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มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสนุันทา 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 

 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นหน่วยงานที่จัดต้ังเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2557 

เป็นหน่วยงานที่ด าเนินการจัดการเรียนการสอน ท าการวิจัย ส่งเสริมวิชาการและให้บริการวิชาการ

ทางดา้นโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นศูนย์วิจัยและฝึกประสบการณว์ิชาชีพแก่อาจารย์และนักศึกษา

ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ ปัจจุบันอยู่ในการบริหารงาน

ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมสัน โสมณวัตร ต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการ

บริการจัดการที่มีความสอดคล้องเช่ือมโยงสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการ

ก าหนดอัตลักษณ์ คือ เป็นองค์กรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่มีความเป็นเลิศสู่สากลและ

เอกลักษณ์ มุ่งเน้นคุณธรรม น าวิชาการ เช่ียวชาญวิชาชีพ โดยแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ ระยะ 5 ปี  ( พ.ศ. 2560 – 2564 ) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 3 

สว่น คือ 

ส่วนที่ 1 บทน า ประกอบด้วย ประวัติวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โครงสร้าง

หน่วยงาน โครงสร้างการ บรหิารจัดการ และผลการด าเนนิงานที่ผ่านมา ซึ่งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชน มีหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับบัณฑติศึกษาและระดับปรญิญาตรี 

1. ระดับบันฑิตศกึษา  

1.1 หลักสูตรบรหิารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

1.2 หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

2. ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต) 

2.1 สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ 

2.1.1 แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี 

3.1.2 แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลกี 

3.1.3 แขนงวิชาการจัดการโซอุ่ปทานธุรกิจอาหารและบรกิาร 

3.1.4 แขนงวิชาการจัดการการขนสง่สินค้าทางอากาศ 

3.1.5 แขนงวิชาการจัดการการขนสง่ 

2.2 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

2.3 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

โดยก าหนดเป้าหมายหลักในการพัฒนาวิทยาลัย 5 ด้าน ซึ่งแต่ละด้านมีกลยุทธ์หลักที่ใช้ในการ

ขับเคลื่อนแผนฯ ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการก าหนด

วิสัยทัศน์ จุดประสงค์ พันธกจิ ภารกิจหลัก เสาหลัก วัฒนธรรม อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยม สรุปได้

ดังน้ี 



 

 

1.วิสัยทัศน์ (Vision) 

 วิทยาลัยต้นแบบดา้นโลจิสติกส์ เพ่ือการผลิตนักปฏิบัตอิย่างมอือาชีพ 

 

2.พันธกจิ (Mission) 

 1. ให้การศึกษา (Educate)  

 2. วิจัย (Research)  

 3. บรกิารวิชาการ (Outreach)  

 4. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and Culture) 

 

3. ภารกิจหลัก (Key result area) 

 1. ผลติบัณฑิต นักปฏิบัติที่มีความรู้ความสามารถในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่ตรงต่อ

ความตอ้งการของผู้ใช้บัณฑิต 

 2. ผลิตและพัฒนาผู้ประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่สนองตอบต่อการ

เปลี่ยนแปลงทางอาเซียนและสังคมโลก 

 3. ให้บรกิารวิชาการและเทคนิควิธีการประกอบอาชีพดา้นโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแก่ชุมชน 

สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ 

 4. อนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยสูส่ังคม 

 5. วิจัยและสร้างองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพดา้นโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสู่การพัฒนา

สถานประกอบการและสังคม 

 

4. เสาหลัก (Pillar) 

 1. ทุนความรู้ 

 2. คุณธรรม 

 3. เครอืข่าย 

 4. ความเป็นมอือาชีพ 

 5. วัฒนธรรม ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถขีองรัตนโกสนิทร์” 

 

5. วัฒนธรรม (Culture) 

 ความดงีามและการปฏิบัตตินในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส 

 

6 อัตลักษณ์ (Identity) 

 เป็นนักปฏิบัต ิถนัดวิชาการ เช่ียวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจติสาธารณะ 



 

 

7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

 ยึดมั่นคุณธรรม เป็นผูน้ าองค์ความรู้สู่การปฏิบัต ิพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล 

