
 
 

แผนปฏิบัตกิารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระยะ ๕ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  

และประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี  

เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ 



 

บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 
แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  จัดท าขึน้เพื่อสนับสนุนการ

ด าเนนิงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักศลิปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ใหส้ามารถ

บรรลุพันธกิจ และรองรับเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ใน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ความเข็มแข็งทางการบริหารตามหลักธรรมาภบิาล  ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การยกระดับการศึกษา

สู่มาตรฐาน ก้าวไกลสู่อาเซียนและสากล 

   โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ด าเนินงานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ  เพื่อก าหนดเป็นเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  จ านวน ๒ ยุทธศาสตร์ โดยในแตล่ะยุทธศาสตร์ได้ก าหนด

เป้าประสงค์ในแต่ละยุทธศาสตร์  ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ความเข็มแข็งทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ ๑.๑  มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่มปีระสิทธิภาพ 

๑.๒  มหาวิทยาลัยมีการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ ของ Social Media ที่ทันสมัย  

                ในการสร้างภาพลักษณ์ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 ทั้งนีส้ านักศลิปะและวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงได้จัดท า

แผน ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจ างบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้มคีวามสอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ของมหาวิทยาลัยดังนี้  

ยุทธศาสตรส์ านักศิลปะและวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๑  ส่งเสริมความเข็มแข็งทางการบริหารตามหลักธรรมาภบิาล 

 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

๑.  มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่มปีระสิทธิภาพ 

 

โครงการ/กิจกรรมหลัก 
จ านวนโครงการย่อย 

(โครงการ) 

งบประมาณ  

(บาท) 

๑.  โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลขา่วสารด้วยสื่อสังคม

ออนไลน์ 
๑ ๘,๐๐๐ 

๒. โครงการปรับปรุงเว็บไชต์ และประชาสัมพันธ์บนสื่อ

สังคมออนไลน์ (Social Media) 
๑ ไม่ใช้งบประมาณ 

๓. โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลคู่มอืเทคนิคการใช้งาน

คอมพิวเตอร์เบือ้งตน้ 
๑ ไม่ใช้งบประมาณ 

รวม ๓ ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ทั้งนีม้ียุทธศาสตร์ด าเนินการตัวชีว้ัดการด าเนินโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คอื ระดับความส าเร็จของการ

พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  เป้าหมาย  ระดับความส าเร็จ ๕ 



 

สารบัญ 
ส่วนที่ ๑ บทน า  

 ๑.๑ หลักการและเหตุผล  

 ๑.๒ โครงสรา้งการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART)  

 ๑.๓ โครงสรา้งภาระงาน  

 ๑.๔ ผลการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ  

 ๑.๕ ข้อมูลพื้นฐานมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

     ๑.๕.๑ วิสัยทัศน ์(Vision)  

     ๑.๕.๒ พันธกิจ (Mission)  

     ๑.๕.๓ ภารกิจกลัก (Key result area)  

     ๑.๕.๔ เสาหลัก (Pillar)  

     ๑.๕.๕ วัฒนธรรม (Culture)  

     ๑.๕.๖ อัตลักษณ์ (Identity)  

     ๑.๕.๗ เอกลักษณ์ (Uniqueness)  

     ๑.๕.๘ ค่านิยมหลัก (Core Values)  

     ๑.๕.๙ เป้าหมายการพัฒนาส านักศิลปะและวัฒนธรรม (Development Goals)  

ส่วนที่ ๒ แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ  

 ๒.๑ นโยบายด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ  

 ๒.๒ วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ  

 ๒.๓ ยุทธศาสตร ์เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของ

มหาวิทยาลัย 

 

  ๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์  

  ๒.๓.๒ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  

  ๒.๓.๓ ตัวชีว้ัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย  

 ๒.๔ ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ  

 ๒.๕ แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖๒  

ส่วนที่ ๓ แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล  

 ๓.๑ แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศไปสู่การปฏิบัติ  

  ๓.๒ การตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ  

ภาคผนวก  

๑ 

๒ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักศิลปและวัฒนธรรม  

ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

 

๓ รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ  

๔ ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ  



 

 

ส่วนที่ ๑ บทน า 
 

๑.๑ หลักการและเหตุผล 

ส านักศลิปะและวัฒนธรรม เป็นหนว่ยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีภาระหน้าที่ตาม

พระราชบัญญัติ คือ “ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และ

ความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและชาติ” โดยมีภารกิจหลักตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 

๒๕๔๕ และนโยบายของมหาวิทยาลัย ตามพันธกิจหลักของหน่วยงาน ได้แก่   

๑. อนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ และพัฒนาศลิปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์สูส่ากล 

 ๒. ให้บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ 

 ๓. พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านศลิปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์บนฐานของผลงานวิจัย 

 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาส านักศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

  ๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยการน าแนวคิดทางธุรกิจมาประยุกต์ใช้ 

