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ส่วนที่ 1 บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันทุกประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยก าลังเร่งรัดปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาตนเข้า 

สู่สังคมเศรษฐกิจใหม่ และสังคมฐานความรู้ (knowledge-based society) เพื่อให้ประเทศมีศักยภาพใน

การแขง่ขันทั้งดา้นเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการศึกษา มหาวิทยาลัยจึง

เป็นขุมก าลังทางปัญญาที่จะสามารถชี้น าสังคมไปในทิศทางที่ถูกต้อง มหาลัยราชภัฎสวนสุนันทาจึง

หลีกเลี่ยงไม่ได้ และมีความจ าเป็นที่ต้องเร่งรัดพัฒนา ปรับเปลี่ยน การจัดการศึกษา และการเรียน 

การสอน เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง จุดเริ่มต้นส าคัญคือต้องมี  

การปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการที่ดี และการใช้ยุทธศาสตร์เชิงรุก เพื่อให้การจัดการศึกษา 

มีคุณภาพ สนองตอบความต้องการของสังคม และสามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัยทั้งในและ

ต่างประเทศในท่ามกลางกระแสโลกาภวิัตน์ 

 สถาบันสร้างสรรคแ์ละส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชีวติมีการส ารวจระบบเดิมทีมีอยู่ เพื่อพิจารณา

ถึงปัจจัยแวดล้อมอย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น เสถียรภาพของระบบฮาร์ดแวร์และเครือข่าย  

ระบบฐานข้อมูล โปรแกรมประยุกต์  และบริการต่าง ๆ ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล  

การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับภารกิจของหน่วยงาน รวมถึงการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้ 

กับหน่วยงาน ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีแผนบริหารระบบสารสนเทศของหน่วยงาน เพื่อหาวิธีการป้องกัน

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น  เพื่อพัฒนาการปฏิบัติ โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุน 

การบริหารงานแบบบูรณาการให้เกิดประโยชน์สูงสุด สถาบันฯ จึงได้น ายุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาเป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและ

สารสนเทศระยะ 5 ปี (2560 -2564) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อใช้เป็นแนวทาง 

การปฏิบัติงานของหน่วยงาน ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็น

รูปธรรมตอ่ไป 
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1.2 โครงสร้างการบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน 
 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรและแผนงำน  
 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกิจกำรพิเศษ 
 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยภำษำต่ำงประเทศ  
 

หัวหน้ำส ำนักงำน 

1. ฝ่ำยภำษำต่ำงประเทศ  
 1.1 งำนภำษำต่ำงประเทศ  
 1.2 งำนอบรมพัฒนำศักยภำพนกัศึกษำ  
 1.3 งำนบริกำรวิชำกำร  
 
 

2. ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป  
2.1 งำนบริหำรงำนบุคคล  
2.2 งำนธุรกำรและสำรบรรณ  
2.3 งำนพัสดุ          
2.4 งำนกำรเงิน  
2.5 งำนประชำสัมพันธ์   
2.6 งำนงำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
 

 3. ฝ่ำยกิจกำรพิเศษ 
 3.1 งำนด้ำนวิจัย  
 3.2 งำนด้ำนกำรตลำด 
 3.3 งำนด้ำน IPTV 
 3.4 งำนกิจกรรมพัฒนำนกัศึกษำ 
 3.5 งำนเทียบโอน 
 3.6 งำนกิจกำรพิเศษ 
  

2. ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป  
2.7 งำนแผนงำนและงบประมำณ 
2.8 งำนต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
2.9 งำนบริหำรควำมเสี่ยง   
2.10 งำนติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำร  
2.11 งำนควบคุมภำยใน  

  2.12 งำนโครงกำรวำระส ำคัญวำระปี
(Agenda)  

  2.13 งำนจัดกำรควำมรู้(KM) 
  2.14 งำนพัฒนำเอกลักษณ ์
  2.15 งำนประกันคุณภำพ 
  2.16 งำนพัฒนำระบบ 
 



3 
 

1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถำบันสร้ำงสรรค์และส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

ฝ่ำยบริหำรและแผนงำน 
 

ฝ่ำยกิจกำรพิเศษ 
 

ฝ่ำยภำษำต่ำงประเทศ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 
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1.4 ผลการด านเนินการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

