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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จัดท าขึน้เพื่อสนับสนุนการ

ด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ใหส้ามารถบรรลุพันธกิจ และรองรับ

เปา้ประสงค์เชิงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาปี 2560-2564 ในยุทธศาสตร์ท่ี 1  พัฒนา

มหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืนยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

   โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ด าเนินงานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ  เพื่อก าหนดเป็นเปา้ประสงค์เชิงกลยุทธ์  จ านวน 3 ยุทธศาสตร์ โดยในแตล่ะยุทธศาสตร์ได้ก าหนด

เปา้ประสงค์ในแต่ละยุทธศาสตร์  ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์ 1.1  มหาวิทยาลัยเอตทัคคะท่ีมีความยั่งยืน และได้รับการยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ 

1.2  ผู้รับบริการและผู้มีสว่นได้ส่วนเสียมคีวามเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหารจัดการ

การด าเนินการตามพันธกิจ 

1.3  มหาวิทยาลัยมีอาคารสถานท่ี และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีรองรับการด าเนินการ

ตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ 3.1  มหาวิทยาลัยมีฐานข้อมูลเครือข่ายส าหรับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

เป้าประสงค์ 4.1  ส านักเป็นท่ีรู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

  4.2  ความมชีื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 

  4.3  ระบบสนับสนุนการศกึษา/การจัดการเรียนการสอนได้มาตรฐาน 

  4.4  มหาวิทยาลัยมีการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่าง ๆ ของ Social Media ท่ีทันสมัย

ในการสร้างภาพลักษณ์ได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

แผนปฏิบัตกิารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้ก าหนดโครงการกิจกรรม 85 โครงการ  จ านวนงบประมาณ

ท้ังสิน้  14,043,040.- บาท  จากงบประมาณเงนิรายได้มหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ ด้าน/กลุ่มกิจกรรม จ านวนโครงการ งบประมาณ 

1. พัฒนามหาวิทยาลัยให้

เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

 

1. ทดสอบ / ฝึกทักษะ  

2. เพิ่มช่องทางการ

สื่อสารข้อมูล 

3. อบรม 

 

3 

10 

 

8 

664,040 

61,000 

 

500,000 
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3. สร้างความสัมพันธ์ 

เชื่อมโยงเครือข่ายและ

ท้องถิ่น 

1. โครงการบ ารุงรักษา / 

พัฒนา / ปรับปรุง

อุปกรณ์หรือระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

61 12,793,000 

4. ขยายการยกย่องระดับ

นานาชาติ 

1. การสืบค้นข้อมูล / 

เพิ่มช่องทางการสืบค้น

ฐานข้อมูล 

3 

 

 

25,000 

 

 

รวมทั้งสิ้น 85 14,043,040 

 
 

ท้ังนียุ้ทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

มตีัวชี้วัดการด าเนินโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มตี่ออาคาร

สถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย  เปา้หมาย  ระดับความพึงพอใจ ≥4.00 

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  เปา้หมาย  ระดับความพึงพอใจ 

≥ 3.51 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมีเว็บไชต์ในการจัดการเรียนการสอน  เป้าหมาย  ร้อยละ 100 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น 

มตีัวชี้วัดการด าเนินโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ระดับความส าเร็จของการพัฒนา/ปรับปรุง

ฐานข้อมูลเครือข่าย  เป้าหมาย  ระดับความส าเร็จ  5.00 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

มตีัวชี้วัดการด าเนินโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ  ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณแ์ละการให้บริการ

ของมหาวิทยาลัย  เปา้หมาย  ร้อยละ  ≥80.00  และระดับความส าเร็จของการปรับปรุงเว็บไชต์  เป้าหมาย  

ระดับความส าเร็จ  5.00 

 

  ท้ังนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ก าหนดแนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศไปสู่การปฏิบัติด้วยการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ด าเนินการผ่านช่องทางตา่ง ๆ อาทิ การประชุม 

เว็บไซต์ และเอกสารเผยแพร่   เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการใหก้ับหน่วยงานได้รับ

ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบในทางท่ีจะสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  รวมถึงการติดตาม

ตรวจสอบผลการด าเนินงาน ใหบ้รรลุตามตัวชี้วัดและเปา้ประสงค์ท่ีก าหนด 
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ส่วนท่ี 1 บทน า 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

 ด้วยมหาวิทยาราชภัฏสวนสุนันทา เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในการเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ

อันดับ 1 ของประเทศไทย อันเนื่องมาจากศักยภาพด้านการเรียนการสอน การวิจัยท้ังในระดับภายในประเทศ

และนานาชาติ ดว้ยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน โดยแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี

และสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดท าขึน้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศของมหาวิทยาลัย ตามแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย  และสอดรับกับแผนแม่บท

เทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทยและแผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงศกึษาธกิาร วิเคราะห์

ปัจจัยภายในและภายนอกต่าง ๆ ในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใหก้ารด าเนินการ

พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นองค์กรท่ีมีการบริหารการจัดการท่ีด ีโปร่งใส สามารถ

ให้บริการทางวิชาการท่ีดมีีประสิทธภิาพ ตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์ นโยบาย เปา้หมายและวัตถุประสงค ์ของ

การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล ทันสมัยต่อ

ความก้าวหนา้ทางเทคโนโลยีในอนาคต  
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1.2 โครงสร้างมหาวิทยาลัย 
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE  CHART) 
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1.4  ผลการด าเนนิงานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1  พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย Webometrics Ranking 

โครงการ :  จัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking) 

 -   โครงการปรับปรุงเครื่องมอืโครงสรา้งเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเพื่อรองรับการท างาน 

Google จ านวนเงนิ 87,000.- บาท  ผลของการด าเนินงานคือได้เครื่องมือโครงสร้างเว็บไชต์เพื่อใช้ในการบริหาร

จัดการภายในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา 

 -   งานจ้างพัฒนระบบการให้บริการตรวจสอบสถิตกิารเยี่ยมชมเว็บไซต ์จ านวนเงิน 6,400.- บาท  ผล

ของการด าเนินงานคือได้ระบบการให้บริการตรวจสอบสถิตกิารเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ

ภายในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 -   งานจ้างปรับปรุงคุณภาพและโครงสร้างเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เพื่อรองรับการจัดอันดับเว็บไซต์ จ านวนเงนิ 283,550.- บาท  ผลของการด าเนินงานคือได้โครงสร้างเว็บไซต์

หนว่ยงานเพื่อรองรับการจัดอันดับเว็บไซต์ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านัก

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

 -  โครงการจ้างบ ารุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) โดยวิธี

พิเศษ จ านวนเงิน 2,490,000.-บาท ผลของการด าเนินงานคือเพื่อบ ารุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อ

การวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) เพื่อใช้ในการบริหารงานด้านระบบงบประมาณ บุคลากร พัสดุ การเงิน 

และบัญชี 3 มิติ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 -  โครงการต่อสัญญาจ้างบ ารุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทรัพยากรองค์กร 

(ERP) โดยวิธีตกลงราคา  จ านวน 1,190,000.-บาท ผลของการด าเนินงานคือได้โปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อ

การวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) เพื่อใช้ในการบริหารงานด้านระบบงบประมาณ บุคลากร พัสดุ การเงิน 

และบัญชี 3 มิติ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ฐานและการจัดการด้านความตอ่เนื่องในการบริการ 

แผนงานท่ี 3.1 : แผนงานการปรับปรุงระบบเครือข่ายวิทยาเขตหลักและวิทยาเขตสาขา    

โครงการ : การพัฒนามาตรฐานข้อมูลและการจัดการคุณภาพข้อมูลหลัก 

 -  โครงการจัดซื้อโปรแกรม Microsoft Office Specialist มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จ านวนเงิน 

170,000.- บาท ผลของการด าเนินงานคือได้โปรแกรมเพื่อใช้ในการสอนส าหรับผู้เข้าร่วมการอบรม Microsoft 

Office  แบบมืออาชพี เพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 -  โครงการจัดซื้อระบบเครือข่ายส่วนตัวเสมือน VPN  จ านวนเงิน 4,500,000.-บาท ผลของการ

ด าเนินงานคือได้ระบบเครือข่ายส่วนตัวเสมือน VPN  เพื่อใหน้ักศกึษา อาจารย์ และบุคลากร สามารถเข้าใช้งาน

ระบบเครือข่ายส่วนตัวเสมือน VPN ในการสืบค้นฐานข้อมูลวิจัย ระบบงานต่าง ๆ ได้ครอบคลุมทุกวิทยาเขต 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาระบบโครงสรา้งพื้นฐานและการจัดการด้านความตอ่เนื่องในการบริการ 

แผนงานท่ี 3.2 : แผนการพัฒนาและประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีท่ีทันสมัยและลดการใช้พลังงาน    

 -  โครงการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของระบบของศูนย์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ านวนเงนิ 600,000.- บาท ผลของการด าเนินงานคือได้ระบบสารสนเทศและ

อุปกรณ์ต่าง ๆ ของระบบของศูนย์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาระบบงานเพื่อสนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัยอย่างบูรณาการ แผนงานท่ี 4.1 : 

แผนงานการพัฒนาระบบ  Front Office  

 -  โครงการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ โดยวิธีพิเศษ จ านวนเงิน  500,000.- บาท 

ผลของการด าเนินงานคือได้ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (BI) เพื่อใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลด้าน

งบประมาณ บุคลากร พัสดุ บัญช ีในการจัดการข้อมูลส าหรับรายงานให้กับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทาเพื่อรับทราบต่อไป 
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1.5 ข้อมูลพื้นฐานมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

มหาวิทยาลัยแมแ่บบท่ีดีของสังคม 

(Smart Archetype  University of the Society) 

 

1.5.2 พันธกิจ (Mission) 

ใหก้ารศกึษา 

(Educate) 

ผลิตบัณฑิตท่ีเน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู ปลูกฝังประชาชนให้

สามารถเรียนรู้ในระดับสูง มคีวามเป็นมนุษย์ท่ีรับผิดชอบต่ออนาคตของโลกท่ีมี

แนวโน้มเป็นนานาชาติ มีจิตวิญญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว  

วิจัย 

(research) 

มุง่ม่ันในการลงทุนทางการศกึษาวิจัยในศาสตร์ท่ีเป็นเอตทัคคะ ท่ีสามารถ

น าไปใช้ให้เกิดผลประโยชนไ์ด้เพื่อความสงบสุข และความเจรญิรุ่งเรือง ผ่านการ

แสวงหาด้วยการวิจัยทางวชิาการท่ีอุดมไปดว้ยความคดิสร้างสรรค์ 

บริการวิชาการ 

(Outreach) 

การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับเอตทัคคะ ท่ีตอบและแก้ปัญหาของสังคม 

โดยการมสี่วนรว่มกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม  

ท านุบ ารุงศลิปะ

และวัฒนธรรม 

(Arts and Culture) 

การส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะ และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้าง

แม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นท่ียกย่องและชื่นชมของมนุษยชาติ 

 

1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

1) ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพระดับแนวหน้า  (Produce graduates with front row quality) 

2) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมนานาชาติ (Provide academic services 

and transfer technology to communities and international society) 

3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม (Conserve and develop services 

provision as the Center for Arts and Culture Service Center) 

4) วิ จั ย  สร้ า งน วัตก รรมและองค์ ค วามรู้  (Conduct research, create innovation and develop 

knowledge for society) 

5) สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยชั้นน าในอาเซียน (Establish network with outstanding universities 

in ASEA) 

6) เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ (Employ modern management system 

for versatility) 
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1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 

1) ทุนความรู ้(Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Moral)  

3) เครือข่าย (Partnership)  

4) ความเป็นมืออาชพี (Professionalism)  

5) ความเป็นแบบอย่างท่ีดตีามวถิีของรัตนโกสินทร์ (Culture)  

 

1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

ความดีงามและการปฏบัิติตนในจรยิวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส 

(Virtues and Thai etiquette practices and seniority recognition) 

1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity)  

เป็นนักปฏิบัต ิถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

นิยามของค าส าคัญอัตลักษณ์ 

เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตท่ีมคีวามสามารถด้านวิชาการหรอืวิชาชีพ มทัีกษะและมคีวามมุ่งมั่นใน

การปฏบัิติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความช านาญ มคีุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้มี

ความก้าวหนา้อย่างตอ่เนื่อง 

เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตท่ีมีทักษะการคิดวเิคราะห ์สังเคราะห ์สามารถสื่อสารและ

ถ่ายทอดความรูค้วามช านาญในสาขาวิชาท่ีศึกษา โดยใชร้ะบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยสู่

ชุมชนและสังคม 

มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตท่ีมคีุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อ่ืน มุ่งท าความดีท่ี

เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 

1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

 เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมใหเ้ชิดชู เป็นองคก์รแห่งการเรียนรูสู้่สากล 

(Focus on royal traditions,knowledge cultivation,ethical enhancement,as an international learning 

organization)           

 นิยามของค าส าคัญเอกลักษณ ์

 เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยท่ีเน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพ  ท่ีสะท้อนความ

เป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆโดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรุง

รัตนโกสินทร ์

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ทันสมัย สามารถ

แข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่างท่ัวถึงและมี

ประสิทธิภาพ 
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1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคดิสร้างสรรค ์ 

2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองคก์ร  

3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความรว่มมือ  

4) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชพี 

 

1.5.9 เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Gloals) 

เป้าหมายที่ 1 : สร้างเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับการยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งท่ีจะผลิตบัณฑิตท่ีมี

คุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นท่ียอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะท่ีได้รับการ

ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

เป้าหมายที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ : มหาวิทยาลัยมุ่งท่ีจะผลิตผล

งานทางวชิาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศกึษา ผลิตงานวิจัยท่ีตอบสนองต่อความต้องการของแหล่ง

ทุน เผยแพร่ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ รวมท้ังการน าไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแหง่การเรียนรู้เพื่อการ

บริการวิชาการแก่สังคม 

เป้าหมายที่ 3 : สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา : มหาวิทยาลัยมุ่งท่ีจะสร้างเครือข่าย

ความรว่มมือท่ีหลากหลายทัง้ภายในและต่างประเทศ เพื่อใหม้ีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ท่ีดี

กับมหาวิทยาลัย 

เป้าหมายที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุง่ท่ีจะพัฒนาระบบ

บริหารจัดการภายในท่ีตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นท่ีรู้จักและยอมรับในระดับชาติ

และนานาชาติ รายละเอียดตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 

  



 

 

13 

 

ส่วนท่ี 2 แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

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

2.1 นโยบายด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

1.  การสร้างค่านิยมและส่งเสริมนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.  การจัดการข้อมูลหลักและมาตรฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการบริหารและบรกิาร  

3.  การพัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ฐานและการจัดการด้านความตอ่เนื่องในการบริการ  

4.  การพัฒนาระบบงานเพื่อสนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัยอย่างบูรณาการ 

5.  การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยมาตรฐานสากล 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

 1.  เพื่อปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลและสารสนเทศ รวมท้ังการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกใหพ้ร้อม

รองรับต่อการปฏบัิติงานทั้งของผู้บริหารและบุคลากร 

 2.  เพื่อให้การบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใหก้ับบุคลากร/นักศกึษาท่ีเอื้อต่อการเรียนรูแ้ละ

ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

 2.3.1 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

 

 2.3.2 เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร์ 

1.  มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการการจัดการเรียนสอนท่ีสง่เสริมและสนับสนุนการสร้าง

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค ์สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

2.  มหาวิทยาลัยมีอาคารสถานท่ี และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีรองรับการด าเนินการตามพันธ

กิจได้อย่างครบถ้วน 

3.  มหาวิทยาลัยมีการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่าง ๆ ของ Social Media ท่ีทันสมัยในการ

สร้างภาพลักษณ์ได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
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 2.3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

 

 

 

 

2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

       1.  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

2.  จัดประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

3.  จัดท าแผนปฏบัิติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

4.  เสนอแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารและสนเทศแก่ผู้บริหารส านักฯ เพื่อพิจารณา 

5.  ปรับแก้แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารและสนเทศตามข้อเสนอแนะ 

6.  น าเสนอแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศแก่ผู้บริหารส านักฯ เพื่อพิจารณาเพื่ออนุมัติ 

7.  จัดท ารูปเล่มแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ พร้อมกับจัดท าบันทึกข้อความเสนอต่อ 

    อธิการบดี เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

8.  จัดส่งรูปเล่มแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ พร้อมกับส่งหนังสือท่ีอธิการบดีได้ 

     อนุมัติแผนฯ ดังกล่าว ให้กับกองนโยบายและแผน   

 

  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1.  จ านวนฐานข้อมูลท่ีมีการพัฒนาหรือปรับปรุง (ฐานข้อมูล) 1 

2. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ (ระดับความพึงพอใจ) 

≥ 3.51 



 

 

 

 2.5 แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ  

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

กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

ระบุประเภทของกจิกรรม 

1 โครงการทดสอบ

การใช้โปรแกรม 

Microsoft Office 

Specialist (MOS) 

- เพ่ือเพ่ิมความรู้

ความเข้าใจในการใช้

โปรแกรม 

Microsoft Office 

Specialist (MOS) 

- เพ่ือใช้ในการสอน

ส าหรับผู้เข้าร่วมการ

อบรม Microsoft 

Office แบบมอื

อาชพี 

- ร้อยละเกณท์การสอบ

ผ่านของคะแนนเต็ม 

 

 

ร้อย

ละ 70 

 

  

 

 

 

ร้อย

ละ 70 

 

  

 

 

 

ร้อย

ละ 70 

 

 

 

  

 

ร้อย

ละ 70 

 

  

 

 

 

ร้อย

ละ 70 

 

  

 

 

 

อาจารย์หรือ 

เจ้าหน้าท่ี 

 

ก.ค. 61 

 

 

200,000 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักวิทยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

/ศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(งานฝึกอบรม) 

 

2 โครงการพัฒนา

ทักษะมาตรฐาน

การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสารของ 
 

- เพื่อฝึกฝนทักษะ

มาตรฐานการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสารในการเรียน 

ร้อยละความพึงพอใจ

ของนักศกึษาท่ีมีต่อการ

บริการ 

ร้อย

ละ 

80 

ร้อย

ละ 

80 

ร้อย

ละ 

80 

ร้อย

ละ 

80 

ร้อย

ละ 

80 

นักศกึษา ส.ค. 61 464,040 ส านักวิทยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

/ศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ/ทุก

คณะ/หน่วยงาน 

(งานฝึกอบรม) 

 



 

 

 

กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

 นักศกึษา

มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา 

และจัดท าเว็บไชต์ 

ICT 

- เพ่ือประชาสัมพันธ์

เผยแพร่ข่าวสารดา้น

การบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศดา้น

วิชาการตลอดจน

กิจกรรมการ

ด าเนินงานต่าง ๆ 

ภายในโครงการไปยัง

กลุ่มนักศึกษาที่เข้ามา

ศึกษาภายใน

มหาวิทยาลัย           

- เพ่ือให้นักศึกษา

ได้รับรู้และเข้าใจ

เก่ียวกับทักษะ

มาตรฐานการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารในการ

เรียนและตระหนักถึง

บทบาทของตนเองใน

การฝึกฝนทักษะ

มาตรฐานการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

 

          



 

 

 

กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

3 โครงการ

ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสารด้วย

สื่อสังคมออนไลน์ 

บน Line@ 

-  ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสาร 

กิจกรรมของ

หน่วยงาน 

-  ถาม-ตอบ ผ่าน

ชอ่งทาง Line@ ได้ 

-  มตีอบข้อชักถาม

อัตโนมัติ 

 - เพื่อเพิ่มชอ่งทาง

ในการ

ประชาสัมพันธ์

ข่าวสารแก่

นักศกึษาและ

บุคลากรของ

มหาวิทยาลัยฯ 

 - เพื่อติดต่อ

สอบถาม และตอบ

ข้อชักถามของ

นักศกึษาภายใน

มหาวิทยาลัย 

ระดับความพึงพอใจของ

นักศกึษา/บุคลากรท่ีมีต่อ

ระบบ Line@ 

4 4 4 4 4 นักศกึษาและ

บุคลากร 

ตุลาคม 2560 

– กันยายน 

2561  

5,000 ส านักวิทยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

/ศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ/ทุก

คณะ/หน่วยงาน 

(ฝ่ายพัฒนาระบบ

สารสนเทศ) 

 

4 โครงการ

แอพพลเิคชั่น

ส าหรับการสื่อสาร

ข้อมูลกับนักศึกษา 

และบุคลากร

ภายใน

มหาวิทยาลัย

(SSRU APP) 

-  สามารถเข้าถึงเว็บ

ไชต์มหาวิทยาลัย 

 - เพื่อเพิ่มช่องทางใน

การสื่อสารข้อมูล

ให้กับนักศึกษา 

บุคลากรภายใน

มหาวิทยาลัยฯ 

 - สามารถเข้าถึง

ข้อมูลภายใน

มหาวิทยาลัยได้ง่ายข้ึน

ด้วยแอพพลิเคชั่น 

Suan Sunandha 

Rajabhat University 

Application 

ระดับความพึงพอใจของ

นักศกึษา/บุคลากรท่ีมีต่อ

ระบบแอพพลิเคชั่น 

(SSRU APP) 

4 4 4 4 4 นักศกึษาและ

บุคลากร 

ส.ค. 61 - ส านักวิทยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

/ศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ/ทุก

คณะ/หน่วยงาน 

(ฝ่ายพัฒนาระบบ

สารสนเทศ) 

 

 



 

 

 

กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

 -  สามารถเข้าใช้

งานสารบรรณ

อเิล็กทรอนิกส์     

-  แผนท่ีของ

อาคารหลัก ๆ 

ภายใน

มหาวิทยาลัย 

-  มีการเชื่อมโยง

ข้อมูลไปยังคณะ 

วิทยาลัย รวมถึง

ศูนย์การศกึษา

ตา่งๆ  

-  สามารถ

เชื่อมโยงไปยัง

แอพพลเิคชั่นท่ีจะ

เกิดขึ้นในอนาคต 

-  นักศึกษา

สามารถตรวจสอบ

กิจกรรม และการ

วัดผลได้จาก

แอพพลเิคชั่น 

 

           



 

 

 

กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

5 โครงการการ

ให้บรกิารสบืค้น

ฐานข้อมูลทาง

วิชาการของ

บุคลากรภายใน

มหาวิทยาลัย

(Academic Search) 

เพื่อเป็นช่องทางใน

การสืบค้นข้อมูล

ผลงานทางวิชาการ 

ของบุคลากรสาย

วิชาการ 

ระดับความพึงพอใจของ 

บุคลากรสายวิชาการท่ีมี

ต่อระบบฯ 

4 4 4 4 4 บุคลากรสาย

วิชาการ 

พ.ค. 61 

ก.ค. 61 

5,000 ส านักวิทยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

/ศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ/ทุก

คณะ/(ฝ่ายพัฒนา

ระบบสารสนเทศ) 

6  โครงการอบรม

เว็บไซตส์ าหรับ

บุคลากรสาย

วิชาการ (ประจ าปี 

งบประมาณ 2561) 

กจิกรรมส านัก 

- จัดอบรมการ

จัดท าเว็บไซตใ์น

การจัดการเรียน

การสอนส าหรับ

บุคลากรสาย

วิชาการ 

กจิกรรม

หน่วยงาน 

- สนับสนุนให้

บุคลากรสายวิชาการ  

เพื่อเป็นช่อง

ทางการ

ขับเคล่ือนการจัด 

อันดับเว็บไซต์

มหาวทิยาลัย

และให้ผู้เข้า

อบรมมีความรู้

ความเข้าใจ

เก่ียวกับการ

พัฒนาเว็บไซต์

ส าเร็จรูป 

(Moodle) 

- เพื่อสนับสนุน 

- ร้อยละความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วมอบรม 

 

- ร้อยละของอาจารย์

ประจ าท่ีมีเว็บไซตใ์นการ

จัดการเรียนการสอน 

 

 

ร้อย

ละ 

80 

ร้อย

ละ 

80 

 

ร้อย

ละ 

80 

ร้อย

ละ 

80 

 

ร้อย

ละ 

80 

ร้อย

ละ 

80 

 

ร้อย

ละ 

80 

ร้อย

ละ 

80 

 

ร้อย

ละ 

80 

ร้อย

ละ 

80 

 

บุคลากรสาย

วิชาการ 

พย.60 – กค.