  ๒. พัฒนางานวิจัยด้านศลิปวัฒนธรรมและภาษา 

  ๓. สร้างความรว่มมอืทางวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่น ประเทศ และส านักศิลปะและวัฒนธรรม  

  ๔. สร้างกรอบแนวคิดใหม่ทางดา้นวัฒนธรรมรวมถึงสุนทรียทางวัฒนธรรม 

 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีเป้าหมายการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคุณภาพชีวติและ

ความผาสุกคือ  

มหาวิทยาลัยฯ  มุง่ที่จะเป็นองค์กรที่ดี สรา้งคุณภาพชวีิตและความผาสุกในการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนอง

ยุทธศาสตร ์ของมหาวิทยาลัยฯ  ส านักศลิปะและวัฒนธรรม จงึมีการพัฒนาและปรับปรุงสื่อ เทคโนโลยี

สารสนเทศให้เอื้อต่อการเผยแพร่ศลิปะและวัฒนธรรมใหม้ีการใชเ้ทคโนโลยีและเครื่องมอืต่างๆ ของ 

Social Media  โดยเน้นความพึงพอใจในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมีการพัฒนาด้าน

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดังนี้   

๑) สร้างฐานข้อมูล เพือ่รองรับข้อมูลด้านศลิปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ 

๒) พัฒนาระบบสารสนเทศที่ทันสมัยและมปีระสิทธิภาพ เพื่อเป็นศูนย์บริการและเผยแพรข่้อมูลสารสนเทศด้าน

ศลิปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ 

๓) พัฒนาระบบสารสนเทศให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และมีความเป็นปัจจุบันทันสมัย 

๔) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาวธิีการท างานใหม้ีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการประยุกต์ใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕) ส่งเสริม และสนับสนุนใหบุ้คลากรทุกคนมคีวามรูท้างดา้นสารสนเทศ และน าข้อมูลไปใช้ ประโยชน์ได้อย่าง

รวดเร็ว 

๖) สร้างฐานข้อมูล เผยแพร่ผลงานวิจัยของส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 



โครงสร้างส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 

๑.๑ โครงการองค์กร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
ฝ่ายแผนงาน   

และประกันคุณภาพ 

ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา  

และท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม      

ฝ่ายวิจัย เผยแพร ่และความ

ร่วมมือทางศิลปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 



 

๑.๒ โครงการการบรหิารงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ 

หัวหน้าฝ่ายแผนงาน  

และประกันคุณภาพ 

หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา  

และท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม      

หัวหน้าฝ่ายวิจัย เผยแพร่ 

และความร่วมมือทางศิลปวัฒนธรรม 

รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายวิชาการและกิจกรรม 

รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายบริหารและแผนงาน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 



 

๑.๓โครงสร้างภาระงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

๑. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
  ๑.๑ งานธุรการและสารบรรณ 
  ๑.๒ งานจัดประชุม 
  ๑.๓ งานบุคลากร 
  ๑.๔ งานพสัด ุ
  ๑.๕ งานการเงิน 
  ๑.๖ งานประชาสัมพนัธ ์
  ๑.๗ งานสารสนเทศ        

๒. ฝ่ายแผนงาน และประกนัคุณภาพ  
   ๒.๑ งานแผนและงบประมาณ 
   ๒.๒ งานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
   ๒.๓ งานบรหิารความเสีย่ง 
   ๒.๔ งานควบคุมภายใน 
   ๒.๕ งานโครงการวาระส าคัญประจ าปี  
   ๒.๖ งานประกันคุณภาพ 
   ๒.๗ งานพัฒนาเอกลักษณ ์
   ๒.๘ งานการจัดการความรู้ 
   ๒.๙ งานติดตามและประเมนิผลการ 
        ปฏิบตัิราชการ 
   ๒.๑๐ งานพัฒนาระบบงาน 
   ๒.๑๑ งานบรหิารจัดการตามมาตรฐาน ISO  
   ๒.๑๒ งานโครงการตามแผนงาน 

๓. ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา และท านุบ ารงุ 

    ศิลปวัฒนธรรม  
   ๓.๑ งานอนุรักษ์ และพัฒนาแหล่ง 
         เรียนรู ้
   ๓.๒ งานท านุบ ารุงและเผยแพร่ 
         ศิลปวัฒนธรรม       

๔. ฝ่ายวิจัย เผยแพรแ่ละความร่วมมือ 

   ทางศิลปวัฒนธรรม  
   ๔.๑ งานวิจยัดา้นศลิปวัฒนธรรม  
   ๔.๒ งานเผยแพร่งานวิจยัศลิปวัฒนธรรม  
   ๔.๓ งานความรว่มมือองคก์รและ 

หน่วยงาน 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายวิชาการและกิจกรรม 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายบริหารและแผนงาน 

หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 



 

 
 

ข้อมูลบุคลากร 
   

 