 จากผลการด าเนินการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2560 สถาบันสร้างสรรค์และ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ด าเนินการตามแผน โดยได้พัฒนา/ปรับปรุงเว็บไซต์หน่วยงานเพื่อใช้ใน 

การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน กระจายข่าวสารหน่วยงาน รวมทั้งการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ 

โดยทางสถาบันฯ ได้ด าเนินการจัดตั้งเพจของสถาบันบนเว็บไซต์เฟสบุ๊ค (Facebook) และจัดท ากลุ่มกระจาย

ข่าวสารผ่านแอพพลิเคชันไลน์ (Line) เพื่อช่วยในการบริหารการจัดการ และกระจายข่าวสารแก่สมาชิกภายใน

หนว่ยงาน ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวยังเป็นไปตามแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกของมหาวิทยาลัยอีกด้วย 
 

1.5 ข้อมูลพื้นฐานของสถาบันสรรค์และส่งเสรมิการเรียนรู้ตลอดชีวติ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 สถาบันสร้างสรรคแ์ละส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชีวติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งอยู่อาคาร  31  

ช้ัน  4   โทรศัพท์ 0-2160-1221  โทรสาร 0-2160-1222  สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

เป็นหน่วยงานที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาศักยภาพ

ด้านวิชาการและสนองตอบความต้องการของสังคม โดยมีภาษาต่างประเทศ  และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

เป็นตัวเสริมการผลักดันให้มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในฐานะ “มหาวิทยาลัยชั้นน า” อย่างแท้จริง 

 สถาบันสร้างสรรคแ์ละส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชีวติ  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจหลัก เสาหลัก 

วัฒนธรรมองค์กร อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และค่านิยมหลักของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ   

วิสัยทัศน์ (Vision) 

เป็นหน่วยงานช้ันน าในระดับอุดมศึกษาไทยที่ให้บริการทางด้านวิชาการด้านภาษาต่างประเทศและ

ส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชีวติ 

   พันธกิจ (Mission) 

1.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

และการอบรมด้านภาษาต่างประเทศให้มีความพร้อมในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน 

2.  พัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศทั้งนักศกึษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป 

3.  พัฒนา ให้บริการ และถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ นวัตกรรมกรรมการเรียนรู้  

เทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมแก่บุคคลทั่วไป ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจ

สร้างสรรค ์

4.  สร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

ทุกรูปแบบแก่ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

   ภารกิจหลัก (Key result area) 

     พัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศทั้งนักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป 
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     เสาหลัก (Pillar) 

- Learning to know เป็นการเรียนเพื่อรู ้

  - Learning to do เป็นการเรียนเพื่อน าไปใช้งาน 

- Learning to live together เป็นการเรียนรูเ้พื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

- Learning to be เป็นการเรียนรูเ้พื่อความเป็นมนุษย์ 

 

วัฒนธรรมองค์กร (Culture) 

1.  มีความหนึ่งเดียวกัน ( Unity) 

2.  มีความศรัทธาเชื่อมั่นในงานในองค์กร (trust) 

3.  มเีกียรต ิสง่างาม มีศักดิ์ศรีและความภาคภูมใิจ (Dignity) 

   อัตลักษณ์ (Identity) 

สร้างสรรคก์ารเรียนรู ้มุ่งสู่การเป็นนักปฏิบัติ อย่างมคีุณธรรม 

   เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูสู้่สากลและส่งเสริมบริการวชิาการในหลากหลายมิต ิ 

   ค่านยิมหลัก (Core Values) 

1.  มีนวัตกรรม (innovation) 

2.  ท างานอย่างมพีลวัต (dynamic) 

3.  เท่าทันเทคโนโลยี (Hi-Tech) 
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

2.1 นโยบายด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

 2.1.1 นโยบายและมาตรการการใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  

  1) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นเครือข่าย เพื่อ

การแลกเปลี่ยนและใช้งานทรัพยากรข้อมูลร่วมกัน เพื่อการบริหารและบริการการศึกษา สนับสนุนกิจกรรมเชิง