 

8 ค่านยิมหลัก (Core Values) 

 1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์  

 2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร  

 3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมือ  

 4) P (Professionalism) : ความเป็นมอือาชีพ 

 

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ วิทยาลัยมีนโยบายด้านการพัฒนา

บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพ เพ่ิมสมรรถนะของบุคลากรให้มีศักยภาพ

ในการปฏิบัติงานมากขึ้น โดยก าหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย กิจกรรม/

โครงการ ดังน้ี 

1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือให้การบรกิารดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากร/นักศึกษาที่เอือ้ต่อการเรยีนรู้

และปฏิบัติงานอย่างมีประสทิธิภาพ 

1.2 เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลและสารสนเทศ รวมทั้งการจัดส่ิงอ านวยความสะดวกให้

พร้อมรองรับต่อการปฏิบัติงานทั้งของผู้บรหิารและบุคลากร  

2. ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

 

 

3. แผนปฏิบัตกิารด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

กจิกรรม/โครงการ งบประมาณ 

โครงการปรับปรุงเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์บนสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) 20,000 

โครงการพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่าย 20,000 

โครงการการให้บรกิารสบืค้นฐานข้อมูลทางวิชาการของบุคลากรภายใน

มหาวิทยาลัย(Academic Search) 

5,000 

 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บรกิารดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(ระดับความพึงพอใจ) 

≥3.51 



 

 

ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล เพ่ือให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงมีการก าหนดแนวทางการน า แผนปฏิบัติการ

ประจ าปีไปสู่การปฏิบัต ิสรุปดังน้ี 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัตกิารดา้นเทคโนโลยีและสารสนเทศโดยจัดท าแนว

ทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรม

ให้กับบุคลากรภายในวิทยาลัย ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการดา้นเทคโนโลยีและสารสนเทศ ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่

ก าหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการ

สนับสนุนทรัพยากรได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มี

ความก้าวหน้าอยา่งต่อเน่ือง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกัน

และกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้

สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ไดง้่าย 

5. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

ทุกๆ เดือน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน เพ่ือ

น าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สารบัญ 
 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร  

สารบัญ  

ส่วนที่ 1 บทน า  

 1.1 หลักการและเหตุผล 1 
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 1.3 โครงสร้างการบรหิารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 2 

 1.4 ผลการด าเนนิงานดา้นเทคโนโลยีและสารสนเทศ 3 
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     1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 3 

     1.5.8 ค่านยิมหลัก (Core Values) 4 

     1.5.9 เป้าหมายการพัฒนาวิทยาลัย (College of Logistics and Supply Chain 

Development Goals) 

4 

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ  

 2.1 นโยบายด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 5 

 2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัตกิารดา้นเทคโนโลยีและสารสนเทศ 5 

 2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของ

มหาวิทยาลัย 

 

  2.3.1 ยุทธศาสตร์ 5 

  2.3.2 เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร์ 5 

  2.3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 5 
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ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล  
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21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ส่วนที่ 1 บทน า 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

 ด้วยวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เปิดการเรียนการ

สอนระดับปรญิญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต จ านวน 3 หลักสูตร ประกอบดว้ย (1) สาขาวิชาการจัดการโลจิ

สติกส์   (2) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) (3)สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชน

ธุรกิจ ได้แก่ แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี  แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก  แขนงวิชาการจัดการโซ่

อุปทานธุรกิจอาหารและบริการ แขนงวิชาการจัดการการขนส่ง ระดับบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร             

(1) หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเชิงยุทธศาสตร์   

(2) หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  เพ่ือเป็นการ

พัฒนาหลักสูตรให้สอดคลอ้งกับความต้องการของสถานประกอบการอย่างแท้จริง  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน   เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ   อยู่ในก ากับของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา มีระเบียบการบริหารจัดการของตนเอง  เป้าหมายหลักคือ มีความเป็นอิสระ  ความ

คล่องตัวสูงและมีภารกิจหลักที่ส าคัญ คือ ผลติบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้สู่งานวิจัย บรกิารวิชาการ และท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม   

