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   ก 

บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 

 

 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2557 

เป็นหน่วยงานที่ด าเนินการจัดการเรียนการสอน ท าการวิจัย ส่งเสริมวิชาการและให้บริการวิชาการ

ทางดา้นโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นศูนย์วิจัยและฝกึประสบการณ์วิชาชีพแก่อาจารย์และนักศึกษา

ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ ปัจจุบันอยู่ในการบริหารงาน

ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมสัน โสมณวัตร ต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการ

บริการจัดการที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการ

ก าหนดอัตลักษณ์ คือ เป็นองค์กรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่มีความเป็นเลิศสู่สากลและ

เอกลักษณ์ มุ่งเน้นคุณธรรม น าวิชาการ เช่ียวชาญวิชาชีพ  โดยแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและ

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

ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 บทน า ประกอบด้วย ประวัติวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โครงสร้าง

หนว่ยงาน โครงสรา้งการ บริหารจัดการ และผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชน มีหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับบัณฑติศกึษาและระดับปริญญาตรี 

1. ระดับบันฑิตศึกษา  

1.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

1.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

2. ระดับปริญญาตร ี(หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต) 

2.1 สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ 

2.1.1 แขนงวิชาธุรกิจพาณชิยนาวี 

3.1.2 แขนงวชิาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 

3.1.3 แขนงวิชาการจัดการโซ่อุปทานธุรกิจอาหารและบริการ 

3.1.4 แขนงวิชาการจัดการการขนสง่สนิค้าทางอากาศ 

3.1.5 แขนงวิชาการจัดการการขนสง่ 

2.2 สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

2.3 สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์ 

โดยก าหนดเป้าหมายหลักในการพัฒนาวิทยาลัย 5 ด้าน ซึ่งแต่ละด้านมีกลยุทธ์หลักที่ใช้ในการ

ขับเคลื่อนแผนฯ ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการก าหนด

วิสัยทัศน ์จุดประสงค์ พันธกิจ ภารกิจหลัก เสาหลัก วัฒนธรรม อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยม สรุปได้

ดังนี้ 



ข 

1.วิสัยทัศน ์(Vision) 

 วิทยาลัยต้นแบบด้านโลจิสติกส์ เพื่อการผลิตนักปฏิบัติอย่างมอือาชีพ 

 

2.พันธกิจ (Mission) 

1. ด้านผลลัพธ์ผู้เรยีน  

2. ด้านการวิจัยและนวัตกรรม  

3. ด้านการบริการวชิาการ  

4. ด้านศลิปะและวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

5. ด้านบริหารจัดการ 

 

3. ภารกิจหลัก (Key result area) 

 1. ผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติที่มีความรู้ความสามารถในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่ตรงต่อ

ความตอ้งการของผูใ้ช้บัณฑิต 

 2. ผลิตและพัฒนาผู้ประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่สนองตอบต่อการ

เปลี่ยนแปลงทางอาเซียนและสังคมโลก 

 3. ให้บริการวิชาการและเทคนิควิธีการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแก่ชุมชน 

สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมคีุณภาพ 

 4. อนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สังคม 

 5. วจิัยและสร้างองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสู่การพัฒนา

สถานประกอบการและสังคม 

 

4. เสาหลัก (Pillar) 

 1. ทุนความรู้ 

 2. คุณธรรม 

 3. เครือขา่ย 

 4. ความเป็นมืออาชีพ 

 5. วัฒนธรรม ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์” 

 

5. วัฒนธรรม (Culture) 

 ความดงีามและการปฏิบัติตนในจรยิวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้าวุโส 

 

 



ค 

6 อัตลักษณ์ (Identity) 

 เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

 ยึดมั่นคุณธรรม เป็นผู้น าองค์ความรูสู้่การปฏิบัติ พัฒนาองค์กรแหง่การเรยีนรู้สู่สากล 

 

8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

 1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค์  

 2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร  

 3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความรว่มมอื  

 4) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ 

 

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ วิทยาลัยมีนโยบายด้านการพัฒนา

บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มสมรรถนะของบุคลากรให้มีศักยภาพ

ในการปฏิบัติงานมากขึ้น โดยก าหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย กิจกรรม/

โครงการ ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค ์

1.1 เพื่อให้การบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากร/นักศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้