วิชาการ การเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย รวมทั้งการบริการสังคม ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ทรัพยากร

ข้อมูลในระบบ คอมพิวเตอร์ มิได้จัดเตรียมไว้เพื่อการใช้งานในเชิงพาณชิย์ใด ๆ ทั้งสิน้  

  2) การใช้งานระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็น

สิทธิ เฉพาะบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัย ได้แก่ คณาจารย์ เจ้าหน้ าที่ นักศึกษา ทั้งนี้สิทธิดังกล่าว อาจ

มอบหมายเป็นกรณีพิเศษใหก้ับบุคคลภายนอก โดยเป็นไปตามดุลยพินจิของผูบ้ริหารเท่านั้น  

  3) เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชวีิต เป็นสมบัติของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ห้ามผู้ใดเข้าใช้งานโดยมิได้รับอนุญาต การบุกรุกหรือพยายามบุกรุกเข้าสู่ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สถาบัน

สร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถือว่าเป็นการพยายามรุกล้ าเขต

หวงห้าม ต้องได้รับโทษจากทางมหาวิทยาลัย และรับโทษตาม กฎหมาย  

  4) สถาบันสร้างสรรคแ์ละส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทรงไว้ซึ่งสิทธิ

ที่จะปฏิเสธการเชื่อมตอ่และ/หรือ การใชง้าน และทรงไว้ซึ่งสิทธิที่ จะยกเลิกหรือระงับการเชื่อมต่อและ/หรือการ

ใช้งานใด ๆ ของผูใ้ช้งานที่ ล่วงละเมดิ หรือพยายามจะล่วงละเมิดข้อก าหนดและข้อบังคับของสถาบันสร้างสรรค์

และส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชีวติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบก่อนลว่งหนา้  

  5) สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้ User 

Account เป็นการเฉพาะบุคคลเท่านั้น ผูใ้ช้งานจะโอน จ าหนา่ย หรอืแจกจา่ยสิทธินีใ้ห้กับผูอ้ื่นไม่ได้  

  6) User Account ที่สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา ให้กับผู้ใช้งานนั้น ผู้ใช้งานต้องเป็นผู้รับผิดชอบผลต่าง ๆ อันจะเกิดมีขึ้น รวมถึงผลเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจาก 

account ผูใ้ช้งานนั้น ๆ เว้นแตจ่ะ พิสูจนไ์ด้วา่ผลเสียหายนั้นเกิดจากการกระท าของผูอ้ื่น  

  7) ผู้ใช้งานมีหน้าที่แสดงตนเอง (Log in) ต่อกลไกการแสดงตนเอง (Authentication) ก่อนการเข้าใช้งาน

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา และยกเลิกการใชง้าน (Log out) เมื่อไม่ประสงค์จะใช้งานทุกครั้ง  

  8) ผู้ใชง้านจะต้องไม่ละเมิดต่อผู้อื่นกล่าวคือ ผู้ใช้งานจะต้องไม่อ่าน เขียน ลบ เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใด 

ๆ ในส่วนที่มิใช่ของตนโดยไม่ได้รับอนุญาต การบุกรุก (Hack) เข้าสู่ User Account ของผู้อื่น หรือพัฒนา

โปรแกรมหรือฮาร์ดแวร์ใด ๆ ที่จะท าลายกลไกรักษาความปลอดภัย รวมไปถึงเข้าสู่ เครื่องคอมพิวเตอร์ของ

หนว่ยงานในมหาวิทยาลัย หรอืหนว่ยงานอื่น ๆ การเผยแพร่ ข้อความใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายเสื่อมเสียแก่
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ผู้อื่น การใช้ภาษาไม่สุภาพ หรือการเขียน ข้อความที่ท าให้ผู้อื่นเสียหาย ถือเป็น การละเมิดสิทธิของผู้อื่นทั้งสิ้น 

ผูใ้ช้งานจะต้องรับผิดชอบ แต่เพียงฝ่ายเดียว สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา ไม่ม ีส่วนรว่มรับผิดชอบความเสียหายดังกล่าว  

  9) ห้ามผู้ใช้งานส่งข้อความที่ไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีแห่ง สาธารณชนผ่านทาง

