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บทสรุป 
 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ได้ด ำเนินงำนภำยใต้   พันธ

กิจและปรัชญำของมหำวิทยำลัย ในส่วนที่เน้นกำรบริกำรวิชำกำร โดยมีนโยบำยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีบริกำร

วิชำกำรทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย ด้วยควำมมุ่งมั่นในกำรปฏิบัติภำรกิจบริกำรวิชำกำรดังกล่ำว ส ำนัก

วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศได้จัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 

2569) โดยเฉพำะกำรส่ือสำรในรูปแบบกำรประชำสัมพันธ์กลำยเป็นส่ิงที่มีบทบำทและควำมส ำคัญอย่ำงมำกใน

องค์กรต่ำงๆในหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน แต่ทว่ำกำรส่ือสำรในยุคข้อมูลข่ำวสำรมีกำรแข่งขันกันสูงและ

แนวคิดกำรส่ือสำรมีกำรพัฒนำเปล่ียนแปลงอยู่ เสมอนั้น จึงเป็นข้อถกเถียงอย่ำงมำกเกี่ยว กับหลักกำร

ประชำสัมพันธ์ที่ได้ผลหรือกำรประชำสัมพันธ์อย่ำงทันท่วงทีต่อกระแสของข้อมูลข่ำวสำรที่นับวันจะมีควำม

หลำกหลำยมำกข้ึน และที่ส ำคัญประชำชนก็มีควำมรู้มำกข้ึน ดังนั้นกำรเสนอข้อมูลข่ำวสำรเพ่ือสร้ำงสัมพันธ์และ

ควำมเข้ำใจต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรจึงเป็นเรื่ องที่นักประชำสัมพันธ์จะต้องตื่นตัว   และแสวงหำ

นวัตกรรมกำรส่ือสำรสมัยใหม่ เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจ เข้ำถึงและมีส่วนร่วมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 

 

 

                          ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศิริลักษณ์  เกตุฉำย 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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2569) และประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

ส่วนที่ 1 บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล 

ในสภำวกำรณ์ปัจจุบัน เป็นสังคมแห่งกำรแข่งขันเพ่ือยกระดับในเชิงคุณภำพอย่ำงหลีกเล่ียงไม่ได้  

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ได้รับกำรจัดอันดับเป็นมหำวิทยำลัยรำชภัฏอันดับหนึ่งของประเทศไทย โดย 

webometrics ประเทศสเปนซ่ึงเป็นกำรยอมรับในศักยภำพของมหำวิทยำลัยแห่งนี้ ซ่ึงเป็นที่น่ำภำคภูมิใจ        

และจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง ที่จะต้องรักษำควำมเป็นอันดับหนึ่งนี้ไว้ และก้ำวข้ึนไปส ำหรับกำรจัดอันดับในขั้นสูงกว่ำต่อไป 

กำรจะได้รับกำรยอมรับเช่นนั้น เรำไม่อำจปฏิสธได้เลยว่ำ เครื่องมือที่ส ำคัญนั่นคือ กำรประชำสัมพันธ์เสริมสร้ำง

ภำพลักษณ์ และโดยเฉพำะกำรประชำสัมพันธ์เสริมสร้ำงภำพลักษณ์ในเชิงรุก ซ่ึงมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ

ได้ก ำหนดให้เป็นนโยบำยที่ส ำคัญ ที่หน่วยงำนภำยในทุกหน่วยจะต้องขับเคล่ือนให้บรรลุเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ร่วมกัน 

โดยมีแผนประชำสัมพันธ์เป็นตัวก ำหนดทิศทำงแห่งควำมส ำเร็จนั้น 
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1.2 โครงสร้างส านักวิทยบริการและเทคโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อธิกำรบดี 

รองอธิกำรบดี

ฝ่ำยบริหำร 

ส ำนักวิทยบรกิำร 

และเทคโนโลยี

สำรสนเทศ 

ส ำนักงำน

ผู้อ ำนวยกำร 
ศูนย์วิทยบริกำร 

ศูนย์เทคโนโลยี

สำรสนเทศ 



 
 

1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE  CHART) 
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1.4 ผลการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก ดังนี้ 

