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บทสรุป 
 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ได้ด ำเนินงำนภำยใต้    

พันธกิจและปรัชญำของมหำวิทยำลัย ในส่วนที่เน้นกำรบริกำรวิชำกำร โดยมีนโยบำยส่งเสริมและสนับสนุนให้มี

บริกำรวิชำกำรทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย ด้วยควำมมุ่งมั่นในกำรปฏิบัติภำรกิจบริกำรวิชำกำร

ดังกล่ำว ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศได้จัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก ระยะ 5 

ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยเฉพำะกำรสื่อสำรในรูปแบบกำรประชำสัมพันธ์กลำยเป็นสิ่งที่มีบทบำทและ

ควำมส ำคัญอย่ำงมำกในองค์กรตำ่งๆในหนว่ยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน แตท่ว่ำกำรสื่อสำรในยุคข้อมูลข่ำวสำรมี

กำรแข่งขันกันสูงและแนวคิดกำรสื่อสำรมีกำรพัฒนำเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนั้น จึงเป็นข้อถกเถียงอย่ำงมำก

เกี่ยวกับหลักกำรประชำสัมพันธ์ที่ได้ผลหรือกำรประชำสัมพันธ์อย่ำงทันท่วงทีต่อกระแสของข้อมูลข่ำวสำรที่

นับวันจะมีควำมหลำกหลำยมำกขึ้น และที่ส ำคัญประชำชนก็มีควำมรู้มำกขึ้น ดังนั้นกำรเสนอข้อมูลข่ำวสำรเพื่อ

สร้ำงสัมพันธ์และควำมเข้ำใจต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรจึงเป็นเรื่ องที่นักประชำสัมพันธ์จะต้องตื่นตัว   

และแสวงหำนวัตกรรมกำรสื่อสำรสมัยใหม ่เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจ เข้ำถึงและมีสว่นร่วมได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพ 
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สารบัญ 
ส่วนที่ 1 บทน า  

 1.1 หลักกำรและเหตุผล  

 1.2 โครงสรำ้งคณะ/วิทยำลัย  

 1.3 โครงสรำ้งกำรบริหำรจัดกำร (ADMINISTRATIVE CHART)  

 1.4 ผลกำรด ำเนนิงำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562  

 1.5 ข้อมูลพื้นฐำนมหำวิทยำลัย ระยะ 5 ปี และประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  

     1.5.1 วิสัยทัศน ์(Vision)  

     1.5.2 พันธกิจ (Mission)  

     1.5.3 ภำรกิจกลัก (Key result area)  

     1.5.4 เสำหลัก (Pillar)  

     1.5.5 วัฒนธรรม (Culture)  

     1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity)  

     1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness)  

     1.5.8 ค่ำนิยมหลัก (Core Values)  

     1.5.9 เป้ำหมำยกำรพัฒนำคณะ/วิทยำลัย (Development Goals)  

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์ ระยะ 5 ปี และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 2.1 นโยบำยด้ำนกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก  

 2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติกำรด้ำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก  

 2.3 ยุทธศำสตร์  เป้ำประสงค์ เ ชิงยุทธศำสตร์  ตัว ชี้ วัดควำมส ำเร็จและค่ำเป้ำหมำยของ

มหำวิทยำลัย 

 

  2.3.1 ยุทธศำสตร์  

  2.3.2 เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์  

  2.3.3 ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จและค่ำเป้ำหมำย  

 2.4 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก  

 2.5 แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก ระยะ 5 ปี และประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล  

 3.1 แนวทำงกำรน ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก ระยะ 5 ปี และประจ ำปี  
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งบประมำณ พ.ศ. 2563 ไปสู่กำรปฏิบัติ 
 3.2 กำรติดตำมและประเมินผลแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก  ระยะ 5 ปี และ

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

 

 

ภาคผนวก  

 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก ระยะ 5 ปี และ

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
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ส่วนที่ 1 บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล 

ในสภำวกำรณ์ปัจจุบัน เป็นสังคมแห่งกำรแข่งขันเพื่อยกระดับในเชิงคุณภำพอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้  

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ได้รับกำรจัดอันดับเป็นมหำวิทยำลัยรำชภัฏอันดับหนึ่งของประเทศไทย โดย 

webometrics ประเทศสเปนซึ่งเป็นกำรยอมรับในศักยภำพของมหำวิทยำลัยแห่งนี้ ซึ่งเป็นที่น่ำภำคภูมิใจ        

และจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง ที่จะต้องรักษำควำมเป็นอันดับหนึ่งนี้ไว้ และก้ำวขึ้นไปส ำหรับกำรจัดอันดับในขั้นสูงกว่ำ

ต่อไป กำรจะได้รับกำรยอมรับเช่นนั้น เรำไม่อำจปฏิสธได้เลยว่ำ เครื่องมือที่ส ำคัญนั่นคือ กำรประชำสัมพันธ์

เสริมสรำ้งภำพลักษณ์ และโดยเฉพำะกำรประชำสัมพันธ์เสริมสร้ำงภำพลักษณ์ในเชิงรุก ซึ่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏ

สวนสุนันทำได้ก ำหนดให้เป็นนโยบำยที่ส ำคัญ ที่หน่วยงำนภำยในทุกหน่วยจะต้องขับเคลื่อนให้บรรลุเป้ำหมำย

ที่ตัง้ไว้ร่วมกัน โดยมีแผนประชำสัมพันธ์เป็นตัวก ำหนดทิศทำงแหง่ควำมส ำเร็จนัน้ 
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1.2 โครงสร้างหน่วยงาน 

 

 
    
 
 

 
 

 
 
 

 

 

  

  

ส านักงานผู้อ านวยการ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

อธิการบดี 
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE  CHART) 

  

 
 

1.4 ผลการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

 ปีงบประมำณ พ.ศ.2559 มกีำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก ดังนี้ 

1) โครงกำรประชำสัมพันธ์ภำยใน เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำงบุคลำกรกับมหำวิทยำลัย 

1.1 กิจกรรมเผยแพร่ขอ้มูลข่ำวสำรผ่ำนสื่ออเิล็คทรอนิคส ์(SMS) 

1.2 กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ภำยในองค์กร (website Line 

Facebook ฯลฯ) 

1.3 กิจกรรมประชำสัมพันธ์ขอ้มูลข่ำวสำรผ่ำนสื่อพื้นฐำนภำยในองค์กร เช่น ป้ำยประชำสัมพันธ์

แบบโปสเตอร์ ป้ำยไวนิล คัทเอำท์ เอกสำรสื่อสิ่งพิมพ์  
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2) โครงกำรประชำสัมพันธ์ภำยนอก เพื่อเสริมสรำ้งภำพลักษณ์สูค่วำมเป็นเลิศ 

   2.1 กิจกรรมเปิดบ้ำนสวนสุนันทำรับสมำชิกใหม ่(SSRU Open House) 

   2.2 กิจกรรมประชำสัมพันธ์เผยแพร่ขำ่วและกิจกรรมผำ่นสื่อสำรมวลชน 

   2.3 กิจกรรมเผยแพร่ขอ้มูลข่ำวสำรผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ส ำหรับภำยนอก  

                        ( website Line Facebook ฯลฯ) 

2.4 กิจกรรมประชำสัมพันธ์ขอ้มูลข่ำวสำรผ่ำนสื่อพื้นฐำนภำยนอก เชน่ ป้ำยประชำสัมพันธ์แบบ   

     โปสเตอร์ ป้ำยไวนิล คัทเอำท์ เอกสำรสื่อสิ่งพิมพ์ (แผน่พับประชำสัมพันธ์ ฯลฯ) 

 3) โครงกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ 

  3.1 กำรอบรมกำรมสี ำนกึของผูใ้ห้บริกำรที่ดี (Service Mind) 

  3.2 กำรอบรมพัฒนำบุคลิกภำพ 

   

โดยกิจกรรมทั้งหมด สำมำรถวัดร้อยละกำรรับรู้ภำพลักษณ์ และกำรให้บริกำรที่ดีของมหำวิทยำลัย ≥60 
 

1.5 ข้อมูลพื้นฐานส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

ส่งเสริมและสนับสนุนกำรเป็นมหำวิทยำลัยแม่แบบที่ดีของสังคม (Smart Archetype  University of the 

Society) 

 วิสัยทัศน์ (Vision)  พัฒนาและประยุกต์ใช้ ICT อย่างเชี่ยวชาญ ประสานงานบริการอย่างมีคุณภาพ 
 