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือการแนบไฟล์ที่มีไวรัสแอบแฝง อันจะก่อให้เกิด ความเสียหายต่อผู้ ได้รับจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์นั้น ๆ หรือส่งผลกระทบโดยรวมกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริม

การเรียนรูต้ลอดชวีิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

  10) ผู้ใชง้านจะต้องไม่พัฒนาโปรแกรมหรือฮาร์ดแวร์ใด ๆ ซึ่ง จะท าให้ผู้ใช้มีสิทธิ์และ ล าดับความส าคัญ

ในการครอบครองทรัพยากรเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ มากกว่าผูใ้ช้งานอื่น  

  11) ผู้ใชง้านต้องไม่ใช้งานข้อมูล Multimedia หรือการดาวน์โหลดข้อมูล หรือ เล่นเกมส์คอมพิวเตอร์หรือ

การสื่อสารข้อมูลซึ่งตอ้งอาศัย Bandwidth ของบุคคลหรอืพืน้ที่เส้นทางเดิน ข้อมูลในปริมาณที่มากผิดปกติ หรือ

ตลอดเวลาแต่เพียงผู้เดียว ขาดการเคารพในสิทธิการใช้งานของ ผู้อื่น หากสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตรวจพบว่าผู้ใช้มีพฤติกรรมดังกล่าว วิทยาลัยฯ จะตัดสิทธิ

การใชง้านเครือขา่ย คอมพิวเตอร์สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา ของบุคคลผูน้ั้น โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหนา้  

  12) วิทยาลัยฯ สงวนสิทธ์ในการบันทึกข้อมูลจราจรเครือข่าย (Log) อันแสดงถึง แหล่งก าเนิดต้นทาง 

ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลาชนิดของบริการ หรืออื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสาร

ของระบบคอมพิวเตอร์นัน้ เพื่อใหส้อดคล้องกับ พ.ร.บ. ว่าด้วย การกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

13. ผู้ใช้งานต้องยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไขในการรับทราบข้อก าหนดและข้อบังคับหรือ นโยบาย ต่าง ๆ ที่ 

มหาวิทยาลัยก าหนดขึ้น โดยจะอา้งว่าไม่ทราบข้อก าหนดและขอ้บังคับหรือ นโยบายของมหาวิทยาลัยมิได้  

  14) ผู้ใช้งานมีหน้าที่ในการศึกษา และปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระท าผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

พ.ศ. 2550 อย่างเคร่งครัด  

 

 2.1.2 นโยบายการบริการวิชาการ  

  1) ท าการศึกษา วิเคราะห์หลักสูตรการฝึกอบรมและสัมมนา เพื่อน ามาพัฒนาให้มี ความทันสมัย

สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน และตรงกับความตอ้งการความรูข้องกลุ่มเป้าหมาย ต่าง ๆ ประกอบด้วย  

   1.1) กลุ่มเป้าหมายภายในวิทยาลัยได้แก่ ผูบ้ริหารวิทยาลัย อาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษา  

   1.2) กลุ่มเป้าหมายภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งในรูปบุคคลและในรูปหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชน 

  2) จัดท าแผนปฏิบัติการจัดอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ความรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมาย ทุกกลุ่ม โดย

มีการก าหนดผู้รับผดิชอบ และช่วงเวลาที่จะด าเนนิการในแตล่ะโครงการ  

  3) สรรหา คัดเลือกวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถทั้งภายในและภายนอก ให้เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้

ให้แก่ชุมชน และยกระดับคุณภาพของบุคลากรในศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สามารถเป็นวิทยากรที่มีความรู้

ความสามารถต่อไป  
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  4) มีการวางมาตรฐานในการบริหารการจัดฝึกอบรมและสัมมนา พร้อมระบุระเบียบ ปฏิบัติด้านการ

ฝกึอบรมไว้อย่างชัดเจน ซึ่งผูป้ฏิบัติงานต้องได้รับทราบและปฏิบัติตามอย่าง เคร่งครัด  

  5) มีการเก็บรวมรวมสถิติ ข้อมูล และผลด าเนินงานในรูปแบบฐานข้อมูลเพื่อน ามาใช้ เป็นข้อมูลในการ