1) โครงกำรประชำสัมพันธ์ภำยใน เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำงบุคลำกรกับมหำวิทยำลัย 

1.1 กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนสื่ออิเล็คทรอนิคส์ (SMS) 

1.2 กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนส่ือสังคมออนไลน์ภำยในองค์กร (website Line 

Facebook ฯลฯ) 

1.3 กิจกรรมประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนสื่อพ้ืนฐำนภำยในองค์กร เช่น ป้ำยประชำสัมพันธ์ 

เอกสำรส่ือส่ิงพิมพ์  

2) โครงกำรประชำสัมพันธ์ภำยนอก เพ่ือเสริมสร้ำงภำพลักษณ์สู่ควำมเป็นเลิศ 

   2.1 กิจกรรมเปิดบ้ำนสวนสุนันทำรับสมำชิกใหม่ (SSRU Open House) 

   2.2 กิจกรรมประชำสัมพันธ์เผยแพร่ข่ำวและกิจกรรมผ่ำนสื่อสำรมวลชน 

   2.3 กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ส ำหรับภำยนอก  

                        ( website Line Facebook ฯลฯ) 

2.4 กิจกรรมประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนสื่อพ้ืนฐำนภำยนอก  

เอกสำรส่ือส่ิงพิมพ์ (แผ่นพับประชำสัมพันธ์ ฯลฯ) 
 

1.5 ข้อมูลพืน้ฐานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1.5.1 วิสัยทศัน์ (Vision) 

ส่งเสริมและสนับสนุนกำรเป็นมหำวิทยำลัยเอตทัคคะที่มีอัตลักษณ ์(Niche Guru University) 
 

1.5.2 พันธกิจ (Mission 

  พัฒนำและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้ทันสมัยอย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็นแหล่งเรียนรู้และ

ให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ เพ่ือสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย 

     1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area)  

1) Smart Students 
1.1) นกัศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถสืบค้น ข้อมลูและสารสนเทศในการเรียนรู้ได้อย่างเท่า

ทันและทั่วถึงดว้ยระบบ Cloud Computing       
1.2) นกัศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีระบบเทคโนโลยี ทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และ

อินเทอร์เน็ต ที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือช่วยเพิ่มการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ในโลกยุคเศรษฐกิจดิจิตอล 
2) Smart Management 

2.1) มีการจัดท าระบบสารสนเทศแบบรวมศูนย์ เพื่อเป็นการประสานและเชื่อมโยงข้อมูลของทุกหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยเข้าไว้ด้วยกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการองค์กร 
         

2.2) มีการน าเทคโนโลยี Social Media มาใช้ในการประชุมและรวบรวมเป็นองค์ความรู้ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกสท์ี่สามารถท าใหเ้กิดการบริหารจัดการองค์กรได้แบบทุกทีทุ่กเวลา  

3) Smart Academic           
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3.1) คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร มฐีานข้อมูลออนไลน์ เชิงวิชาการที่ทันสมัย  
3.2) มีการส่งเสริมและอบรมการสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เพ่ือใช้ประกอบ การเรียนการสอน

          
4) Smart Research           

4.1) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการสนับสนุนการจัดท าเว็บไซต์และฐานข้อมูลออนไลน์ให้กับ
การตีพิมพ์บทความ วารสารของแต่ละหน่วยงาน    

5) Smart Teacher & Technology        
5.1) คณาจารย์และนักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างศูนย์รวมองค์ความรู้ผ่านเว็บไซต์และ

ระบบ Augmented Reality (AR)       
5.2) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพฒันาแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 

1) ทุนควำมรู้ (Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Morality)  

3) เครือข่ำย (Partnership)  

4) ควำมเป็นมืออำชีพ (Professionalism)  

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่ำ “ควำมเป็นแบบอย่ำงที่ดีตำมวิถีของรัตนโกสินทร์”   

1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

ควำมดีงำมและกำรปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และควำมเคำรพผู้อำวุโส (Virtues and Thai Etiquette 

Practices and Seniority Recognition) 

 

1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

บริกำรด้ำนแหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยีอย่ำงมีคุณภำพ  

 