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน โดยแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศของวิทยาลัย ตามแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาวิทยาลัย และสอดรับกับแผนแม่บทเทคโนดลยี

สารสนเทศของมหาวิทยาลัย วิเคราห์ปัจจัยภายในและภายนอกต่างๆในการพัฒนาด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือให้การด าเนนิการพัฒนาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ เป็นองค์กรที่มี

การบรหิารการจัดการที่ดี โปรง่ใส สามารถให้บริการทางวิชาการที่ดีมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อแผนกล

ยุทธ์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.2 โครงสร้างวิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

 

 



 

 

1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE  CHART) 

 

คณะกรรมการอ านวยการ 

คณบดี 

วทิยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

 

รองคณบดี 

ฝ่ายวชิาการ 

  

  

รองคณบดี 

ฝ่ายบริหาร 

  

  

รองคณบดี 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

  

  

รองคณบดี 

ฝ่ายแผนงานฯ 

  

  

รองคณบดี 

ฝ่ายวจิัยและพัฒนา 

  

  หัวหน้าส านักงาน 

  

  1.งานบรกิารการศึกษา 

1.1 งานบรหิารงานทั่วไป 

1.2 หลักสตูรและการสอน 

1.3 ทะเบียนและประมวลผล

ข้อมูล 

1.4 การรับเข้าศกึษาต่อ 

1.5 ผลงานทางวิชาการ 

1.6 คุณวิฒปิรญิญาเอก 

  

  2. งานคลังและพัสด ุ

2.1 การเงิน 

งบประมาณ 

2.2 บัญช ี

2.3 พัสด ุ

 

  

1.งานบรหิารงานทั่วไป 

1.1 ธุรการ/ สารบรรณ 

1.2 ประชาสัมพันธ์ 

1.3 วิเทศสัมพนัธ์ 

1.4 อบรมและพัฒนา 

1.5 IT 

1.6 อาคารสถานที่และ

ยานพาหนะ 

1.7 มหาวิทยาลัยสีขาว 

1.8 งานบุคลากร 

 

1.งานพัฒนางานวิจัย 

1.1 ผลิตผลงานวิจัย 

1.2 เผยแพรผ่ลงานวิจัย 

1.3 ผลิต

วารสารวิชาการ 

1.4 บรกิารวิชากรแก่

สังคม 

1.5 U-Ranking 

1.6 สถาบันวิจัยธุรกิจ

ซัพพลายเชน  

  

อธกิารบดี 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

1.งานนโยบาย/แผน/

ประกันคุณภาพ 

1.1 วิเคราะห์แผนงานและ

งบประมาณ 

1.2 พัฒนาระบบและ

ประเมินผลปฏบิัติ

ราชการ 

1.3 ประกันคุณภาพ 

   

  

  

  

1.งานกิจการนักศกึษา

และศิลปวัฒนธรรม 

1.1 กิจการนักศกึษา 

1.2 บรหิารและสวัสดิ

ภาพ 

1.3 แนะแนวและ

ทุนการศึกษา 

1.4 กองทุนกู้ยืม 

1.5 ศิลปวัฒนธรรม  

 

 2. งานบรกิารวิชาการ 

2.1 บริการวิชาการ 

2.2 งานหารายได้ 

  

  

สถาบันธุรกิจซัพ

พลายเชน 
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1.4 ผลการด าเนนิงานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

ปีงบประมาณ 2559 

1. โครงการอบรมเชงิปฏิบัตกิารการจัดท าเว็บไซต์ส่วนบุคคลสายวิชาการ (E-learning) 

 

1.5 ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

วิทยาลัยต้นแบบดา้นโลจสิติกส์ เพ่ือการผลิตนักปฏิบัตอิย่างมอือาชีพ 

 

1.5.2 พันธกจิ (Mission) 

1. ให้การศึกษา (Educate)  

2. วิจัย (Research)  

3. บรกิารวิชาการ (Outreach)  

4. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and Culture) 

 

1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

1. ผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติที่มีความรู้ความสามารถในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่ตรงต่อ