61 

 

 

20,000 

 

 

 

ส านักวิทยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

/ศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ/ทุก

คณะ 

(ฝ่ายพัฒนาระบบ

สารสนเทศ) 

 



 

 

 

กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

 จัดท าเว็บไซตใ์นการ

จัดการเรียนการสอน 

- ส ารวจความพึง

พอใจของนักศกึษา/

บุคลากรท่ีมีต่อการ

ให้บรกิารด้าน

เทคโนโลยี

สารสนเทศอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ให้บุคลากรสาย

วิชาการจัดท า

เว็บไซต์การ

จัดการเรียนการ

สอน 

          

7  โครงการ

บ ารุงรักษาห้อง

ศูนย์ขอ้มูล

อเิล็กทรอนิกส์โดย

ประยุกตใ์ช้

เทคโนโลยีท่ี

ทันสมัย ปี 2560-

2564 

- จัดซ้ือระบบ

เครือข่าย 

- ให้ความรู้

เบือ้งต้นในการใช้

ระบบ 

 

   เพื่อการพัฒนา

และปรับปรุงเคร่ือง

คอมพิวเตอร์

ส าหรับใช้ในห้อง 

Data Center ให้มี

มาตรฐานและ

ความพร้อมใชง้าน 

 

 

 

 

 

 

 

ร้อยละความส าเร็จตาม

แผนงาน 

 

 

 

ร้อยละ 

100 

ร้อยละ 

100 

ร้อยละ 

100 

ร้อยละ 

100 

ร้อยละ 

100 

เจ้าหน้าท่ีดูแล

ศูนย์ขอ้มูลคอม 

พวิเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ธ.ค. 60 

ม.ีค. 61 

ม.ิย. 61 

ก.ย. 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

850,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักวิทยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

/ศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ  

(ฝ่ายระบบ

เครือข่ายและ

อนิเทอร์เน็ต) 



 

 

 

กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

 - ทดสอบการ

ตดิตัง้ 

และใชง้านระบบ

เครือข่าย 

- ตรวจสอบชอ่ง

โหว่ของระบบ และ

ทดลองป้องกัน 

- สรุปปัญหาและ

น าความรู้เผยแพร่

ผ่าน  ระบบ

เครือข่าย

อนิเทอร์เน็ต. 

- โครงการพัฒนา 

จัดหาอุปกรณ์และ

โปรแกรมตา่ง ๆ 

แทนของเดิมและ

ปรับปรุงห้อง Data 

Center 

 

 

 

 

 

           



 

 

 

กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

8  โครงการพัฒนาและ

ปรับปรุงระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

– บ ารุงรักษาระบบ 

ERP ระบบ E-Office 

และระบบ BI โดย

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

ท่ีทันสมัย ปี 2560-

2564 

- ปรับปรุงและดูแล

ระบบเครือข่ายต่าง ๆ 

โปรแกรม และ

อุปกรณ์กระจาย

สัญญาณเครือข่าย  

   เพื่อการพัฒนา

และบ ารุงรักษา

ระบบ ERP ระบบ   

E-Office และระบบ BI 

โดยประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

ส าหรับใช้ในห้อง 

Data Center ให้มี

มาตรฐานและ

ความพร้อมใชง้าน 

 

ร้อยละความส าเร็จตาม

แผนงาน 

 

 

- ร้อยละความพึงพอใจ

การใชร้ะบบสารสนเทศ

เพื่อการบริหารและการ

ตัดสนิใจ (Business 

Intelligence) 

 

ร้อยละ 

100 

 

 

ร้อยละ 

70 

ร้อยละ 

100 

 

 

ร้อยละ 

70 

ร้อยละ 

100 

 

 

ร้อยละ 

70 

ร้อยละ 

100 

 

 

ร้อยละ 

70 

ร้อยละ 

100 

 

 

ร้อยละ 

70 

ผู้บริหาร 

อาจารย์

เจ้าหน้าท่ี 

 

 

 

 

ต.ค. 60 – ก.ย.

61 

 

7,080,000 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักวิทยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

/ศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(ฝ่ายพัฒนาระบบ

สารสนเทศ) 

 

9  โครงการพัฒนากระบวน

ปฎิบัติงานดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศด้วย

มาตรฐานสากล ตามเกณฑ์

คุณภาพ  ISO27001 และ 

ISO20000 ปี 2560-2564  

-.จัดอบรมบุคลากรท่ี

เก่ียวข้อง 

- อบรมพัฒนากระบวนการ

ใช้งาน 

- พัฒนาและปรับปรุง

กระบวนการ 

เพื่อให้ความรู้ด้าน

การบริหารจัดการ

เฝ้าระวังระบบ

เครือข่ายและความ

มั่นคงปลอดภัยทาง

ระบบเครือข่าย 

ร้อยละความส าเร็จตาม

แผนงาน 

 

ร้อย

ละ 

100 

ร้อย

ละ 

100 

ร้อย

ละ 

100 

ร้อย

ละ 

100 

ร้อย

ละ 

100 

 เจ้าหน้าท่ีดูแล

ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศของ

หน่วยงาน 

มี.ค. – ก.ย. 61 290,000 ส านักวิทยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

/ศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(ฝ่ายระบบ

เครือข่ายและ

อนิเทอร์เน็ต) 

Commented [A1]: 1.ดูแลรักษาระบบ ERP 

2. ดูแลรักษาระบบ e-Office 

3. ดูแลรักษาระบบ BI 

4. บ ารุงรักษาอุปกรณ์จดัเก็บขอ้มูล 
5. บ ารุงรักษาศูนยข์อ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ 

6. โปรแกรม Adobe, Microsoft  
7. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 

8. โปรแกรมป้องกนัไวรัส 



 

 

 

กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

10  โครงการ

ปรับปรุงเว็บไชต์ 

และ

ประชาสัมพันธ์

บนส่ือสังคม

ออนไลน์ (Social 

Media) 

เพื่อส านักมีการ

ใช้เทคโนโลยีและ

เคร่ืองมือต่าง ๆ  

ของ Social Media 

ท่ีทันสมัยในการ

สร้างภาพลักษณ์

ได้อย่าง มี

ประสิทธิภาพ 

 

 

ระดับความส าเร็จของ

การปรับปรุงเน้ือหาใน

เว็บไชต์ 

5 5 5 5 5 เจ้าหน้าที่

ประชาสัมพันธ์

ทุกหน่วยงาน 

 ต.ค. 60 – 

ก.ย. 61 

 20,000 

 

 

 

 

 

 

ส านักวิทยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

/ศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ/ทุก

คณะ/หน่วยงาน 

(ฝ่ายพัฒนาระบบ

สารสนเทศ) 

 

 

11  โครงการ

พัฒนา/ปรับปรุง

ฐานข้อมูล

เครือข่ายความ

ร่วมมือ 

เพื่อส านักมี

ฐานข้อมูล

เครือข่ายส าหรับ

การบริหาร

จัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

 

ระดับความส าเร็จของ

การพัฒนา/ปรับปรุง

ฐานข้อมูลเครือข่าย

ความร่วมมือ 

5 5 5 5 5 เจ้าหน้าที่

ผู้ดูแล

ฐานข้อมูลของ

หน่วยงาน 

 ต.ค. 60 – 

ส.ค. 61 

 20,000 

 

 

 

ส านักวิทยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

/ศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ/ทุก

คณะ/หน่วยงาน 

(ฝ่ายพัฒนาระบบ

สารสนเทศ) 

 

 



 

 

 

กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

12 โครงการพัฒนา

ระบบงานบริการ

สมาชกิผ่านเคร่ือง

อุปกรณ์เคลื่อนท่ี

พกพา (Library 

Link Moile 

Application)  

 

เพื่อให้ผู้ใช้บริการ

สามารถใชง้าน

ระบบห้องสมุด

อัตโนมัติ Liberty 

ผ่านอุปกรณ์

เคลื่อนท่ีพกพา ท่ีใช้

ระบบปฏบัิตกิาร 

iOS และ Android 

ได ้ท้ังการค้นหา

ทรัพยากร การใช้

ฟังก์ชันการอ่าน

บาร์โค้ด ISBN เพื่อ

ค้นหาทรัพยากร

จากท่ีมีในห้องสมุด 

ตรวจสอบรายการ

ยืมทรัพยากรหรือ

รายการทรัพยากร

ท่ีเกินก าหนดสง่  

และสมาชิก

สามารถดูข้อความ

ท่ีแจ้งเตอืนมาจาก

ระบบงาน Liberty 

ของห้องสมุดได้ 

ระดับความส าเร็จของ

การพัฒนาระบบ 

 

 

 

 

 

5 5 5 5 5 เจ้าหน้าท่ีผู้ดูแล

ระบบงานบริการ 

 

ต.ค. 60 – 

ก.พ. 61 

428,000  

 

 

 

ส านักวิทยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

/ศูนย์วิทยบริการ 

(ฝ่ายวิทยพัฒนา) 

 



 

 

 

กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

13 

 

โครงการพัฒนา/

ปรับปรุงฐานข้อมูล

เครือข่าย 

 

เพื่อให้คณะฯมี

ฐานข้อมูลเครือข่าย

ส าหรับการบริหาร

จัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ระดับความส าเร็จของ

การพัฒนา/ปรับปรุง

ฐานข้อมูลเครือข่าย 

- 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

เจ้าหน้าท่ีผู้ดูแล

ฐานข้อมูล

เครือข่ายของ

หน่วยงาน 

เม.ย.-พ.ค. 61 30,000 

 

 

 

 

คณะครุศาสตร์ 

 

14 

 

โครงการ

ประชาสัมพันธ์

สร้างภาพลักษณ์

ผ่านสื่อสังคม

ออนไลน ์(Social 

Media) 

เพื่อสนับสนุนให้มี

การใชเ้ทคโนโลยี

และเคร่ืองมอืต่างๆ 

ของSocial Media 

ระดับความส าเร็จของ

การปรับปรุงเว็ปไซต์ 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

เจ้าหน้าท่ี

ประชาสัมพันธ์

ของหนว่ยงาน 

ต.ค.-ก.ย. 60 

 

40,000 

 

 

คณะครุศาสตร์ 

 

 

15 

 

โครงการจัดท า

เว็บไซตเ์พื่อการ

จัดการเรียนการ

สอน 

เพื่อสง่เสริมให้

อาจารย์ประจ า

ปรับปรุงและ

พัฒนาเว็บไซตท่ี์

เอื้อตอ่การจัดการ

เรียนการสอนอย่าง

มปีระสิทธิภาพ 

 

 

 

ร้อยละของอาจารย์

ประจ าท่ีมีเว็บไซตใ์นการ

จัดการเรียนการสอน 

100 100 100 100 100 อาจารย์ประจ า  

คณะครุศาสตร์ 

ม.ค.-ม.ีค. 61 20,000 

 

 

 

คณะครุศาสตร์ 

 

 

 



 

 

 

กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

ระบุประเภทของกจิกรรม 

16 โครงการอบรม

เว็บไซตส์ าหรับ

บุคลากรสาย

วิชาการ ประจ าปี

งบประมาณ 2561 

- เพื่อเป็นช่อง

ทางการขับเคลื่อน

การจัดอันดับ

เว็บไซต์

มหาวิทยาลัยและ

ให้ผู้เข้าอบรมมี

ความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกับการพัฒนา

เว็บไซตส์ าเร็จรูป 

(Moodle) 

- เพื่อสนับสนุนให้

บุคลากรสาย

วิชาการจัดท า

เว็บไซตก์ารจัดการ

เรียนการสอน 

- ร้อยละของอาจารย์

ประจ าท่ีมีเว็บไซตใ์นการ

จัดการเรียนการสอน 

- ร้อยละความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วมอบรม 

ร้อย

ละ 80 

 

ร้อย

ละ 80 

 

ร้อย

ละ 80 

 

ร้อย

ละ 80 

 

ร้อย

ละ 80 

 

บุคลากรสาย

วิชาการ 

พย. 60 – กค.

61 

 

250,000 คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

17 โครงการปรับปรุง

เว็บไซตแ์ละ

ประชาสัมพันธ์สื่อ

สังคมออนไลน์ 

(Social Media) 

เพ่ือคณะมีการใช้

เทคโนโลยีและ

เครื่องมือต่าง ๆ ของ 

Social Media ท่ี

ทันสมัยในการสร้าง

ภาพลักษณ์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ระดับความส าเร็จของ

การปรับปรุงเว็บไชต์ 

5 5 5 5 5 เจ้าหน้าท่ี

ประชาสัมพันธ์

และผู้ดูแลเว็บ

ไชต์ของ

หน่วยงาน 

ต.ค. 60 – ก.ย. 

61 

0 คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 



 

 

 

กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

18  โครงการพัฒนา/

ปรับปรุงฐานข้อมูล

เครือข่าย 

เพื่อคณะมี

ฐานข้อมูลเครือข่าย

ส าหรับการบริหาร

จัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ระดับความส าเร็จ 

ของการพัฒนา/ปรับปรุง

ฐานข้อมูลเครือข่าย 

5 5 5 5 5 เจ้าหน้าท่ีผู้ดูแล

ฐานข้อมูล

เครือข่าย 

ต.ค. 60 – ก.ย. 

61 

30,000 คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

19 โครงการอบรม

เว็บไซต์ส าหรับ

บุคลากรสายวิชาการ 

กิจกรรม 

- สนับสนุนให้

บุคลากรสายวิชาการ

จัดท าเว็บไซต์ในการ

จัดการเรียนการสอน 

เพื่อสนับสนุนให้

บุคลากรสายวิชาการ

จัดท าเว็บไซต์การ

จัดการเรียนการสอน 

- ร้อยละของอาจารย์ประจ า

ท่ีมีเว็บไซต์ในการจัดการ

เรียนการสอน 

 

80 80 80 80 80 บุคลากรสาย

วิชาการ 
ต.ค. 60 – ก.ย. 

61 

20,000 คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ 

20 โครงการปรับปรุงเว็บ

ไชต์ และ

ประชาสัมพันธ์บนสื่อ

สังคมออนไลน์ (Social 

Media) 

เพื่อส านักมีการใช้

เทคโนโลยีและ

เคร่ืองมือต่าง ๆ  

ของ Social Media ท่ี

ทันสมัยในการสร้าง

ภาพลักษณ์ได้อย่าง มี

ประสิทธิภาพ 

ระดับความส าเร็จของการ

ปรับปรุงเว็บไชต์ 

(20 ข่าว / 1 เดือน) 

(20 

ข่าว / 1 

เดือน) 

(20 

ข่าว / 1 

เดือน) 

(20 

ข่าว / 1 

เดือน) 

(20 

ข่าว / 1 

เดือน) 

(20 

ข่าว / 1 

เดือน) 

เจ้าหน้าท่ี

ประชาสัมพันธ์

และผู้ดูแลเว็บ

ไชต์ของ

หน่วยงาน 

ต.ค. 60 – ก.ย. 

61 

- คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ 

21 โครงการพัฒนา/

ปรับปรุงฐานข้อมูล

เครือข่าย 

เพื่อให้คณะมี

ฐานข้อมูลเครือข่าย

ส าหรับการบริหาร

จัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ระดับความส าเร็จของ

การพัฒนา/ปรับปรุง

ฐานข้อมูลเครือข่าย 

4 4 4 4 4 เจ้าหน้าท่ีผู้ดูแล

ฐานข้อมูล

เครือข่าย 

ต.ค. 60 – ก.ย. 

61 

- คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ 



 

 

 

กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

22 โครงการพัฒนา

กระบวนปฏิบัติงาน

ดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ ดว้ย

มาตรฐานสากล ตาม

เกณฑ์คุณภาพ 

ISO27001 และ 

ISO20000 ปี 2560 

- 2564 

เพ่ือให้ความรู้ด้าน

การบริหารจัดการ

เฝ้าระวังระบบ

เครือข่ายและความ

ม่ันคงปลอดภัยทาง

ระบบเครือข่าย 

ร้อยละความส าเร็จตาม

แผนงาน 

ร้อย

ละ 

100 

ผู้บริ 

หาร 

บุคลา

กร 

และ

นักศึก

ษา 

ร้อย

ละ  

100 

ร้อย

ละ  

100 

ร้อย

ละ  

100 

เจ้าหน้าท่ีปฏบัิติ

ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ไตรมาสท่ี 2 

(ม.ค. – มี.ค. 61) 

100,000 คณะวิทยาการ

จัดการ 

 

23 โครงการปรับปรุง

เว็บไซต์ และ

ประชาสัมพันธ์บนสื่อ

สังคมออนไลน์ 

(Social Media) 

เพ่ือคณะวิทยาการ

จัดการมีการใช้

เทคโนโลยีและ

เครื่องมือต่างๆ ของ 

Social Media ท่ี

ทันสมัยในการสร้าง

ภาพลักษณ์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ระดับความส าเร็จของการ

ปรับปรุงเว็บไซต์ 

ระดับ 

5 

ผู้บริ 

หาร 

บุคลา

กร 

และ

นักศึก

ษา 

ระดับ 

5 

ระดับ 

5 

ระดับ 

5 

เจ้าหน้าท่ี

ประชาสัมพันธ์

และผู้ดูแลเว็บ

ไชต์ของ

หน่วยงาน 

ไตรมาสท่ี 2 

(ม.ค. – มี.ค. 61) 

100,000 คณะวิทยาการ

จัดการ 

 

24 โครงการพัฒนา/

ปรับปรุงฐานข้อมูล

เครือข่าย 

เพื่อคณะวิทยาการ

จัดการมีฐานข้อมูล

เครือข่ายส าหรับ

การบริหารจัดการ

อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ระดับความส าเร็จของ

การพัฒนา/ปรับปรุง

ฐานข้อมูลเครือข่าย 

ระดับ 

5 

ระดับ 

5 

ระดับ 

5 

ระดับ 

5 

ระดับ 

5 

เจ้าหน้าท่ีผู้ดูแล

ฐานข้อมูล

เครือข่าย 

ไตรมาสท่ี 2 

(ม.ค. – มี.ค. 

61) 

- คณะวิทยาการ

จัดการ 

 



 

 

 

กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

25 โครงการพัฒนาและ

ปรับปรุงระบบ

สารสนเทศให้

เอื้ออ านวยต่อการ

เรียนรู้และการ

บริหารงาน  

ความพึงพอใจของ

นักศึกษา/บุคลากรท่ี

มีต่ออาคารสถานท่ี

และสิ่งอ านวยความ

สะดวกของ

มหาวิทยาลัย 

ร้อยละความพึงพอใจต่อ

อาคารสถานท่ีและสิ่ง

อ านวยความสะดวกของ

มหาวิทยาลัย 

ร้อย

ละ 80  

ร้อย

ละ 80  

ร้อย

ละ  

80 

ร้อย

ละ  

80 

ร้อย

ละ  

80 

อาจารย์ เจา้หนา้ท่ี ไตรมาสท่ี 2 

(ม.ค. – มี.ค. 61) 

35,000 คณะวิทยาการ

จัดการ 

 

26  โครงการจัดท า

เว็บไซต์เพื่อการ

จัดการเรียนการสอน

คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมบุคลากร

สายวิชาการ (ประจ าปี

งบประมาณ 2561) 

กิจกรรม 

- สนับสนุนให้

บุคลากรสายวิชาการ

จัดท าเว็บไซต์ในการ

จัดการเรียนการสอน 

- ส ารวจความพึง

พอใจของนักศึกษา/

บุคลากรท่ีมีต่อการ

ให้บริการด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

อย่างมีประสิทธิภาพ 

- เพื่อเป็นช่องทาง 

การขับเคลื่อน

อันดับเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยและ

ให้ผู้เข้าอบรมมี

ความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกับการพัฒนา

เว็บไซตส์ าเร็จรูป 

(Moodle) 

- เพื่อสนับสนุนให้

บุคลากรสาย

วิชาการจัดท า

เว็บไซตก์ารจัดการ

เรียนการสอน 

- ร้อยละของอาจารย์

ประจ าท่ีมีเว็บไซตใ์นการ

จัดการเรียนการสอน 

 

 

ร้อย

ละ 

80 

 

 

 

 

 

ร้อย

ละ 

80 

 

 

 

 

 

ร้อย

ละ 

80 

 

 

 

 

 

ร้อย

ละ 

80 

 

 

 

 

 

ร้อย

ละ 

80 

 

 

 

 

 

บุคลากรสาย

วิชาการ 

ตุลาคม 2560 

– กันยายน 

2561 

280,000 

 

 

 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยี 

อุตสาหกรรม 



 

 

 

กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

27 โครงการ 

ปรับปรุงเว็บไชต์ 

และประชาสัมพันธ์

บนสื่อสังคม

ออนไลน ์(Social 

Media) คณะ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

- เพ่ือให้คณะเทคโน 

โลยีอุตสาหกรรมมี

การใช้เทคโนโลยีและ

เครื่องมือต่าง ๆ ของ 

Social Media ท่ี

ทันสมัยในการสร้าง

ภาพลักษณ์ได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ 

ระดับความส าเร็จของ

การปรับปรุงเว็บไชต์ 

5 

 

5 

 

 

 

 

 

5 

 

5 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าท่ี

ประชาสัมพันธ์

และผู้ดูแลเว็บ

ไชต์ของ

หน่วยงาน 

ตุลาคม 2560 

– กันยายน 

2561 

500,000 

 

 

 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยี 

อุตสาหกรรม 

28 กจิกรรม 

สนับสนุนการใช้

งาน E-mail 

มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา 

 

- เพ่ือให้อาจารย์และ

บุคลากรของคณะ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มีความรู้

และความสามารถใน

การใช้งาน mail 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา 

ร้อยละการใชง้าน E-mail 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา 

 

ร้อย

ละ 

80 

 

 

 

 

 

ร้อย

ละ 

80 

 

 

 

 

 

ร้อย

ละ 

80 

 

 

 

 

 

ร้อย

ละ 

80 

 

 

 

 

 

ร้อย

ละ 

80 

 

 

 

 

 

อาจารย์ และ 

เจ้าหน้าท่ี 

ตุลาคม 2560 

– กันยายน 

2561 

- 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยี 

อุตสาหกรรม 

29 กจิกรรโครงการ 

โครงการพัฒนา/

ปรับปรุงฐานข้อมูล

เครือข่าย 

- เพื่อให้คณะ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรมมี

ฐานข้อมูลเครือข่าย

ส าหรับการบริหาร

จัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ระดับความส าเร็จของ

การพัฒนา/ปรับปรุง

ฐานข้อมูลเครือข่าย 

5 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าท่ีผู้ดูแล

ฐานข้อมูล

เครือข่าย 

ตุลาคม 2560 

– กันยายน 

2561 

- 

 

 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยี 

อุตสาหกรรม 



 

 

 

กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

30 โครงการอบรม

เว็บไซตส์ าหรับ

บุคลากรสาย

วิชาการ 

กจิกรรม 

- สนับสนุนให้

บุคลากรสาย

วิชาการจัดท า

เว็บไซตใ์นการ

จัดการเรยีนการสอน 

เพื่อสนับสนุนให้

บุคลากรสาย

วิชาการจัดท า

เว็บไซตก์ารจัดการ

เรียนการสอน 

- ร้อยละของอาจารย์

ประจ าท่ีมีเว็บไซตใ์นการ

จัดการเรียนการสอน 

 

80 80 80 80 80 บุคลากรสาย

วิชาการ 

ต.ค. 60 – ก.ย. 