นิยามของค าส าคัญอัตลักษณ ์

เป็นนักปฏิบัติ หมำยถึง บัณฑิตที่มีควำมสำมำรถด้ำนวิชำกำรหรือวิชำชีพ มีทักษะและมีควำมมุ่งมั่นใน

กำรปฏิบัติงำน สำมำรถใช้หลักวิชำกำรด้วยควำมช ำนำญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษำเรียนรู้ และพัฒนำตนเองให้มี

ควำมก้ำวหน้ำอย่ำงต่อเนื่อง 

เช่ียวชำญกำรส่ือสำร หมำยถึง บัณฑิตที่มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์ สำมำรถส่ือสำรและ

ถ่ำยทอดควำมรู้ควำมช ำนำญในสำขำวิชำที่ศึกษำ โดยใช้ระบบเครือข่ำยและเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัยสู่

ชุมชนและสังคม 

มีจิตสำธำรณะ หมำยถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อ่ืน มุ่งท ำควำมดี

ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชำติ 

1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 



10 
 

10 

 

ยึดมั่นคุณธรรม น ำด้ำนบริกำร เชี่ยวชำญเทคโนโลยี สู่กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

นิยามของค าส าคัญเอกลักษณ์  

เน้นควำมเป็นวัง หมำยถึง เป็นมหำวิทยำลัยที่สืบสำนควำมเป็นวังสวนสุนันทำ เป็นกำรอนุรักษ์ 

โบรำณสถำนและเผยแพร่เป็นแหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้ำนต่ำงๆ โดยเฉพำะศิลปวัฒนธรรมกรุง

รัตนโกสินทร์ 

เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้สู่สำกล หมำยถึง เป็นมหำวิทยำลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำยทันสมัย

สำมำรถแข่งขันได้ในระดับชำติและนำนำชำติ ตอบสนองทุกรูปแบบกำรเรียนรู้ของผู้รับบริกำรได้อย่ำงทั่วถึงและ

มีประสิทธิภำพ 

เอกลักษณ์ (Uniqueness)  

 ยึดมั่นคณุธรรม น ำด้ำนบรกิำร เช่ียวชำญเทคโนโลยี สู่กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญำและควำมคิดสร้ำงสรรค์  

2) H (Happiness & Loyalty) : ควำมผำสุกและควำมภักดีในองค์กร  

3) I (Integration & Collaboration) : บูรณำกำร และควำมร่วมมือ  

4) P (Professionalism) : ควำมเป็นมืออำชีพ 

ค่านิยมหลัก (Core Values)  

  บริกำรอย่ำงมืออำชีพ เชี่ยวชำญเทคโนโลยี มีคุณธรรม ท ำงำนเปน็ทีม 

 

1.5.9 เป้าหมายการพัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (University Development 

Gloals) 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำส ำนักวิทยบริกำรและ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ ที่จะด ำเนินกำรไปสู่ควำมส ำเร็จ ดังนี้ 

1. บุคลำกรทุกระดับมีควำมรู้ ทักษะและทัศนคติในกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนมีควำมก้ำวหน้ำในสำย

อำชีพ 

2. ส ำนักผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ : ITA 

3. บุคลำกรทุกระดับรับรู้และมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนส ำนักตำมทิศทำงที่ก ำหนดไว้ 

4. ส ำนักมีกำรบริหำรจัดกำรอำคำรสถำนที่ และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกที่รองรับกำรด ำเนินกำรตำม

พันธกิจได้อย่ำงครบถ้วนและเกิดควำมประหยัดงบประมำณ 

5. ส ำนักสำมำรถบริหำรจัดกำรทรัพย์สิน สินทรัพย์เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติตำมภำรกิจ 

6. ส ำนักเป็นที่ยอมรับในระดับชำติและนำนำชำติ 

7. เครือข่ำยมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและเกิดควำมสัมพันธ์ที่ดีกับส ำนัก 

8. ส ำนักมีกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมควำมร่วมมือกับเครือข่ำยในประเทศและท้องถ่ิน     
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9. ส ำนักมีฐำนข้อมูลเครือข่ำยส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