ความตอ้งการของผู้ใช้บัณฑิต 

2. ผลิตและพัฒนาผู้ประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่สนองตอบต่อการ

เปลี่ยนแปลงทางอาเซียนและสังคมโลก 

3. ให้บรกิารวิชาการและเทคนิควิธีการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแก่ชุมชน 

สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ 

4. อนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยสูส่ังคม 

5. วิจัยและสร้างองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพดา้นโลจสิติกสแ์ละซัพพลายเชนสูก่ารพัฒนา

สถานประกอบการและสังคม 

 

1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 

1. ทุนความรู้ 

2. คุณธรรม 

3. เครอืข่าย 

4. ความเป็นมอือาชีพ 

5. วัฒนธรรม ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถขีองรัตนโกสนิทร์” 

 

1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

ความดงีามและการปฏิบัตตินในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส 



 

 

1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏิบัต ิถนัดวิชาการ เช่ียวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจติสาธารณะ 

 

1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

ยึดมั่นคุณธรรม เป็นผูน้ าองค์ความรู้สู่การปฏิบัต ิพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้สูส่ากล 

 

1.5.8 ค่านยิมหลัก (Core Values) 

1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์  

2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดี  

3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมือ  

4) P (Professionalism) : ความเป็นมอือาชีพ 

 

1.5.9 เป้าหมายการพัฒนาวิทยาลัย (College of Logistics and Supply Chain Development Goals) 

1) พัฒนาอาจารย์และบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้

เพ่ือสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ ให้มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ พร้อม

ทั้งธ ารงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ  

2) พัฒนานักศึกษาให้มคีุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมและความพอเพียง โดยการพัฒนาหลักสูตร

ให้มีมาตรฐานและคุณภาพที่ตอบสนองต่อการเพ่ิมศักยภาพบัณฑิตและสอดคล้องกับความต้องการ

ตลาดแรงงาน รวมถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พร้อมทั้งหาทรัพยากรที่พอเพียง

ส าหรับการสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา  

3) สร้างผลงานวิจัยเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของท้องถิ่นและภูมิภาค เพ่ือพัฒนาระบบบริหาร

งานวิจัยที่มีประสทิธิภาพ ให้เกิดทักษะดา้นการวิจัย  

4) ให้บรกิารทางวิชาการที่มีคุณภาพเพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและกลุ่มเป้าหมาย 

ให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้จากการศึกษาวิจัยสู่ชุมชนและก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทาง

วิชาการระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

5) พัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมที่เน้นการน าวัฒนธรรมท้องถิ่นมาเผยแพร่ให้เกิดความรู้ที่

ถูกต้อง มีการสืบสานและสืบทอดวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตของชุมชน ผ่านแนวคิดของ

ศาสตร์ด้านการบรหิารไปสู่กจิกรรมต่างๆ ของภารกิจด้านอื่นๆ  

6) พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในการด าเนินงาน พร้อมทั้งพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับ

ของประชาคมตลอดจนเป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณะ  



 

 

ส่วนที่ 2 แผนปฏบิัติการด้านเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 
 

2.1 นโยบายด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

1. พัฒนาการบริหารจัดการโดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัย เพ่ือสร้าง

ระบบฐานข้อมูลที่สามารถเอือ้ต่อการน าไปใช้ประโยชน์ 

2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ (DSS)  

3. ฐานข้อมูลที่น ามาใช้ต้องเป็น Single Data มีความถูกต้อง แม่นย า น่าเชื่อถอื และทันสมัยเป็นปัจจุบัน 

 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

1. เพ่ือให้การบรกิารดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากร/นักศึกษาที่เอื้อต่อการเรยีนรู้และ

ปฏิบัตงิานอย่างมีประสทิธิภาพ 

2. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลและสารสนเทศ รวมทั้งการจัดส่ิงอ านวยความสะดวกให้พร้อม

รองรับตอ่การปฏิบัตงิานทั้งของผู้บรหิารและบุคลากร  

2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของวิทยาลัย 

 2.3.1 ยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างย่ังยืน 

 