1.5.2 พันธกิจ (Mission 

  พัฒนำและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้ทันสมัยอย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็นแหล่งเรียนรู้และ

ให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ เพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย 

     1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area)  

1. Smart Students 

1.1 นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ สำมำรถสืบค้น ข้อมูลและสำรสนเทศในกำรเรียนรู้ได้อย่ำงเท่ำ

ทันและทั่วถึงด้วยระบบ Cloud Computing   
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1.2 นักศกึษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ มีระบบเทคโนโลยี ทั้งทำงดำ้น ฮำรด์แวร์   

ซอฟต์แวรแ์ละอินเทอร์เน็ต ที่มปีระสิทธิภำพ เพื่อช่วยเพิ่มกำรเรียนรู้อย่ำงยั่งยืน ในโลกยุค  

เศรษฐกิจดิจิตอล    

2. Smart Management 

2.1 มกีำรจัดท ำระบบสำรสนเทศแบบรวมศูนย์ เพื่อเป็นกำรประสำนและเชื่อมโยงข้อมูลของทุกหน่วยงำนใน

มหำวิทยำลัยเข้ำไว้ด้วยกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหำรใช้ประกอบกำรตัดสินใจในกำรบริหำร

จัดกำรองค์กร    

2.2 มีกำรน ำเทคโนโลยี Social Media มำใช้ในกำรประชุมและรวบรวมเป็นองค์ควำมรู้ในรูป 

แบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำมำรถท ำให้เกิดกำรบริหำรจัดกำรองค์กรได้แบบทุกที่ทุกเวลำ  

3. Smart Academic           

3.1 คณำจำรย์ นักศึกษำและบุคลำกร มีฐำนข้อมูลออนไลน์ เชงิวิชำกำรที่ทันสมัย  

3.2 มกีำรส่งเสริมและอบรมกำรสรำ้งบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เพื่อใชป้ระกอบ  

กำรเรียนกำรสอน         

4. Smart Research           

4.1 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมกีำรน ำระบบ Information Retrieval (IR) 

มำใช้ในกำรรวบรวมงำนวิจัยของบุคลำกรในมหำวิทยำลัย เพื่อใหส้ำมำรถคัดกรองและแบ่งประเภทกลุ่มองค์

ควำมรู ้ของงำนวิจัยนั้น ๆ ได้      

4.2 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมีกำรสนับสนุนกำรจัดท ำเว็บไซต์และฐำนข้อมูลออนไลน์

ให้กับกำรตพีิมพ์บทควำม วำรสำรของแต่ละหนว่ยงำน   

5. Smart Teacher & Technology        

5.1 คณำจำรย์และนักศึกษำสำมำรถแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้และสร้ำงศูนย์รวมองค์ควำมรู้ผ่ำนเว็บไซต์และ

ระบบ Augmented Reality (AR)      

5.2 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมกีำรพัฒนำแผนแม่บททำงเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อรองรับ

โมเดลกำรพัฒนำเศรษฐกิจของรัฐบำลในรูปแบบไทยแลนด์ 4.0  

 เสำหลัก (Pillar) 

ทุนควำมรู้ (Knowledge Capital)  

คุณธรรม (Morality)  

เครือขำ่ย (Partnership)  

ควำมเป็นมืออำชีพ (Professionalism)  

วัฒนธรรม (Culture) ที่วำ่ “ควำมเป็นแบบอย่ำงที่ดีตำมวิถีของรัตนโกสินทร์”  1.5.4 เสาหลัก (Pillar)  

1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

มีกำรถ่ำยทอดกำรใชเ้ทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงมจีรยิธรรม   
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1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

บริกำรด้ำนแหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยีอย่ำงมคีุณภำพ  

นิยามของค าส าคัญอัตลักษณ์ 

เป็นนักปฏิบัติ หมำยถึง บัณฑิตที่มคีวำมสำมำรถด้ำนวิชำกำรหรือวิชำชีพ มีทักษะและมีควำมมุ่งมั่นใน

กำรปฏิบัติงำน สำมำรถใช้หลักวิชำกำรด้วยควำมช ำนำญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษำเรียนรู้ และพัฒนำตนเองให้มี

ควำมก้ำวหน้ำอย่ำงตอ่เนื่อง 

เช่ียวชำญกำรสื่อสำร หมำยถึง บัณฑิตที่มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์  สังเครำะห์ สำมำรถสื่อสำรและ