10. ระบบสนับสนุนกำรศึกษำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้มำตรฐำน 

11. ส ำนักมีกำรใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่ำง ๆ ของ Social Media ที่ทันสมัยในกำรสร้ำงภำพลักษณ์ได้

อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  

ระยะ 5 ปี และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

2.1 นโยบายด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ มียุทธศำสตร์พัฒนำมหำวิทยำลัยที่เน้นกำรสร้ำงภำพลักษณ์เป็น

ส ำคัญส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรในทุกๆ ด้ำน ส ำหรับกำรประชำสัมพันธ์นั้นนับเป็นส่ิงส ำคัญและจ ำเป็นอย่ำงย่ิง

ที่ทุกองค์กรจะต้องมี  

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

 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

เพ่ือประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินงำนมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำในกำรสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดี 

เพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงำนได้ใช้ Social Media ในกำรประชำสัมพันธ์เพ่ือสร้ำงภำพลักษณ์ให้กับ

มหำวิทยำลัย 

 

2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

ประเดน็ยุทธศำสตร์ท่ี 1  พัฒนำส ำนักให้เปน็เอตทัคคะอย่ำงยั่งยืน 

ประเดน็ยุทธศำสตร์ท่ี 2  สร้ำงควำมสมัพันธ์ เช่ือมโยงเครือข่ำยและท้องถิ่น 

ประเดน็ยุทธศำสตร์ท่ี 3  ขยำยกำรยกย่องระดับนำนำชำต ิ

 
 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรทบทวนแผนปฏิบตัริำชกำร 

แผนยุทธศำสตร์ แผนกลยุทธ์ ข้ึนระหว่ำงวันจนัทรท์ี ่ 16 กรกฏำคม 2562 ณ ห้องปฏิบตัิกำรคอมพืวเตอร ์ 1 

อำคำร 31 ชั้น 2 ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือระดมควำมคิด 

วิเครำะห์และสรุปแผนงำน/โครงกำรที่จะส่งผลต่อควำมส ำเร็จในแตล่ะเป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ และ

ยุทธศำสตร์ส ำนัก ภำยในระยะเวลำ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) อันจะส่งผลต่อวิสัยทัศน์ของส ำนักที่ว่ำส ำนัก

วิทยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ พัฒนำประยกุตใ์ช้ ICT อย่ำงเช่ียวชำญ เพื่อคุณภำพสู่กำรบริกำร 

 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศได้ก ำหนดแผนงำน/โครงกำร ตำมแผนยุทธศำสตร์พฒันำ

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ พ.ศ. 2560 – 2564 ในกำรพัฒนำส ำนักข้ึน ภำยใต้ 3 ยุทธศำสตร ์

ซ่ึงในยุทธศำสตร์มี 
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เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์กลยทุธ์และแผนงำน/โครงกำรท่ีใช้ในกำรขับเคลื่อนให้บรรลุผลส ำเร็จตำม

เป้ำหมำย มีดังนี ้

  

ยุทธศาสตร ์
จ านวน 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ 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 ตามกรอบระยะเวลาที่เหมาะสมอยา่งต่อเนื่อง โดย
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศต้องพัฒนาระบบและกลไกการติดตามประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ เพื่อวัด
ความส าเร็จหรอืความล้มเหลวของการด าเนินงานตามเป้าหมายหลัก อนัน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินการ
ให้เท่าทันต่อสถานการณ์และบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้ 
 ทั้งนี้ กรอบทิศทางแผนยุทธศาตร์และแผนงาน/โครงการ ตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2560 – 2564 นี้ ส านักได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนงาน / 
โครงการของหน่วยงานต่อไป 

สนับสนุนการจัดท าแผนงาน/โครงการในลกัษณะการบูรณาการและประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใน
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนา อาทิเช่น 

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

การติดตามและประเมินผล 

เมื่อมีกำรแปลงแผนไปสู่กำรปฏิบตัิทีเ่กีย่วข้องกับทุกหน่วยงำนภำยในส ำนักวทิยบรกิำรและเทคโนโลยี