61 

10,000 บาท คณะศลิปกรรม

ศาสตร์ 

31 โครงการปรับปรุง

เว็บไชต์ และ

ประชาสัมพันธ์บน

สื่อสังคมออนไลน์ 

(Social Media) 

เพื่อส านักมกีารใช้

เทคโนโลยีและ

เคร่ืองมอืต่าง ๆ  

ของ Social Media 

ท่ีทันสมัยในการ

สร้างภาพลักษณ์

ได้อย่าง มี

ประสิทธิภาพ 

ระดับความส าเร็จของ

การปรับปรุงเว็บไชต์ 

(20 ข่าว / 1 เดอืน) 

(20 

ข่าว / 

1 

เดอืน) 

(20 

ข่าว / 

1 

เดอืน) 

(20 

ข่าว / 

1 

เดอืน) 

(20 

ข่าว / 

1 

เดอืน) 

(20 

ข่าว / 

1 

เดอืน) 

เจ้าหน้าท่ี

ประชาสัมพันธ์

และผู้ดูแลเว็บ

ไชต์ของ

หน่วยงาน 

ต.ค. 60 – ก.ย. 

61 

10,000 บาท คณะศลิปกรรม

ศาสตร์ 

32 โครงการพัฒนา/

ปรับปรุงฐานข้อมูล

เครือข่าย 

เพื่อให้คณะมี

ฐานข้อมูลเครือข่าย

ส าหรับการบริหาร

จัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ระดับความส าเร็จของ

การพัฒนา/ปรับปรุง

ฐานข้อมูลเครือข่าย 

4 4 4 4 4 เจ้าหน้าท่ีผู้ดูแล

ฐานข้อมูล

เครือข่าย 

ต.ค. 60 – ก.ย. 

61 

- คณะศลิปกรรม

ศาสตร์ 



 

 

 

กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

33 1.1 โครงการพัฒนา

และปรับปรุงระบบ

เทคโนโลยีและ

สารสนเทศ 

กิจกรรมส ำนัก 
- จดัท าปรับปรุง
พฒันาเวบ็ไซต์
ประชุมวิชาการและ
น าเสนอผลงานวิจยั 
ระดบัชาติและ
นานาชาติ 

- เพื่อพัฒนาและ

ปรับปรุงระบบ

เทคโนโลยีและ

สารสนเทศเพื่อการ

พัฒนาเครือข่าย

ของหนว่ยงาน 

- จ านวนของระบบ

เทคโนโลยีและ

สารสนเทศเพื่อการ

บริหารเครือข่ายท่ีได้รับ

การพัฒนาหรือปรับปรุง 

1 1 1 1 1 เจ้าหน้าท่ีผู้ดูแล

ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศใน

การจัดประชุม

น าเสนอ

ผลงานวิจัย

ระดับชาตแิละ

นานาชาติ 

คร้ังท่ี 9 

ต.ค. 60 – ก.ย. 

61 

50,000 บัณฑติวิทยาลัย 

34 1.2 โครงการ

พัฒนาระบบ

เทคโนโลยี

สารสนเทศโดยใช้ 

Social Media 

 

สนับสนุนให้มีการ

ใชเ้ทคโนโลยีและ

เคร่ืองมอืต่าง ๆ 

ของ Social Media 

- จ านวนของระบบ

เทคโนโลยีและ

สารสนเทศเพื่อการ

บริหารเครือข่ายท่ีได้รับ

การพัฒนาหรือปรับปรุง 

ระดับ 

5 

ระดับ 

5 

ระดับ 

5 

ระดับ 

5 

ระดับ 

5 

เจ้าหน้าท่ีผู้ดูแล

ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ต.ค. 60 – ก.ย. 

61 

50,000 บัณฑติวิทยาลัย 

35 1.3 โครงการจัดท า

เว็บไซตเ์พื่อการ

จัดการเรียนการ

สอน 

- เพื่อจัดท า

เว็บไซตเ์พื่อการ

จัดการเรียนการ

สอน 

- จ านวนของเว็บไซตเ์พื่อ

การจัดการเรียนการสอน 

1 1 1 1 1 บุคลากรสาย

วิชาการ 

ต.ค. 60 – ก.ย. 

61 

40,000 บัณฑติวิทยาลัย 



 

 

 

กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

36 โครงการพัฒนา/

ปรับปรุงฐานข้อมูล

เครือข่าย 

เพื่อส านักมี

ฐานข้อมูลเครือข่าย

ส าหรับการบริหาร

จัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ระดับความส าเร็จของ

การพัฒนา/ปรับปรุง

ฐานข้อมูลเครือข่าย 

5     เจ้าหน้าท่ีผู้ดูแล

ฐานข้อมูล

เครือข่าย 

ต.ค. 60 – ก.ย. 

61 

20,000 บัณฑติวิทยาลัย 

37 โครงการพฒันาระบบ
เครือข่ายหลกัใชส้ายและ
ไร้สายแบบบรูณาการ
ภายในวิทยาลยันานาชาติ
ให้ตอบสนองตอ่การเป
ล่ืยนแปลงในการติดต่อ
สือสารและคน้ควา้ขอ้มูล
ส าหรับอาจารย ์นกัศึกษา 
และพนกังาน 

- จดัซ้ือระบบเครือข่าย 
- ให้ความรู้เบ้ืองตน้ใน
การใชร้ะบบ 

- ทดสอบการติดตั้งและ
ใชง้านระบบเครือข่าย 
- ตรวจสอบช่องโหวข่อง
ระบบ และทดลอง 
ป้องกนั 

- สรุปปัญหาและน า
ความรู้เผยแพร่ผา่น 

ระบบเครือขา่ย
อินเทอร์เน็ต 

   เพื่อตรวจสอบช่อง
โหวข่องระบบ และ
ทดลอง 
ป้องกนั 

   เพื่อสรุปปัญหา
และน าความรู้
เผยแพร่ผา่นระบบ
เครือขา่ย
อินเทอร์เน็ต 

   ร้อยละของการ
ตรวจสอบช่องโหว่ของ
ระบบ และทดลองป้องกนั 

   ร้อยละการรายงานสรุป
ปัญหาและน าความรู้
เผยแพร่ผา่น 

ระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

ร้อย

ละ 

80 

ร้อย

ละ 

85 

ร้อย

ละ 

90 

ร้อย

ละ 

95 

ร้อย

ละ 

100 

เจ้าหน้าท่ีผู้ดูแล

ระบบเครือข่าย 

ต.ค. 60 – ก.ย. 

61 

- วิทยาลัยนานาชาติ 



 

 

 

กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

38 โครงการพฒันา
ดา้นความมัน่คง
ปลอดภยัทาง
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
ความต่อเน่ืองใน
การใหบ้ริการ ตาม
การจดัการคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือ
การดา้เนินการท่ี
เป็นเลิศ 

-. จดัอบรม
บุคลากรท่ี
เก่ียวขอ้ง 
- อบรมพฒันา
ดา้นความมัน่คง
ปลอดภยั 
- พฒันาและ
ปรับปรุงระบบการ
ใชง้าน 

   เพื่อตรวจสอบช่อง
โหวข่องระบบ และ
ทดลอง 
ป้องกนั 

   เพื่อพฒันาและ
ปรับปรุงระบบการ
ใชง้าน 

   ร้อยละของการ
ตรวจสอบช่องโหว่ของ
ระบบ และทดลองป้องกนั 

   ร้อยละการพฒันาและ
ปรับปรุงระบบการใชง้าน 

ร้อย

ละ 

80 

ร้อย

ละ 

85 

ร้อย

ละ 

90 

ร้อย

ละ 

95 

ร้อย

ละ 

100 

เจ้าหน้าท่ีผู้ดูแล

ระบบเครือข่าย 

ต.ค. 60 – ก.ย. 

61 

- วิทยาลัยนานาชาติ 



 

 

 

กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

39 โครงพฒันาจดัหา
เคร่ืองคอมพิวเตอร์
ทดแทนและ
ปรับปรุงหอ้งศนูย์
ขอ้มูล
อิเลก็ทรอนิกส์โดย
ประยกุตใ์ช้
เทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยัเพื่อ
ประหยดัและลดการ
ใชพ้ลงังาน 

- ตรวจสภาพเช็ค
คอมพวิเตอร์ให้
พร้อมใชง้าน 

- ดูแลบ ารุงรักษา
เคร่ืองคอพิวเตอร์ 
- จดัท าทะเบียน
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
- จดัท าคูมื่อการใช้
งานคอมพิวเตอร์
ตามห้องเรียน
เบ้ืองตน้ 

 

   เพื่อตรวจสภาพ
เช็คคอมพิวเตอร์ให้
พร้อมใชง้าน 

   เพื่อดูแล
บ ารุงรักษาเคร่ือง
คอพิวเตอร์ 
   เพื่อจดัท า
ทะเบียนเคร่ือง
คอมพวิเตอร์ 
 

  ร้อยละการรายงานผล
การด าเนินงาน 
 

ร้อย

ละ 

80 

ร้อย

ละ 

85 

ร้อย

ละ 

90 

ร้อย

ละ 

95 

ร้อย

ละ 

100 

เจ้าหน้าท่ี

เทคโนโลยี

สารสนเทศของ

หน่วยงาน 

ต.ค. 60 – ก.ย. 

61 

- วิทยาลัยนานาชาติ 



 

 

 

กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

40 โครงการอบรมการ

ใช้ academic search 

ภายใน

มหาวิทยาลัย 

เพื่อเป็นช่องทางใน

การสืบค้นข้อมูล

ผลงานทางวิชาการ

ของบุคลากรสาย

วิชาการ 

ระดับความพึงพอใจของ

บุคลากรสายวิชาการท่ีมี

ตอ่ระบบฯ 

4 4 4 4 4 อาจารย์  
 

2560-2564 - วิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ 

41 โครงการอบรมการ

ใชง้านโปรแกรม 
Microsoft Office  

เพื่อให้อาจารย์และ

บุคลากรของ

วิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการมรู้ี

และความสามารถ

ในการใชง้าน

โปรแกรม Microsoft 

Office ท่ีสามารถ

น าไปใชใ้นงานของ

ตนเองได้ 

ร้อยละของบุคลากรผ่าน

การวัดความรู้การใชง้าน

โปรแกรม Microsoft Office  

≥60 ≥60 ≥60 ≥60 ≥60 อาจารย์หรือ 

เจ้าหน้าท่ี 

2560-2564 - วิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ 

42 โครงการพัฒนา

จัดหาเคร่ือง

คอมพิวเตอร์

ทดแทนและ

ปรับปรุง

ห้องปฏบัิติการ

คอมพิวเตอร์ 

เพื่อให้การบริการ

ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศให้กับ

บุคลากร/นักศึกษา

ท่ีเอื้อตอ่การเรียนรู้

และปฏบัิตงิาน

อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ระดับความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการตอ่การ

ให้บรกิารด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

≥ 

3.50 

≥ 

3.60 
≥ 3.70 ≥ 

3.80 

≥ 4.00 อาจารย์ 

เจ้าหน้าท่ี 

นักศกึษา 

2560-2564 100,000 

บาท 

วิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ 



 

 

 

กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

43 โครงการอบรม 

เว็บไซต์ส าหรับ

อาจารย์ 

เพื่อเป็นช่อง

ทางการ

ขับเคล่ือนการจัด

อันดับ

มหาวทิยาลัย 

-ร้อยละความพึง

พอใจของผู้เข้าอบรม 

ร้อย

ละ 

80 

ร้อย

ละ 

80 

ร้อย

ละ 

80 

ร้อย

ละ 

80 

ร้อย

ละ 

80 

บุคลากรสาย

วิชาการ 

2560-2564 - วิทยาลัย

นวัตกรรมและ

การจัดการ 

44 โครงการ

ปรับปรุงเว็บไซด์

และ

ประชาสัมพันธ์

บนส่ือสังคม

ออนไลน์ 

เพื่อวิทยาลัยมี

การใช้เทคโนโลยี

และเคร่ืองมือ

ต่างๆของSocial 

Media ท่ีทันสมัย

ในการสร้าง

ภาพลักษณ์ได้

อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ระดับความส าเร็จของ

การปรับปรุงเว็บไซด์ 

5 5 5 5 5 เจ้าหน้าท่ี

ประชาสัมพันธ์

และผู้ดูแลเว็บ

ไชต์ของ

หน่วยงาน 

2560-2564 - วิทยาลัย

นวัตกรรมและ

การจัดการ 

45 โครงการพัฒนา/

ปรับปรุง

ฐานข้อมูล

เคร่ือข่าย 

เพื่อวิทยาลัยมี

ฐานข้อมูล

เครือข่ายส าหรับ

การบริหาร

จัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ระดับความส าเร็จของ

การพัฒนาและ

ปรับปรุงฐานข้อมูล 

5 5 5 5 5 เจ้าหน้าท่ีผู้ดูแล

ระบบเครือข่าย 
2560-2564 - วิทยาลัย

นวัตกรรมและ

การจัดการ 



 

 

 

กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

46 โครงการพัฒนา

ทักษะมาตรฐาน

การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสารของ

นักศกึษา

วิทยาลัยสหเวช

ศาสตร์ 

- เพื่อให้นักศึกษาได้รับ

รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ

ทักษะมาตรฐานการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสารในการเรียน

และตระหนักถึง

บทบาทของตนเองใน

การฝึกฝนทักษะ

มาตรฐานการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

ร้อยละความพึงพอใจ

ของนักศกึษา/บุคลากรท่ี

มีต่อการบริการ 

ร้อย

ละ 

80 

ร้อย

ละ 

80 

ร้อย

ละ 

80 

ร้อย

ละ 

80 

ร้อย

ละ 

80 

นักศกึษาและ

บุคลากร 

ตุลาคม 2560 

-กันยายน2561 

100,000 วิทยาลัยสหเวช

ศาสตร์ 

47 โครงการ

ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสารด้วย

สื่อสังคมออนไลน์ 

บน Line@ 

-  ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสาร 

กิจกรรมของ

หน่วยงาน 

-  ถาม-ตอบ ผ่าน

ชอ่งทาง Line@ ได้ 

-  มตีอบข้อชักถาม

อัตโนมัติ 

- เพื่อเพิ่มช่องทาง

ในการ

ประชาสัมพันธ์

ข่าวสารแก่

นักศกึษาและ

บุคลากรของ

มหาวิทยาลัยฯ 

- เพื่อติดต่อ

สอบถาม และตอบ

ข้อชักถามของ

นักศกึษาภายใน

มหาวิทยาลัย 

ระดับความพึงพอใจของ

นักศกึษา/บุคลากรท่ีมีต่อ

ระบบ Line@ 

4 4 4 4 4 นักศกึษาและ

บุคลากร 

ตุลาคม 2560 

-กันยายน2561 

- วิทยาลัยสหเวช

ศาสตร์ 



 

 

 

กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

48 โครงการ

ประชาสัมพันธ์และ

ให้ค าแนะน าในการ

ใชแ้อพพลเิคชั่น

ส าหรับการสื่อสาร

ข้อมูลกับนักศึกษา 

และบุคลากร

ภายในวิทยาลัยสห

เวชศาสตร์(SSRU 

APP) 

-  สามารถเข้าถึง

เว็บไชต์

มหาวิทยาลัย 

-  สามารถเข้าใช้

งานสารบรรณ

อเิล็กทรอนิกส์      

-  นักศึกษา

สามารถตรวจสอบ

กิจกรรม และการ

วัดผลได้จาก

แอพพลเิคชั่น 

 

 

- เพื่อเพิ่มช่องทาง

ในการสื่อสาร

ข้อมูลให้กับ

นักศกึษา บุคลากร

ภายใน

มหาวิทยาลัยฯ 

- สามารถเข้าถึง

ข้อมูลภายใน

มหาวิทยาลัยได้

ง่ายขึน้ดว้ย

แอพพลเิคชั่น 

Suan Sunandha 

Rajabhat 

University 

Application 

ระดับความพึงพอใจของ

นักศกึษา/บุคลากรท่ีมีต่อ

ระบบแอพพลิเคชั่น 

(SSRU APP) 

 

4 4 4 4 4 นักศกึษาและ

บุคลากร 

ตุลาคม 2560 

-กันยายน2561 

- วิทยาลัยสหเวช

ศาสตร์ 



 

 

 

กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

49 โครงการให้บริการ

สบืค้นฐานข้อมูล

ทางวิชาการของ

บุคลากรภายใน

วิทยาลัยสหเวช

ศาสตร์ (Academic 

Search) 

- เพื่อเป็นช่องทาง

ในการสบืค้นข้อมูล

ผลงานทางวิชาการ

ของบุคลการสาย

วิชาการ 

ระดับความพึงพอใจของ

บุคลากรสายวิชาการท่ีมี

ต่อระบบฯ 

4 4 4 4 4 บุคลากรสาย

วิชาการ 

ตุลาคม 2560 

-กันยายน2561 

20,000 วิทยาลัยสหเวช

ศาสตร์ 

50 โครงการอบรม 

เว็บไซต์ส าหรับ

บุคลากรสายวิชาการ 

(ประจ าปีงบประมาณ 

2561) 

- สนับสนุนให้

บุคลากรสาย

วิชาการจัดท า

เว็บไซต์ในการ

จัดการเรียนการ

สอน 

เพื่อเป็นช่องทางการ

ขับเคลื่อนการจัด

อันดับเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยและให้ผู้

เข้าอบรมมีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การพัฒนาเว็บไซต์

ส าเร็จรูป (Moodle) 

- ร้อยละความพึง

พอใจของผู้เข้าร่วม

อบรม 

ร้อย

ละ 

80 

ร้อย

ละ 

80 

ร้อย

ละ 

80 

ร้อย

ละ 

80 

ร้อย

ละ 

80 

บุคลากรสาย

วิชาการ 

ตุลาคม 2560 

-กันยายน2561 

20,000 

วิทยาลัยสหเวช

ศาสตร์ 

(ฝ่ายวิชาการ) 

- ร้อยละของอาจารย์

ประจ าท่ีมีเว็บไซตใ์น

การจัดการเรียนการ

สอน 

ร้อย

ละ 

80 

ร้อย

ละ 

80 

ร้อย

ละ 

80 

ร้อย

ละ 

80 

ร้อย

ละ 

80 

บุคลากรสาย

วิชาการ 

ตุลาคม 2560 

-กันยายน2561 

51 โครงการปรับปรุง

เว็บไซต ์และ 

ประชาสัมพันธ์บน

สื่อสังคมออนไลน์ 

(Social Media) 

 

- เพื่อให้วิทยาลัยสห

เวชศาสตร์มีการใช้

เทคโนโลยีและ

เคร่ืองมือต่างๆ ของ 

Social Media ท่ี

ทันสมัยในการสร้าง

ภาพลักษณ์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ระดับความส าเร็จของ

การปรับปรุงเว็บไซต์ 

5 5 5 5 5 เจ้าหน้าท่ี

ประชาสัมพันธ์

และผู้ดูแลเว็บ

ไชต์ของ

หน่วยงาน 

ตุลาคม 2560 

-กันยายน2561 

20,000 วิทยาลัยสหเวช

ศาสตร์ 



 

 

 

กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

52 โครงการพัฒนา/

ปรับปรุงฐานข้อมูล

เครือข่าย 

เพื่อให้วิทยาลัยสห

เวชศาสตร์มี

ฐานข้อมูลเครือข่าย

ส าหรับการบริหาร

จัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ระดับความส าเร็จของ

การพัฒนา/ปรับปรุง 

ฐานข้อมูลเครือข่าย 

5 5 5 5 5 เจ้าหน้าท่ีผู้ดูแล

ระบบเครือข่าย 

ตุลาคม 2560 

-กันยายน2561 

20,000 วิทยาลัยสหเวช

ศาสตร์ 

53 โครงการ

ปรับปรุงเว็บไซต์

และ

ประชาสัมพันธ์

บนส่ือสังคม

ออนไลน์ (Social 

Media) 

เพื่อวิทยาลัยฯมี

การใช้เทคโนโลยี 

และเคร่ืองมือ

ต่างๆของ Social 

Media ท่ี 

ทันสมัยในการ

สร้างภาพลักษณ์

ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ระดับความส าเร็จของ

การปรับปรุงเว็บไซต์ 

5 5 5 5 5 เจ้าหน้าท่ี

ประชาสัมพันธ์

และผู้ดูแลเว็บ

ไชต์ของ

หน่วยงาน 

ตุลาคม 2560 

-กันยายน2561 

- วิทยาลัยการ

ภาพยนต์ 

ศลิปะการแสดง

และสื่อใหม่ 

54 โครงการพัฒนา/

ปรับปรุง

ฐานข้อมูล

เครือข่าย 

เพื่อวิทยาลัยฯ มี

ฐานข้อมูล

เครือข่ายส าหรับ

การบริหาร

จัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ระดับความส าเร็จของ

การพัฒนา/ปรับปรุง

ฐานข้อมูลเครือข่าย 

5 5 5 5 5 เจ้าหน้าท่ีผู้ดูแล

ระบบเครือข่าย 

ตุลาคม 2560 

-กันยายน2561 

- วิทยาลัยการ

ภาพยนต์ 

ศลิปะการแสดง

และสื่อใหม่ 



 

 

 

กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

55 โครงการจัดท า

ระบบฐานข้อมูล

ศิษย์เก่าวทิยาลัย

การภาพยนตร์ 

ศิลปะการแสดง 

และส่ือใหม่ 

1) เพื่อให้ศิษย์เก่า 

และนักศึกษา

ปัจจุบัน สามารถ

สบืค้นข้อมูลเพื่อใช้

ในการตดิตอ่

ระหว่างกันและกัน

ได ้

2)เพื่อเก็บข้อมูลไว้

ท าสถิติของ

นักศกึษาในแต่ละ

ชัน้ปี , อัตราการ

ส าเร็จการศึกษา 

ของนักศกึษาใน 2 

หลักสูตร 

1. ระดับความพึง

พอใจของศิษย์เก่า

และ นักศึกษาปัจจุบัน

ท่ีมีผลต่อการใช้งาน

ระบบ  

2. อัตราการส าเร็จ

ของนักศึกษา ใน 2 

หลักสูตร 

3 3 3 3 3 ศิษย์เก่าและ

นักศึกษา

ปัจจุบัน 

ตุลาคม 2560 

-กันยายน2561 

- วิทยาลัยการ

ภาพยนต์ 

ศลิปะการแสดง

และสื่อใหม่ 

56 โครงการปรับปรุง
เว็บไซต์และ
ประชาสัมพันธ์บน
ส่ือสังคมออนไลน์ 
(Social Media) 

เพ่ือวิทยาลัยฯมี
การใช้เทคโนโลยี 
และเครื่องมือ
ต่างๆของ Social 
Media ท่ี ทันสมัย
ในการสร้าง
ภาพลักษณ์ได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ระดับความส าเร็จของ
การปรับปรุงเว็บไซต์ 

5 5 5 5 5 เจ้าหน้าท่ี

ประชาสัมพันธ์

และผู้ดูแลเว็บ

ไชต์ของ

หน่วยงาน 

ตุลาคม 2560 

-กันยายน2561 

- วิทยาลัยโลจิสติกส์

และชัพพลายเชน 



 

 

 

กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

57 โครงการพัฒนา/

ปรับปรุง

ฐานข้อมูล

เครือข่าย 

เพื่อวิทยาลัยฯ มี

ฐานข้อมูล

เครือข่ายส าหรับ

การบริหาร

จัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ระดับความส าเร็จของ

การพัฒนา/ปรับปรุง

ฐานข้อมูลเครือข่าย 

5 5 5 5 5 เจ้าหน้าท่ีผู้ดูแล

ระบบเครือข่าย 

ตุลาคม 2560 

-กันยายน2561 

- วิทยาลัยโลจิสติกส์

และชัพพลายเชน 

58 โครงการการ

ให้บริการสืบค้น

ฐานข้อมูลทาง

วิชาการของ

บุคลากรภายใน

มหาวทิยาลัย

(Academic 

Search) 

เพื่อเป็นช่องทาง

ในการสืบค้น

ข้อมูลผลงาน

ทางวิชาการของ

บุคลากรสาย

วิชาการ 

 