ฝ่ายงาน 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

ต่ ากว่า 

ป.ตรี 
ตรี โท เอก รวม 

ต่ ากว่า  

ป.ตรี 
ตรี โท เอก รวม 

ฝา่ยบริหารงานทั่วไป - ๕ - - ๕ - ๕ - - ๕ 

งานแผนงานและประกันคุณภาพ - ๑ ๑ - ๒ - ๑ ๑ - ๒ 

งานอนุรักษ์ พัฒนา และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม - ๓ ๑ - ๔ - ๓ ๑ - ๔ 

งานวิจัย เผยแพร่และความร่วมมือทางศิลปวัฒนธรรม - - - - - - - - - - 

รวมทั้งสิ้น - ๙ ๒ - ๑๑ - ๙ ๒ - ๑๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑.๔ ผลการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 จากรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการตอ่สื่อเทคโนโลยี ด้านห้องสมุดและทรัพยากรที่

เอือ้ต่อการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ส านักศลิปะและวัฒนธรรม 

มีระดับความพึงพอใจที่มคี่าเฉลี่ยในทุกด้าน มากกว่า ๔.๐๐ ซึ่งบรรลุตามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติงานด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

๑.๕ ข้อมูลพื้นฐานมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑.๕.๑ วิสัยทัศน์ (Vision) 

 แหลง่การเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์เพื่อปวงชน 

"Arts and Culture Center of SSRU becomes the Rattanakosin Arts and Culture Resource Center for All" 

 

๑.๕.๒ พันธกิจ (Mission) 

   ๑. อนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ และพัฒนาศลิปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์สู่สากล  

    ๒. ให้บริการวิชาการด้านศลิปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์  

   ๓. พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านศลิปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์บนฐานของผลงานวิจัย 

 

๑.๕.๓ ภารกิจหลัก (Key result area) 

๑) ผลติบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหนา้  (Produce graduates with front row quality) 

๒) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมนานาชาติ (Provide academic services 

and transfer technology to communities and international society) 

๓) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม (Conserve and develop services 

provision as the Center for Arts and Culture Service Center) 

๔) วิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู ้(Conduct research, create innovation and develop knowledge   

                for society) 

๕) สร้างเครือขา่ยกับมหาวิทยาลัยช้ันน าในอาเซียน (Establish network with outstanding universities in  

                ASEA) 

๖) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ (Employ modern management system for 

versatility) 

 

๑.๕.๔ เสาหลัก (Pillar) 

  ๑. ทุนความรู้ (Knowledge Capital) 

  ๒. คุณธรรม (Morality) 

  ๓. เครือข่าย (Partmership) 

  ๔. ความเป็นมอือาชีพ (Professionalism) 



 

  ๕. วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ตามวิถีชีวติของรัตนโกสินทร์” 

๑.๕.๕ วัฒนธรรม (Culture) 

  ๑. ทีมงานเป็นหัวใจ (Team Working)  

  ๒. ใช้เทคโนโลยีประยุกต์งาน (IT Application) 

  ๓. สร้างองค์การแห่งการเรียนรู ้(Enhancement)  

  ๔. เชิดชูธรรมาภบิาล (Good Governance) 

  ๕. บริหารงานด้วยความจริง (Factual Management) 

 

๑.๕.๖ อัตลักษณ์ (Identity) 

คลังวัฒนธรรมสวนสุนันทา 

 

๑.๕.๗ เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

      สร้างเสริมคุณภาพการให้บริการศิลปวัฒนธรรม 

 

๑.๕.๘ ค่านยิมหลัก (Core Values) 

สร้างเสริมคุณภาพการให้บริการศลิปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ 

 

๑.๕.๙ เป้าหมายการพัฒนาส านักศิลปะและวัฒนธรรม (Development Goals) 

เป็นผู้น าในการด าเนินงานด้านอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ และพัฒนาศลิปวัฒนธรรมในระดับชาติและ

สากล ตลอดจนให้บริการวิชาการด้านศลิปวัฒนธรรมที่เป็นเลิศ และมีผลงานวิจัยเผยแพร่สูส่าธารณชนผ่าน

ระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศด้านศลิปวัฒนธรรมที่มปีระสิทธิภาพ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนที่ ๒ แผนปฏิบัตกิารด้านเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

๒.๑ นโยบายด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

 ๑) สร้างฐานข้อมูล เพื่อรองรับข้อมูลด้านศลิปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ 

๒) พัฒนาระบบสารสนเทศที่ทันสมัยและมปีระสิทธิภาพ เพื่อเป็นศูนย์บริการและเผยแพรข่้อมูล

สารสนเทศด้านศลิปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ 

 ๓) พัฒนาระบบสารสนเทศให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และมีความเป็นปัจจุบันทันสมัย 