วิเคราะห ์ตัดสินใจในการจัดอบรม และ สัมมนาครั้งต่อไป  

  6) ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านการฝึกอบรมและสัมมนาทุกครั้งที่มี การให้บริการ

อบรมและสัมมนา พร้อมจัดท ารายงานผลการด าเนินงานเสนอหัวหน้าส านักงาน ผู้อ านวยสถาบันสร้างสรรค์

และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตามล าดับ และ น าผลการประเมินมา

ปรับปรุงพัฒนางานต่อไป  

 

 2.1.3 นโยบายให้บริการห้องประชุมสัมมนา และหอ้งฝึกอบรมคอมพิวเตอร์   

  1) กรณีหน่วยงานภายนอกวิทยาลัยขอความอนุเคราะห์ ในการขอใช้ห้อง ประชุมสัมมนา ฝึกอบรม ผู้ขอ

ใช้ต้องท าหนังสือเสนอผู้อ านวยการอนุมัติ โดยผ่านหัวหน้าส านักงานวิทยาลัย พิจารณาเสนอความเห็นเป็น

ล าดับ  

  2) กรณีหน่วยงานภายในวิทยาลัยขอความอนุเคราะห์ ผู้ขอใช้ต้องท าหนังสือ เสนอสถาบันสร้างสรรค์

และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อนุมัติ โดยผ่านหัวหน้าส านักงานวิทยาลัย 

พิจารณาเสนอความเห็นเป็นล าดับ  

  3) ดูแลรักษา ปรับปรุง พัฒนา จัดสภาพแวดล้อมของอาคารสถานที่ให้สะอาด เรียบร้อย และระบบ

สาธารณูปโภคของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา  

  4) มีการน าหลัก 5 ส มาใช้ในการบริหารจัดการอาคารสถานที่ โดยมีการจัดตั้ง คณะกรรมการ 5 ส 

และมีการประเมินตรวจสอบอย่างตอ่เนื่อง และรายงานผลกับคณะกรรมการบริหาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

 2.1.4 นโยบายด้านการพัฒนาเว็บไซต์  

  1)  มีแนวปฏิบัติในการขอพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานทราบขั้นตอน การปฏิบัติได้

อย่างถูกต้อง  

  2) มีแนวปฏิบัติในการขอใช้พื้นที่บนเครื่องแม่ข่ายเว็บ (web server) และเครื่องแม่ข่าย ฐานข้อมูล 

(database server) ของวิทยาลัยเพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัย ได้ทราบ ขั้นตอนในการปฏิบัติได้

อย่างถูกต้อง  

  3) มกีารก าหนดมาตรฐานและแม่แบบ (Template) ส าหรับเว็บไซต์ของหนว่ยงาน ในวิทยาลัย  

  4) พัฒนาเว็บไซต์ของวิทยาลัยให้มีความทันสมัยเพื่อใช้เป็นช่องทางส าหรับ การแจ้งข่าวสาร และ

ประชาสัมพันธ์วทิยาลัย  

  5) มกีารส ารวจและประเมินความพึงพอใจในการใชง้านเว็บไซต์วทิยาลัยและ หนว่ยงานภายในวิทยาลัย  

  6) ประกาศแนวทางปฏิบัติด้านการพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อให้ทั้งผู้ปฏิบัติงานของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

และผูใ้ช้บริการได้ทราบและปฏิบัติตาม  
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 2.1.5 นโยบายด้านระบบสารสนเทศ  

  1) ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศทั้งผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา รวมถึงบุคคลภายนอก จะต้องได้รับบริการ

ระบบสารสนเทศตามช่องทางการใหบ้ริการตามช่วงเวลาและตามสิทธิการเข้าใช้งาน ที่ตนเองพงึจะได้รับ  

  2) ก าหนดให้ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมีการทบทวนและวิเคราะห์ ฐานข้อมูล 

สารสนเทศและระบบสารสนเทศที่มีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ทั้งระบบงานเดิม ที่มีอยู่แล้วและระบบงานที่

มีความจ าเป็นต้องพัฒนาขึ้นมาใหม่  

  3) มีการก าหนดแผนปฏิบัติการในการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล โดยมีการระบุ