 2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

วิทยาลัยมีการใช้เทคโนโลยีและเคร่ืองมือตา่งๆ ของ Social Media ที่ทันสมัยในการสร้าง

ภาพลักษณ์ไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ 

 

2.3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บรกิารดา้น

เทคโนโลยีสารสนเทศ (ระดับความพึงพอใจ) 

≥3.51 

จ านวนฐานข้อมูลที่มกีารพัฒนาหรือปรับปรุง 1 ฐานข้อมูล 



 

 

2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัตกิารด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

ล าดบั ข้ันตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการ ระยะเวลา 

1 แตง่ต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัตกิารดา้นเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 

3 กรกฏาคม 

2560 

2 ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัตกิารดา้นเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 

3-11 กรกฏาคม 

2560 

3 จัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัตกิารดา้นเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจ าปี

งบประมาณ 2561 และแก้ไขตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานเจ้าภาพ 

11 กรกฏาคม-15 

สงิหาคม 2560 

4 จัดส่ง (รา่ง) แผนปฏิบัตกิารดา้นเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจ าปี

งบประมาณ 2561 ให้กับหน่วยงานเจ้าภาพเพ่ือตรวจสอบ 

15 สงิหาคม 2560 

5 เสนอแผนปฏิบัตกิารดา้นเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ 

2561 ต่อคณะกรรมการอ านวยการเพ่ือพิจารณา 

1-30 กันยายน 

2560 

6 ขออนุมัติแผนปฏิบัตกิารดา้นเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ 

2561 

1-30 กันยายน 

2560  

7 เผยแพร่แผนปฏิบัตกิารดา้นเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ 

2561 

1 ตุลาคม 2560 
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2.5 แผนปฏิบตัิการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างย่ังยืน 

2.5.1  แผนปฏิบัตกิารด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2560 – 2564)   

 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชีว้ัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผดิชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

ระบุประเภทของกจิกรรม 

1 โครงการปรับปรุง

เว็บไซต์และ

ประชาสัมพันธ์บนสื่อ

สังคมออนไลน์ (Social 

Media) 

เพ่ือวิทยาลัยฯมีการใช้

เทคโนโลยี และเคร่ืองมือตา่งๆ

ของ Social Media ที่ ทันสมัย

ในการสร้างภาพลักษณ์ได้

อย่างมีประสทิธิภาพ 

ระดับความส าเร็จของ

การปรับปรุงเว็บไซต์ 

5 5 5 5 5 ผู้บริหาร

บุคลากร 

นักศึกษา 

ฐกร  ธรรม

ประทีป 

 2 

 

 

โครงการพัฒนา/

ปรับปรุงฐานข้อมูล

เครอืข่าย 

เพ่ือวิทยาลัยฯ มีฐานข้อมูล

เครอืข่ายส าหรับการบรหิาร

จัดการอย่างมีประสทิธิภาพ 

ระดับความส าเร็จของ

การพัฒนา/ปรับปรุง

ฐานข้อมูลเครือข่าย 

5 5 5 5 5 ผู้บริหารและ

บุคลากร 

ฐกร  ธรรม

ประทีป 

3 

 

โครงการการให้บรกิาร

สบืค้นฐานข้อมูลทาง

วิชาการของบุคลากร

ภายในมหาวิทยาลัย

(Academic Search) 

เพ่ือเป็นช่องทางในการสบืค้น

ข้อมูลผลงานทางวิชาการของ

บุคลากรสายวิชาการ 

 

ระดับความพึงพอใจ

ของบุคลากรสาย

วิชาการที่มต่ีอระบบฯ 

4 4 4 4 4 บุคลากรสาย

วิชาการ 

ฐกร  ธรรม

ประทีป 



 

 

2.5.2  แผนปฏิบัติการเทคโนโลยีและสารสนเทศ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

ระบุประเภทของกิจกรรม 

1 โครงการปรับปรุง

เว็บไซต์และ

ประชาสัมพันธ์บนสื่อ

สังคมออนไลน์ 

(Social Media) 