ถ่ำยทอดควำมรู้ควำมช ำนำญในสำขำวิชำที่ศึกษำ โดยใช้ระบบเครือข่ำยและเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัยสู่

ชุมชนและสังคม 

มีจิตสำธำรณะ หมำยถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งท ำควำมดี

ที่เป็นประโยชน์ตอ่ชุมชน สังคม และประเทศชำติ 

1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

ยึดมั่นคุณธรรม น ำด้ำนบริกำร เชี่ยวชำญเทคโนโลยี สู่กำรเรยีนรู้ตลอดชีวติ 

นิยามของค าส าคัญเอกลักษณ์  

เน้นควำมเป็นวัง หมำยถึง เป็นมหำวิทยำลัยที่สืบสำนควำมเป็นวังสวนสุนันทำ เป็นกำรอนุรักษ์ 

โบรำณสถำนและเผยแพร่เป็นแหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้ำนต่ำงๆ โดยเฉพำะศิลปวัฒนธรรมกรุง

รัตนโกสินทร์ 

เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้สู่สำกล หมำยถึง เป็นมหำวิทยำลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำยทันสมัย

สำมำรถแข่งขันได้ในระดับชำติและนำนำชำติ ตอบสนองทุกรูปแบบกำรเรียนรู้ของผู้รับบริกำรได้อย่ำงทั่วถึงและ

มีประสิทธิภำพ 

เอกลักษณ์ (Uniqueness)  

 ยึดมั่นคุณธรรม น าด้านบริการ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 1.5.8 ค่านยิมหลัก (Core Values) 

1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญำและควำมคิดสรำ้งสรรค ์ 

2) H (Happiness & Loyalty) : ควำมผำสุกและควำมภักดีในองค์กร  

3) I (Integration & Collaboration) : บูรณำกำร และควำมรว่มมอื  

4) P (Professionalism) : ควำมเป็นมืออำชีพ 

ค่านิยมหลัก (Core Values)  
  บริการอย่างมืออาชีพ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม ท างานเป็นทีม 
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1.5.9 เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Gloals) 

เป้าหมายที่ 1 : สร้างเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับการยอมรับ : มหำวิทยำลัยมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่มี

คุณภำพตำมอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสู่กำรเป็นเอตทัคคะที่ได้รับกำร

ยอมรับในระดับชำติและนำนำชำติ  

เป้าหมายที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ : มหำวิทยำลัยมุ่งที่จะผลิตผล

งำนทำงวิชำกำร เพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ ผลิตงำนวิจัยที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของแหล่ง

ทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชำติและนำนำชำติ รวมทั้งกำรน ำไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลำงแห่งกำรเรียนรู้เพื่อกำร

บริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

เป้าหมายที่ 3 : สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา : มหำวิทยำลัยมุ่งที่จะสร้ำงเครือข่ำย

ควำมร่วมมือที่หลำกหลำยทั้งภำยในและต่ำงประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและเกิดควำมสัมพันธ์ที่ดี

กับมหำวิทยำลัย 

เป้าหมายที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ : มหำวิทยำลัยมุ่งที่จะพัฒนำระบบ

บริหำรจัดกำรภำยในที่ตอบสนองตอ่ควำมเป็นนำนำชำติ และสร้ำงชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชำติ

และนำนำชำติ  

1) ทุนควำมรู้ (Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Morality)  

3) เครือขำ่ย (Partnership)  

4) ควำมเป็นมืออำชีพ (Professionalism)  

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วำ่ “ควำมเป็นแบบอย่ำงที่ดีตำมวิถีของรัตนโกสินทร์”   

    เสาหลัก (Pillar) ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   บริกำรดี มีคุณธรรม สร้ำงสังคมแหง่กำรเรียนรู้ มุ่งสู่เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิารด้านการประชาสัมพันธเ์ชิงรุก  

ระยะ 5 ปี และประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

2.1 นโยบายด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ มียุทธศำสตร์พัฒนำมหำวิทยำลัยที่เน้นกำรสร้ำงภำพลักษณ์เป็น

ส ำคัญส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรในทุกๆ ด้ำน ส ำหรับกำรประชำสัมพันธ์นั้นนับเป็นสิ่งส ำคัญและจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง

ที่ทุกองค์กรจะต้องมี  

  การประชาสัมพันธ์เป็นงานสื่อสัมพันธ์ที่มีความส าคัญ และเป็นงานที่มีขอบเขตกว้างขวาง มีระบบงานที่ซับซ้อน
แต่งานประชาสัมพันธ์จะช่วยส่งเสริมลักษณะความเป็นผู้น าขององค์การและบุคคล ทั้งยังช่วยให้เกิดความเข้าใจ ความ
ร่วมมือทั้งจากพนักงานภายในและจากประชาชนภายนอกด้วย นับว่างานประชาสัมพันธ์มีคุณค่ าต่อสถาบันต่าง ๆ เป็น
อย่างยิ่งเพราะ การประชาสัมพันธ์ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างค่านิยมของหน่วยงานได้ดีขึ้น  ช่วยป้องกันรักษา
ชื่อเสียงของหน่วยงาน  ช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง  และช่วยส่งเสริมความนิยม และความต้องการเข้าถึงหน่วยงาน 

 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

เพื่อประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินงำนมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำในกำรสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดี 

เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงำนได้ใช้ Social Media ในกำรประชำสัมพันธ์เพื่อสร้ำงภำพลักษณ์ให้กับ

มหำวิทยำลัย 

 

2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาส านักให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ แผน

ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ ขึ้นระหว่างวันจันทร์ที่ 16 กรกฏาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพืวเตอร์ 1 อาคาร 31 ชั้น 2 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือระดมความคิด วิเคราะห์และสรุปแผนงาน/
โครงการที่จะส่งผลต่อความส าเร็จในแต่ละเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ส านัก ภายในระยะเวลา 5 ปี 
(พ.ศ. 2560 - 2564) อันจะส่งผลต่อวิสัยทัศน์ของส านักท่ีว่าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนา
ประยุกต์ใช้ ICT อย่างเชี่ยวชาญ เพื่อคุณภาพสู่การบริการ 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ก าหนดแผนงาน/โครงการ ตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2560 – 2564 ในการพัฒนาส านักขึ้น ภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์ ซึ่งในยุทธศาสตร์มี 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงาน/โครงการที่ใช้ในการขับเคลื่อนให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
มีดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ 
จ านวน 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน / โครงการ 
  1.    พัฒนาส านักให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน     6       9 9 
  2. สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น     4       5 5 
   3.   ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ     3       3 3 

รวมทั้งสิ้น     13     17 17 
 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศตระหนักถึงการผลักดันให้แผนงาน/โครงการ บรรลุความส าเร็จได้

นั้นด้วยการติดตามประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน ตามกรอบระยะเวลาที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง โดย
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศต้องพัฒนาระบบและกลไกการติดตามประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือวัด
ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินงานตามเป้าหมายหลัก อันน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินการ
ให้เท่าทันต่อสถานการณ์และบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้ 
 ทัง้นี้ กรอบทิศทางแผนยุทธศาตร์และแผนงาน/โครงการ ตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2560 – 2564 นี้ ส านักได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนงาน / 
โครงการของหน่วยงานต่อไป 

สนับสนุนการจัดท าแผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณาการและประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใน
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนา อาทิเช่น 

1. แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 
2. แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
3. แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
4. แผนพัฒนาบุคลากร 
5. แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 
6. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
7. แผนการจัดการความรู้ 
8. แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
9. แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
10. แผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย 
11. แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
12. แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ 
13. แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

การติดตามและประเมินผล 
เมื่อมีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับทุกหน่วยงานภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศแล้วจะต้องวางระบบที่จะวัดความส าเร็จในการบรรลุเป้าประสงค์ในระดับต่าง ๆ จ าเป็นต้องมีการติดตามและ
ประเมินผล เพ่ือช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบที่เกิดขึ้น อันจะช่วยให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาหา
แนวทางแก้ไขต่อไป การติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิผล จะต้องอาศัยดัชนีชี้วัดความส าเร็จในหลายมิติ และหลาย
ระดบั เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการแนวใหม่ ดังนี้ 

1. การติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งสรุปบทเรียนและ
ข้อเสนอแนะส าหรับน าไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
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2. การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานเป็น
ประจ าทุกเดือน และจัดท ารายงานผลรายไตรมาสเพ่ือแสดงถึงความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ให้ผู้บริหารทุก
ระดับทราบและด าเนินการแก้ไขเพ่ือให้การด าเนินการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมถึงการจัดท ารายงานผลงานประจ าปี
เผยแพร่สู่สาธารณะ 

3. การติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เพ่ือเร่งรัด
การด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

4. การติดตามผลตามค ารับรองการปฏิบัติการประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว โดยมีการก าหนดระยะเวลาการติดตาม
ประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

5. ควรมีกลไกเชื่อมโยงการประเมินผลงานรายบุคคลกับผลงานในระดับสาขาวิชา เพ่ือเชื่อมโยงกับผลงานใน
ระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือแสดงถึงผลส าเร็จของการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล 

 
2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

   2.4.1 จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก ระยะ 5 ปี 

และประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

      2.4.2 จัดประชุมคณะกรรมกำรจัดท าแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก ระยะ 5 ปี และ

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

2.4.3 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก ระยะ 5 ปี และประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

2.4.4 น ำเสนอแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก ระยะ 5 ปี และประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2563   

เพื่อขออนุมัต ิ
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2.5 แผนปฏบิัติการด้านการประชาสัมพนัธ์เชิงรุก ระยะ 5 ป ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปี 2560 ปี 2561
ปี 2562

(รอบ 9 เดอืน)
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

3.1 ส ำนักเป็นที่รู้จักและยอมรับใน

ระดับชำติและนำนำชำติ

3.1.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำร

ด ำเนินกำรตำมแผนกำรจัด

อันดับมหำวทิยำลัย

ระดับควำมส ำเร็จ

100 100 4 100 100 5 5 5

 - พิจำรณำจำกข้อมูล

ย้อนหลัง ซึ่งผลกำร

ด ำเนินงำนมีแนวโน้มลดลง

ในส่วนของอันดับ

3.1.1.1 สนับสนุนกำร

สร้ำงผลงำนตำมแนว

ทำงกำรจัดอันดับ

มหำวทิยำลัยใหเ้ป็นที่

โครงกำรจัดอันดับมหำวทิยำลัย (U-Ranking) รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยี

สำรสนเทศ

ฝ่ำยเวบ็ไชต์

3.2 ควำมมีชื่อเสียงของส ำนัก 3.2.1 ร้อยละของกำรรับรู้

ภำพลักษณ์และกำรใหบ้ริกำร

ของมหำวทิยำลัย

ร้อยละ 89.70 92.20 94.65 ≥80.00 ≥80.00 ≥80.00 ≥93.00 ≥93.00  - พิจำรณำจำกข้อมูล

ย้อนหลัง ซึ่งมีค่ำเปำ้หมำย

เทำ่กับ 91.60 ส ำนักจงึตั้งค่ำ

เปำ้หมำยไวท้ี่ 80.00

3.2.1.1 พัฒนำระบบ

กำรประชำสัมพันธ์

และกำรบริกำรให้

ตรงตำม

โครงกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยประกัน

คุณภำพและรำยได้

ฝ่ำยประชำสัมพันธ์

3.3 ส ำนักมีกำรใช้เทคโนโลยีและ

เคร่ืองมือต่ำงๆ 

ของ Social Media ที่ทันสมัยในกำร

สร้ำงภำพลักษณ์

3.3.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำร

ปรับปรุงเวบ็ไซต์

ระดับควำมส ำเร็จ 5 5 5 5 5 5 5 5  - เป็นตัวชี้วดัใหม่ที่เป็นเชิง

คุณภำพ จงึก ำหนดค่ำ

เปำ้หมำยควำมส ำเร็จอยู่ที่

ระดับ 5

3.3.1.1 สนับสนุนกำร

ใช้เทคโนโลยีและ

เคร่ืองมือต่ำงๆ ของ 

Social Media ในกำร

โครงกำรปรับปรุงเวบ็ไซต์ รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยี

สำรสนเทศ / รองผู้อ ำนวยกำร

ฝ่ำยประกันคุณภำพและรำยได้

ฝ่ำยเวบ็ไชต์ / ฝ่ำย

ประชำสัมพันธ์

มิติกำรพัฒนำองค์กำร

โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดแูล หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