ผูร้ับผิดชอบ มอบหมายหน้าที่ความรับผดิชอบ ก าหนดระยะเวลาในการท างาน แต่ละขั้นตอน และระบุผลลัพธ์ที่

ต้องการของการท างานแตล่ะขัน้ตอนอย่างชัดเจน  

  4) ส่งเสริมให้มีการประสานงานและแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศกับ

องค์กรภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน  

  5) ก าหนดและประกาศมาตรฐาน ระเบียบปฏิบัติในการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงผู้ใชบ้ริการได้ทราบและปฏิบัติงานอย่าง เคร่งครัด  

 

 2.1.6 นโยบายด้านความมั่นคงสารสนเทศ  

  1) ก าหนดระดับช้ันความลับของข้อมูล สารสนเทศ และระบบสารสนเทศที่อยู่ใน เครื่องแม่ข่ายของ

วิทยาลัย  

  2) มีการก าหนดสิทธิในการเข้าถึง การเข้าใช้งาน ทั้งการอ่านและเขียนข้อมูล สารสนเทศ และระบบ

สารสนเทศตามระดับช้ันความของข้อมูลของวิทยาลัยส าหรับผู้ใช้งาน กลุ่มต่าง ๆ อย่างชัดเจน รวมทั้ งก าหนด

บทลงโทษส าหรับผู้ที่ฝ่าฝนืหรอืละเมดิเงื่อนไขต่างๆ  

  3) มีระบบติดตามการเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศที่มีความส าคัญต่อวิทยาลัยของผู้ใช้ทุกกลุ่มและทุก

สิทธิ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามพฤติการณ์ของการกระท าที่อาจจะก่อให้เกิด ความเสียหายต่อระบบ

สารสนเทศของมหาวิทยาลัย  

  4) มีแผนการทดสอบและการประเมินความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความมั่นคงของ ฐานข้อมูล

สารสนเทศ และระบบสารสนเทศของวิทยาลัย  

  5) มีแผนการปฏิบัติการทั้งการรับมือและตอบโต้เมื่อเกิดภัยคุกคามกับข้อมูล ฐานข้อมูล สารสนเทศ 

และระบบสารสนเทศ และมีการประกาศแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้

ทราบโดยทั่วกัน  

  6) มีการก าหนดแนวทางปฏิบัติในการส ารองและกู้คืนข้อมูลเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของ ศูนย์เทคโนโลยี

สามารถด าเนินการตามขั้นตอนตา่งๆ เหล่านั้นได้ถูกต้องและรวดเร็ว  
 

 2.1.7 นโยบายด้านพัสดุครุภัณฑ์  

  1) การยืม – คืนครุภัณฑ ์ 

   1.1) กรณีหน่วยงานภายนอกศูนย์ฯ มีความต้องการยืมวัสดุ ครุภัณฑ์ของศูนย์ฯ จะต้อง

ด าเนนิการตามระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการยืม – คืนวัสดุ ครุภัณฑท์ี่ศูนย์ก าหนดไว้อย่าง เคร่งครัด  
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   1.2) การน าครุภัณฑ์ที่ยืมไป มาคืนศูนย์ฯ เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ หรือ ผู้รับผิดชอบ วัสดุ ครุภัณฑ์

ต้องตรวจสอบความเสียหายของวัสดุ ครุภัณฑ์ หากมีความช ารุดเสียหายต้องแจ้ง ผู้ยืมรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่

เกิดขึ้น  

  2) การซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครุภัณฑ ์ 

   2.1) ในกรณีที่หน่วยงานภายนอกศูนย์ฯ มีความต้องการให้การซ่อมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ ให้

กรอกแบบฟอร์มใบแจ้งซ่อม และด าเนินการตามระเบียบปฏิบัติที่ศูนย์ฯ ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด  

  3) การรับผิดชอบครุภัณฑ ์ 

   3.1) บุคลากรของทุกหน่วยงาน ต้องเป็นผู้รับผิดชอบครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง กับการ

ปฏิบัติงานของตน และเป็นผู้ดูแลบ ารุงรักษาครุภัณฑแ์ละอุปกรณ์ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  

   3.2) การเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทุกชนิดจะต้องแจ้งพัสดุของศูนย์ฯ ทราบ และผู้