ระดับความพึงพอใจ

ของบุคลากรสาย

วิชาการท่ีมีต่อระบบฯ 

4 4 4 4 4 บุคลากรสาย

วิชาการ 

ตุลาคม 2560 

-กันยายน2561 

- วิทยาลัยโลจิสติกส์

และชัพพลายเชน 

59 โครงการพัฒนา

และปรับปรุงระบบ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

เพื่อพัฒนาและ

ปรับปรุงระบบ

สารสนเทศให้

เอื้ออ านวยตอ่การ

เรียนรู้และการ

บริหารงาน 

ความพึงพอใจของ

นักศกึษา/บุคลากรท่ีมีต่อ

อาคารสถานท่ีและสิ่ง

อ านวยความสะดวกของ

ส านักวิชาการศึกษา

ท่ัวไปฯ 

≥4.40 ≥4.40 ≥4.40 ≥4.40 ≥4.40 นักศกึษา 

อาจารย์ และ

บุคลากร 

มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา 

และผู้สนใจท่ัวไป 

ตุลาคม 2560 

-กันยายน2561 

- ส านักวิชาการ

ศกึษาท่ัวไป  GE 



 

 

 

กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

60 โครงการ

ประชาสัมพันธ์สร้าง

ภาพลักษณ์ผ่านสื่อ

สังคมออนไลน์ (Social 

Media) 

เพื่อสนับสนุนการใช้

เทคโนโลยีและเครื่องมือ

ต่างๆ ของ Social Media 

ในการประชาสัมพันธ์

และสร้างภาพลักษณ์

ของส านักวิชาการศึกษา

ท่ัวไปฯ 

ระดับความส าเร็จของการ

ปรับปรุงเว็บไซต์ 

5 5 5 5 5 เจ้าหน้าท่ี

ประชาสัมพันธ์

และผู้ดูแลเว็บ

ไชต์ของ

หน่วยงาน 

ตุลาคม 2560 –

กันยายน 2561 

- ส านักวิชาการศึกษา

ท่ัวไป  GE 

61 โครงการปรับปรุง

เว็บไซต์และ

ประชาสัมพันธ์สื่อ

สังคมออนไลน์ (Social 

Media) 

- เพื่อให้ส านักงาน

อธิการบดีมีการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และเครือมือต่าง ๆของ 

(Social Media) ท่ี

ทันสมัยในการ

ประชาสัมพันธ์/สร้าง

ภาพลักษณ์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

- จ านวนข่าวประชาสัมพันธ์

ท่ีเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ของ

หน่วยงานภายใต้สังกัด

ส านักงานอธิการบดี 

- 96 

ข่าว 

100 

ข่าว 

110 

ข่าว 

120 

ข่าว 
เจ้าหน้าท่ี

ประชาสัมพันธ์

และผู้ดูแลเว็บ

ไชต์ของ

หน่วยงาน 

ตุลาคม 2560 –

กันยายน 2561 

- ส านักงานอธิการบดี 

62 โครงการส่งเสริมการ

ใช้แอพพลิเคชั่นส าหรับ

การสื่อสารข้อมูลกับ

บุคลากรภายใน

มหาวิทยาลัยผ่าน 

(SSRU APP) 

- สามารถเข้าถึงข้อมูล

ภายในมหาวิทยาลัยได้

ง่ายข้ึนด้วย

แอพพลิเคชั่น Suan 

Sunandha Rajabhat 

University Application 

- ระดับความพึงพอใจของ

บุคลากรท่ีเข้าใช้ระบบ

แอพพลิเคชั่น (SSRU APP) 

- >3.51 >3.61 >3.71 >3.81 บุคลากรของ

ส านักงานอธิการบดี 

ตุลาคม 2560 –

กันยายน 2561 

- ส านักงานอธิการบดี 

63 โครงการพัฒนา

ปรับปรุงฐานข้อมูล

เครือข่าย 

- ส านักงานอธิการบดี

มีฐานข้อมูลเครือข่าย

ส าหรับการบริหาร

จัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

- ระดับความส าเร็จของการ

พัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูล

เครือข่าย 

- 5 5 5 5 เจ้าหน้าท่ีผู้ดูแล

ระบบเครือข่าย 

ตุลาคม 2560 –

กันยายน 2561 

100,000 ส านักงานอธิการบดี 



 

 

 

กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

64 โครงการ

ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสารด้วย

สื่อสังคมออนไลน์ 

บน Line@ 

-  ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสาร 

กิจกรรมของ

หน่วยงาน 

-  ถาม-ตอบ ผ่าน

ชอ่งทาง Line@ ได้ 

-  มตีอบข้อชักถาม

อัตโนมัติ 

 - เพื่อเพิ่มชอ่งทาง

ในการ

ประชาสัมพันธ์

ข่าวสารแก่

นักศกึษาและ

บุคลากรของ

มหาวิทยาลัยฯ 

 - เพื่อติดต่อ

สอบถาม และตอบ

ข้อชักถามของ

นักศกึษาภายใน

มหาวิทยาลัย 

ระดับความพึงพอใจของ

นักศกึษา/บุคลากรท่ีมีต่อ

ระบบ Line@ 

4 4 4 4 4 นักศกึษาและ

บุคลากร 

ตุลาคม 2560 

– กันยายน 

2561  

8,000 ส านักศิลปะและ

วัฒนธรรม 

65 โครงการ

ปรับปรุงเว็บไชต์ 

และ

ประชาสัมพันธ์

บนส่ือสังคม

ออนไลน์ (Social 

Media) 

 เพื่อส านักมีการ

ใช้เทคโนโลยีและ

เคร่ืองมือต่าง ๆ  

ของ Social 

Media ท่ีทันสมัย

ในการสร้าง

ภาพลักษณ์ได้

อย่าง มี

ประสิทธิภาพ 

ระดับความส าเร็ 

จของการปรับปรุงเว็บ

ไชต์ 

4 4 4 4 4 เจ้าหน้าท่ี

ประชาสัมพันธ์

และผู้ดูแลเว็บ

ไชต์ของ

หน่วยงาน 

ตุลาคม 2560 

– กันยายน 

2561  

- ส านักศิลปะและ

วัฒนธรรม 



 

 

 

กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

66 โครงการทดสอบ

การใช้โปรแกรม 

Microsoft Office 

Specialist (MOS) 

กิจกรรมหน่วยงาน 

- เข้าร่วมการวัด

ความรู้การใชง้าน

โปรแกรม 

Microsoft Office 

2010 เพื่อเป็น

การเพิ่มทักษะและ

วัดทักษะในการใช้

งานโปรแกรม  

Microsoft Office 

2010 (Word, 

Excel, PowerPoint) 

 

 

เพื่อเพิ่มความรู้

ความเข้าใจในการ

ใชโ้ปรแกรม 

Microsoft Office 

Specialist (MOS) 

- เพื่อใชใ้นการ

สอนส าหรับ

ผู้เข้าร่วมการอบรม 

Microsoft Office 

แบบมอือาชพี 

ร้อยละของผู้สอบผ่าน

เกณท์ 

ร้อย

ละ 60 

ร้อย

ละ 60 

ร้อย

ละ 60 

ร้อย

ละ 60 

ร้อย

ละ 60 

อาจารย์หรือ 

เจ้าหน้าท่ี 

พ.ย. 59 – ก.ย.

64  

- สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 



 

 

 

กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

67 โครงการบ ารุงรักษาห้อง

ศูนย์ข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์โดย

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีท่ี

ทันสมัย ปี 2560-2564 

- จัดซื้อระบบเครือข่าย 

- ให้ความรู้เบือ้งต้นใน

การใช้ระบบ 

- ทดสอบการติดต้ังและ

ใช้งานระบบเครือข่าย 

- ตรวจสอบช่องโหวข่อง

ระบบ และทดลอง

ป้องกัน 

- สรุปปัญหาและน า

ความรู้เผยแพร่ผ่าน  

ระบบเครอืข่าย

อินเทอร์เน็ต. 

- โครงการพัฒนา จัดหา

อุปกรณ์และโปรแกรม

ต่าง ๆ แทนของเดิมและ

ปรับปรุงห้อง Data 

Center 

เพื่อการพัฒนาและ

ปรับปรุงเคร่ือง

คอมพิวเตอร์

ส าหรับใช้ในห้อง 

Data Center ให้มี

มาตรฐานและ

ความพร้อมใชง้าน 

 

ร้อยละความส าเร็จตาม

แผนงาน 

 

ร้อย

ละ 

100 

ร้อย

ละ 

100 

ร้อย

ละ 

100 

ร้อย

ละ 

100 

ร้อย

ละ 

100 

ผู้ปฏบัิตงิานศูนย์

ข้อมูล

อเิล็กทรอนิกส์ 

พ.ย. 59 – ก.ย.

64  

300,000 สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 



 

 

 

กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

68 โครงการปรับปรุง

ระบบสารสนเทศเพื่อ

การตัดสินใจ 

(Business Intelligence)

กิจกรรมหน่วยงาน 

- มีการปรับปรุงข้อมูล

ในระบบสารสนเทศ

เพื่อการตัดสินใจ 

(Business Intelligence)

ให้มีความถูกต้องและ

ตรงกับความต้องการ 

การใช้งาน 

- ผลักดันบุคลากรใน

หน่วยงานให้มีการใช้

งานระบบสารสนเทศ

เพื่อการตัดสินใจ 

(Business intelligence)

เพื่อให้บุคลากร

หน่วยงานต่าง ๆ 

ภายในมหาวิทยาลัยฯ 

สามารถใช้งานระบบ 

BI 

เพื่อปรับปรุงข้อมูล

ในระบบ BIให้

ถูกตอ้งและ

ครบถ้วน 

ร้อยละการปรับปรุง

ข้อมูลในระบบ BI 

ร้อย

ละ 

80 

ร้อย

ละ 

80 

ร้อย

ละ 

80 

ร้อย

ละ 

80 

ร้อย

ละ 

80 

เจ้าหน้าท่ีผู้ดูแล

ระบบ BI ของ

หน่วยงาน 

พ.ย. 59 – ก.ย.

64  

- สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 



 

 

 

กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

69 โครงการพฒันา 

ปรับปรุง ระบบ

สารสนเทศเพื่อการ

วจิยัและบริการ

วิชาการ/ระบบ

สนบัสนุนการ

บริหารจดัการ 

สถาบนัวิจยัและ

พฒันา 

เพื่อพฒันา ปรับปรุง 

ระบบสารสนเทศ

เพื่อการวิจยัและ

บริการวิชาการ/

ระบบสนบัสนุนการ

บริหารจดัการให้

สนบัสนุนการ

บริหารจดัการ

งานวจิยัและบริการ

วิชาการอยา่งเป็น

ระบบ 

ร้อยละความพร้อมใชง้าน

ของระบบวิจยัออนไลน์/

ระบบสนบัสนุนการ

บริหารจดัการ 

ร้อย

ละ 90 

ร้อย

ละ 90 

ร้อย

ละ 90 

ร้อย

ละ 90 

ร้อย

ละ 90 

เจ้าหน้าท่ีผู้ดูแล

ระบบสารสนเทศ

เพื่อการวิจัยและ

บริการวิชาการ

ของหนว่ยงาน 

พ.ย. 59 – ก.ย.

64 

50,000 สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

70  โครงการปรับปรุง

เว็บไชต์ และ

ประชาสัมพันธ์บน

สื่อสังคมออนไลน์ 

(Social Media) 

เพื่อส านักมกีารใช้

เทคโนโลยีและ

เคร่ืองมอืต่าง ๆ 

ของ Social Media 

ท่ีทันสมัยในการ

สร้างภาพลักษณ์ได้

อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ระดับความส าเร็จของ

การปรับปรุงเว็บไชต์ 

5 5 5 5 5 เจ้าหน้าท่ี

ประชาสัมพันธ์

และผู้ดูแลเว็บ

ไชต์ของ

หน่วยงาน 

ต.ค. 60 – ก.ย. 

61 

- 

 

 

 

 

 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 



 

 

 

กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

71  โครงการพัฒนา/

ปรับปรุงฐานข้อมูล

เครือข่าย 

เพื่อส านักมี

ฐานข้อมูลเครือข่าย

ส าหรับการบริหาร

จัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ระดับความส าเร็จของ

การพัฒนา/ปรับปรุง

ฐานข้อมูลเครือข่าย 

5 5 5 5 5 เจ้าหน้าท่ีผู้ดูแล

ระบบฐานข้อมูล

ของหนว่ยงาน 

ต.ค. 60 – ก.ย. 

61 

- 

 

 

 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

72 โครงการปรับปรุง

เว็บไซตแ์ละ

ประชาสัมพันธ์บน

สื่อสังคมออนไลน์ 
(Social Media) 

เพื่อส านักมกีารใช้

เทคโนโลยีและ

เคร่ืองมอืต่าง ๆ

ของ Socail Media ท่ี

ทันสมัยในการสร้าง

ภาพลักษณ์ได้อย่าง

มปีระสิทธิภาพ 

ระดับความส าเร็จของ

การปรับปรุงเว็บไซต์ 

5 5 5 5 5 เจ้าหน้าท่ี

ประชาสัมพันธ์

และผู้ดูแลเว็บ

ไชต์ของ

หน่วยงาน 

ต.ค. 60 – ก.ย. 

61 

2,060,000  ส านักทรัพย์สนิและ

รายได้ 

73 โครงการปรับปรุง/

พัฒนา Web site 

หน่วยงาน และ 

ประชาสัมพันธ์บนสื่อ

สังคมออนไลน์ (Social 

Media) 

เพื่อปรับปรุง/พัฒนา 

Web site หน่วยงานให้

สอดคล้องตาม 

การเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยี และ

ปรับปรุงข่าวสารให้มี

ความทันสมัย 

 

 

ระดับความส าเร็จของการ

ปรับปรุงเว็บไซต์ 

5 5 5 5 5 เจ้าหน้าท่ี

ประชาสัมพันธ์

และผู้ดูแลเว็บ

ไชต์ของ

หน่วยงาน 

ต.ค. 60 – ก.ย. 

61 

- งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ สสสร. 



 

 

 

กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

74 โครงการพัฒนา

ฐานข้อมูลเครือข่าย 

เพื่อพัฒนาฐานข้อมูล

เครือข่ายส าหรับการ

บริหารจัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ระดับความส าเร็จของการ

พัฒนาฐานข้อมูลเครือข่าย 

5 5 5 5 5 เจ้าหน้าท่ีผู้ดูแล

ระบบฐานข้อมูล

ของหนว่ยงาน 

ต.ค.60 – ก.ย.61 - งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ สสสร. 

75 โครงการปรับปรุง/

พัฒนา ระบบจองสอบ

ภาษาอังกฤษส าหรับ

นักศึกษา 

เพื่อปรับปรุง/พัฒนา 

ระบบจองสอบ

ภาษาอังกฤษ ให้มี

ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

ระดับความส าเร็จของการ

ปรับปรุงระบบ 

5 5 5 5 5 เจ้าหน้าท่ีผู้ดูแล

ระบบของ

หน่วยงาน 

ธ.ค.61 – ก.ย.62 - งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ สสสร. 

76 โครงการพัฒนา

ประชาสัมพันธ์ข้อมูล

ข่าวสารผ่านสื่อ

ออนไลน์ Line@  

เพื่อพัฒนาขีด

ความสามารถและ

ช่องทางในการ

ประชาสัมพันธ์ให้มี

ความท่ัวถึงมาย่ิงข้ึน 

ระดับความส าเร็จของการ

พัฒนา 

5 5 5 5 5 เจ้าหน้าท่ีผู้ดูแล

ระบบของ

หน่วยงาน 

ต.ค.61 – ก.ย.62 8,000 งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ สสสร. 

77 โครงการ

ประชาสัมพันธ์ข้อมูล

ข่าวสารดว้ยสื่อ

สังคมออนไลน์ บน 

Line@ 

-  ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสาร 

กิจกรรมของ

หน่วยงาน 

-  ถาม-ตอบ ผ่าน

ช่องทาง Line@ ได้ 

-  มีตอบข้อชักถาม

อัตโนมัติ 

 - เพื่อเพิ่มช่องทาง

ในการ

ประชาสัมพันธ์

ข่าวสารแก่

บุคลากรของ

มหาวิทยาลัยฯ 

 - เพื่อติดตอ่

สอบถาม และตอบ

ข้อชักถามของ

บุคลากรของ

มหาวิทยาลัยฯ 

ระดับความพึงพอใจของ

บุคลากรท่ีมีต่อระบบ 

Line@ 

4 4 4 4 4 บุคลากร ตุลาคม 2560 

– กันยายน 

2561  

- หน่วยตรวจสอบ

ภายใน 



 

 

 

กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

78 โครงการ

แอพพลเิคชั่น

ส าหรับการสื่อสาร

ข้อมูลกับบุคลากร

ภายใน

มหาวิทยาลัย

(SSRU APP) 

-  สามารถเข้าถึงเว็บ

ไชต์มหาวิทยาลัย 

 - เพ่ือเพ่ิมช่องทาง

ในการสื่อสารข้อมูล

ให้กับบุคลากร

ภายใน 

มหาวิทยาลัยฯ 

 - สามารถเข้าถึง

ข้อมูลภายใน

มหาวิทยาลัยได้ง่าย

ข้ึนดว้ยแอพพลิเคช่ัน 

Suan Sunandha 

Rajabhat University 

Application 

ระดับความพึงพอใจของ

บุคลากรท่ีมีต่อระบบ

แอพพลเิคชั่น (SSRU 

APP) 

4 4 4 4 4 บุคลากร ตุลาคม 2560 

– กันยายน 

2561  

- หน่วยตรวจสอบ

ภายใน 

79  โครงการปรับปรุง

เว็บไชต์ และ

ประชาสัมพันธ์บน

สื่อสังคมออนไลน์ 

(Social Media) 

เพื่อส านักมกีารใช้

เทคโนโลยีและ

เคร่ืองมอืต่าง ๆ  

ของ Social Media  

ท่ีทันสมัยในการสร้าง

ภาพลักษณ์ได้อย่าง 

มปีระสิทธิภาพ 

ระดับความส าเร็จของ

การปรับปรุงเว็บไชต์ 

5 5 5 5 5 เจ้าหน้าท่ี

ประชาสัมพันธ์

และผู้ดูแลเว็บ

ไชต์ของ

หน่วยงาน 

ตุลาคม 2560 

– กันยายน 

2561  

- 

 

 

 

 

 

 

หน่วยตรวจสอบ

ภายใน 

80 โครงการจัดท า

เว็บไซตเ์พื่อการ

จัดการเรียนการ

สอน 

เพื่อพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพื่อการ

บริหารและ

ตัดสนิใจ 

ร้อยละของอาจารย์

ประจ าท่ีมีเว็บไซตใ์นการ

จัดการเรียนการสอน 

100 100 100 100 100 อาจารย์ ตุลาคม 2560 

– กันยายน 

2561  

- 

 

 

 

วิทยาลัยพยาบาล

และสุขภาพ 



 

 

 

กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

81 โครงการพัฒนา

ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศโดยใช้ 

Social Media 

เพื่อสนับสนุนให้มี

การใชเ้ทคโนโลยี

และเคร่ืองมอืต่างๆ 

ของ Social Media 

ระดับความส าเร็จของ

การใชเ้ทคโนโลยีและ

เคร่ืองมอืต่างๆ ของ 

Social Media ในการ

สร้างภาพลักษณ์ 

5 5 5 5 5 เจ้าหน้าท่ีผู้ดูแล

ระบบของ

หน่วยงาน 

ตุลาคม 2560 

– กันยายน 

2561  

- 

 

 

 

 

วิทยาลัยพยาบาล

และสุขภาพ 

82 โครงการ Smart 

University 

(Through e-

Campus) (Flag.) 

เพื่อพัฒนาและ

ปรับปรุงระบบ

สารสนเทศให้

เอื้ออ านวยตอ่การ

เรียนรู้และการ

บริหารงาน 

ความพึงพอใจของ

นักศกึษา/บุคลากรท่ีมีต่อ

อาคารสถานท่ีและสิ่ง

อ านวยความสะดวกของ

วิทยาลัยฯ 

4 4 4 4 4 อาจารย์/ 

เจ้าหน้าท่ี 

ตุลาคม 2560 

– กันยายน 

2561  

- 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยพยาบาล

และสุขภาพ 

83 โครงการ

ปรับปรุงเว็ปไชต์

และ

ประชาสัมพันธ์บน

ส่ือสังคมออนไลน์       

(Social Media) 

เพื่อวิทยาลัยฯมีการใช้

เทคโนโลยีและ

เคร่ืองมือต่างๆของ 

(Social Media) ท่ี

ทันสมัยในการสร้าง

ภาพลักษณ์ท่ีดีได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

ระดับความส าเร็จของ

การปรับปรุงเว็ปไซต์ 

5 5 5 5 5 เจ้าหน้าท่ี

ประชาสัมพันธ์

และผู้ดูแลเว็บ

ไชต์ของ

หน่วยงาน 

  ต.ค.60-

ก.ย.61 

35,000  วิทยาลัย

สถาปัตยกรรม

ศาสตร์ 

84 โครงการพัฒนา/

ปรับปรุง

ฐานข้อมูล

เครอืข่าย 

เพื่อวิทยาลัยฯมี

ฐานข้อมูลเครือข่าย

ส าหรับการบริหาร

จัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ระดับความส าเร็จของ

การพัฒนา/ปรับปรุง

ฐานข้อมูลเครอืข่าย 

5 5 5 5 5 เจ้าหน้าท่ีผู้ดูแล

ระบบฐานข้อมูล

เครือข่ายของ

หน่วยงาน 

  ต.ค.60-

ก.ย.61 

15,000  วิทยาลัย

สถาปัตยกรรม

ศาสตร์ 



 

 

 

 2.5.2 แผนปฏิบัตกิารด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2561  

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

ระบุประเภทของกจิกรรม 

1 โครงการทดสอบการใช้

โปรแกรม Microsoft Office 

Specialist (MOS) 

- เพ่ือเพ่ิมความรู้ความเข้าใจ

ในการใช้โปรแกรม Microsoft 

Office Specialist (MOS) 

- เพ่ือใช้ในการสอนส าหรับ

ผู้เข้าร่วมการอบรม Microsoft 

Office แบบมอือาชพี 

- เกณฑผู้์สอบผ่านของ

คะแนนเต็ม 

 

 

ร้อยละ 70 

 

 

 

 

อาจารย์หรือ 

เจ้าหน้าท่ี 

 

ก.ค. 61 

 

 

200,000 

 

 

 

 

 

ส านักวิทยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

/ศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(งานฝึกอบรม) 

2 โครงการพัฒนาทักษะมาตรฐาน

การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา และจัดท าเว็บไชต์ ICT 
 

- เพื่อฝึกฝนทักษะมาตรฐานการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารในการเรียน 

- เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่

ข่าวสารด้านการบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศด้านวิชาการตลอดจน

กิจกรรมการด าเนินงานต่าง ๆ 

ภายในโครงการไปยังกลุ่มนักศึกษา

ท่ีเข้ามาศึกษาภายในมหาวิทยาลัย           

- เพื่อให้นักศึกษาได้รับรู้และเข้าใจ

เกี่ยวกับทักษะมาตรฐานการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารในการเรียนและตระหนักถึง

บทบาทของตนเองในการฝึกฝน

ทักษะมาตรฐานการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

ร้อยละความพึงพอใจ

ของนักศกึษาท่ีมีต่อการ

บริการ 

ร้อยละ 80 

 

 

 

 

นักศกึษา ส.ค. 61 464,040 ส านักวิทย

บริการและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

/ศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ/ทุก

คณะ/หน่วยงาน 

(งานฝึกอบรม) 

 



 

 

 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

3 โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูล

ข่าวสารดว้ยสื่อสังคมออนไลน์ บน 

Line@ 

-  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 

กิจกรรมของหน่วยงาน 

-  ถาม-ตอบ ผ่านช่องทาง Line@ 

ได้ 

-  มีตอบข้อชักถามอัตโนมัติ 

 - เพื่อเพิ่มช่องทางในการ

ประชาสัมพันธ์ขา่วสารแก่

นักศกึษาและบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยฯ 

 - เพื่อติดต่อสอบถาม และ

ตอบข้อชักถามของนักศึกษา

ภายในมหาวิทยาลัย 

ระดับความพึงพอใจของ

นักศกึษา/บุคลากรท่ีมี

ตอ่ระบบ Line@ 

4 นักศกึษาและบุคลากร ตุลาคม 2560 – 

กันยายน 2561 

5,000 ส านักวิทยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

/ศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ/ทุก

คณะ/หน่วยงาน 

(ฝ่ายพัฒนาระบบ

สารสนเทศ) 