สำรสนเทศแล้วจะต้องวำงระบบที่จะวัดควำมส ำเร็จในกำรบรรลุเป้ำประสงค์ในระดับต่ำง ๆ จ ำเป็นต้องมีกำร

ติดตำมและประเมินผล เพ่ือช่วยให้ทรำบถึงควำมกำ้วหน้ำ ปัญหำอุปสรรค ผลกระทบทีเ่กิดข้ึน อันจะช่วยให้
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ผู้รับผิดชอบพิจำรณำหำแนวทำงแก้ไขต่อไป กำรติดตำมและประเมินผลท่ีมีประสิทธิผล จะตอ้งอำศัยดัชนช้ีีวัด

ควำมส ำเร็จในหลำยมิติ และหลำยระดบั เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรบริหำรจัดกำรแนวใหม่ ดังนี้ 

1. กำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรวำงแผนยทุธศำสตร์ พร้อมทั้งสรุป

บทเรียนและข้อเสนอแนะส ำหรับน ำไปใช้ในกำรปรบัปรุงกระบวนกำรจัดท ำแผนเชิงยุทธศำสตรข์ององค์กรให้มี

ประสิทธิภำพต่อไป 

2. กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏบิัติรำชกำรประจ ำปี โดยกำรจัดท ำรำยงำนผลกำร

ด ำเนินงำนเปน็ประจ ำทุกเดือน และจัดท ำรำยงำนผลรำยไตรมำสเพ่ือแสดงถึงควำมก้ำวหน้ำ และปัญหำ

อุปสรรคต่ำง ๆ ให้ผูบ้ริหำรทุกระดับทรำบและด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ือใหก้ำรด ำเนินกำรบรรลุเป้ำหมำยท่ีตั้งไว้ 

รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนผลงำนประจ ำปีเผยแพร่สู่สำธำรณะ 

3. กำรติดตำมผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ ผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง และกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ เพ่ือ

เร่งรัดกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนท่ีก ำหนด 

4. กำรติดตำมผลตำมค ำรับรองกำรปฏบิัติกำรประจ ำปีที่ก ำหนดไว้แล้ว โดยมกีำรก ำหนดระยะเวลำกำร

ติดตำมประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

5. ควรมีกลไกเช่ือมโยงกำรประเมินผลงำนรำยบุคคลกับผลงำนในระดับสำขำวิชำ เพ่ือเช่ือมโยงกับ

ผลงำนในระดบัมหำวิทยำลยั เพ่ือแสดงถึงผลส ำเร็จของกำรถ่ำยทอดแผนยุทธศำสตร์สู่ระดับหน่วยงำนและ

ระดับบุคคล 

 

2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

   2.4.1 จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก ระยะ 5 ปี 

และประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

      2.4.2 จัดประชุมคณะกรรมกำรจัดท าแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก ระยะ 5 ปี และ

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

2.4.3 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก ระยะ 5 ปี และประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

2.4.4 น ำเสนอแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก ระยะ 5 ปี และประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2564   

เพ่ือขออนุมัติ 
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2.5 แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ระยะ 5 ปี 

กิจกรรม/

โครงการ 

วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569 2565 2566 2567 2568 2569 

1  โครงกำรสรำ้ง

สื่อมัลติมเีดีย

โดยกำรใช้

ควำมรู้ทำงด้ำน

เทคโนโลยี

สำรสนเทศเพื่อ

พัฒนำศักยภำพ

ขององค์กร 

 เพ่ือส่งเสริมควำมมี

ช่ือเสียงของ

มหำวทิยำลัยโดยมี 

นักเรียนเลือกศึกษำ

ต่อในมหำวิทยำลยั 

 ร้อยละ

ควำมส ำเร็จกำร

กำรผลิตสื่อ

มัลติมีเดีย 

 80 85 90 95 100    80 85 90 95 100  ศูนย์

เทคโนโลยี

สำรสนเทศ 

2

. 
L I B R A R Y 

บริกำรไมเ่คย

หยุด 

 เพ่ือตอบสนอง

ควำมต้องกำร

ผู้รับบริกำรในกำร

สืบค้นขอ้มูล

สำรสนเทศ ได้

สะดวก รวดเร็ว 

 ร้อยละควำมพงึ

พอใจผู้รับบริกำร 

 80 80 80 80 80 

  