๔) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาวธิีการท างานใหม้ีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการประยุกต์ใช ้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๕) ส่งเสริม และสนับสนุนใหบุ้คลากรทุกคนมคีวามรูท้างดา้นสารสนเทศ และน าข้อมูลไปใช้ ประโยชน์ได้

อย่างรวดเร็ว 

๖) สร้างฐานข้อมูล เผยแพร่ผลงานวิจัยของส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 

๒.๒ วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

 เพื่อให้มกีารด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมปีระสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ครอบคลุมทั้ง ๖ ประเด็นของส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

ระดับมหาวิทยาลัย 

๑) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาฐานขอ้มูลและสารสนเทศ รวมทั้งการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้พร้อม

รองรับต่อการปฏิบัติงานทั้งของผู้บริหารและบุคลากร 

๒) เพื่อให้การบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากร/นักศึกษาที่เอื้อตอ่การเรียนรู้และปฏิบัติงาน

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

ระดับหน่วยงาน 

๑) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาฐานขอ้มูลและสารสนเทศ รวมทั้งการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้พร้อม

รองรับต่อการปฏิบัติงานทั้งของผู้บริหารและบุคลากร 

๒) เพื่อให้การบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากร/นักศึกษาที่เอื้อตอ่การเรียนรู้และปฏิบัติงาน

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 



 

๒.๓ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ส่งเสรมิความเข็มแข็งทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

๒.๓.๒ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

๑.  มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่มปีระสิทธิภาพ 

 

 

๒.๓.๓ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

 ระดับมหาวิทยาลัย 

๑) จ านวนฐานข้อมูลที่มีการพัฒนาหรอืปรับปรุง (ฐานข้อมูล) ๑ 

๒) ระดับความพึงพอใจของผูร้ับบริการตอ่การให้บริการด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ (ระดับความพึงพอใจ) 
≥ ๓.๕๑ 

 ระดับหน่วยงาน 

๑) จ านวนฐานข้อมูลที่มีการพัฒนาหรอืปรับปรุง (ฐานข้อมูล) ๑ 

๒) ระดับความพึงพอใจของผูร้ับบริการตอ่การให้บริการด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ (ระดับความพึงพอใจ) 
≥ ๓.๕๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒.๔ ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

ล าดับ ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการ ระยะเวลา 

๑ 
จัดท าค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และแผนปฏิบัติการด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

  

๒ 

รวบรวมข้อมูลและจัดท า (ร่าง) จัดท าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และแผนปฏิบัติการด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

๒๕ พฤษภาคม - 

๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

๓ 

จัดประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 

๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  เพื่อพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการ 

๗ มิถุนายน 

๒๕๖๐ 

๔ 

จัดส่ง (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.

๒๕๖๑-๒๕๖๕) และแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๒ ระดับส านักศลิปะและวัฒนธรรม ให้ส านักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๐ มถิุนายน 

๒๕๖๐ 

๕ 

ปรับแก้ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.

๒๕๖๑-๒๕๖๕) และแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๒ 

ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๑ – ๒๓ 

มิถุนายน ๒๕๖๐ 

๖ 

น าเสนอแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-

๒๕๖๕) และแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๖๒ ตอ่คณะกรรมการบริหารส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

๒๔ มิถุนายน 

๒๕๖๐ 

๗ 

น าเสนอแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-

๒๕๖๕) และแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๖๒ ต่ออธิการบดีเพื่อพจิารณาอนุมัติ 

๒๕ มิถุนายน 

๒๕๖๐ 

๘ 

ส่งแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

และแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  ที่

ได้รับความเห็นชอบให้กับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒๖ มิถุนายน 

๒๕๖๐ 



 

ล าดับ ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการ ระยะเวลา 

๙ 

เผยแพร่แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-

๒๕๖๕) และแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๖๒ ผ่านช่องทางตา่ง ๆ เชน่ Website, E-Office เป็นต้น 

ตุลาคม ๒๕๖๐ 

๑๐ 

ด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.

๒๕๖๑-๒๕๖๕) และแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๒ 

ตุลาคม ๒๕๖๐ – 

กันยายน ๒๕๖๐ 

๑๑ 

ติดตามผลการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 

๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 

 
- รอบไตรมาสที่ ๑ ๒๖ ธันวาคม 

๒๕๖๑ 

 
- รอบไตรมาสที่ ๒ ๒๗ มีนาคม 

๒๕๖๒ 

 
- รอบไตรมาสที่ ๓ ๒๕ มิถุนายน 

๒๕๖๒ 

 
- รอบไตรมาสที่ ๔ ๒๕ กันยายน 

๒๕๖๒ 

๑๒ 

รายงานผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ ๕ ปี 

(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๒ ต่อผูอ้ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม และ

หนว่ยงานเจา้ภาพ 

 