4 โครงการแอพพลิเคช่ันส าหรับการ

สื่อสารข้อมูลกับนักศึกษา และ

บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

(SSRU APP) 

-  สามารถเข้าถึงเว็บไชต์

มหาวิทยาลัย 

-  สามารถเข้าใช้งานสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ -  แผนท่ีของ

อาคารหลักๆ ภายในมหาวิทยาลัย 

-  มีการเช่ือมโยงข้อมูลไปยังคณะ 

วิทยาลัย รวมถึงศูนย์การศึกษา

ต่าง ๆ  

-  สามารถเช่ือมโยงไปยัง

แอพพลิเคช่ันท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

-  นักศึกษาสามารถตรวจสอบ

กิจกรรม และการวัดผลได้จาก

แอพพลิเคช่ัน 

 - เพื่อเพิ่มช่องทางในการสื่อสาร

ข้อมูลให้กับนักศึกษา บุคลากร

ภายในมหาวิทยาลัยฯ 

 - สามารถเข้าถึงข้อมูลภายใน

มหาวิทยาลัยได้ง่ายข้ึนด้วย

แอพพลิเคชั่น Suan Sunandha 

Rajabhat University Application 

ระดับความพึงพอใจของ

นักศกึษา/บุคลากรท่ีมี

ตอ่ระบบแอพพลิเคชั่น 

(SSRU APP) 

4 
 

นักศกึษาและบุคลากร ส.ค. 61 - ส านักวิทย

บริการและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

/ศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ/ทุก

คณะ/หน่วยงาน 

(ฝ่ายพัฒนา

ระบบ

สารสนเทศ) 



 

 

 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

5 โครงการการให้บริการสบืค้น

ฐานข้อมูลทางวิชาการของ

บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

(Academic Search) 

เพื่อเป็นช่องทางในการ

สบืค้นข้อมูลผลงานทาง

วิชาการ ของบุคลากรสาย

วิชาการ 

ระดับความพึงพอใจของ 

บุคลากรสายวิชาการท่ีมี

ตอ่ระบบฯ 

4 

 

บุคลากรสายวิชาการ พ.ค. 61 

ก.ค. 61 

5,000 ส านักวิทยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

/ศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ/ทุก

คณะ/(ฝ่ายพัฒนา

ระบบสารสนเทศ) 

6  โครงการอบรมเว็บไซต์ส าหรับ

บุคลากรสายวิชาการ (ประจ าปี

งบประมาณ 2561) 

กจิกรรมส านัก 

- จัดอบรมการจัดท าเว็บไซต์ใน

การจัดการเรียนการสอน

ส าหรับบุคลากรสายวิชาการ 

กจิกรรมหน่วยงาน 

- สนับสนุนให้บุคลากรสาย

วิชาการจัดท าเว็บไซต์ในการ

จัดการเรียนการสอน 

- ส ารวจความพึงพอใจของ

นักศกึษา/บุคลากรท่ีมีต่อการ

ให้บรกิารด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศอย่างมปีระสิทธิภาพ 

เพื่อเป็นช่องทางการ

ขับเคล่ือนการจัดอันดับ

เว็บไซต์มหาวทิยาลัยและ

ใหผู้้เข้าอบรมมีความรู้

ความเข้าใจเก่ียวกับการ

พัฒนาเว็บไซต์ส าเร็จรูป 

(Moodle) 

- เพื่อสนับสนุนให้

บุคลากรสายวิชาการ

จัดท าเว็บไซต์การจัดการ

เรียนการสอน 

- ร้อยละความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วมอบรม 

- ร้อยละของอาจารย์

ประจ าท่ีมีเว็บไซตใ์นการ

จัดการเรียนการสอน 

 

 ร้อยละ 80  

 

ร้อยละ 80 

บุคลากรสายวิชาการ พ.ย. 60 – ก.ค. 

61 

 

 

200,000 

 

 

 

ส านักวิทย

บริการและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

/ศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ/ทุก

คณะ 



 

 

 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

7  โครงการบ ารุงรักษาห้องศูนย์

ข้อมูลอิเล็กทรอนิกสโ์ดย

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย ปี 

2560-2564 

- จัดซ้ือระบบเครือข่าย 

- ให้ความรู้เบื้องต้นในการใช้

ระบบ  - ทดสอบการติดต้ัง 

และใช้งานระบบเครือข่าย 

- ตรวจสอบช่องโหว่ของระบบ 

และทดลองป้องกัน 

- สรุปปัญหาและน าความรู้

เผยแพร่ผ่าน  ระบบเครอืข่าย

อินเทอร์เน็ต. 

- โครงการพัฒนา จัดหาอุปกรณ์

และโปรแกรมต่าง ๆ แทนของเดิม

และปรับปรุงห้อง Data Center 

   เพื่อการพัฒนาและ

ปรับปรุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์

ส าหรับใช้ในห้อง Data 

Center ให้มีมาตรฐานและ

ความพร้อมใชง้าน 

 

 

ร้อยละความส าเร็จตาม

แผนงาน 

 

 

 

ร้อยละ 100 เจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลศูนย์

ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

ธ.ค. 60 

ม.ีค. 61 

ม.ิย. 61 

ก.ย. 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

850,000 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักวิทย

บริการและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

/ศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ  

(ฝ่ายระบบ

เครือข่ายและ

อนิเทอร์เน็ต) 

8  โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ – บ ารุงรักษา

ระบบ ERP ระบบ E-Office และระบบ 

BI โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีท่ี

ทันสมัย ปี 2560-2564 

- ปรับปรุงและดูแลระบบเครือข่าย

ต่าง ๆ โปรแกรม และอุปกรณ์

กระจายสัญญาณเครือข่าย  

   เพื่อการพัฒนาและ

บ ารุงรักษาระบบ ERP ระบบ   

E-Office และระบบ BI โดย

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

ส าหรับใช้ในห้อง Data 

Center ให้มีมาตรฐานและ

ความพร้อมใชง้าน 

ร้อยละความส าเร็จตาม

แผนงาน 

 

- ร้อยละความพึงพอใจ

การใชร้ะบบสารสนเทศ

เพื่อการบริหารและการ

ตัดสนิใจ (Business 

Intelligence) 

 ร้อยละ 100 

 

 

ร้อยละ 70 

ผู้บริหาร อาจารย์และ

เจ้าหน้าท่ี 

 

 

 

 

ต.ค. 60 – ก.ค. 

61 

 

 

 

 

7,080,000 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักวิทยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

/ศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(ฝ่ายพัฒนาระบบ

สารสนเทศ) 

Commented [A2]:  



 

 

 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

9  โครงการพัฒนากระบวน

ปฎบัิตงิานดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศด้วยมาตรฐานสากล 

ตามเกณฑ์คุณภาพ  ISO27001 

และ ISO20000 ปี 2560-2564  

-.จัดอบรมบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง 

- อบรมพัฒนากระบวนการใชง้าน 

- พัฒนาและปรับปรุง

กระบวนการ 

เพื่อให้ความรู้ด้านการ

บริหารจัดการเฝ้าระวังระบบ

เครือข่ายและความมั่นคง

ปลอดภัยทางระบบเครือข่าย 

ร้อยละความส าเร็จตาม

แผนงาน 

 

ร้อยละ 100 เจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ของหนว่ยงาน 

มี.ค. – ก.ย. 61 290,000 ส านักวิทย

บริการและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

/ศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(ฝ่ายระบบ

เครือข่ายและ

อนิเทอร์เน็ต) 

10  โครงการปรับปรุงเว็บไชต์ 

และประชาสัมพันธ์บนส่ือ

สังคมออนไลน์ (Social 

Media) 

เพ่ือส านักมีการใช้

เทคโนโลยีและเครื่องมือ

ต่าง ๆ  

ของ Social Media ท่ีทันสมัย

ในการสรา้งภาพลักษณ์ได้

อย่าง มีประสิทธิภาพ 

ระดับความส าเร็จ

ของการปรับปรุง

เน้ือหาในเว็บไชต์ 

5 เจ้าหน้าที่

ประชาสัมพันธ์ทุก

หน่วยงาน 

 ต.ค. 60 – 

ก.ย. 61 

 20,000 

 

 

 

 

 

ส านักวิทยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

/ศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ/ทุก

คณะ/หน่วยงาน 

(ฝ่ายพัฒนาระบบ

สารสนเทศ) 

11  โครงการพัฒนา/ปรับปรุง

ฐานข้อมูลเครือข่ายความ

ร่วมมือ 

เพื่อส านักมีฐานข้อมูล

เครือข่ายส าหรับการ

บริหารจัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

ระดับความส าเร็จ

ของการพัฒนา/

ปรับปรุงฐานข้อมูล

เครือข่ายความ

ร่วมมือ 

5 เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล

ฐานข้อมูลของ

หน่วยงาน 

 ต.ค. 60 – 

ส.ค. 61 

 20,000 

 

 

 

ส านักวิทยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

/ศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ/ทุก

คณะ/หน่วยงาน 

(ฝ่ายพัฒนาระบบ

สารสนเทศ) 



 

 

 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

12 โครงการพัฒนาระบบงาน

บริการสมาชิกผ่านเคร่ือง

อุปกรณ์เคลื่อนท่ีพกพา (Library 

Link Moile Application)  

 

เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้

งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 

Liberty ผ่านอุปกรณ์

เคลื่อนท่ีพกพา ท่ีใช้

ระบบปฏบัิตกิาร iOS และ 

Android ได้ ท้ังการค้นหา

ทรัพยากร การใชฟ้ังก์ชัน

การอา่นบาร์โค้ด ISBN เพื่อ

ค้นหาทรัพยากรจากท่ีมีใน

ห้องสมุด ตรวจสอบรายการ

ยืมทรัพยากรหรือรายการ

ทรัพยากรท่ีเกินก าหนดสง่  

และสมาชิกสามารถดู

ข้อความท่ีแจ้งเตอืนมาจาก

ระบบงาน Liberty ของ

ห้องสมุดได้ 

ระดับความส าเร็จของ

การพัฒนาระบบ 

 

 

 

 

 

5 เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล

ระบบบริการ 

ต.ค. 60 – ก.พ.61 

 

 

428,000  

 

 

 

ส านักวิทย

บริการและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

/ศูนย์วิทยบริการ 

(ฝ่ายวิทย

พัฒนา) 

 

13 

 

โครงการพัฒนา/ปรับปรุง

ฐานข้อมูลเครือข่าย 

เพื่อให้คณะฯมฐีานข้อมูล

เครือข่ายส าหรับการบริหาร

จัดการอย่างมปีระสิทธภิาพ 

ระดับความส าเร็จของ

การพัฒนา/ปรับปรุง

ฐานข้อมูลเครือข่าย 

5 

 

 

 

 

เจ้าหน้าท่ีผู้ดูแล

ฐานข้อมูลของ

หน่วยงาน 

เม.ย.-พ.ค.61 30,000 คณะครุศาสตร์ 

 



 

 

 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

14 

 

โครงการประชาสัมพันธ์สร้าง

ภาพลักษณ์ผ่านสื่อสังคม

ออนไลน ์(Social Media) 

เพื่อสนับสนุนให้มีการใช้

เทคโนโลยีและเคร่ืองมอื

ตา่งๆ ของSocial Media 

ระดับความส าเร็จของ

การปรับปรุงเว็ปไซต์ 

 

 

5 เจ้าหน้าท่ี

ประชาสัมพันธ์และ

ผู้ดูแลเว็บไชต์ของ

หน่วยงาน 

ต.ค.60-ก.ย.61 

 

40,000 คณะครุศาสตร์ 

 

 

15 

 

โครงการจัดท าเว็บไซตเ์พื่อการ

จัดการเรียนการสอน 

เพื่อสง่เสริมให้อาจารย์

ประจ าปรับปรังและพัฒนา

เว็บไซตท่ี์เอื้อตอ่การจัดการ

เรียนการสอนอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ร้อยละของอาจารย์

ประจ าท่ีมีเว็บไซตใ์นการ

จัดการเรียนการสอน 

100 อาจารย์ประจ าคณะ

ครุศาสตร์ 

ม.ค.-ม.ีค.61 20,000 คณะครุศาสตร์ 

 

 

16 โครงการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัย (U-Ranking) 

1) โครงการอบรมจัดท าเว็บไซต์

ประจ าตัวอาจารย์  

2) โครงการปรับปรุงเว็บไซต์

คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

สนับสนุนการสร้างผลงาน

ตามแนวทางการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัยให้เป็นท่ียอมรับ

ในระดับนานาชาติ 

ร้อยละความ 

ส าเร็จของการ

ด าเนนิการตามแผนการ

จัดอันดับมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 100 เจ้าหน้าท่ี

ประชาสัมพันธ์และ

ผู้ดูแลเว็บไชต์ของ

หน่วยงาน 

ต.ค. 60 – ก.ย. 

61 

250,000 

 

 

50,000 

 

 

200,000 

คณะ

วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

17  โครงการปรับปรุงเว็บไซตแ์ละ

ประชาสัมพันธ์สื่อสังคม

ออนไลน ์(Social Media) 

เพื่อคณะมีการใช้เทคโนโลยี

และเคร่ืองมือต่าง ๆ ของ 

Social Media ท่ีทันสมัยในการ

สร้างภาพลักษณ์ได้อย่างมี

ประสิทธภิาพ 

ระดับความส าเร็จของ

การปรับปรุงเว็บไชต์ 

ระดับ 5 เจ้าหน้าท่ี

ประชาสัมพันธ์และ

ผู้ดูแลเว็บไชต์ของ

หน่วยงาน 

ต.ค. 60 – ก.ย. 

61 

0 คณะ

วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 



 

 

 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

18 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อ

การวิจัย 

- เพื่อคณะมีฐานข้อมูล

เครือข่ายส าหรับการบริหาร

จัดการอย่างมปีระสิทธภิาพ 

- เพื่อจัดหา และพัฒนา

ฐานข้อมูลท่ีเอื้อตอ่การ

ส่งเสริมงานวิจัย 

-ระดับความส าเร็จ 

ของการพัฒนา/ปรับปรุง

ฐานข้อมูลเครือข่าย 

- จ านวนผู้ใช้บริการ

ฐานข้อมูลชอง

มหาวิทยาลัย 

ระดับ 5 เจ้าหน้าท่ีผู้ดูแล

ฐานข้อมูลของ

หน่วยงาน 

ต.ค. 60 – ก.ย. 

61 

30,000 คณะ

วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี  

19 โครงการอบรมเว็บไซตส์ าหรับ

บุคลากรสายวิชาการ 

 

เพื่อสนับสนุนให้บุคลากร

สายวิชาการจัดท าเว็บไซต์

การจัดการเรียนการสอน 

- ร้อยละของอาจารย์

ประจ าท่ีมีเว็บไซตใ์นการ

จัดการเรียนการสอน 

ร้อยละ 80 อาจารย์ ต.ค.60-ก.ย.61 

 

20,000 มนุษยศาสตร์

และ

สังคมศาสตร์ 

20 โครงการพัฒนาและ

ปรับปรุงระบบสารสนเทศ

ใหเ้อ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้

และการบริหารงาน  

เพื่อวัดความพึงพอใจ

ของนักศึกษา/บุคลากรท่ี

มีต่ออาคารสถานท่ีและ

ส่ิงอ านวยความสะดวก

ของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละของนักศึกษา/

บุคลากร มีความพึง

พอใจต่ออาคาร

สถานท่ีและส่ิง

อ านวยความสะดวก

ของมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

ร้อยละ 80  

 

 

นักศึกษา และ

บุคลากร 

ไตรมาสท่ี 3 

(เม.ย. – มิ.ย. 

61) 

35,000 คณะ

วิทยาการ

จัดการ 



 

 

 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

21  โครงการ       จัดท าเว็บไซต์

เพื่อการจัดการเรียนการสอน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

บุคลากรสายวิชาการ (ประจ าปี

งบประมาณ 2561) 

กจิกรรม 

- สนับสนุนให้บุคลากรสาย

วิชาการจัดท าเว็บไซต์ในการ

จัดการเรียนการสอน 

- ส ารวจความพึงพอใจของ

นักศกึษา/บุคลากรท่ีมีต่อการ

ให้บรกิารด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศอย่างมปีระสิทธิภาพ 

- เพื่อเป็นช่องทาง การ

ขับเคลื่อนอันดับเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยและให้ผู้เข้า

อบรมมคีวามรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกับการพัฒนาเว็บไซต์

ส าเร็จรูป (Moodle) 

- เพื่อสนับสนุนให้บุคลากร

สายวิชาการจัดท าเว็บไซต์

การจัดการเรียนการสอน 

- ร้อยละของอาจารย์

ประจ าท่ีมีเว็บไซตใ์นการ

จัดการเรียนการสอน 

 

 

ร้อยละ 80 

 

 

 

 

 

บุคลากรสายวิชาการ ตุลาคม 2560 – 

กันยายน 2561 

280,000 

 

 

 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยี 

อุตสาหกรรม 

22 โครงการ 

ปรับปรุงเว็บไชต์ และ

ประชาสัมพันธ์บนสื่อสังคม

ออนไลน ์(Social Media) คณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

- เพื่อให้คณะเทคโน โลยี

อุตสาหกรรมมีการใช้

เทคโนโลยีและเคร่ืองมอืต่าง 

ๆ ของ Social Media ท่ี

ทันสมัยในการสร้าง

ภาพลักษณ์ได้อย่าง มี

ประสิทธิภาพ 

ระดับความส าเร็จของ

การปรับปรุงเว็บไชต์ 

5 

 

เจ้าหน้าท่ี

ประชาสัมพันธ์และ

ผู้ดูแลเว็บไชต์ของ

หน่วยงาน 

ตุลาคม 2560 – 

กันยายน 2561 

500,000 

 

 

 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยี 

อุตสาหกรรม 



 

 

 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

23 กจิกรรม 

สนับสนุนการใชง้าน E-mail 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา 

 

- เพื่อให้อาจารย์และบุคลากร

ของคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มีความรู้และ

ความสามารถในการใชง้าน 

mail มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา 

ร้อยละการใชง้าน      

E-mail มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา 

 

ร้อยละ 80 

 

 

 

 

 

อาจารย์ และ 

เจ้าหน้าท่ี 

ตุลาคม 2560 – 

กันยายน 2561 

- 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยี 

อุตสาหกรรม 

24 กจิกรรโครงการ 

โครงการพัฒนา/ปรับปรุง

ฐานข้อมูลเครือข่าย 

- เพื่อให้คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมมีฐานข้อมูล

เครือข่ายส าหรับการบริหาร

จัดการอย่างมปีระสิทธภิาพ 

ระดับความส าเร็จของ

การพัฒนา/ปรับปรุง

ฐานข้อมูลเครือข่าย 

5 

 

 

 

เจ้าหน้าท่ีผู้ดูแล

ฐานข้อมูลของ

หน่วยงาน 

ตุลาคม 2560 – 

กันยายน 2561 

- 

 

 

 

คณะเทคโนโลยี 

อุตสาหกรรม 

25 โครงการอบรมเว็บไซตส์ าหรับ

บุคลากรสายวิชาการ 

 

เพื่อสนับสนุนให้บุคลากร

สายวิชาการจัดท าเว็บไซต์

การจัดการเรียนการสอน 

- ร้อยละของอาจารย์

ประจ าท่ีมีเว็บไซตใ์นการ

จัดการเรียนการสอน 

 

ร้อยละ 80 อาจารย์ ต.ค.60-ก.ย.61 

 

10,000 บาท คณะศลิปกรรม

ศาสตร์ 

26 1.1 โครงการพัฒนาและ

ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ 

กจิกรรมส านัก 

- จัดท าปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์

ประชุมวิชาการและน าเสนอ

ผลงานวิจัย ระดับชาตแิละ

นานาชาติ 

- เพื่อพัฒนาและปรับปรุง

ระบบเทคโนโลยีและ

สารสนเทศเพื่อการพัฒนา

เครือข่ายของหน่วยงาน 

- จ านวนของระบบ

เทคโนโลยีและ

สารสนเทศเพื่อการ

บริหารเครือข่ายท่ีได้รับ

การพัฒนาหรือปรับปรุง 

1 ผู้เข้าร่วมประชุม

วิชาการและน าเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติ

และนานาชาต ิคร้ังท่ี 9 

ต.ค.60-ม.ีค.61 50,000 บัณฑติวิทยาลัย 



 

 

 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

27 1.2 โครงการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศโดยใช้ 

Social Media 

สนับสนุนให้มีการใช้

เทคโนโลยีและเครื่องมือ

ต่าง ๆ ของ Social Media 

จ านวนของระบบ

เทคโนโลยีและ

สารสนเทศเพ่ือการ

บริหารเครอืข่ายท่ี

ได้รับการพัฒนาหรอื

ปรับปรุง 

ระดับ 5 เจ้าหน้าท่ี

ประชาสัมพันธ์และ

ผู้ดูแลเว็บไชต์ของ

หน่วยงาน 

ต.ค.60-มี.ค.61 50,000 บัณฑิต

วิทยาลัย 

28 1.3 โครงการจัดท าเว็บไซต์

เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

- เพ่ือจัดท าเว็บไซต์เพ่ือ

การจัดการเรยีนการสอน 

จ านวนของเว็บไซต์

เพ่ือการจัดการเรียน

การสอน 

1 อาจารย์ 

 

ต.ค.60-มี.ค.61 40,000 บัณฑิต

วิทยาลัย 

29 โครงการพัฒนา/ปรับปรุง

ฐานข้อมูลเครอืข่าย 

เพ่ือส านักมีฐานข้อมูล

เครอืข่ายส าหรับการ

บริหารจัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ระดับความส าเร็จของ

การพัฒนา/ปรับปรุง

ฐานข้อมูลเครอืข่าย 

5 เจ้าหน้าท่ีผู้ดูแล

ฐานข้อมูลของ

หน่วยงาน 

ต.ค.60-มี.ค.61 20,000 บัณฑิต

วิทยาลัย 

30 โครงการพัฒนา/ปรับปรุง

ฐานข้อมูลเครอืข่าย 

เพ่ือมีฐานข้อมูลเครือข่าย

ส าหรับการบรหิารจัดการ

อย่างมีประสิทธิภาพ 

ระดับความส าเร็จของ

การพัฒนา/ปรับปรุง

ฐานข้อมูลเครอืข่าย 

5 เจ้าหน้าท่ีผู้ดูแล

ฐานข้อมูลของ

หน่วยงาน 

ตุลาคม 60 

– กันยายน 61 

10,000 

 

วิทยาลัย

นานาชาติ 

31 โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ 

และ ประชาสัมพันธ์บนส่ือ

สังคมออนไลน์ (Social Media) 

เพ่ือมีการใช้งานเทคโนโลยี

และเครื่องมือต่างๆ ของ 

Social Media ท่ีทันสมัยใน

การสรา้งภาพลักษณ์ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

ระดับความส าเร็จของ

การปรับปรุงเว็บไซต์ 

ไม่น้อยกว่า 50 

ข่าวต่อเดือน 

และ ไม่น้อยกว่า 

100 ข่าว ต่อปี 

10,000 

เจ้าหน้าท่ี

ประชาสัมพันธ์และ

ผู้ดูแลเว็บไชต์ของ

หน่วยงาน 

ตุลาคม 60 

– กันยายน 61 

10,000 

 

วิทยาลัย

นานาชาติ 



 

 