เคลื่อนย้ายครุภัณฑ์จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองหากมีความเสียหายกับครุภัณฑแ์ละอุปกรณ์ดังกล่าว  

   3.3) ครุภัณฑแ์ละอุปกรณ์ของศูนย์ฯ ต้องเขียนรหัสครุภัณฑ์ตามระเบียบมหาวิทยาลัย และให้มี

ป้ายแสดงหมายเลขครุภัณฑอ์ย่างชัดเจน  

 

 2.1.8 นโยบายด้านพัฒนาบุคลากร  

  1) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ปฏิบัติงานตามภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพและมี

ความสุข  

  2) สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรใหม้ีความรูค้วามสามารถพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางดา้นเทคโนโลยี  

  3) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการให้บริการวิชาการและเผยแพร่ ความรู้ด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศตามความต้องการของสังคม  

  4) พัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ  

  5) จัดให้มีระบบสวัสดิการและสร้างบรรยากาศที่ดีให้บุคลากรท างานได้อย่างมี ประสิทธิภาพและอยู่

อย่างมคีวามสุข  

 

 2.1.9 นโยบายด้านการบรหิารจัดการองค์กร  

  1) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหาร และโครงสร้างขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ สามารถใช้

ทรัพยากรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด มีคุณภาพและมีความเหมาะสมในการด าเนนิงาน ตามพันธกิจ  

  2) พัฒนาระบบและกลไกเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม  

  3) แสวงหาความรว่มมอืกับองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อการพัฒนาศักยภาพ ขององค์กร  
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2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

 เพื่อให้มกีารด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ครอบคลุมทั้ง 9 นโยบายด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศของหนว่ยงาน 

2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

2.2.1 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

2.2.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 เป้าประสงค์ยุทธศาสตรท์ี่ 3   

  มหาวิทยาลัยมีกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความร่วมมือกับเครือขา่ย 

 เป้าประสงค์ยุทธศาสตรท์ี่ 4  

  มหาวิทยาลัยมีการใชเ้ทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ ของ Social Media ที่ทันสมัยในการ

สร้างภาพลักษณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ระดับความสาเร็จของการใชเ้ทคโนโลยีและ

เครื่องมือต่างๆ 

5 

 

2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

 ขั้นตอนการจัดท าแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ฉบับนี้ ได้มีการด าเนินการโดยการส ารวจ 

วิเคราะหส์ถานภาพปัจจุบันทั้งด้านระบบงาน ดา้นข้อมูลสารสนเทศที่ใช้งาน ด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานซึ่งผลที่

ได้จากการศึกษา วิเคราะห์ดังกล่าวถูกน ามาเป็นข้อมูลพื้นฐาน ที่แสดงถึงจุดแข็ง จุดอ่อนและโอกาสในการ

พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้เพื่อสอดรับกับปัจจัยภายนอก เช่น แนวนโยบายภาครัฐและ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการจัดท าแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ จึงได้มีการน าปัจจัยภายนอก

ดังกล่าวมาศึกษา วิเคราะห์ และก าหนดปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อทิศทางในการพัฒนาด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศอกีด้วย 
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2.5 แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

2.5.1 แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
เป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

1 โครงการปรับปรุง/

พัฒนา Web site 

หน่ วยง าน  และ 

ประชาสัมพันธ์บน

สื่อสังคมออนไลน์ 

(Social Media) 

เพื่อปรับปรุง/พัฒนา Web 

site หน่ วยงานให้

ส อ ด ค ล้ อ ง ต า ม 

การ เปลี่ ย น แปลง ขอ ง

เทคโนโลยี และปรับปรุง

ข่าวสารให้มีความทันสมัย 

ระดับ

ความส าเร็จของ

การปรับปรุง

เว็บไซต ์

5 5 5 5 5 ผู้บริหาร 

บุคลากร 

นักศึกษา 

ต.ค.59 – 

ก.ย.60 

- ส านักวิทย

บรกิารและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ / 

งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 สสสร. 