 80 80 80 80 80  ศูนย์วิทย

บริกำร 

3

  

 โครงแต่งกำย
ด้วยผ้ำไทย 

 เพ่ือเอกลักษณ์

ควำมเป็นไทยและ

สร้ำงภำพลักษณท์ีด่ี

ให้กับมหำวิทยำลยั

และส ำนักวทิย

บริกำรฯ 

 ร้อยละกำรแต่ง
กำยแต่งกำยด้วย

ผ้ำไทย 
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แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 

ปี 2565 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

ระบุประเภทของกิจกรรม 

 1   โครงกำรสร้ำงสื่อ
มัลติมีเดียและจัดท ำข่ำว

เผยแพร่ประชำสัมพันธ์

ผ่ำนสื่อ Social Medial 

  
เพ่ือส่งเสริมควำมมี

ภำพลักษณท์ี่ดใีหก้ับ

มหำวทิยำลัยและส ำนัก

วิทยบริกำรฯ 

 

 รอ้ยละ

ควำมส ำเร็จกำร

กำรผลิตสื่อ

มัลติมีเดีย 

 80 อำจำรย์ 

นักศกึษำ 

เจ้ำหนำ้ท่ี 

ประชำนชนทั่วไป 

 ต.ค. 64-ก.ย. 65 

  

- ส ำนักวิทยบริกำรฯ 

- ศูนยว์ิทยบรกิำร 

- ศูนยเ์ทคโนโลยี

สำรสนเทศ 

 2.  L I B R A R Y บรกิำรไม่

เคยหยุด 
  ร้อยละควำมพงึพอใจ
ผู้รับบริกำร 

 ร้อยละควำมพงึพอใจ
ผู้รับบริกำร 

 80  อำจำรย์ 
นักศกึษำ 

เจ้ำหนำ้ท่ี 

ประชำนชนทั่วไป 

 ต.ค. 64-ก.ย. 65 

  

 ส ำนักวิทยบริกำรฯ 

- ศูนยว์ิทยบรกิำร 

- ศูนยเ์ทคโนโลยี

สำรสนเทศ 
 3.  โครงแต่งกำยด้วยผ้ำไทย   เพ่ือเอกลักษณ์ควำม

เป็นไทยและสร้ำง

ภำพลักษณท์ี่ดใีหก้ับ

มหำวทิยำลัยและส ำนัก

วิทยบริกำรฯ 

 ร้อยละบุคลำกร
ส ำนักวทิยบริกำรฯ 

แต่งกำยด้วยผ้ำไทย 

 100 

 ผู้บริหำรและ
เจ้ำหนำ้ท่ีส ำนักวิทย

บริกำรฯ 

 ต.ค. 64-ก.ย. 65 

  

 ส ำนักวิทยบริกำรฯ 

- ศูนยว์ิทยบรกิำร 

- ศูนยเ์ทคโนโลยี

สำรสนเทศ 
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ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
1.1 กำร น ำแผนปฏิบตัิกำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก ระยะ 5 ป(ี2565-2569)  และประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ.2565 ไปสู่กำรปฏิบตัิ จ ำเป็นต้องใหค้วำมส ำคัญตอ่กำรบริหำรจัดกำรเพื่อใหเ้กิดกำรประสำน

ควำมร่วมมือในกำรจัดท ำโครงกำร/กิจกรรมให้ส ำเร็จตำมวัตถปุระสงค์ ยุทธศำสตร์ และเป้ำประสงค์เชิง

ยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยที่ก ำหนดไว้ รวมทั้งมีกำรพัฒนำกำรตดิตำมประเมนิผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน

อย่ำงเปน็ระบบ เพ่ือให้เกิดผลในทำงปฏิบัตไิด้อย่ำงเปน็รปูธรรม ซ่ึงได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1.2 เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ และควำมเข้ำใจรว่มกันของบุคลำกรภำยในหน่วยงำนในเรื่องกำร

ด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมด้ำนกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก ระยะ 5 ปี (2565-2569) และประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ.2565 