 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

32 โครงการประชาสัมพันธ์ขอ้มูล

ข่าวสารด้วยสื่อสังคมออนไลน์ 

บน Line @ 

- ประชาสัมพันธ์ขอ้มูลข่าวสาร
กิจกรรมของหน่วยงาน 

- ถาม – ตอบ ผ่านช่องทาง 
Line@ ได้ 

- มตีอบข้อซักถามอัตโนมัติ 

- เพื่อเพิ่มช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์ขา่วสารแก่

นักศกึษา และบุคลากร

ของวิทยาลัย 

- เพื่อติดต่อสอบถาม และ
ตอบข้อซักถามของ

นักศกึษาภายใน

มหาวิทยาลัย 

ระดับความพึงพอใจ

นักศกึษา/บุคลากรท่ีมี

ตอ่ระบบ Line@ 

1 ID 

 

นักศกึษาและบุคลากร ตุลาคม 60 

– กันยายน 61 

15,000 วิทยาลัย

นานาชาติ 

33 โครงการจัดซ้ือจัดจ้างระบบ

บริหารจัดการทรัพยากร

อนิเตอร์เน็ต 

เพ่ือให้การบริการด้าเทคโนโลยี

สารสนเทศให้กับบุคลกร/

นักศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้และ

ปฏิบัติงานอย่างมีประสทิธิภาพ 

ระดับความพึงพอใจ ≥ 3.51 

 

ผู้บริหาร บุคลากร 

และนักศึกษา 

ตุลาคม 60 

– กันยายน 61 

500,000 วิทยาลัย

นานาชาติ 

34 โครงการพัฒนาทักษะมาตรฐาน

การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารของนักศึกษา

วิทยาลัยนานาชาต ิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา 

- เพ่ือฝึกฝนทักษะมาตรฐาน

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารในการเรียน 

- เพ่ือใหนั้กศึกษาไดรั้บรู้และ

เข้าใจเก่ียวกับทักษะ

มาตรฐานการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

ในการเรยีนและตระหนักถึง

บทบาทของตนเองในการ

ฝึกฝนทักษะมาตรฐานการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร 

ร้อยละความพอใจของ

นักศกึษา/บุคลากรท่ีมี

ตอ่การบริการ 

ร้อยละ 80  

 

นักศกึษาและบุคลากร ตุลาคม 60 

– กันยายน 61 

15,000 วิทยาลัย

นานาชาติ 



 

 

 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

35 โครงการอบรมการใช้ academic 

search ภายในมหาวิทยาลัย 

เพื่อเป็นช่องทางในการ

สบืค้นข้อมูลผลงานทาง

วิชาการของบุคลากรสาย

วิชาการ 

ระดับความพึงพอใจของ

บุคลากรสายวิชาการท่ีมี

ตอ่ระบบฯ 

4 อาจารย์  
 

1/10/2560-

30/09/2561 
 

ไมใ่ช้

งบประมาณ 

วิทยาลัย

นวัตกรรมและ

การจัดการ 

36 โครงการอบรมการใชง้าน

โปรแกรม Microsoft Office  

เพ่ือใหอ้าจารย์และบุคลากร

ของวิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการมีรู้และ

ความสามารถในการใช้งาน

โปรแกรม Microsoft Office  ท่ี

สามารถน าไปใช้ในงานของ

ตนเองได้ 

ร้อยละของบุคลากรผ่าน

การวัดความรู้การใชง้าน

โปรแกรม Microsoft Office  

≥70 เจ้าหน้าท่ี 01/01/2561- 

28/02/2561 

ไมใ่ช้

งบประมาณ 

วิทยาลัย

นวัตกรรมและ

การจัดการ 

37 โครงการพัฒนาจัดหาเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ทดแทนและ

ปรับปรุงห้องปฏบัิติการ

คอมพิวเตอร์ 

เพื่อให้การบริการด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับ

บุคลากร/นักศึกษาท่ีเอื้อตอ่

การเรียนรู้และปฏบัิตงิาน

อย่างมปีระสิทธภิาพ 

ระดับความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการตอ่การ

ให้บรกิารด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ (ระดับความ

พงึพอใจ) 

≥ 3.51 อาจารย์ 

เจ้าหน้าท่ี 

นักศกึษา 

ตค.60 – มคี.61 200,000  วิทยาลัย

นวัตกรรมและ

การจัดการ 

38 โครงการอบรม เว็บไซตส์ าหรับ

อาจารย์ 

เพื่อเป็นช่องทางการ

ขับเคลื่อนการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัย 

-ร้อยละความพึงพอใจ

ของผู้เข้าอบรม 

80 อาจารย์ 

 

พ.ย.60-กค. 61 - วิทยาลัย

นวัตกรรมและ

การจัดการ 

39 โครงการปรับปรุงเว็บไซด์และ

ประชาสัมพันธ์บนสื่อสังคม

ออนไลน ์

เพ่ือวิทยาลัยมีการใช้เทคโนโลยี

และเครื่องมือตา่งๆของ Social 

Media ท่ีทันสมัยในการสร้าง

ภาพลักษณ์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ระดับความส าเร็จของ

การปรับปรุงเว็บไซด์ 

5 เจ้าหน้าท่ี

ประชาสัมพันธ์และ

ผู้ดูแลเว็บไชต์ของ

หน่วยงาน 

ตค. 60 –กย.61 - วิทยาลัย

นวัตกรรมและ

การจัดการ 



 

 

 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

40 โครงการพัฒนา/ปรับปรุง

ฐานข้อมูลเครื่อข่าย 

เพ่ือวิทยาลัยมีฐานข้อมูล

เครอืข่ายส าหรับการ

บริหารจัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ระดับความส าเร็จของ

การพัฒนาและ

ปรับปรุงฐานข้อมูล 

5 เจ้าหน้าท่ีผู้ดูแล

ฐานข้อมูลของ

หน่วยงาน 

ตค. 60 –กย.61 - วิทยาลัย

นวัตกรรมและ

การจัดการ 

41 โครงการพัฒนาทักษะ

มาตรฐานการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร

ของนักศึกษาวิทยาลัยสหเวช

ศาสตร์ 

- เพื่อให้นักศึกษาได้รับรู้และ

เข้าใจเก่ียวกับทักษะ

มาตรฐานการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

ในการเรียนและตระหนักถึง

บทบาทของตนเองในการ

ฝึกฝนทักษะมาตรฐานการ

ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร 

รอ้ยละความพึงพอใจ

ของนักศึกษา/บุคลากร

ท่ีมีต่อการบริการ 

รอ้ยละ 80 นักศึกษาและ

บุคลากร 

ตุลาคม 2560 –

กันยายน 2561 

100,000 วิทยาลัยสหเวช

ศาสตร์ 

42 โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูล

ข่าวสารด้วยส่ือสังคม

ออนไลน์ บน Line@ 

-  ประชาสัมพันธ์ข้อมูล

ข่าวสาร กิจกรรมของ

หน่วยงาน 

-  ถาม-ตอบ ผ่านช่องทาง 

Line@ ได้ 

-  มีตอบข้อชักถามอัตโนมัติ 

- เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการ

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารแก่

นักศึกษาและบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยฯ 

- เพ่ือติดต่อสอบถาม และ

ตอบข้อชักถามของ

นักศึกษาภายใน

มหาวิทยาลัย 

ระดับความพึงพอใจ

ของนักศึกษา/บุคลากร

ท่ีมีต่อระบบ Line@ 

4 นักศึกษาและ

บุคลากร 

ตุลาคม 2560 –

กันยายน 2561 

- วิทยาลัยสหเวช

ศาสตร์ 



 

 

 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

43 โครงการประชาสัมพันธ์และให้

ค าแนะน าในการใช้แอพพลิเคชั่น

ส าหรับการสื่อสารข้อมูลกับนักศึกษา 

และบุคลากรภายในวิทยาลัยสหเวช

ศาสตร์(SSRU APP) 

-  สามารถเข้าถึงเว็บไชต์

มหาวิทยาลัย 

-  สามารถเข้าใช้งานสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์      

-  นักศึกษาสามารถตรวจสอบ

กิจกรรม และการวัดผลได้จาก

แอพพลิเคชั่น 

- เพื่อเพิ่มช่องทางในการ

สื่อสารข้อมูลให้กับนักศึกษา 

บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

ฯ 

- สามารถเข้าถึงขอ้มูลภายใน

มหาวิทยาลัยได้ง่ายขึน้ด้วย

แอพพลเิคชั่น Suan 

Sunandha Rajabhat 

University Application 

 

ระดับความพึงพอใจของ

นักศกึษา/บุคลากรท่ีมี

ตอ่ระบบแอพพลิเคชั่น 

(SSRU APP) 

4 นักศกึษาและบุคลากร ตุลาคม 2560 –

กันยายน 2561 

- วิทยาลัยสหเวช

ศาสตร์ 

44 โครงการให้บริการสบืค้น

ฐานข้อมูลทางวิชาการของ

บุคลากรภายในวิทยาลัยสหเวช

ศาสตร์ (Academic Search) 

 

- เพื่อเป็นช่องทางในการ

สบืค้นข้อมูลผลงานทาง

วิชาการของบุคลการสาย

วิชาการ 

ระดับความพึงพอใจของ

บุคลากรสายวิชาการท่ีมี

ตอ่ระบบฯ 

4 บุคลากรสายวิชาการ ตุลาคม 2560 –

กันยายน 2561 

20,000 วิทยาลัยสหเวช

ศาสตร์ 

 

45 โครงการอบรม เว็บไซตส์ าหรับ

บุคลากรสายวิชาการ (ประจ าปี

งบประมาณ 2561) 

- สนับสนุนให้บุคลากรสาย

วิชาการจัดท าเว็บไซต์ในการ

จัดการเรียนการสอน 

เพื่อเป็นช่องทางการ

ขับเคลื่อนการจัดอันดับ

เว็บไซตม์หาวิทยาลัยและให้

ผู้เข้าอบรมมคีวามรู้ความ

เข้าใจเก่ียวกับการพัฒนา

เว็บไซตส์ าเร็จรูป (Moodle) 

ร้อยละความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วมอบรม 

ร้อยละ 

80 

บุคลากรสายวิชาการ ตุลาคม 2560 –

กันยายน 2561 

20,000 

วิทยาลัยสหเวช

ศาสตร์ 

 

ร้อยละของอาจารย์

ประจ าท่ีมีเว็บไซตใ์นการ

จัดการเรียนการสอน 

ร้อยละ 

80 

บุคลากรสายวิชาการ ตุลาคม 2560 –

กันยายน 2561 



 

 

 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

46 โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ และ 

ประชาสัมพันธ์บนสื่อสังคม

ออนไลน ์(Social Media) 

 

- เพื่อให้วิทยาลัยสหเวช

ศาสตร์มีการใชเ้ทคโนโลยี

และเคร่ืองมอืต่างๆ ของ 

Social Media ท่ีทันสมัยใน

การสร้างภาพลักษณ์ได้

อย่างมปีระสิทธภิาพ 

ระดับความส าเร็จของ

การปรับปรุงเว็บไซต์ 

5 เจ้าหน้าท่ี

ประชาสัมพันธ์และ

ผู้ดูแลเว็บไชต์ของ

หน่วยงาน 

ตุลาคม 2560 –

กันยายน 2561 

20,000 วิทยาลัยสหเวช

ศาสตร์ 

 

47 โครงการพัฒนา/ปรับปรุง

ฐานข้อมูลเครือข่าย 

เพื่อให้วิทยาลัยสหเวช

ศาสตร์มีฐานข้อมูลเครือข่าย

ส าหรับการบริหารจัดการ

อย่างมปีระสิทธภิาพ 

ระดับความส าเร็จของ

การพัฒนา/ปรับปรุง 

ฐานข้อมูลเครือข่าย 

5 เจ้าหน้าท่ีผู้ดูแล

ฐานข้อมูลของ

หน่วยงาน 

ตุลาคม 2560 –

กันยายน 2561 

20,000 วิทยาลัยสหเวช

ศาสตร์ 

 

48 โครงการปรับปรุงเว็บไซต์

และประชาสัมพันธ์บนส่ือ

สังคมออนไลน์ (Social 

Media) 

เพื่อวิทยาลัยฯมีการใช้

เทคโนโลยี และเคร่ืองมือ

ต่างๆของ Social Media 

ท่ี ทันสมัยในการสร้าง

ภาพลักษณ์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ระดับความส าเร็จ

ของการปรับปรุง

เว็บไซต์ 

5 เจ้าหน้าท่ี

ประชาสัมพันธ์และ

ผู้ดูแลเว็บไชต์ของ

หน่วยงาน 

1 ต.ค. 60 – 30 

ก.ย. 61 

20,000 วิทยาลัยการ

ภาพยนต์ 

ศลิปะการแสดง

และสื่อใหม่ 

49 โครงการพัฒนา/ปรับปรุง

ฐานข้อมูลเครือข่าย 

เพื่อวิทยาลัยฯ มี

ฐานข้อมูลเครือข่าย

ส าหรับการบริหาร

จัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ระดับความส าเร็จ

ของการพัฒนา/

ปรับปรุงฐานข้อมูล

เครือข่าย 

5 เจ้าหน้าท่ีผู้ดูแล

ฐานข้อมูลของ

หน่วยงาน 

1 ต.ค. 60 – 30 

ก.ย. 61 

20,000 วิทยาลัยการ

ภาพยนต์ 

ศลิปะการแสดง

และสื่อใหม่ 



 

 

 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

50 โครงการจัดท าระบบ

ฐานข้อมูลศิษย์เก่าวทิยาลัย

การภาพยนตร์ 

ศิลปะการแสดง และส่ือใหม่ 

1) เพ่ือให้ศิษย์เก่า นักศึกษา

ปัจจุบัน สามารถสืบค้น

ข้อมูลเพ่ือใช้ในการติดต่อ

ระหว่างกันและกันได้ 

2)เพ่ือเก็บข้อมูลไว้ท าสถิติ

ของนักศึกษาในแต่ละช้ันปี , 

อัตราการส าเร็จการศึกษา 

ของนักศึกษาใน 2 หลักสูตร 

1. ระดับความพึง

พอใจของศิษย์เก่า 

อาจารย์และ 

นักศึกษาปัจจุบันท่ีมี

ผลต่อการใช้งาน

ระบบ 

2.อัตราการส าเร็จ

ของนักศึกษา ใน 2 

หลักสูตร 

3 อาจารย์และ

นักศึกษาวิทยาลัย

การภาพยนตร์ฯ 

1 ต.ค. 60 – 30 

ก.ย. 61 

10,000 วิทยาลัยการ

ภาพยนต์ 

ศลิปะการแสดง

และสือ่ใหม่ 

51 โครงการปรับปรุงเว็บไซต์

และประชาสัมพันธ์บนส่ือ

สังคมออนไลน์ (Social 

Media) 

เพ่ือวิทยาลัยฯมีการใช้

เทคโนโลยี และเครื่องมือ

ต่างๆของ Social Media ท่ี 

ทันสมัยในการสรา้ง

ภาพลักษณ์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ระดับความส าเร็จ

ของการปรับปรุง

เว็บไซต์ 

5 เจ้าหน้าท่ี

ประชาสัมพันธ์และ

ผู้ดูแลเว็บไชต์ของ

หน่วยงาน 

1 ต.ค. 60 – 30 

ก.ย. 61 

20,000 วิทยาลัย 

โลจิสติกส์และ

ชัพพลายเชน 

52 โครงการพัฒนา/ปรับปรุง

ฐานข้อมูลเครือข่าย 

เพื่อวิทยาลัยฯ มี

ฐานข้อมูลเครือข่าย

ส าหรับการบริหาร

จัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ระดับความส าเร็จ

ของการพัฒนา/

ปรับปรุงฐานข้อมูล

เครือข่าย 

5 เจ้าหน้าท่ีผู้ดูแล

ฐานข้อมูลของ

หน่วยงาน 

1 ต.ค. 60 – 30 

ก.ย. 61 

20,000 วิทยาลัย 

โลจิสติกส์และ

ชัพพลายเชน 



 

 

 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

53 โครงการการให้บริการ

สืบค้นฐานข้อมูลทาง

วิชาการของบุคลากรภายใน

มหาวทิยาลัย(Academic 

Search) 

เพื่อเป็นช่องทางในการ

สืบค้นข้อมูลผลงานทาง

วิชาการของบุคลากร

สายวิชาการ 

ระดับความพึงพอใจ

ของบุคลากรสาย

วิชาการท่ีมีต่อ 

ระบบฯ 

4 บุคลากรสาย

วิชาการ 

1 ต.ค. 60 – 30 

ก.ย. 61 

5,000 วิทยาลัย 

โลจิสติกส์และ

ชัพพลายเชน 

54 โครงการพัฒนาและ

ปรับปรุงระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

เพื่อพัฒนาและปรับปรุง

ระบบสารสนเทศให้

เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้

และการบริหารงาน 

ความพึงพอใจของ

นักศึกษา/บุคลากรท่ี

มีต่ออาคารสถานท่ี

และส่ิงอ านวยความ

สะดวกของส านักฯ 

≥4.40 นักศึกษา/

บุคลากร 

ต.ค.60-ก.ย.61 ๖,๕๒๑,๒๔๐ 

(๑.๗) 

ส านักวิชาการ

ศึกษาท่ัวไป 

GE 

 

55 โครงการประชาสัมพันธ์

สร้างภาพลักษณ์ผ่านส่ือ

สังคมออนไลน์ (Social 

Media) 

 

เพื่อสนับสนุนการใช้

เทคโนโลยีและเคร่ืองมือ

ต่างๆ ของ Social Media 

ในการประชาสัมพันธ์

และสร้างภาพลักษณ์

ของส านักวิชาการศึกษา

ท่ัวไปฯ 

 

ระดับความส าเร็จ

ของการปรับปรุง

เว็บไซต์ 

5 เจ้าหน้าที่

ประชาสัมพันธ์และ

ผู้ดูแลเว็บไชต์ของ

หน่วยงาน 

ต.ค.๖๐-ก.ย.

๖๑ 

๕๐,๐๐๐ 

(๔.๓) 

ส านักวิชาการ

ศึกษาท่ัวไป 

GE 

 



 

 

 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

56 โครงการการบริหารระบบแม่

ข่ายคอมพิวเตอร์ (Server) ส านัก

วิชาการศึกษาท่ัวไปฯ 

เพื่อปรับปรุงและบริหาร

ระบบแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ 

(Server) ส านักวิชาการศกึษา

ท่ัวไปฯ 

๑.ระดับความรู้ความ

เข้าใจของผู้เข้าร่วม

อบรมโครงการ 

๒. ระดับความพึง

พอใจของนักศกึษา/

บุคลากร ท่ีมีต่อการ

ให้บรกิารของระบบแม่

ข่ายคอมพิวเตอร์ 

(Server) ของส านักวิชา

การศกึษาท่ัวไปฯ 

ระดับดี 

 

 

≥๔.๔๐ 

นักศกึษา อาจารย์ 

และบุคลากร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา 

ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑ ๘๕๐,๐๐๐ 

(๑.๗) 

ส านักวิชาการ

ศกึษาท่ัวไป GE 

 

57 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุน

การสอบวัดความรู้รายวิชา

ศกึษาท่ัวไป ของส านักวิชา

การศกึษาท่ัวไปและนวัตกรรม

การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ 

เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุน

การสอบวัดความรู้รายวิชา

ศกึษาท่ัวไป ของส านักวิชา

การศกึษาท่ัวไปและ

นวัตกรรมการเรียนรู้

อเิล็กทรอนิกส์ 

๑. จ านวนระบบสอบวัด

ความรู้ออนไลน์ 

๒. ระบบตรวจสอบ

ข้อมูลนักศกึษาออนไลน์ 

๓. ระดับความพึงพอใจ

ของนักศกึษา/บุคลากรท่ีมี

ตอ่ระบบสนับสนุนการ

สอบวัดความรู้รายวิชา

ศกึษาท่ัวไป ของส านัก

วิชาการศึกษาท่ัวไปและ

นวัตกรรมการเรียนรู้

อเิล็กทรอนิกส์ 

๑ ระบบ 

 

๑ ระบบ 

 

≥๔.๔๐ 

 

นักศกึษา อาจารย์ 

และบุคลากร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา 

ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑ ๒๑๕,๑๐๐ 

(๑.๗) 

ส านักวิชาการ

ศกึษาท่ัวไป GE 

 



 

 

 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

58 โครงการพัฒนาความรู้และ

ทักษะในการพัฒนางานวิจัยและ

ปรับปรุงฐานข้อมูลดา้นงานวิจัย 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคล

กรในการประยุกตใ์ช้

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

สร้างสรรค์งานวิจัยหรือ

นวัตกรรม 

๑. ระดับความรู้และ

ความเข้าใจของผู้เข้าร่วม

โครงการ 

๒. ระดับความพึง

พอใจของผู้เข้าร่วม

โครงการ 

๓. จ านวนฐานข้อมูล

ดา้นงานวิจัยท่ีได้รับการ

ปรับปรุง 

๔. ระดับความพึง

พอใจของผู้ใช้งาน

ฐานข้อมูลดา้นงานวิจัย 

ระดับดี 
 

 

≥๔.๐๐ 

 

 

๑ ฐานข้อมูล 
 

 

≥๔.๐๐ 

 

บุคลากรของส านัก

วิชาการศึกษาท่ัวไป

และนวัตกรรมการ

เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ 

ต.ค.๖๐-ธ.ค.๖๐ ๒๗,๖๐๐ 

(๑.๗) 

 

ส านักวิชาการ

ศกึษาท่ัวไป GE 

 

59 โครงการพัฒนาและผลิตสื่อการ

เรียนการสอนแบบปฏสิัมพันธ์ 

เพื่อพัฒนาและผลิตสื่อ

การเรียนการสอนแบบ

ปฏสิัมพันธ์ ของส านักวิชา

การศกึษาท่ัวไปฯ 

๑. ระดับความพึง

พอใจของผู้เข้าร่วมอบรม 

๒. จ านวนสื่อการ

เรียนการสอนแบบ

ปฏิสัมพันธ์ 

≥๔.๐๐ 

 

๑๖ รายวิชา 

บุคลากรของส านัก

วิชาการศึกษาท่ัวไป

และนวัตกรรมการ

เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ 

ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑ ๕๐,๐๐๐ 

(๑.๗) 

 

 

ส านักวิชาการ

ศกึษาท่ัวไป GE 

 

60 โครงการพัฒนาสื่อการเรียน

การสอน E-Book แบบ Interactive 

เพื่อพัฒนาสื่อการเรียน

การสอน E-Book แบบ 

Interactive ของส านักวิชา

การศกึษาท่ัวไปฯ 

๑. ระดับความพึง

พอใจของผู้เข้าร่วมอบรม 

๒. จ านวนสื่อการ

เรียนการสอน E-Book 

แบบ Interactive 

≥๔.๐๐ 

 

๑๖ รายวิชา 

บุคลากรของส านัก

วิชาการศึกษาท่ัวไป

และนวัตกรรมการ

เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ 

ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑ ๕๐,๐๐๐ 

(๑.๗) 

ส านักวิชาการ

ศกึษาท่ัวไป GE 

 



 

 

 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

61 โครงการปรับปรุงเว็บไซต์และ

ประชาสัมพันธ์สื่อสังคมออนไลน์ 

(Social Media) 

- เพ่ือให้ส านักงานอธิการบดีมี

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และเครอืมือต่าง ๆของ (Social 

Media) ท่ีทันสมัยในการ

ประชาสัมพันธ์/สร้าง

ภาพลักษณ์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

จ านวนข่าวประชาสัมพันธ์

ท่ีเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์

ของหน่วยงานภายใต้

สังกัดส านักงานอธิการบดี 

96 ข่าว 

(ต่อปี) 

เจ้าหน้าท่ี

ประชาสัมพันธ์และ

ผู้ดูแลเว็บไชต์ของ

หน่วยงาน 

ต.ค. – ธ.ค.60 

ม.ค.-มี.ค.61 

เม.ย.-มิ.ย.61 

ก.ค.- ก.ย.61 

- ส านักงาน

อธิการบดี 

62 โครงการส่งเสริมการใช้

แอพพลิเคช่ันส าหรับการสื่อสาร

ข้อมูลกับบุคลากรภายใน

มหาวิทยาลัยผ่าน (SSRU APP) 