2 โครงการพัฒนา

ฐานข้อมูล

เครือข่าย 

เ พื่ อ พัฒน าฐ า นข้ อ มู ล

เครือข่ายส าหรับการบริหาร

จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

ระดับ

ความส าเร็จของ

การพัฒนา

ฐานข้อมูล

เครือข่าย 

5 5 5 5 5 ผู้บริหาร 

บุคลากร 

ต.ค.60 – 

ก.ย.61 

- งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 สสสร. 

3 โครงการปรับปรุง/

พัฒนา ระบบจอง

สอบภาษาอังกฤษ

ส าหรับนักศึกษา 

เพื่อปรับปรุง/พัฒนา ระบบ

จองสอบภาษาอังกฤษ ให้มี

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

ระดับ

ความส าเร็จของ

การปรับปรุง

ระบบ 

5 5 5 5 5 บุคลากร 

นักศึกษา 

ธ.ค.61 – 

ก.ย.62 

- งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 สสสร. 

4 โครงการพัฒนา

ปร ะ ช าสั ม พั น ธ์

ข้อมูลข่าวสารผ่าน

สื่อออนไลน์ Line@  

เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ

แ ล ะ ช่ อ ง ท า ง ใ น ก า ร

ประชาสัมพันธ์ให้มีความ

ทั่วถึงมาย่ิงขึน้ 

ระดับ

ความส าเร็จของ

การพัฒนา 

5 5 5 5 5 ผู้บริหาร 

บุคลากร 

นักศึกษา 

ต.ค.61 – 

ก.ย.62 

8,000 งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 สสสร. 
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2.5.2 แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
เป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

1 โครงการปรับปรุง/

พัฒนา Web site 

หน่ วยง าน  และ 

ประชาสัมพันธ์บน

สื่อสังคมออนไลน์ 

(Social Media) 

เพื่อปรับปรุง/พัฒนา Web 

site หน่ วยงานให้

ส อ ด ค ล้ อ ง ต า ม 

การ เปลี่ ย น แปลง ขอ ง

เทคโนโลยี และปรับปรุง

ข่าวสารให้มีความทันสมัย 

ระดับ

ความส าเร็จของ

การปรับปรุง

เว็บไซต ์

5 5 5 5 5 ผู้บริหาร 

บุคลากร 

นักศึกษา 

ต.ค.59 – 

ก.ย.60 

- ส านักวิทย

บรกิารและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ / 

งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 สสสร. 

2 โครงการพัฒนา

ฐานข้อมูล

เครือข่าย 

เ พื่ อ พัฒน าฐ า นข้ อ มู ล

เครือข่ายส าหรับการบริหาร

จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

ระดับ

ความส าเร็จของ

การพัฒนา

ฐานข้อมูล

เครือข่าย 

5 5 5 5 5 ผู้บริหาร 

บุคลากร 

ต.ค.60 – 

ก.ย.61 

- งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 สสสร. 
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ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมนิผล 

 

 การน าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปสู่ 

การปฏิบัติ จ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือใน  

การจัดท าโครงการ/กิจกรรมให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่าง

เป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ในเรื่องการด าเนินงาน

โครงการ/กิจกรรมดา้นเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

2. เพื่อปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการน าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 อย่างเป็นระบบ  

3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2561 ไปสู่การปฏิบัติ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยจัดท าแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจใน

ภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่

จะสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่

ก าหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการ

สนับสนุนทรัพยากรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มี

ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกัน

และกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้

สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้งา่ย 
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5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่า

สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  

3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  

บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของ

การด าเนินงาน และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้

เหมาะสมเท่าทันสถานการณ ์และสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบการติดตาม

และประเมินผล ดังนี้ 

1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวชี้วัด 

แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์

ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้าน

เทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อย่างตอ่เนื่อง  

3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทุกๆ เดือน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการ

วิเคราะหผ์ลการด าเนนิงาน เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 

 
 



 
 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
  



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจดัท าแผนปฏิบัติการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ระยะ 5 ปี (2560 -2564) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ระยะ 5 ปี (2560 -2564) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

  



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบการประชุมคณะกรรมการจดัท าแผนปฏิบัติการ 

ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ระยะ 5 ปี (2560 -2564)  

และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาพกิจกรรมประชุมการจัดท าเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

 
 

 
 