1.3 เพ่ือปรับประบวนกำร และกลไกกำรบริหำรจัดกำรกำรน ำแผนปฏบิัติกำรด้ำนกำรกำร

ประชำสัมพนัธ์เชิงรุก ระยะ 5 ป(ี2565-2569)  และประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ไปสู่กำรปฏบิัติได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ 

1.4 เพ่ือให้มกีำรติดตำมประเมินผลแผนปฏิบัตกิำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์เชิงรกุ  ระยะ 5 ป ี

(2565-2569)  และประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 อย่ำงเปน็ระบบ  

 
3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติการดา้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ระยะ 5 ปี และประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติ 

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่ำว จึงก ำหนดทำงกำรน ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก 

ระยะ 5 ปี และประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ไปสู่กำรปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก  ระยะ 5 ปี และ

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 โดยจัดท ำแนวทำงกำรส่ือสำรและประชำสัมพันธ์เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจใน

ภำรกิจ เป้ำหมำย และโครงกำร/กิจกรรมให้กับบุคลำกรภำยในหน่วยงำน ได้ทรำบถึงบทบำทควำมรับผิดชอบ

ของตนที่จะสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก  ระยะ 5 ปี และประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2564 ให้เกิดผลในทำงปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมำณ และกำรพัฒนำสมรรถภำพบุคลำกรให้สอดคล้องกับแนวทำงที่ก ำหนด 

3. ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับแผนที่ก ำหนดไว้ และน ำไปสู่กำรพิจำรณำกำรสนับสนุน

ทรัพยำกรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

4. สร้ำงกลไกประสำนงำนภำยในกับหน่วยงำนให้ขับเคล่ือนโครงกำร/กิจกรรมให้มีควำมก้ำวหน้ำอย่ำง

ต่อเนื่อง และมีกำรแลกเปล่ียนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ำยทอดควำมรู้ซ่ึงกันและกัน โดยอำศัยเทคโนโลยี

สำรสนเทศมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรส่ือสำร พร้อมจัดท ำฐำนข้อมูลให้สำมำรถเข้ำถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่ำย 

5. ติดตำม ตรวจสอบผลที่ได้รับจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมของหน่วยงำน ว่ำสำมำรถ

ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุกระยะ 5 ปี และประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2564 รวมทั้งสำมำรถประเมินผลได้อย่ำงเป็นรูปธรรม  
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3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ระยะ 5 ปี (2565-2569) 

และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 กำรติดตำม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส ำคัญที่จะสนับสนุนให้กำรด ำเนินงำนของคณะ/วิทยำลัย                       

บรรลุเป้ำประสงค์ตำมที่ก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุกระยะ 5 ปี และประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้ผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำนทรำบถึงควำมส ำเร็จหรือควำมล้มเหลวของกำร

ด ำเนินงำน และน ำไปสู่กำรปรับเปล่ียนแนวทำงกำรด ำเนินงำนเพ่ือแก้ไขปัญหำอุปสรรคให้เหมำะสมเท่ำทัน

สถำนกำรณ์ และสำมำรถบรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยได้ โดยจัดท ำระบบกำรติดตำมและประเมินผล ดังนี้ 

1. พัฒนำองค์ควำมรู้และเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจเรื่องกำรติดตำมประเมินผลและก ำหนดตัวช้ีวัด 

แก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้ำงทักษะในกำรติดตำมประเมินผลและสำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่ำง

เป็นรูปธรรม 

2. พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุน  กำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ด้ำนกำร

ประชำสัมพันธ์    เชิงรุก ระยะ 5 ปี และประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 อย่ำงต่อเนื่อง  

3. ก ำหนดให้มีกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำของแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุกระยะ 5 ปี 

และประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564ทุกๆ เดือน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงกำร/กิจกรรมท ำกำร

วิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน เพื่อน ำไปสู่กำรตัดสินใจของผู้บริหำร 
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ภาคผนวก 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  

ระยะ 5 ปี (2565-2569) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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ประมวลภาพกิจกรรมการจัดท าแผน แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

 
 

 
 

 
 
 
 