- สามารถเข้าถึงข้อมูลภายใน

มหาวิทยาลัยได้ง่ายข้ึนดว้ย

แอพพลิเคช่ัน Suan Sunandha 

Rajabhat University 

Application 

ระดับความพึงพอใจของ

บุคลากรท่ีเข้าใช้ระบบ

แอพพลิเคช่ัน (SSRU 

APP) 

>3.51 บุคลากรของส านักงาน

อธิการบดี 

ต.ค. – ธ.ค.60 

ม.ค.-มี.ค.61 

เม.ย.-มิ.ย.61 

ก.ค.- ก.ย.61 

- ส านักงาน

อธิการบดี 

63 โครงการพัฒนาปรับปรุง

ฐานข้อมูลเครือข่าย 

- ส านักงานอธิการบดีมี

ฐานข้อมูลเครือข่ายส าหรับการ

บริหารจัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ระดับความส าเร็จของการ

พัฒนา/ปรับปรุง

ฐานข้อมูลเครือข่าย 

5 เจ้าหน้าท่ีผู้ดูแล

ฐานข้อมูลของ

หน่วยงาน 

ต.ค. – ธ.ค.60 

ม.ค.-มี.ค.61 

เม.ย.-มิ.ย.61 

ก.ค.- ก.ย.61 

100,000 ส านักงาน

อธิการบดี 

64 โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูล

ข่าวสารดว้ยสื่อสังคมออนไลน์ บน 

Line@ 

-  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 

กิจกรรมของหน่วยงาน 

-  ถาม-ตอบ ผ่านช่องทาง Line@ 

ได้ 

-  มีตอบข้อชักถามอัตโนมัติ 

 - เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการ

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารแก่

นักศึกษาและบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยฯ 

 - เพ่ือติดต่อสอบถาม และ

ตอบข้อชักถามของนักศึกษา

ภายในมหาวิทยาลัย 

 ระดับความพึงพอใจของ

นักศึกษา/บุคลากรท่ีมีต่อ

ระบบ Line@ 

4 นักศึกษาและบุคลากร ตุลาคม 2560 – 

กันยายน 2561  

8,000 ส านักศิลปะและ

วัฒนธรรม 



 

 

 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

65  โครงการปรับปรุงเว็บไชต์ 

และประชาสัมพันธ์บนส่ือ

สังคมออนไลน์ (Social 

Media) 

เพื่อส านักมีการใช้

เทคโนโลยีและเคร่ืองมือ

ต่าง ๆ ของ Social Media 

ท่ีทันสมัยในการสร้าง

ภาพลักษณ์ได้อย่าง มี

ประสิทธิภาพ 

ระดับความส าเร็จ

ของการปรับปรุง  

เว็บไชต์ 

4 เจ้าหน้าท่ี

ประชาสัมพันธ์และ

ผู้ดูแลเว็บไชต์ของ

หน่วยงาน 

ตุลาคม 2560 – 

กันยายน 2561  
- ส านักศลิปะและ

วัฒนธรรม 

66 โครงการประชาสัมพันธ์

ข้อมูลคู่มือเทคนิคการใช้

งานคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น 

เพื่อให้ส านักงานมีความรู้

ความความเข้าใจการใช้

งานคอมพิวเตอร์ 

ระดับความส าเร็จใน

การจัดท าคู่มือ 

4 เจ้าหน้าท่ี

ประชาสัมพันธ์และ

ผู้ดูแลระบบของ

หน่วยงาน 

ตุลาคม 2560 – 

กันยายน 2561  
- ส านักศลิปะและ

วัฒนธรรม 

67 โครงการให้ความรู้ 

การใช้งานโปรแกรม 

Microsoft Office Specialist 

(MOS) (ประจ าปีงบประมาณ

2561) 

กิจกรรมหน่วยงาน 

- เข้าร่วมการวัดความรู้การ

ใช้งานโปรแกรม Microsoft 

Office 2010 เพ่ือเป็นการเพ่ิม

ทักษะและวัดทักษะในการใช้

งานโปรแกรม   

เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะ

และวัดทักษะในการใช้

งานโปรแกรม  Microsoft 

Office Specialist (MOS) 

ร้อยละของผู้สอบผ่าน

เกณท์ 

ร้อยละ 70 

  

บุคลากรสาย

สนับสนุนสถาบันวิจัย

และพัฒนา 

พ.ย. 60 – ก.ย. 

61 

- สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 



 

 

 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

 Microsoft Office 2010 (Word, 

Excel, PowerPoint)ร้อยละของผู้

เข้ารับการวัดความรู้สอบผ่าน

เกณฑม์าตรฐานร้อยละ 70 

บุคลากรสายสนับสนุน

สถาบันวิจัยและพัฒนา พย.59 

– กย.60 

       

68 โครงการบ ารุงรักษาห้องศูนย์

ข้อมูลอิเล็กทรอนิกสโ์ดย

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย ปี 

2560-2564 

- จัดซ้ือระบบเครือข่าย 

- ให้ความรู้เบื้องต้นในการใช้

ระบบ 

- ทดสอบการติดต้ัง 

และใช้งานระบบเครือข่าย 

- ตรวจสอบช่องโหว่ของระบบ 

และทดลองป้องกัน 

- สรุปปัญหาและน าความรู้

เผยแพร่ผ่าน  ระบบเครอืข่าย

อินเทอร์เน็ต. 

- โครงการพัฒนา จัดหาอุปกรณ์

และโปรแกรมต่าง ๆ แทนของเดิม

และปรับปรุงห้อง Data Center 

เพื่อการพัฒนาและ

ปรับปรุงเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ใน

หอ้ง Data Center ให้มี

มาตรฐานและความ

พร้อมใชง้าน 

ร้อยละความส าเร็จตาม

แผนงาน 
 

ร้อยละ 100 เจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ของหนว่ยงาน 

ม.ค. 61 300,000 สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 



 

 

 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

69 โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศ

เพื่อการตัดสินใจ (Business 

Intelligence) 

กิจกรรมหน่วยงาน 

- มีการปรับปรุงข้อมูลในระบบ

สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (Business 

Intelligence)ให้มีความถูกต้องและตรง

กับความต้องการ การใช้งาน 

- ผลักดันบุคลากรในหน่วยงานให้มี

การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการ

ตัดสินใจ (Business intelligence)เพื่อให้

บุคลากรหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน

มหาวิทยาลัยฯ สามารถใช้งานระบบ BI 

เพ่ือปรับปรุงข้อมูลใน

ระบบ BIให้ถูกต้องและ

ครบถ้วน 

ร้อยละการปรับปรุง

ข้อมูลในระบบ BI 

ร้อยละ 80 เจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลระบบ

ของหนว่ยงาน 

พ.ย. 60 – ก.ย. 

61 

- สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

70 โครงการพัฒนา ปรับปรุง ระบบ

สารสนเทศเพื่อการวิจัยและ

บริการวิชาการ/ระบบสนับสนุน

การบริหารจัดการ สถาบันวิจัย

และพัฒนา 

เพ่ือพัฒนา ปรับปรุง ระบบ

สารสนเทศเพ่ือการวจิัยและ

บริการวิชาการ/ระบบสนับสนุน

การบริหารจัดการให้สนับสนุน

การบริหารจัดการงานวิจัยและ

บริการวิชาการอย่างเป็นระบบ 

ร้อยละความพร้อมใช้

งานของระบบวิจัย

ออนไลน/์ระบบ

สนับสนุนการบริหาร

จัดการ 

ร้อยละ 90  เจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลระบบ

ของหนว่ยงาน 

ต.ค. 60 – ก.ย. 

61 

50,000 สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

71  โครงการพัฒนา/ปรับปรุง

ฐานข้อมูลเครือข่าย 

เพื่อส านักมฐีานข้อมูล

เครือข่ายส าหรับการบริหาร

จัดการอย่างมปีระสิทธภิาพ 

ระดับความส าเร็จของ

การพัฒนา/ปรับปรุง

ฐานข้อมูลเครือข่าย 

5 เจ้าหน้าท่ีผู้ดูแล

ฐานข้อมูลของ

หน่วยงาน 

ต.ค. 60 – ก.ย. 

61 

- สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 



 

 

 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

72 โครงการใช้ Social Media ใน

การสร้างภาพลักษณ์องค์กร  

กจิกรรมหน่วยงาน 

-พัฒนาแอพพลเิคชั่น Line เพื่อ

การประชาสัมพันธ ์และสื่อสาร

องค์กร สถาบันวิจัยและพัฒนา 

-สนับสนุนให้นักวิจัยใชง้าน

แอพพลเิคชั่น Line เพื่อการ

ประชาสัมพันธ์ และสื่อสาร

องค์กร 

 

เพ่ือสถาบันวิจัยและพัฒนา

มีการใช้เทคโนโลยีและ

เครื่องมือต่างๆ ของ Social 

Media ท่ีทันสมัยในการ

สรา้งภาพลักษณ์ได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

ระบบงาน 1 ระบบงาน เจ้าหน้าท่ี

ประชาสัมพันธ์และ

ผู้ดูแลระบบของ

หน่วยงาน 

พ.ย. 60 – ก.ย. 

61 

30,000 สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

73 โครงการอบรมการใชง้าน      
G Suite 

กจิกรรมหน่วยงาน 

-อบรมการใชง้าน G Suite 

-สนับสนุนหรือจัดท าเว็บไซต์ 

ด้วย G Suite Basic 

เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ

การใชง้าน G Suite Basic และ

เพ่ือเป็นช่องทางการ

ขับเคล่ือนการจัดอันดับ

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย 

มกีารใชง้าน G Suite 

Basic 

ร้อยละ 80 ของผู้

เข้าอบรม มีการ

ใชง้าน G Suite 

Basic 

เจ้าหน้าท่ี พ.ย. 60 – ก.ย. 

61 

- สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

74  โครงการพัฒนา/ปรับปรุง

ฐานข้อมูลเครือข่าย 

เพื่อส านักมฐีานข้อมูล

เครือข่ายส าหรับการบริหาร

จัดการอย่างมปีระสิทธภิาพ 

ระดับความส าเร็จของ

การพัฒนา/ปรับปรุง

ฐานข้อมูลเครือข่าย 

5 เจ้าหน้าท่ีผู้ดูแล

ฐานข้อมูลของ

หน่วยงาน 

ต.ค. 60 – ก.ย. 

61 

- สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

 



 

 

 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

75 โครงการปรับปรุงเว็บไซตแ์ละ

ประชาสัมพันธ์บนสื่อสังคม

ออนไลน ์(Social Media) 

เพื่อส านักมกีารใชเ้ทคโนโลยี

และเคร่ืองมอืต่าง ๆ ของ 

Socail Media ท่ีทันสมัยในการ

สร้างภาพลักษณ์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ระดับความส าเร็จของ

การปรับปรุงเว็บไซต์ 

5 เจ้าหน้าท่ี

ประชาสัมพันธ์และ

ผู้ดูแลเว็บไชต์ของ

หน่วยงาน 

 ต.ค. 60 – ก.ย. 

61 

2,060,000  ส านักทรัพย์สนิ

และรายได้ 

76 โครงการปรับปรุง/พัฒนา Web site 

หน่วยงาน และ ประชาสัมพันธ์บนสื่อ

สังคมออนไลน์ (Social Media) 

เพื่อปรับปรุง/พัฒนา Web site 

หน่วยงานให้สอดคล้องตาม 

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

และปรับปรุงข่าวสารให้มีความ

ทันสมัย 

ระดับความส าเร็จของการ

ปรับปรุงเว็บไซต์ 

5 เจ้าหน้าท่ี

ประชาสัมพันธ์และ

ผู้ดูแลระบบของ

หน่วยงาน 

 ต.ค. 60 – ก.ย. 

61 

- งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ  

สสสร. 

77 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลเครือข่าย เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลเครือข่าย

ส าหรับการบริหารจัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ระดับความส าเร็จของการ

พัฒนาฐานข้อมูลเครือข่าย 

5 เจ้าหน้าท่ีผู้ดูแล

ฐานข้อมูลของ

หน่วยงาน 

 ต.ค. 60 – ก.ย. 

61 

- งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ  

สสสร. 

78 โครงการประชาสัมพันธ์ขอ้มูล

ข่าวสารด้วยสื่อสังคมออนไลน์ 

บน Line@ 

-  ประชาสัมพันธ์ขอ้มูลข่าวสาร 

กิจกรรมของหน่วยงาน 

-  ถาม-ตอบ ผ่านช่องทาง 

Line@ ได้ 

-  มตีอบข้อชักถามอัตโนมัติ 

 

 - เพื่อเพิ่มช่องทางในการ

ประชาสัมพันธ์ขา่วสารแก่

บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ 

 - เพื่อติดต่อสอบถาม และ

ตอบข้อชักถามของบุคลากร

ของมหาวิทยาลัยฯ 

ระดับความพึงพอใจของ

บุคลากรท่ีมีต่อระบบ 

Line@ 

4 บุคลากร ตุลาคม 2560 – 

กันยายน 2561  

- หน่วยตรวจสอบ

ภายใน 



 

 

 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

79 โครงการแอพพลเิคชั่นส าหรับ

การสื่อสารข้อมูลกับบุคลากร

ภายในมหาวิทยาลัย(SSRU 

APP) 

-  สามารถเข้าถึงเว็บไชต์

มหาวิทยาลัย 

 - เพื่อเพิ่มช่องทางในการ

สื่อสารข้อมูลให้กับบุคลากร

ภายในมหาวิทยาลัยฯ 

 - สามารถเข้าถึงขอ้มูล

ภายในมหาวิทยาลัยได้ง่าย

ขึน้ดว้ยแอพพลเิคชั่น Suan 

Sunandha Rajabhat 

University Application 

ระดับความพึงพอใจของ

บุคลากรท่ีมีต่อระบบ

แอพพลเิคชั่น (SSRU 

APP) 

4 บุคลากร ตุลาคม 2560 – 

กันยายน 2561  

- หน่วยตรวจสอบ

ภายใน 

80  โครงการปรับปรุงเว็บไชต์ และ

ประชาสัมพันธ์บนสื่อสังคม

ออนไลน ์(Social Media) 

เพื่อส านักมกีารใชเ้ทคโนโลยี

และเคร่ืองมอืต่าง ๆ  

ของ Social Media  

ท่ีทันสมัยในการสร้าง

ภาพลักษณ์ได้อย่าง 

มปีระสิทธิภาพ 

 

 

ระดับความส าเร็จของ

การปรับปรุงเว็บไชต์ 

5 เจ้าหน้าท่ี

ประชาสัมพันธ์และ

ผู้ดูแลระบบของ

หน่วยงาน 

 ตุลาคม 2560 – 

กันยายน 2561  

- 

 

 

 

 

 

 

หน่วย

ตรวจสอบ

ภายใน 

81 โครงการพัฒนาและปรับปรุง

เทคโนโลยีจัดท าเว็บไซต์ 

เพื่อปรับปรุงและพัฒนา

ฐานข้อมูลและสารสนเทศ 

รวมท้ังการจัดสิ่งอ านวย

ความสะดวกให้พร้อมรองรับ

ตอ่การปฏบัิตงิานท้ังของ

ผู้บริหารและบุคลากร 

1.ระดับความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการตอ่การ

ให้บรกิารด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

2.จ านวนฐานข้อมูลท่ีมี

การพัฒนาหรือปรับปรุง 

 

≥3.5 

 

 

 

1 ฐาน 

อาจารย์ / บุคลากร 

และเจ้าหนา้ท่ีดูแล

ฐานข้อมูล 

ต.ค.60-ก.ย.61 20,000 วิทยาลัย

พยาบาลและ

สุขภาพ 



 

 

 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

82 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศโดยใช้ Social Media 

เพื่อสนับสนุนให้มีการใช้

เทคโนโลยีและเคร่ืองมอื

ตา่งๆ ของ Social Media 

ระดับความส าเร็จของ

การใชเ้ทคโนโลยีและ

เคร่ืองมอืต่าง ๆ ของ 

Social Media ในการสร้าง

ภาพลักษณ์ 

ระดับ 5 อาจารย์/ 

เจ้าหน้าท่ี 

ต.ค.60-ก.ย.61 10,000 วิทยาลัย

พยาบาลและ

สุขภาพ 

83 โครงการ Smart University 

(Through e-Campus) (Flag.) 

เพื่อพัฒนาและปรับปรุง

ระบบสารสนเทศให้

เอื้ออ านวยตอ่การเรียนรู้และ

การบริหารงาน 

ความพึงพอใจของ

นักศกึษา/บุคลากรท่ีมี

ตอ่อาคารสถานท่ีและ

สิ่งอ านวย 

ความสะดวกของ

วิทยาลัยฯ 

≥4.00 นักศกึษา/บุคลากร ต.ค.60-ก.ย.61 - วิทยาลัย

พยาบาลและ

สุขภาพ 

84 โครงการปรับปรุงเว็ปไชต์และ

ประชาสัมพันธ์บนส่ือสังคม

ออนไลน์       (Social Media) 

เพ่ือวิทยาลัยฯมีการใช้

เทคโนโลยีและเครื่องมือ

ต่างๆของ (Social Media) 

ท่ีทันสมัยในการสรา้ง

ภาพลักษณ์ท่ีดีได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

ระดับความส าเร็จของ

การปรับปรุงเว็ปไซต์ 

ระดับ 5 เจ้าหน้าท่ี

ประชาสัมพันธ์และ

ผู้ดูแลระบบของ

หน่วยงาน 

 ต.ค.60-ก.ย.61 7,000 วิทยาลัย

สถาปัตยกรรม

ศาสตร์ 

85 โครงการพัฒนา/ปรับปรุง

ฐานข้อมูลเครอืข่าย 

เพ่ือวิทยาลัยฯมีฐานข้อมูล

เครอืข่ายส าหรับการ

บริหารจัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

ระดับความส าเร็จของ

การพัฒนา/ปรับปรุง

ฐานข้อมูลเครอืข่าย 

ระดับ 5 เจ้าหน้าท่ีผู้ดูแล

ฐานข้อมูลของ

หน่วยงาน 

 ต.ค.60-ก.ย.61 3,000 วิทยาลัย

สถาปัตยกรรม

ศาสตร์ 



ส่วนท่ี 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัตแิละการตดิตามประเมินผล 
 

การน าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการ

เพ่ือให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการ

ด าเนินงานตามแผนอยา่งเป็นระบบ เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อยา่งเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี ้

1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศใน

เร่ืองการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านเทคโนโลยแีละสารสนเทศ เพ่ือปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการน า

แผนปฏบิัติการด้านเทคโนโลยแีละสารสนเทศ ไปสูก่ารปฏิบัติได้อยา่งมปีระสิทธภิาพ 

2. เพ่ือให้มีการติดตามประเมนิผลแผนปฏบิัติการด้านเทคโนโลยแีละสารสนเทศ. อยา่งเป็นระบบ  

 3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัตกิารด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ไปสู่การปฏิบัต ิ

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏบิัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ไปสูก่ารปฏิบัติ ดังนี ้

1) สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ โดยจัดท าแนวทางการสื่อสาร

และประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนท่ีจะสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี

และสารสนเทศ ให้เกิดผลในทางปฏิบัต ิ

2) ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่ก าหนด 

3) ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการสนับสนุนทรัพยากรได้

อยา่งมปีระสิทธภิาพ 

4) สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 

และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็น

เครื่องมอืในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใชป้ระโยชน์ได้ง่าย 

5) ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถตอบสนองต่อ

วัตถุประสงค์ของแผนปฏบิัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ รวมท้ังสามารถประเมนิผลได้อยา่งเป็นรูปธรรม  

 3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัตกิารด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 

2560 

 การติดตาม ประเมินผลเป็นเคร่ืองมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศบรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน

ทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินงาน และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหา

อุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบการติดตามและ

ประเมนิผล ดังนี ้
1) พัฒ นาองค์ความ รู้และเส ริมส ร้างความ เข้ าใจ เร่ืองการติดตามประเมินผลและก าหนดตั วชี้ วัด 

แก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างทักษะในการติดตามประเมนิผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอยา่งเป็นรูปธรรม 

2) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

อยา่งต่อเนื่อง  

3) ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ทุก ๆ เดือน  

พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน เพ่ือน าไปสูก่ารตัดสินใจของผู้บริหาร 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
  

  



 

 

 

 

 

 ภาคผนวก 1  
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัตกิาร 

ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  

  



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ภาคผนวก 2 
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัตกิาร 

ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  

  



 

 

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

คร้ังท่ี 1/2561 

วันพฤหัสบดีที่  17  สิงหาคม  2560 

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพวิเตอร์ 1 อาคาร 31 ชั้น 2 

----------------------------------------------- 

 

ผู้มาประชุม 

 1. อาจารย์กันยพัชร ์  ธนกุลวุฒิโรจน์   ประธานกรรมการ 

 2. อาจารย์อภิรักษ์  ธิตนิฤมิต   รองประธานกรรมการ 

 3. นายจรูญพันธ์    สหนาวิน   กรรมการ 

 4. นายสุรวิช     สุนทรเสนีย์กุล   กรรมการ 

 5. นายอโณทัย    อรุณเรือง   กรรมการ 

 6. นายรุจิโรจน์    กังเจริญสัมพันธ์   กรรมการ 

 7. นางสาววราภรณ์    นราประเสริฐวงศ์  กรรมการ 

 8. นายอัครเดช    สินแต่ง    กรรมการ 

 9. นางสาวสุธาสิณ ี   ยกระดับชัน้   กรรมการ 

10. นางสาวจีระนันท์    เวือมประโคน   กรรมการ 

11. นายณัฐ     พลอยอ่อง   กรรมการ 

 12. นางอนงค์     มะลิวรรณ ์   กรรมการ 

 13. นางสาวนุชจรี    เกตุสุวรรณ ์                 กรรมการ 

14. นายเอกชัย    ด้วงเอีย้ง              กรรมการ 

15. อาจารย์ ดร.ธงไชย   สุรินทร์วรางกูร              กรรมการ 

16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศัย  โทวิชา             กรรมการ 

17. นางลลสิา     สหนาวิน                  กรรมการ 

18. นายกิตตศิักดิ ์   ภูอ่มร                  กรรมการ 

19. นางสาวภัททิยา   ตรัยท่ีพึ่ง                 กรรมการ  

20. นางสาวน้ าทิพย์    กลีบบัวบาน   กรรมการ 

21. นางสาววราภรณ์  ไชยพร    กรรมการ 

22. นายวรพันธุ ์  นิลส าราญจิต   กรรมการ 

23. นางสาวภูรีรัตน์   สัตถาวร   กรรมการ 

24. นายกฤษณป์กรณ์   บุญมา    กรรมการ 



 

 

25. นายธวัชภูพสิิฐ  ภัทรดาภา   กรรมการ 

26. นายสมศักดิ ์  คล้ายสังข ์   กรรมการ 

27. นายสุพพัต    เสกทวีลาภ   กรรมการ 

28. นางสาวอนุพันธ์   สุทธิมาร   กรรมการ 

29. นายวาทะฤทธ์ิ   ลีลาฤทธ์ิ   กรรมการ 

30. นายประพล   สุขสุโฉม   กรรมการ 

31. นายสิริธนธราธร   จิรทีปต์ธนชาติ   กรรมการ 

32. นายวชิรศักดิ์   ถิ่นทว ี    กรรมการ 

33. นางสาวกฤษณา  อยู่พวง    กรรมการ 

34. นางสาวสุธาสินี  ยกระดับชัน้   กรรมการ 

35. นางสาวจิราพร   พลทองมาก   กรรมการ 

36. นางสาวสุนทรี   พัชรประทีป   กรรมการ 

37. นายชนะอัญญ์   อุไรรักษ์   กรรมการ 

38. นางสาวพัชรดิา  วิสัยเกตุ  กรรมการ 

39. นายธนวันต์   ไหวเคลือ่น   กรรมการ 

40. นางสาวมารดารัตน ์  สุขสง่า    กรรมการ 

41. นางสาวพิมชนก  แดงโดนา   กรรมการ 

42. นางสาวกนกวรรณ  สุขมา    กรรมการ 

43. นางสาวพชร  หรั่งเพ็ชร   กรรมการ 

44. นางสาวณิรัญสา  ธนะสุพรรณ   กรรมการ 

45. นายทศวรรณ  พงษ์สุข    กรรมการ 

46. นายฐกร   ธรรมประทีป   กรรมการ 

47. นายสุรศักดิ ์  เพชรทอง   กรรมการ 

48. นางสาวสุณีพร  ศรฤีทธิชัย     กรรมการ 

49. นายประวิทย์  สุนทรวิภาต   กรรมการ 

50. นายนพปกรณ์  สนธิรัตน์   กรรมการ 

51. นางสาวพูลศิร ิ   พรหมกูล       กรรมการและเลขานุการ 

52. นางชนิดา   ชริาพฤกษ ์        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 

- 

 

เริ่มประชุมเวลา  13.00 น.  