 
- รอบไตรมาสที่ ๑ ๓๐ ธันวาคม 

๒๕๖๑ 

 - รอบไตรมาสที่ ๒ ๓๑ มีนาคม 

๒๕๖๒ 

 - รอบไตรมาสที่ ๓ ๓๐ มิถุนายน 

๒๕๖๒ 



 

 

 

 

 

 
 



 

 ๒.๕ แผนปฏิบัตกิารด้านเทคโนโลยแีละสารสนเทศ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒.๕.๑  แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  

กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 

งบปร

ะมาณ  
ผู้รับผิดชอบ 

ป๖ี๐ ป๖ี๑ ป๖ี๒ ป๖ี๓ ป๖ี๔ 

๑ โครงการ

ประชาสัมพันธ์ขอ้มูล

ข่าวสารด้วยสื่อสังคม

ออนไลน์ บน Line@ 

-  ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลขา่วสาร 

กิจกรรมของหนว่ยงาน 

-  ถาม-ตอบ ผ่าน

ช่องทาง Line@ ได้ 

-  มีตอบข้อชักถาม

อัตโนมัติ 

 - เพื่อเพิ่มช่องทาง

ในการประชาสัมพันธ์

ข่าวสารแก่นักศึกษา

และบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยฯ 

 - เพื่อติดต่อ

สอบถาม และตอบ

ข้อชักถามของ

นักศึกษาภายใน

มหาวิทยาลัย 

ระดับความ

พึงพอใจของ

นักศึกษา/

บุคลากรที่มี

ต่อระบบ 

Line@ 

๔ ๔ ๔ ๔ ๔ นักศึกษา

และ

บุคลากร 

ตุลาคม 

๒๕๖๑ – 

กันยายน 

๒๕๖๒  

๘,๐๐

๐ 

ส านักศลิปะ

และวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 

งบปร

ะมาณ  
ผู้รับผิดชอบ 

ป๖ี๐ ป๖ี๑ ป๖ี๒ ป๖ี๓ ป๖ี๔ 

๒ โครงการปรับปรุงเว็บไชต์ 

และประชาสัมพันธ์บนสื่อ

สังคมออนไลน์ (Social 

Media) 

 เพื่อส านักมีการใช้

เทคโนโลยีและ

เครื่องมือต่าง ๆ  

ของ Social Media 

ที่ทันสมัยในการ

สร้างภาพลักษณ์

ได้อย่าง มี

ประสิทธิภาพ 

ระดับความ

ส าเร็ 

จของการ

ปรับปรุงเว็บ

ไชต ์

๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ผูบ้ริหาร 

บุคลากร 

และ

นักศึกษา 

ตุลาคม 

๒๕๖๑ – 

กันยายน 

๒๕๖๒  

- ส านักศลิปะ

และวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒.๕.๒  แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยแีละสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

ระบุประเภทของกิจกรรม 

๑ โครงการ

ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลขา่วสารด้วย

สื่อสังคมออนไลน์ 

บน Line@ 

-  ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลขา่วสาร 

กิจกรรมของ

หนว่ยงาน 

-  ถาม-ตอบ ผ่าน

ช่องทาง Line@ ได้ 

-  มีตอบข้อชัก

ถามอัตโนมัติ 

 - เพื่อเพิ่ม

ช่องทางในการ

ประชาสัมพันธ์

ข่าวสารแก่

นักศึกษาและ

บุคลากรของ

มหาวิทยาลัยฯ 

 - เพื่อติดต่อ

สอบถาม และตอบ

ข้อชักถามของ

นักศึกษาภายใน

มหาวิทยาลัย 

 ระดับความพึง

พอใจของ

นักศึกษา/

บุคลากรที่มตี่อ

ระบบ Line@ 

๔ นักศึกษาและ

บุคลากร 

ตุลาคม ๒๕๖๑ – 

กันยายน ๒๕๖๒ 

๘,๐๐๐ ส านักศลิปะและ

วัฒนธรรม 

 

 

 



 

กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

ระบุประเภทของกิจกรรม 

๒  โครงการปรับปรุง

เว็บไชต์ และ

ประชาสัมพันธ์บน

สื่อสังคมออนไลน์ 

(Social Media) 

เพื่อส านักมีการใช้

เทคโนโลยีและ

เครื่องมือต่าง ๆ  

ของ Social Media 

ที่ทันสมัยในการ

สร้างภาพลักษณ์

ได้อย่าง มี

ประสิทธิภาพ 

ระดับความส าเร็ 

จของการ

ปรับปรุงเว็บไชต์ 

๔ บุคลากรส านัก ตุลาคม ๒๕๖๑ – 

กันยายน ๒๕๖๒ 

- ส านักศลิปะและ

วัฒนธรรม 

 

 

๓ โครงการ

ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลคู่มอืเทคนิค

การใชง้าน

คอมพิวเตอร์

เบือ้งตน้ 

เพื่อให้ส านักงานมี

ความรูค้วามความ

เข้าใจการใช้งาน

คอมพิวเตอร์ 

ระดับ

ความส าเร็จใน

การจัดท าคูม่ือ 

๔ บุคลากรส านัก ตุลาคม ๒๕๖๑ – 

กันยายน ๒๕๖๒ 

- ส านักศลิปะและ

วัฒนธรรม 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ ๓ แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