และปฏิบัติงานอย่างมปีระสิทธิภาพ 

1.2 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลและสารสนเทศ รวมทั้งการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้

พร้อมรองรับต่อการปฏิบัติงานทั้งของผูบ้ริหารและบุคลากร  

2. ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

จ านวนฐานข้อมูลทีม่ีการพัฒนาหรอืปรับปรุง 1 ฐานข้อมูล 

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการตอ่การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ≥3.51 



ง 

3. แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 

โครงการปรับปรุงเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์บนสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) 20,000 

โครงการพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลเครอืข่าย 20,000 

โครงการการให้บริการสบืค้นฐานขอ้มูลทางวิชาการของบุคลากรภายใน

มหาวิทยาลัย(Academic Search) 

- 

 

 

ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล เพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงมีการก าหนดแนวทางการน าแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีไปสู่การปฏิบัติ สรุปดังนี้ 

1. สรา้งความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศโดยจัดท าแนว

ทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรม

ให้กับบุคลากรภายในวิทยาลัย ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่

ก าหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการ

สนับสนุนทรัพยากรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มี

ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ ซึ่งกัน

และกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้

สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้งา่ย 

5. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

ทุกๆ เดือน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน เพื่อ

น าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 
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ส่วนที่ 1 บทน า 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

 ด้วยวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เปิดการเรียนการ

สอนระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑติ จ านวน 3 หลักสูตร ประกอบด้วย (1) สาขาวิชาการจัดการโลจิ

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

ธุรกิจ ได้แก่ แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี  แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก  แขนงวิชาการจัดการโซ่

อุปทานธุรกิจอาหารและบริการ แขนงวิชาการจัดการการขนส่ง ระดับบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร             

(1) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์และซัพพลายเชนเชิงยุทธศาสตร ์  

(2) หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  เพื่อเป็นการ

พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความตอ้งการของสถานประกอบการอย่างแท้จริง  

วทิยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน   เป็นหนว่ยงานเทียบเท่าคณะ   อยู่ในก ากับของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา มีระเบียบการบริหารจัดการของตนเอง  เป้าหมายหลักคือ มีความเป็นอิสระ  ความ

คล่องตัวสูงและมีภารกิจหลักที่ส าคัญ คือ ผลติบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้สู่งานวิจัย บริการวิชาการ และท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม   

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน โดยแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดท าขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศของวิทยาลัย ตามแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาวิทยาลัย และสอดรับกับแผนแม่บทเทคโนดลยี

สารสนเทศของมหาวิทยาลัย วิเคราห์ปัจจัยภายในและภายนอกต่างๆในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร เพื่อให้การด าเนินการพัฒนาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นองค์กรที่มีการบริหาร

การจัดการที่ด ีโปร่งใส สามารถใหบ้ริการทางวิชาการที่ดมีีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์  
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1.2 โครงสร้างวิทยาลัย 

 

คณะกรรมการอ านวยการ 

คณบด ี

วิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 
 

รองคณบด ี

ฝ่ายวิชาการ 

 
 

รองคณบด ี

ฝ่ายบรหิาร 

 
 

รองคณบด ี

ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

 
 

รองคณบด ี

ฝ่ายแผนงานฯ 

 
 

รองคณบด ี

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
 
 

      หวัหน้าส านกังาน 

  

  

สถานบันวิจยัและบริการวิชาการ
ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

อธิการบด ี

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 

รองคณบด ี

ฝ่ายกิจการพิเศษ 
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE  CHART)  

คณะกรรมการอ านวยการ 

คณบด ี

วิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 
 

รองคณบด ี

ฝ่ายวิชาการ 

 
 

รองคณบด ี

ฝ่ายบรหิาร 

 
 

รองคณบด ี

ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

 
 

รองคณบด ี

ฝ่ายแผนงานฯ 

 
 

รองคณบด ี

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
 
 

หวัหน้าส านกังาน 

  

  1.งานบริการการศึกษา 
1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
1.2 หลักสูตรและการสอน 
1.3 ทะเบียนและประมวลผล
ข้อมูล 
1.4 การรับเข้าศึกษาตอ่ 
1.5 ผลงานทางวิชาการ 
1.6 คุณวุฒิปริญญาเอก 
  