 

 

ระเบียบวาระที่ 1.  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

 ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 2.  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ  

ไม่มี  

 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง 

 ไม่มี 

 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 

 4.1 ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 ด้วยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติ

การด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย คณะกรรมการอ านวยการ และ

คณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อให้ด าเนินงานด้านการวางแผน ทบทวนและจัดท าแผนจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน

เทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เกิด

การวางแผนการด าเนินงานภายในองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นั้น ส านักฯ จึงเห็นควรแต่งตั้ ง

คณะกรรมการจัดท าแผนปฏบัิติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา โดยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นผู้ลงนามค าสั่งคณะกรรมการฯ ดังกล่าว 

จึงขอน าเสนอให้ท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มติคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : รับทราบ 

 

4.2 ปฏิทินการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 เพื่อให้การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 บรรลุ

วัตถุประสงค์ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้ก าหนดปฏทิินการ

จัดท าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

  



 

 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 

1 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดประชุมหารอื

กับผู้บริหารส านักฯ เพื่อก าหนดแนวทางในการจัดท า

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561  

18  พฤษภาคม  2560 

2 หนว่ยงานเจ้าภาพชี้แจง/สื่อสารแนวทางในการจัดท า

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบและ

ด าเนินการ โดยมีประเด็นในการชี้แจง ดังนี้ 

1) วัตถุประสงคข์องการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี

และสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

2) ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของแผนแผนปฏบัิติการด้าน

เทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

3) แบบฟอร์มและหัวข้อของแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

17  สิงหาคม  2560 

 

3 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศส่งหลักฐานแสดง

การชี้แจง/สื่อสารแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน

เทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ใหก้ับหนว่ยงาน 

 

24  กรกฎาคม  2560 

 

4 หนว่ยงานด าเนินการแตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน และ

จัดท าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

12  กันยายน  2560 

 

5 หนว่ยงานจัดส่งแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใหก้ับส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อด าเนินการตรวจสอบ 

 

25  สิงหาคม  2560 

 



 

 

6 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินการ

ตรวจสอบแผนปฏบัิติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และส่งใหก้ับหนว่ยงาน เพื่อ

ด าเนินการปรับปรุง ตามข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ 

4 - 8  กันยายน  2560 

 

7 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดส่งแผนปฏิบัติ

การด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 ใหก้ับกองนโยบายและแผน 

29  กันยายน  2560 

 

 

4.3 แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ตามท่ีฝ่ายแผนงานและงบประมาณได้ด าเนินการเข้าร่วมรับฟังการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กับกองนโยบายและแผนเสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น  ดังนั้น ฝ่ายแผนงานและ

งบประมาณจึงขอน าเสนอหัวข้อของแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เพื่อให้คณะกรรมการแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อรับทราบแบบฟอร์มแผนปฏิบัติการด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้หน่วยงานและฝ่ายงานต่าง ๆ ได้รับทราบและน า

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ไปสู่การปฏบัิติ ดังนี้ จึงขอน าเสนอให้ท่ีประชุมเพื่อรับทราบ 

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จัดท าขึน้เพื่อสนับสนุนการ

ด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ใหส้ามารถบรรลุพันธกิจ และรองรับ

เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาปี 2560 - 2564 ในยุทธศาสตร์ท่ี 1  พัฒนา

มหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น  

และยุทธศาสตร์ท่ี 4  ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

   โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ท าการวิเคราะหปั์จจัยภายใน

ภายนอก  วเิคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค  (SWOT) ในการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   

เพื่อก าหนดเป็นเป้าประสงคเ์ชงิกลยุทธ์  จ านวน 3 ยุทธศาสตร์ โดยในแตล่ะยุทธศาสตร์ได้ก าหนดเปา้ประสงคใ์น

แตล่ะยุทธศาสตร์  ดังนี ้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์ 1.1  มหาวิทยาลัยเอตทัคคะท่ีมีความยั่งยืน และได้รับการยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาต ิ

1.2  ผู้รับบริการและผู้มีสว่นได้ส่วนเสียมคีวามเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหารจัดการ

การด าเนินการตามพันธกิจ 



 

 

1.3  มหาวิทยาลัยมีอาคารสถานท่ี และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีรองรับการด าเนินการ

ตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ 3.1  มหาวิทยาลัยมีฐานข้อมูลเครือข่ายส าหรับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

เป้าประสงค์ 4.1  ส านักเป็นท่ีรู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาต ิ

  4.2  ความมีช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย 

  4.3  ระบบสนับสนุนการศกึษา/การจัดการเรียนการสอนได้มาตรฐาน 

  4.4  มหาวิทยาลัยมีการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่าง ๆ ของ Social Media ท่ีทันสมัย

ในการสร้างภาพลักษณ์ได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

และได้ก าหนดโครงการกิจกรรม 12 โครงการหลัก  จ านวนงบประมาณทัง้สิ้น  30,000,000.-  บาท  จาก

งบประมาณเงนิรายไดม้หาวิทยาลัย ดังนี้ 

 

 2.3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1.  จ านวนฐานข้อมูลที่มีการพัฒนาหรือปรับปรุง (ฐานข้อมูล) 1 
2. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ระดับความพึงพอใจ) 

≥ 3.51 



 2.5 แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ  

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

กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

ระบุประเภทของกจิกรรม 

1 โครงการทดสอบ

การใช้โปรแกรม 

Microsoft Office 

Specialist (MOS) 

- เพ่ือเพ่ิมความรู้ความ

เข้าใจในการใช้

โปรแกรม Microsoft 

Office Specialist 

(MOS) 

- เพ่ือใช้ในการสอน

ส าหรับผู้เข้าร่วมการ

อบรม Microsoft 

Office แบบมอือาชพี 

- ร้อยละของผู้สอบ

ผ่านเกณท์ 

 

 

ร้อยละ 

70 

 

  

 

 

 

ร้อยละ 

70 

 

  

 

 

 

ร้อยละ 

70 

 

 

 

  

 

ร้อยละ 

70 

 

  

 

 

 

ร้อยละ 

70 

 

  

 

 

 

ผู้บริหาร อาจารย์ 

เจ้าหน้าท่ี และ

บุคคลท่ัวไป 

 

มค.61 – กพ.61 

 

 

200,000 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักวิทย

บริการและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

/ศูนย์

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(งานฝึกอบรม) 

 

2 โครงการพัฒนา

ทักษะมาตรฐาน

การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศและ

การสื่อสารของ 
 

- เพื่อฝึกฝนทักษะ

มาตรฐานการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารในการ

เรียน 

ร้อยละความพึงพอใจ

ของนักศกึษา/บุคลากร

ท่ีมีต่อการบริการ 

ร้อยละ 

80 

ร้อยละ 

80 

ร้อยละ 

80 

ร้อยละ 

80 

ร้อยละ 

80 

นักศกึษาและ

บุคลากร 

ตุลาคม 2560 – 

กันยายน 2561  

464,040 ส านักวิทย

บริการและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

/ศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ/ทุก

คณะ/หน่วยงาน 

(งานฝึกอบรม) 



 

 

กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

 นักศกึษา

มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา 

และจัดท าเว็บไชต์ 

ICT 

- เพ่ือประชาสัมพันธ์

เผยแพร่ข่าวสารดา้นการ

บริการเทคโนโลยี

สารสนเทศดา้นวิชาการ

ตลอดจนกิจกรรมการ

ด าเนินงานต่าง ๆ ภายใน

โครงการไปยังกลุ่ม

นักศึกษาที่เข้ามาศึกษา

ภายในมหาวิทยาลัย           

- เพ่ือให้นักศึกษาได้รับรู้

และเข้าใจเก่ียวกับทักษะ

มาตรฐานการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารในการเรียน

และตระหนักถึงบทบาท

ของตนเองในการฝึกฝน

ทักษะมาตรฐานการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร 

 

 

 

 

          



 

 

กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

3 โครงการ

ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสารด้วย

สื่อสังคมออนไลน์ 

บน Line@ 

-  ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสาร 

กิจกรรมของ

หน่วยงาน 

-  ถาม-ตอบ ผ่าน

ชอ่งทาง Line@ ได้ 

-  มตีอบข้อชัก

ถามอัตโนมัติ 

 - เพื่อเพิ่มชอ่งทางใน

การประชาสัมพันธ์

ข่าวสารแก่นักศึกษา

และบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยฯ 

 - เพื่อติดต่อ

สอบถาม และตอบข้อ

ชักถามของนักศกึษา

ภายในมหาวิทยาลัย 

ระดับความพึงพอใจ

ของนักศกึษา/บุคลากร

ท่ีมีต่อระบบ Line@ 

4 4 4 4 4 นักศกึษาและ

บุคลากร 

ตุลาคม 2560 – 

กันยายน 2561  

5,000 ส านักวิทย

บริการและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

/ศูนย์

เทคโนโลยี

สารสนเทศ/

ทุกคณะ/

หน่วยงาน 

(ฝ่ายพัฒนา

ระบบ

สารสนเทศ) 

 

4 โครงการ

แอพพลเิคชั่น

ส าหรับการสื่อสาร

ข้อมูลกับนักศึกษา 

และบุคลากร

ภายใน

มหาวิทยาลัย

(SSRU APP) 

-  สามารถเข้าถึงเว็บ

ไชต์มหาวิทยาลัย 

 - เพื่อเพิ่มช่องทางใน

การสื่อสารข้อมูลให้กับ

นักศึกษา บุคลากรภายใน

มหาวิทยาลัยฯ 

 - สามารถเข้าถึงข้อมูล

ภายในมหาวิทยาลัยได้

ง่ายข้ึนด้วยแอพพลิเคชั่น 

Suan Sunandha 

Rajabhat University 

Application 

ระดับความพึงพอใจ

ของนักศกึษา/บุคลากร

ท่ีมีต่อระบบ

แอพพลเิคชั่น (SSRU 

APP) 

4 4 4 4 4 นักศกึษาและ

บุคลากร 

ตุลาคม 2560 – 

กันยายน 2561  

- ส านักวิทย

บริการและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

/ศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ/ทุก

คณะ/หน่วยงาน 

(ฝ่ายพัฒนา

ระบบ

สารสนเทศ) 



 

 

กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

 -  สามารถเข้าใช้

งานสารบรรณ

อเิล็กทรอนิกส์     

-  แผนท่ีของ

อาคารหลัก ๆ 

ภายใน

มหาวิทยาลัย 

-  มีการเชื่อมโยง

ข้อมูลไปยังคณะ 

วิทยาลัย รวมถึง

ศูนย์การศกึษา

ตา่งๆ  

-  สามารถ

เชื่อมโยงไปยัง

แอพพลเิคชั่นท่ีจะ

เกิดขึ้นในอนาคต 

-  นักศึกษา

สามารถตรวจสอบ

กิจกรรม และการ

วัดผลได้จาก

แอพพลเิคชั่น 

 

 

           



 

 

กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

5 โครงการการ

ให้บรกิารสบืค้น

ฐานข้อมูลทาง

วิชาการของ

บุคลากรภายใน

มหาวิทยาลัย

(Academic Search) 

เพื่อเป็นช่องทางใน

การสืบค้นข้อมูล

ผลงานทางวิชาการ 

ของบุคลากรสาย

วิชาการ 

ระดับความพึงพอใจ

ของ บุคลากรสาย

วิชาการท่ีมีต่อระบบฯ 

4 4 4 4 4 บุคลากรสาย

วิชาการ 

ตุลาคม 2560 – 

กันยายน 2561  

5,000 ส านักวิทย

บริการและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

/ศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ/ทุก

คณะ/(ฝ่าย

พัฒนาระบบ

สารสนเทศ) 

6  โครงการอบรม

เว็บไซตส์ าหรับ

บุคลากรสาย

วิชาการ (ประจ าปี

งบประมาณ 2561) 

กจิกรรมส านัก 

- จัดอบรมการ

จัดท าเว็บไซตใ์นการ

จัดการเรยีนการ

สอนส าหรับบุคลากร

สายวิชาการ 

กจิกรรมหน่วยงาน 

- สนับสนุนให้

บุคลากรสาย

วิชาการ 

เพื่อเป็นช่อง

ทางการขับเคล่ือน

การจัดอันดับ

เว็บไซต์

มหาวทิยาลัยและ

ใหผู้้เข้าอบรมมี

ความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกับการพัฒนา

เว็บไซต์ส าเร็จรูป 

(Moodle) 

- เพื่อสนับสนุน 

- ร้อยละความพึง

พอใจของผู้เข้าร่วม

อบรม 

- ร้อยละของอาจารย์

ประจ าท่ีมีเว็บไซตใ์น

การจัดการเรียนการ

สอน 

 

ร้อยละ 

80 

 

ร้อยละ 

80 

ร้อยละ 

80 

 

ร้อยละ 

80 

 

ร้อยละ 

80 

 

บุคลากรสาย

วิชาการ 

พย.59 – กค.60 

 

 

200,000 

 

 

 

ส านักวิทย

บริการและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

/ศูนย์

เทคโนโลยี

สารสนเทศ/

ทุกคณะ(ฝ่าย

พัฒนาระบบ

สารสนเทศ) 

 



 

 

กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

 จัดท าเว็บไซตใ์นการ

จัดการเรียนการสอน 

- ส ารวจความพึง

พอใจของ

นักศกึษา/บุคลากร

ท่ีมีต่อการ

ให้บรกิารด้าน

เทคโนโลยี

สารสนเทศอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ให้บุคลากรสาย

วิชาการจัดท า

เว็บไซต์การจัดการ

เรียนการสอน 

          

7  โครงการ

บ ารุงรักษาห้อง

ศูนย์ขอ้มูล

อเิล็กทรอนิกส์โดย

ประยุกตใ์ช้

เทคโนโลยีท่ี

ทันสมัย ปี 2560-

2564 

- จัดซ้ือระบบ

เครือข่าย 

- ให้ความรู้

เบือ้งต้นในการใช้

ระบบ 

   เพื่อการพัฒนาและ

ปรับปรุงเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ส าหรับ

ใชใ้นห้อง Data 

Center ให้มีมาตรฐาน

และความพร้อมใช้

งาน 

 

 

 

 

 

ร้อยละความส าเร็จ

ตามแผนงาน 

 

 

 

ร้อยละ 

100 

ร้อยละ 

100 

ร้อยละ 

100 

ร้อยละ 

100 

ร้อยละ 

100 

อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 

นักศกึษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ตค.59 – มคี.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

850,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักวิทย

บริการและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

/ศูนย์

เทคโนโลยี

สารสนเทศ  

(ฝ่ายระบบ

เครือข่ายและ

อนิเทอร์เน็ต) 



 

 

กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

 - ทดสอบการ

ตดิตัง้ 

และใชง้านระบบ

เครือข่าย 

- ตรวจสอบชอ่ง

โหว่ของระบบ และ

ทดลองป้องกัน 

- สรุปปัญหาและ

น าความรู้เผยแพร่

ผ่าน  ระบบ

เครือข่าย

อนิเทอร์เน็ต. 

- โครงการพัฒนา 

จัดหาอุปกรณ์และ

โปรแกรมตา่ง ๆ 

แทนของเดิมและ

ปรับปรุงห้อง Data 

Center 

 

 

 

 

 

           



 

 

กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

8  โครงการพัฒนาและ

ปรับปรุงระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

– บ ารุงรักษาระบบ 

ERP ระบบ E-Office 

และระบบ BI โดย

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

ท่ีทันสมัย ปี 2560-

2564 

- ปรับปรุงและดูแล

ระบบเครือข่ายต่าง ๆ 

โปรแกรม และ

อุปกรณ์กระจาย

สัญญาณเครือข่าย  

   เพื่อการพัฒนาและ

บ ารุงรักษาระบบ ERP 

ระบบ   E-Office และ

ระบบ BI โดยประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

ส าหรับใช้ในห้อง 

Data Center ให้มี

มาตรฐานและความ

พร้อมใชง้าน 

 

ร้อยละความส าเร็จ

ตามแผนงาน 

 

 

- ร้อยละความพึง

พอใจการใชร้ะบบ

สารสนเทศเพื่อการ

บริหารและการ

ตัดสนิใจ (Business 

Intelligence) 

 

ร้อยละ 

100 

 

 

ร้อยละ 

70 

ร้อยละ 

100 

 

 

ร้อยละ 

70 

ร้อยละ 

100 

 

 

ร้อยละ 

70 

ร้อยละ 

100 

 

 

ร้อยละ 

70 

ร้อยละ 

100 

 

 

ร้อยละ 

70 

อาจารย์เจ้าหนา้ท่ี 

นักศกึษา 

 

 

 

 

 ตค.59 – มคี.60 

 

 

 

 

7,080,000 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักวิทย

บริการและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

/ศูนย์

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(ฝ่ายพัฒนา

ระบบ

สารสนเทศ) 

 

9 
 โครงการพัฒนากระบวน

ปฎิบัติงานดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศด้วย

มาตรฐานสากล ตามเกณฑ์

คุณภาพ  ISO27001 และ 

ISO20000 ปี 2560-2564  

-.จัดอบรมบุคลากรท่ี

เก่ียวข้อง 

- อบรมพัฒนา

กระบวนการใช้งาน 

- พัฒนาและปรับปรุง

กระบวนการ 

เพื่อให้ความรู้ด้านการ

บริหารจัดการเฝ้า

ระวังระบบเครือข่าย

และความมั่นคง

ปลอดภัยทางระบบ

เครือข่าย 

ร้อยละความส าเร็จ

ตามแผนงาน 

 

ร้อยละ 

100 

ร้อยละ 

100 

ร้อยละ 

100 

ร้อยละ 

100 

ร้อยละ 

100 

 เจ้าหน้าท่ี มค 60 290,000 ส านักวิทย

บริการและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

/ศูนย์

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(ฝ่ายระบบ

เครือข่ายและ

อนิเทอร์เน็ต) 

Commented [A3]:  



 

 

กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

10  โครงการ

ปรับปรุงเว็บไชต์ 

และ

ประชาสัมพันธ์

บนส่ือสังคม

ออนไลน์ (Social 

Media) 

เพื่อส านักมีการใช้

เทคโนโลยีและ

เคร่ืองมือต่าง ๆ  

ของ Social Media ท่ี

ทันสมัยในการสร้าง

ภาพลักษณ์ได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ 

 

 

ระดับความส าเร็จ

ของการปรับปรุง

เว็บไชต์ 

5 5 5 5 5 ผู้บริหาร 

บุคลากร และ

นักศึกษา 

 ต.ค. 59 – 

ก.ย. 60 

 20,000 

 

 

 

 

 

 

ส านักวิทย

บริการและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

/ศูนย์

เทคโนโลยี

สารสนเทศ/

ทุกคณะ/

หน่วยงาน 

(ฝ่ายพัฒนา

ระบบ

สารสนเทศ) 

11  โครงการ

พัฒนา/ปรับปรุง

ฐานข้อมูล

เครือข่าย 

เพื่อส านักมี

ฐานข้อมูล

เครือข่ายส าหรับ

การบริหารจัดการ

อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

 

ระดับความส าเร็จ

ของการพัฒนา/

ปรับปรุงฐานข้อมูล

เครือข่าย 

5 5 5 5 5 ผู้บริหาร และ

บุคลากร 

 ต.ค. 59 – 

ก.ย. 60 

 20,000 

 

 

 

ส านักวิทย

บริการและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

/ศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ/ทุก

คณะ/หน่วยงาน 

(ฝ่ายพัฒนา

ระบบ

สารสนเทศ) 

 

 



 

 

กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

12 โครงการพัฒนา

ระบบงานบริการ

สมาชกิผ่านเคร่ือง

อุปกรณ์เคลื่อนท่ี

พกพา (Library 

Link Moile 

Application)  

 

เพื่อให้ผู้ใช้บริการ

สามารถใชง้านระบบ

ห้องสมุดอัตโนมัติ 

Liberty ผ่านอุปกรณ์

เคลื่อนท่ีพกพา ท่ีใช้

ระบบปฏบัิตกิาร iOS 

และ Android ได ้ท้ัง

การค้นหาทรัพยากร 

การใชฟ้ังก์ชันการ

อา่นบาร์โค้ด ISBN 

เพื่อค้นหาทรัพยากร

จากท่ีมีในห้องสมุด 

ตรวจสอบรายการยืม

ทรัพยากรหรือ

รายการทรัพยากรท่ี

เกินก าหนดสง่  

และสมาชิกสามารถดู

ข้อความท่ีแจ้งเตอืน

มาจากระบบงาน 

Liberty ของห้องสมุด

ได ้

ระดับความส าเร็จของ

การพัฒนาระบบ 

 

 

 

 

 

5 5 5 5 5 นักศกึษา 

คณาจารย์ และ

เจ้าหน้าท่ี 

 

ต.ค. 60 – ก.ย.

61 

 

 

428,000  

 

 

 

ส านักวิทย

บริการและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

/ศูนย์วิทย

บริการ 

(ฝ่ายวิทย

พัฒนา) 

 

 

งบประมาณ (บาท) : 9,562,040.- ล้านบาท  



4.4 การชี้แจงหัวข้อของแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ชีแ้จงแบบฟอร์มของแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใหท่ี้ประชุมรับทราบ มีรายละเอียดดังนี้ 

หัวข้อของแผนปฏิบัตกิารด้านต่าง ๆ 
 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร  

ส่วนท่ี 1 บทน า  

 1.1 หลักการและเหตุผล  

 1.2 โครงสรา้งมหาวิทยาลัย  

 1.3 โครงสรา้งการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART)  

 1.4 ผลการด าเนินงานด้าน...............................  

 1.5 ข้อมูลพ้ืนฐานมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

     1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision)  

     1.5.2 พันธกิจ (Mission)  

     1.5.3 ภารกิจกลัก (Key result area)  

     1.5.4 เสาหลัก (Pillar)  

     1.5.5 วัฒนธรรม (Culture)  

     1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity)  

     1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness)  

     1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values)  

     1.5.9 ประเด็นยุทธศาสตร ์(Strategic Thrusts)  

ส่วนท่ี 2 แผนปฏิบัติการด้าน................................  

 2.1 นโยบายด้าน………………………………………….  

 2.2 วัตถุประสงคข์องแผนปฏิบัติการด้าน........................………………………….  

 2.3 ยุทธศาสตร ์เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์ตัวชี้วัดความส าเร็จและคา่เป้าหมายของมหาวิทยาลัย  

  2.3.1 ยุทธศาสตร์  

  2.3.2 เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์  

  2.3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย  

 2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน.....................................................  

 2.5 แผนปฏิบัติการด้าน................................ประจ าปี (การศึกษา/งบประมาณ)  

ส่วนท่ี 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล  

 3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้าน................................ ไปสู่การปฏิบัติ  

 3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้าน................................ 

 

 



 

 

ภาคผนวก  

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน................................  

 รายงานการประชุมท่ีเก่ียวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน................................  

 ภาพกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 3 
ภาพกจิกรรมการจัดท าแผนปฏิบัตกิาร 

ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  

  



 

 

ภาพกิจกรรมการจัดท าแผนปฏิบัตกิารด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ภาพกิจกรรมการจัดท าแผนปฏิบัตกิารด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