เพ่ือวิทยาลัยฯมีการใช้

เทคโนโลยี และเคร่ืองมือ

ต่างๆของ Social Media ที่ 

ทันสมัยในการสร้าง

ภาพลักษณ์ไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ระดับความส าเร็จ

ของการปรับปรุง

เว็บไซต์ 

5 ผู้บริหาร 

บุคลากร 

นักศึกษา 

1 ต.ค. 60 – 

30 ก.ย. 61 

20,000 ฐกร  ธรรม

ประทีป 

 2 โครงการพัฒนา/

ปรับปรุงฐานข้อมูล

เครอืข่าย 

เพ่ือวิทยาลัยฯ มี

ฐานข้อมูลเครือข่าย

ส าหรับการบรหิารจัดการ

อย่างมีประสทิธิภาพ 

ระดับความส าเร็จ

ของการพัฒนา/

ปรับปรุง

ฐานข้อมูล

เครอืข่าย 

5 ผู้บริหารและ

บุคลากร 

1 ต.ค. 60 – 

30 ก.ย. 61 

20,000 ฐกร  ธรรม

ประทีป 

3 

 

 

โครงการการ

ให้บรกิารสบืค้น

ฐานข้อมูลทาง

วิชาการของบุคลากร

ภายในมหาวิทยาลัย

(Academic Search) 

เพ่ือเป็นช่องทางในการ

สบืค้นข้อมูลผลงานทาง

วิชาการของบุคลากรสาย

วิชาการ 

 

ระดับความพึง

พอใจของ

บุคลากรสาย

วิชาการที่มต่ีอ

ระบบฯ 

4 บุคลากรสาย

วิชาการ 

1 ต.ค. 60 – 

30 ก.ย. 61 

5,000 ฐกร  ธรรม

ประทีป 



 

 

ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัตแิละการตดิตามประเมนิผล 

 

การน าแผนปฏิบัติการดา้นเทคโนโลยีและสารสนเทศ ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการ

บริหารจัดการเพ่ือให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดท าโครงการ/ กิจกรรมให้ส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของ วิทยาลัยที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการ

พัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่าง

เป็นรูปธรรม ซึ่งไดก้ าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือเสริมสร้างความรู ้และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในวิทยาลัยในเร่ืองการด าเนินงาน

โครงการ/กิจกรรมดา้นเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการน า

แผนปฏิบัตกิารดา้นเทคโนโลยีและสารสนเทศไปสู่การปฏิบัตไิด้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือให้มกีารติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการดา้นเทคโนโลยีและสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  

 

3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัตกิารด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศไปสู่การปฏิบัติ 

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและ

สารสนเทศไปสู่การปฏิบัต ิดังน้ี 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศโดยจัดท าแนว

ทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับ

บุคลากรภายในวิทยาลัย ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัตกิารดา้นเทคโนโลยีและสารสนเทศ ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคลอ้งกับแนวทางที่ก าหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน

ทรัพยากรได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้า

อย่างต่อเน่ือง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัย

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้

ประโยชน์ไดง้่าย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถ

ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการดา้นเทคโนโลยีและสารสนเทศรวมทั้งสามารถประเมินผลได้

อย่างเป็นรูปธรรม  



 

 

 

3.2 การตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศประจ าปีงบประมาณ 

2561 

 การติดตาม ประเมินผลเป็นเคร่ืองมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของ วิทยาลัยบรรลุ

เป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือให้ผู้บริหารและ

ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินงาน และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนว

ทางการด าเนนิงานเพ่ือแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลส าเร็จ

ตามเป้าหมายได ้โดยจัดท าระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเร่ืองการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวช้ีวัดแก่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่าง

เป็นรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการดา้นเทคโนโลยีและ

สารสนเทศอย่างต่อเน่ือง  

3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ทุกๆ 

เดอืน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน เพ่ือน าไปสู่การ

ตัดสินใจของผู้บรหิาร 

 

 

 

 



 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ภาคผนวก ก 

ค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏบิัติการ 

ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข  

รายงานการประชุม ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัตกิาร

ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ภาพกิจกรรมที่เกีย่วข้องกบัการจัดท าแผนปฏบิัติการ 

ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

   

 