  

2. งานคลังและพัสดุ 
2.1 การเงิน 
งบประมาณ 
2.2 บัญชี 
2.3 พัสด ุ
 

1.งานบริหารงานทั่วไป 
1.1 ธุรการ/ สารบรรณ 
1.2 ประชาสัมพันธ ์
1.3 วิเทศสัมพันธ์ 
1.4 อบรมและพัฒนา 
1.5 IT 
1.6 อาคารสถานที่และ
ยานพาหนะ 
1.7 มหาวิทยาลัยสีขาว 
1.8 งานบุคลากร 

1.งานพัฒนางานวิจัย 
1.1 ผลิตผลงานวิจัย 
1.2 เผยแพร่ผลงานวิจัย 
1.3 ผลิตวารสารวิชาการ 
1.4 บริการวิชากรแก่
สังคม 
1.5 U-Ranking 
 

อธิการบด ี

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 

1.งานนโยบาย/แผน/
ประกันคุณภาพ 
1.1 วิเคราะห์แผนงานและ
งบประมาณ 
1.2 พัฒนาระบบและ
ประเมินผลปฏิบัติราชการ 
1.3 ประกันคุณภาพ 
   
  
  
  

1.งานกิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
1.1 กิจการนักศกึษา 
1.2 บริหารและสวัสดิภาพ 
1.3 แนะแนวและ
ทุนการศึกษา 
1.4 กองทุนกู้ยืม 
1.5 ศิลปวัฒนธรรม  
   2. งานบริการวิชาการ 

2.1 บริการวิชาการ 
2.2 งานหารายได ้
  
  

สถานบันวิจยัและ
บริการวิชาการ
ด้านโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน 

รองคณบด ี

ฝ่ายกิจการพิเศษ 
 
 

1.งานศูนย์การศึกษานอก
ที่ตั้ง 
1.1 ก ากับ บริหารจัดการ
ศูนย์ฯ จ.ชลบุรี และศูนย์ฯ 
จ.ระนอง 
2. งานโครงการภาคพิเศษ 
2.1 ก ากับ บริหารจัดการ
โครงการภาคพิเศษ ป.ตรี 
3. งานโครงการความ
ร่วมมือทางวิชาการ ป.ตรี 
4. งานโครงการความ
ร่วมมือทางวิชาการกบั
หน่วยงานตา่งประเทศ 
5. งานวิเทศสัมพันธ ์
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.5 ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

วิทยาลัยต้นแบบด้านโลจิสติกส์ เพื่อการผลิตนักปฏิบัติอย่างมอือาชีพ 

 

1.5.2 พันธกิจ (Mission) 

1. ด้านผลลัพธ์ผู้เรยีน  

2. ด้านการวิจัยและนวัตกรรม  

3. ด้านการบริการวชิาการ  

4. ด้านศลิปะและวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

5. ด้านบริหารจดัการ 
 

1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

1. ผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติที่มีความรู้ความสามารถในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่ตรงต่อ

ความตอ้งการของผูใ้ช้บัณฑิต 

2. ผลิตและพัฒนาผู้ประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่สนองตอบต่อการ

เปลี่ยนแปลงทางอาเซียนและสังคมโลก 

3. ให้บริการวิชาการและเทคนิควิธีการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแก่ชุมชน 

สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมคีุณภาพ 

4. อนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สังคม 

5. วิจัยและสร้างองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพด้านโลจสิติกส์และซัพพลายเชนสู่การพัฒนา

สถานประกอบการและสังคม 
 

1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 

1. ทุนความรู้ 

2. คุณธรรม 

3. เครือขา่ย 

4. ความเป็นมืออาชีพ 

5. วัฒนธรรม ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์” 

1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

ความดงีามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้าวุโส 

1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจติสาธารณะ 
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1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

ยึดมั่นคุณธรรม เป็นผูน้ าองค์ความรู้สูก่ารปฏิบัติ พัฒนาองค์กรแหง่การเรียนรู้สูส่ากล 

 

1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์  

2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดี  

3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความรว่มมอื  

4) P (Professionalism) : ความเป็นมอือาชีพ 

 

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

1) พัฒนาอาจารย์และบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้

เพื่อสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ ให้มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ พร้อม