 การน าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปสู่การปฏิบัติ 

จ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความรว่มมือในการจัดท าโครงการ/

กิจกรรมให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ 

รวมทั้งมกีารพัฒนาการตดิตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้

อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสรา้งความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ในเรื่องการด าเนินงานโครงการ/

กิจกรรมด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

2. เพื่อปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการน าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้มกีารตดิตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ อย่างเป็นระบบ  

 

๓.๑ แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ไปสู่การปฏิบัติ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยจัดท าแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสรา้งความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และ

โครงการ/กิจกรรมให้กับหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผดิชอบของตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหส้อดคล้องกับแนวทางที่ก าหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน

ทรัพยากรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหนว่ยงานใหข้ับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้าอย่าง

ต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร ่และถ่ายทอดความรูซ้ึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมอืในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานขอ้มูลใหส้ามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหนว่ยงาน ว่าสามารถ

ตอบสนองตอ่วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  

 

 

 



 

 

๓.๒ การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 การตดิตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมอืส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๒ เพื่อให้ผู้บริหารและผูป้ฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินงาน และน าไปสู่

การปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคใหเ้หมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถ

บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบการตดิตามและประเมินผล ดังนี้ 

๑. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวชีว้ัด 

แก่หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการตดิตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็น

รูปธรรม 

๒. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ อย่างตอ่เนื่อง  

๓. ก าหนดให้มกีารตดิตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทุกๆ เดือน พรอ้มให้ผูร้ับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการวเิคราะหผ์ลการ

ด าเนนิงาน เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจของผูบ้ริหาร 
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คําสั่งสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

ท่ี      ๓๔๐/๒๕๖๒

เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีและสารสนเทศระยะ ๕ ป

(๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

___________________________

เพ่ือใหการจัดทําแผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดําเนินไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
สูงสุดตอองคกรรวมทั้งสํานักศิลปะและวัฒนธรรม และสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรระยะ ๕ ป 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนิน
งานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้

๑. ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม                ที่ปรึกษา

๒. รองผูอํานวยการฝายวิเทศสัมพันธและความรวมมือ              ประธาน

๓. รองผูอํานวยการฝายบริหารและแผนงาน                รองประธาน

๔. รองผูอํานวยการฝายวิชาการและกิจกรรม                รองประธาน

๕. นางสาวสุลาวัลย พันธศรี                 กรรมการ

๖. นางสาวสาลินี บุญสมเคราะห                กรรมการ

๗. นางสาวพรรณผกา แกวติน                กรรมการ

๘. นายวาทะฤทธิ์ ลีลาฤทธิ์                กรรมการและเลขานุการ

 หนาที่

๑. ทบทวนและจัดทําแผนและใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และใหความเห็นชอบ

๒. สงเสริม สนับสนุน และใหคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดทําแผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๓. กํากับติดตามดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักศิลปะและ
วัฒธรรม ประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ใหบรรลุตามแผนที่ตั้งไว

ทั้งน้ี ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
 



-  ๒  -

 

   สั่ง ณ  วันท่ี   ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

  (นายอนันตชัย เอกะ)

ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
13ส.ค.62  เวลา 09:51:13  Non-PKI Server Sign

Signature Code : OAAyA-DAAOQ-A3ADc-ANgAx

 



 

คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ท่ี      ๑๙๗/๒๕๖๓

เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ดานที่ ๓

เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ (Fast Track) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

___________________________

เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยมีทิศทางและแนวทางในการดําเนินงานที่ชัดเจน มีความสามารถ
ในการแขงขัน และปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นในปจจุบันและอนาคต สูความสําเร็จตามวิสัย
ทัศนและกอใหเกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน

  จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ (Fast Frack) ดังตอไปนี้

คณะกรรมการดําเนินงานยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ

๑) ผูชวยศาสตราจารยดร.ศิริลักษณ  เกตุฉาย      ประธานกรรมการ

ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒)  อาจารยอภิรักษ  ธิตินฤมิต   รองประธาน

รองผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

๓) อาจารยกันยพัชร  ธนกุลวุฒิโรจน   กรรมการ

   รองผูอํานวยการฝายประกันคุณภาพและรายได

๔)  นางอนงค  มะลิวรรณ     กรรมการ

    หัวหนาสํานักงานสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

๕) นายอโณทัย  อรุณเรือง   ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ

๖) นายจรูญพันธ  สหนาวิน ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ

๗) นายอัครเดช  สินแตง   ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ

๘) นายรุจิโรจน  กังเจริญสัมพันธ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ

๙) นางสาววราภรณ  นราประเสริฐวงศ  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ

๑๐) นางสาวสุธาสินี  ยกระดับชั้น ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ

๑๑) นายณัฐ  พลอยออง   ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ

๑๒) นายสุรวิช  สุนทรเสนียกุล ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ

๑๓) นางลลิสา  สหนาวิน   ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ

๑๔) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงกมล  ฐิติเวส คณะครุศาสตร กรรมการ

๑๕) อาจารยอาบิเกล  มิลาด  เอสเซียน คณะครุศาสตร กรรมการ



๑๖) นางสาวปรารถนา  บัวดิศ คณะครุศาสตร กรรมการ

๑๗) นายพีรพล  เชื่อมแกว                       คณะครุศาสตร   กรรมการ

๑๘) อาจารย ดร.ธนิดา ฉ่ัวเจริญ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการ

๑๙) อาจารย ดร.ปญชลี  พัฒนิบูลย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการ

๒๐) อาจารย ดร.ชูสิทธิ์  หงษกุลทรัพย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการ

๒๑) นางสาวธนัญภรณ  คงขาว คณะวิทยาศาตรและเทคโนโลยี กรรมการ

๒๒) นายกิตติศักดิ์  ภูอมร  คณะวิทยาศาตรและเทคโนโลยี กรรมการ

๒๓) นายเทวาพล  ณ ตะวัน คณะวิทยาศาตรและเทคโนโลยี กรรมการ

๒๔) อาจารยอังคณา  สุขวิเศษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ

๒๕) นายกฤษณปกรณ  บุญมา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ

๒๖) นายไพรัช  ศิริวัฒนาพิศาล คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ

๒๗) นายนาวิน ศรีแสง   คณะวิทยาการจัดการ กรรมการ

๒๘) นายวชิรศักดิ์  ถิ่นทวี    คณะวิทยาการจัดการ กรรมการ

๒๙) นางสาวกันยากร  สุจริตเนติการ คณะวิทยาการจัดการ กรรมการ

๓๐) นายสิริธนธราธร  จิรทีปตธนชาติ คณะวิทยาการจัดการ กรรมการ

๓๑) นายประวิทย สุนทรวิภาต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ

๓๒) นายนพปกรณ สนธิรัตน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ

๓๓) นางสาววรฤทัย หาญโชติพันธุ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ

๓๔) นางสาวภัทราภรณ  สดแสงจันทร คณะศิลปกรรมศาสตร กรรมการ 

๓๕) นางสาววราภรณ ไชยพร คณะศิลปกรรมศาสตร กรรมการ

๓๖) นางสาวอรกานตจิต  สุขอิ่มเจริญ คณะศิลปกรรมศาสตร กรรมการ

๓๗) นายธวัชภูพิสิฐ ภัทรดาภา บัณฑิตวิทยาลัย   กรรมการ

๓๘) นายวราพงษ ทาขนุน   บัณฑิตวิทยาลัย   กรรมการ

๓๙) นางสาวเกษรา ตรีไพชยนศักดิ์ บัณฑิตวิทยาลัย   กรรมการ

๔๐) นายเอกชัย  ดวงเอื้ยง   วิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ

๔๑) นายรัชตะสรณ จันทรวรศิษฐ วิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ

๔๒) นายสุรศักดิ์ ดาวเรือง   วิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ

๔๓) นายสุรศักดิ์  เพชรทอง วิทยาลัยพยาบาล          กรรมการ

๔๔) นายทศวรรณ  พงษสุข  วิทยาลัยสหเวชศาสตร กรรมการ

๔๕) นางสาวธีราภรณ จุมรี  วิทยาลัยสหเวชศาสตร กรรมการ

๔๖) นางสาวกันยากร ทองมาก วิทยาลัยภาพยนตและสื่อการแสดง กรรมการ

๔๗) นางสาวกมลวัลย  เส็งสาย วิทยาลัยภาพยนตและสื่อการแสดง กรรมการ

๔๘) นายฐกร ธรรมประทีป   วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน กรรมการ

๔๙) อาจารยพุทธิวัฒน  ไวยวุฒิธนาภูมิ วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน กรรมการ

๕๐) อาจารยภัค  กิระนันทวัฒน วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน กรรมการ

๕๑) อาจารย วิศวะ  อุนยะวงษ วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน กรรมการ



๕๒) นายศักรินทร  สาระรักษ                 วิทยาลัยสถาปตยกรรมศาสตร   กรรมการ

๕๓) นายปรุงศักดิ์ เชิดชู  วิทยาลัยสถาปตยกรรมศาสตร   กรรมการ

๕๔) นางสาวชรินทรทิพย หิรัญนุเคราะห สํานักงานอธิการบดี   กรรมการ

๕๕) นางสาวอัจฉรา กําเนิดรัตน สํานักงานอธิการบดี   กรรมการ

๕๖) นางสาวภูรีรัตน สัตถาวร  สํานักงานอธิการบดี   กรรมการ

๕๗) นางสาวพรรณผกา  แกวติน  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม   กรรมการ