มิติประสิทธิผล

ยทุธศาสตรท่ี์ 3 ขยายการยกยอ่งระดบันานาชาติ

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ

ผลการด าเนินงาน ค่าเป้าหมาย
แนวทางการก าหนดค่า

เป้าหมาย
แผนงาน/ กลยทุธ์
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แผนปฏบิัติการด้านการประชาสัมพนัธ์เชิงรุก ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าเป้าหมาย

ปี 2560 ปี 2561
ปี 2562

(รอบ 9 เดอืน)
ปี 2563 ภาคปกติ ภาคพเิศษ รวม

3.1.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำม

แผนกำรจัดอันดับมหำวทิยำลัย

ระดับควำมส ำเร็จ

100 100 4 5

3.1.1.1 สนับสนุนกำรสร้ำงผลงำนตำมแนวทำงกำรจัดอันดับ

มหำวทิยำลัยใหเ้ป็นที่ยอมรับในระดับนำนำชำติ

โครงกำรจัดอันดับมหำวทิยำลัย (U-Ranking) - 1,600,000.00 1,600,000.00 รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยี

สำรสนเทศ

ฝ่ำยเวบ็ไชต์

3.2 ควำมมีชื่อเสียงของส ำนัก 3.2.1 ร้อยละของกำรรับรู้ภำพลักษณ์และกำร

ใหบ้ริกำรของมหำวทิยำลัย

ร้อยละ 89.70 92.20 94.65 ≥93.00 3.2.1.1 พัฒนำระบบกำรประชำสัมพันธ์และกำรบริกำรใหต้รง

ตำมกลุ่มเปำ้หมำยทัง้ในระดับชำติและนำนำชำติ

โครงกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก -         20,000.00         20,000.00 รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยประกัน

คุณภำพและรำยได้

ฝ่ำยประชำสัมพันธ์

3.3 ส ำนักมีกำรใช้เทคโนโลยีและเคร่ืองมือต่ำงๆ 

ของ Social Media ที่ทันสมัยในกำรสร้ำงภำพลักษณ์

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

3.3.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรปรับปรุงเวบ็ไซต์ ระดับควำมส ำเร็จ 5 5 5 5 3.3.1.1 สนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีและเคร่ืองมือต่ำงๆ ของ 

Social Media ในกำรประชำสัมพันธ์

โครงกำรปรับปรุงเวบ็ไซต์ -         20,000.00         20,000.00 รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยี

สำรสนเทศ / รองผู้อ ำนวยกำร

ฝ่ำยประกันคุณภำพและรำยได้

ฝ่ำยเวบ็ไชต์ / ฝ่ำย

ประชำสัมพันธ์

มิติกำรพัฒนำองค์กำร

งบประมาณ (บาท)

โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ

มิติประสิทธิผล

3.1 ส ำนักเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชำติและนำนำชำติ

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ

ผลการด าเนินงาน

แผนงาน/ กลยทุธ์
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ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
1.1 การ น าแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ระยะ 5 ปี และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปสู่

การปฏิบัติ จ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดการประสานความร่วมมือในการ
จัดท าโครงการ/กิจกรรมให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็น
ระบบ เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1.2 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ระยะ 5 ปี และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

1.3 เพ่ือปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการน าแผนปฏิบัติการด้านการการประชาสัมพันธ์เชิง
รุก ระยะ 5 ปี และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.4 เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  ระยะ 5 ปี และประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 อย่างเป็นระบบ  

1.5  
3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ระยะ 5 ปี และประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ไปสู่การปฏิบตัิ 

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ระยะ 5 
ปี และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  ระยะ 5 ปี และประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยจัดท าแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และ
โครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  ระยะ 5 ปี และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้
เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่ก าหนด 
3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการสนับสนุนทรัพยากรได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 

และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถตอบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกระยะ 5 ปี และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้ง
สามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  

 
 

3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัตกิารด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ระยะ 5 ปีและประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของ คณะ/วิทยาลัย                       
บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกระยะ 5 ปี และประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินงาน และน าไปสู่การ
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ปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

1.  พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวชี้ วัด  
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็น
รูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ด้านการประชาสัมพันธ์    
เชิงรุก ระยะ 5 ปี และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อย่างต่อเนื่อง  

3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกระยะ 5 ปี และ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ทุกๆ เดือน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงาน เพ่ือน าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

19 

 

 
 
 

ภาคผนวก 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  
ระยะ 5 ปี และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
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