ทั้งธ ารงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มคีุณภาพ  

2) พัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมและความพอเพียง โดยการพัฒนาหลักสูตร

ให้มีมาตรฐานและคุณภาพที่ตอบสนองต่อการเพิ่มศักยภาพบัณฑิตและสอดคล้องกับความต้องการ

ตลาดแรงงาน รวมถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พร้อมทั้งหาทรัพยากรที่พอเพียง

ส าหรับการสนับสนุนการเรียนรูข้องนักศึกษา  

3) สร้างผลงานวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและภูมิภาค เพื่อพัฒนาระบบบริหาร

งานวิจัยที่มปีระสิทธิภาพ ให้เกิดทักษะด้านการวิจัย  

4) ให้บริการทางวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและกลุ่มเป้าหมาย 

ให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้จากการศึกษาวิจัยสู่ชุมชนและก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทาง

วิชาการระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

5) พัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมที่เน้นการน าวัฒนธรรมท้องถิ่นมาเผยแพร่ให้เกิดความรู้ที่

ถูกต้อง มีการสืบสานและสืบทอดวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตของชุมชน ผ่านแนวคิดของ

ศาสตร์ดา้นการบริหารไปสู่กิจกรรมตา่งๆ ของภารกิจด้านอื่นๆ  

6) พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภบิาล ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในการด าเนินงาน พร้อมทั้งพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับ

ของประชาคมตลอดจนเป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณะ  
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิารด้านเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 
 

2.1 นโยบายด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

1. พัฒนาการบริหารจัดการโดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัย เพื่อสร้าง

ระบบฐานขอ้มูลที่สามารถเอือ้ต่อการน าไปใช้ประโยชน์ 

2. พัฒนาระบบฐานขอ้มูลเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (DSS)  

3. ฐานขอ้มูลที่น ามาใช้ตอ้งเป็น Single Data มีความถูกต้อง แมน่ย า น่าเชื่อถือ และทันสมัยเป็นปัจจุบัน 

 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

1. เพื่อ รวมทั้งการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก ให้พร้อมรองรับต่อการปฏิบัติงานทั้งของผู้บริหารและ

บุคลากร  

2. เพื่อให้การบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากร/นักศึกษาที่เอื้อตอ่การเรียนรูแ้ละ

ปฏิบัติงานอย่างมปีระสิทธิภาพ 
 

2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของวิทยาลัย 

 2.3.1 ยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนาวทิยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

 

 2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

วิทยาลัยมีการใชเ้ทคโนโลยีและเครื่องมอืต่างๆ ของ Social Media ที่ทันสมัยในการสรา้ง

ภาพลักษณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

2.3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 
 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

จ านวนฐานข้อมูลที่มกีารพัฒนาหรอืปรับปรุง 1 ฐานข้อมูล 

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการตอ่การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ≥3.51 
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2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

ล าดับ ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการ ระยะเวลา 

1 แตง่ตัง้คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 

18 กันยายน 2563 

2 ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 

22 กันยายน 2563 

3 จัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจ าปี

งบประมาณ 2564 

22-30 กันยายน 

2563 

4 จัดส่ง (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจ าปี

งบประมาณ 2564 ให้กับหนว่ยงานเจ้าภาพเพื่อตรวจสอบ 

22-30 กันยายน 

2563 

5 เสนอแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ 

2564 ต่อคณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

6 ตุลาคม 2563  

6 ขออนุมัตแิผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ 

2564 

15 ตุลาคม 2563 

7 เผยแพร่แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ 

2564 

15 ตุลาคม 2563 
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2.5 แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 

 

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

กิจกรรม/

โครงการ 

วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้า 

หมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิด 

ชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการ

ปรับปรุง

เว็บไซต์และ

ประชาสัมพั

นธ์บนสื่อ

สังคม

ออนไลน์ 

(Social 

Media) 