๕๘) นายวาทะฤทธิ์  ลีลาฤทธิ์ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม   กรรมการ

๕๙) นางสาวสาลินี  บุญสมเคราะห สํานักศิลปะและวัฒนธรรม   กรรมการ

๖๐) นายอนุพันธ สุทธิมาร   สถาบันวิจัยและพัฒนา                 กรรมการ

๖๑) วาท่ี ร.ต.หญิงอนุสรา  จันทรประภาส สํานักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ   กรรมการ

๖๒) ผูชวยศาสตราจารย ดร.กวิน  วงศลีดี สถาบันสรางสรรคฯ   กรรมการ

๖๓) นายสุพพัต เสทกวีลาภ     สถาบันสรางสรรคฯ   กรรมการ

๖๔) นางจิตรกันยา  ปมปา สถาบันสรางสรรคฯ   กรรมการ

๖๕) นางสาวสุธันยา พุทธา   หนวยตรวจสอบภายใน   กรรมการ

๖๖) นายวรพันธุ  นิลสําราญจิต หนวยตรวจสอบภายใน   กรรมการ

๖๗) นางสาวเสาวนีย  กําเนิดรัตน ศูนยการศึกษาจังหวัดนครปฐม   กรรมการ

๖๘) นางสาววิไลภรณ บุญกลอม               ศูนยการศึกษาจังหวัดนครปฐม        กรรมการ

๖๙) นางสาวชญาณิศา เอี่ยมประเสริฐ ศูนยการศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  กรรมการ

๗๐) นางสาวนฤมล  ดีชัยยะ ศูนยการศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  กรรมการ

๗๑) นางสาวลลิตา  คามะเชียงพิณ ศูนยการศึกษาจังหวัดอุดรธานี    กรรมการ

๗๒) นางสาววนัสนาฏ ประพาลา ศูนยการศึกษาจังหวัดระนอง    กรรมการ

๗๓) นางสาวรติชา  มังกรวงค   ศูนยแหงความเปนเลิศฯ             กรรมการ

๗๔) นางสาวณัฐฐฑิดา พสิษฐศักดา ศูนยแหงความเปนเลิศฯ    กรรมการ

๗๕) นางสาวปานแพร บุณยพุกกณะ สํานักทรัพยสินและรายได    กรรมการ

๗๖) นางสาวจีรนันท เวือมประโคน สํานักทรัพยสินและรายได    กรรมการ

๗๗) นางสาวยุพา แกแสง   สํานักทรัพยสินและรายได    กรรมการ

๗๘) นายวรพล  ไพวิโรจน   โรงเรียนสาธิต      กรรมการ

๗๙) อาจารยสาวิตรี  ผิวงาม โรงเรียนสาธิต         กรรมการ

๘๐) อาจารยศิริลักษณ  เลิศหิรัญทรัพย โรงเรียนสาธิต       กรรมการ

๘๑) นายธนชาติ  นาที   สํานักวิทยบริการฯ    กรรมการ

๘๒) นางสาวสุภาพร วงษา สปคแมน สํานักวิทยบริการฯ    กรรมการ

๘๓) นาวรัชนก  ทองขาวขํา สํานักวิทยบริการฯ    กรรมการ

๘๔) นายกฤษฎา  แกวกรอง สํานักวิทยบริการฯ    กรรมการ

๘๕) นางสาวออรทัย  ลีใส    สํานักวิทยบริการฯ       กรรมการ 

๘๖)  นางสาวสุณีพร  ศรีฤทธิชัย สํานักวิทยบริการฯ                       กรรมการ

๘๗) นายธนะฉัตร  เอกฉัตร สํานักวิทยบริการฯ    กรรมการ



๘๘)  นางชนิดา  ชิราพฤกษ                     สํานักวิทยบริการฯ      กรรมการและเลขานุการ

๘๙) นางสาวลลิสา  สหนาวิน   สํานักวิทยบริการฯ      กรรมการและผูชวยเลขานุการ

๙๐)  นางสาวพูลศิร ิ พรหมกูล สํานักวิทยบริการฯ      กรรมการและผูชวยเลขานุการ

          มีหนาท่ีดังน้ี

๑) ดําเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจํา

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (Fast Frack)

๒) ประสานงานกับหนวยงานตางๆ ทั้งภายในภายนอกมหาวิทยาลัย ในการดําเนินงานตามแผนขับ

เคลื่อนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๓) รายงานความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาตรมหาวิทยลัย ประจํา

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

 

 



-  ๒  -

 

   สั่ง ณ  วันท่ี   ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓

  (รศ.ดร.เดช เกิดวิชัย)

อธิการบดี
16ม.ค.63  เวลา 13:59:45  Non-PKI Server Sign

 Signature Code : NAA2A-DgAMw-BGAEQ-ANAA4
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