เพื่อกระตุน้ให้เกิด

การปรับปรุง

เว็บไซต์

ภาษาอังกฤษอย่าง

ต่อเนื่องพรอ้มทั้ง 

มีการใชเ้ทคโนโลยี

และเครื่องมอืต่าง ๆ  

ของ Social Media 

ที่ทันสมัยในการ

สร้างภาพลักษณ์

และประชาสัมพันธ์

อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

ระดับ

ความส าเร็จ

ของการ

ปรับปรุง

เนือ้หาในเว็บ

ไชต ์

5 5 5 5 5 ผูบ้ริหาร 

บุคลากร 

นักศึกษา 

20,000 20,000 20,000 20,000 - ฐกร  

ธรรม

ประทีป 



9 

กิจกรรม/

โครงการ 

วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้า 

หมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิด 

ชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

2 โครงการ

พัฒนา/

ปรับปรุง

ฐานขอ้มูล

เครือขา่ย

ความรว่มมอื 

5 ด้าน 

เพื่อวิทยาลัยฯ มี

ฐานขอ้มูลเครือข่าย

ส าหรับการบริหาร

จัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ระดับ

ความส าเร็จ

ของการ

พัฒนา/

ปรับปรุง

ฐานขอ้มูล

เครือขา่ย 

5 5 5 5 5 ผูบ้ริหาร 

บุคลากร 

นักศึกษา 

ศษิย์เก่า 

ชุมชน 

 

20,000 20,000 20,000 20,000 - ฐกร  

ธรรม

ประทีป 
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2.5.2  แผนปฏิบัติการเทคโนโลยีและสารสนเทศ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ระบุประเภทของกิจกรรม 

1 โครงการปรับปรุง

เว็บไซต์และ

ประชาสัมพันธ์บนสื่อ

สังคมออนไลน์ 

(Social Media) 

เพื่อกระตุน้ให้เกิดการ

ปรับปรุงเว็บไซต์

ภาษาอังกฤษอย่าง

ต่อเนื่องพรอ้มทั้ง 

มีการใชเ้ทคโนโลยีและ

เครื่องมือต่าง ๆ  

ของ Social Media ที่

ทันสมัยในการสรา้ง

ภาพลักษณ์และ

ประชาสัมพันธ์อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ระดับความส าเร็จ

ของการปรับปรุง

เว็บไซต ์

5 ผูบ้ริหาร บุคลากร 

นักศึกษา 

ตุลาคม 2563 –

กันยายน 2564 

- ฐกร  ธรรม

ประทีป 

 2 โครงการพัฒนา/

ปรับปรุงฐานข้อมูล

เครือขา่ยความ

ร่วมมือ 5 ดา้น 

เพื่อให้วิทยาลัยฯ มี

ฐานขอ้มูลเครือข่าย

ส าหรับการบริหารจัดการ

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

ระดับความส าเร็จ

ของการปรับปรุง

เว็บไซต ์

5 ผูบ้ริหาร บุคลากร 

นักศึกษา ศษิย์เก่า ชุมชน 

 

ตุลาคม 2563 –

กันยายน 2564 

- ฐกร  ธรรม

ประทีป 
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ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏบิตัแิละการตดิตามประเมินผล 

 

การน าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการ

บริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมให้ส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของ วิทยาลัยที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการ

พัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่าง

เป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสรา้งความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในวิทยาลัยในเรื่องการด าเนินงาน

โครงการ/กิจกรรมดา้นเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการน า

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้มกีารตดิตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  

 

3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศไปสู่การปฏิบัติ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและ

สารสนเทศไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศโดยจัดท าแนว

ทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับ

บุคลากรภายในวิทยาลัย ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหส้อดคล้องกับแนวทางที่ก าหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน

ทรัพยากรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้า

อย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัย

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้

ประโยชน์ได้งา่ย 
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5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถ

ตอบสนองตอ่วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศรวมทั้งสามารถประเมินผลได้

อย่างเป็นรูปธรรม  

 

3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศประจ าปีงบประมาณ 

2564 

 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของ วิทยาลัยบรรลุ

เป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อให้ผู้บริหารและ

ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินงาน และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนว

ทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลส าเร็จ

ตามเป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบการตดิตามและประเมินผล ดังนี้ 

1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวชี้วัดแก่

หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรา้งทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่าง

เป็นรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและ

สารสนเทศอย่างตอ่เนื่อง  

3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ทุกๆ 

เดือน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน เพื่อน าไปสู่การ

ตัดสินใจของผู้บริหาร 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
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16 



17 

 



18 
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ภาคผนวก ข  

รายงานการประชุม ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติการ

ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
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21 
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23 
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ภาคผนวก ค 

ภาพกจิกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
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