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บทสรุปสำหรับผู้บรหิาร 

 
ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง  ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ ่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์บนแนวคิดที่

สอดคล้องกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ที่จะพัฒนาศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง   ไปสู่

การเป็นองค์กรที่มีคุณภาพผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของสังคม โดยได้

กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “แหล่งการเรียนรู ้พึ่งพาตนเองได้  มีความยั่งยืน” ศูนย์การศึกษาจังหวัด

ระนอง   มุ่งที่จะเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และด้าน

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ   ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้และมีความยั่งยืน 

สำหรับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อการดำเนินการ

ตามแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศูนย์การศึกษา

จังหวัดระนอง   ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู ้ด้านสารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดยมี

ระยะเวลาดำเนินการตัง้แต่ ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564 

การนำแผนปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ไปสู่การปฏิบัติจำเป็นต้องให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสาน

ความร่วมมือในการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การจัดทำโครงการ/กิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

รวมทั้งมีการพัฒนาระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอย่างเป็น

ระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  

การกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานและความสำเร็จ ศูนย์การศึกษา

จังหวัดระนอง  มีระบบและกลไกเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ อันจะก่อให้เกิด

การปรับปรุง การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื ่อง ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง  จะต้องรับการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานจากหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้องค์กรนั้นสามารถ

บริหารงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพสูงสุด 
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ส่วนที่ 1 บทนำ 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในการเป็น

มหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 ของประเทศไทย อันเนื่องมาจากศักยภาพด้านการเรียนการ

สอน การวิจัยทั้งในระดับภายในประเทศและนานาชาติ ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการเรียนการสอน โดยแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ระยะ 5 ปี 

(2560-2564) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง จัดทำขึ้น

เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ตามแผนยุทธศาสตร์

ในการพัฒนามหาวิทยาลัย  และสอดรับกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย

และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ วิเคราะห์ปัจจัยภายในและ

ภายนอกต่าง ๆ ในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร เพื ่อให้การ

ดำเนินการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นองค์กรที่มีการบริหารการ

จัดการที่ดี โปร่งใส สามารถใหบ้ริการทางวชิาการที่ดีมปีระสิทธิภาพ ตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์ 

นโยบาย เป้าหมายและวัตถุประสงค์ ของการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เหมาะสมกับ

สภาวะเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ในอนาคต 

เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยมี 4 ด้าน ได้แก่ 

เป้าหมายที่ 1: สร้างเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับการยอมรับ: มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิต

บัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อ

มุ่งสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

เป้าหมายที่ 2: สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ: มหาวิทยาลัยมุ่งที่

จะผลิตผลงานทางวิชาการ เพื ่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่

ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการ

นำไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรูเ้พื่อการบริการวชิาการแก่สังคม 

เป้าหมายที่3: สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา: มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ  เพื่อให้มีส่วนร่วมใน

การพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดกีับมหาวิทยาลัย 

เป้าหมายที่ 4: สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ: มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะ

พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงใหเ้ป็น

ที่รูจ้ักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
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ยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อ

บรรลุตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาระหว่างปี พ.ศ. 2560 ถึง ปี พ.ศ 2564 ดังนี ้ 

ยุทธศาสตร์ที ่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั ่งยืนเป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์หลัก คือ มีมหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีความยั่งยืนและได้รับการยอมรับในระดับชาติ

และนานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ที ่  2 สร้างผลงานวิชาการตีพิมพ์ เผยแพร่และสิทธิทางปัญญา 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก คือ ผลงานวิชาการวิจัยและงานสร้างสรรค์ได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร่ในระดับชาติหรอืนานาชาติตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศกึษาที่กำหนด 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครอืข่าย เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

หลักคือ เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดกีับมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาตร์หลัก คือ 

มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาจังหวัด

ระนอง จึงจัดทำแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อให้ตอบสนองและ

เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับทางมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการดำเนินการดา้น

เทคโนโลยีและสารสนเทศใหเ้ป็นไปตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564 ตามยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์ที่ 1.10 มหาวิทยาลัยมีอาคารสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่รองรับการ

ดำเนินการตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วน  และยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับ

นานาชาติ  เป้าประสงค์ที่ 4.5 มหาวิทยาลัยมีการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ ของ 

Social Media ที่ทันสมัยในการสร้างภาพลักษณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มีพื้นที่ประมาณ  128  ไร่   ณ   เลขที่  99  หมู่ที่  

1  ตำบลหงาว  อำเภอเมือง    จังหวัดระนอง  85000 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กำหนดให้ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองเป็นศูนย์การศึกษาเพื่อตอบสนองนโยบาย เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของชุมชน 

อีกทั้งศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองยังมีความพร้อมด้านบุคลากรที่มีประสบการณ์ทางด้านโลจิ

สติกส์และซัพพลายเชน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และบริการทั้งของภาครัฐและเอกชน ซึ่ง

สามารถถ่ายทอดให้นักศึกษาได้เข้าใจ มีส่วนร่วม และสามารถแก้ไขปัญหาในสายงานดังกล่าว

ได้อย่างเต็มความสามารถ 
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   การจัดตั ้งศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เนื ่องจากในพื ้นที ่ต ั ้งดังกล่าวไม่มี

สถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่เปิดดำเนินการหรือไม่มีการจัดการศึกษาทางด้านโลจิสติกส์

ซัพพลายเชน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ หรือในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการ

ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและเป็นการเตรียมความพร้อมแก่บุคคลเพื่อรับการ

เปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงได้ดำเนินการเปิดศูนย์การศึกษา

ในเขตพืน้ที่จังหวัดระนอง โดยมีหลักสูตรการเรียนการสอน ดังนี้ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาการจัดการโลจิสติกส์ และสาขาวิชาการจัดการคุณภาพ หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที ่ยวและบริการ และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

 

          

 

 

 

 

1.2 โครงสร้างหน่วยงาน 
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 

 
1.4 ผลการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผ่านมา 

  

การดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่

ผ่านมา 

 

ปีการศึกษา 

ปีการศึกษา 

2559 

ปี

การศึกษา 

2560 

ปีการศึกษา 

2561 

ระดับพึงพอใจของผู้บริการต่อการให้บริการ 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- - - 
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1.5 ข้อมูลพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

“แหล่งการเรียนรู้ พึ่งพาตนเองได้  มีความยั่งยืน” 

ศูนย์การศกึษาจังหวัดระนอง   มุ่งที่จะเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านด้านโลจสิติกส์และซัพ

พลายเชน และด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ   ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้และมีความ

ยั่งยืน 

1.5.2 พันธกิจ (Mission) 

      1) ให้การศึกษา (To offer education) ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็น

เอตทัคคะ ฝกึหัดครู ปลูกฝังประชาชนให้สามารถเรียนรู้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่

รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มีแนวโน้มเป็นนานาชาติ มีจิตวญิญาณในการท้าทาย โดยไม่

กลัวล้มเหลว 

        2) วิจัย (To conduct research) มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศกึษาวิจัยในศาสตร์ที่

เป็นเอตทัคคะ ที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความ

เจริญรุ่งเรือง ผ่านการแสวงหาด้วยการวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ 

      3) บริการวิชาการ (To provide academic services) การส่งมอบผลงาน

วิชาการในระดับเอตทัคคะที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมสี่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น 

และสังคม 

       4) ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (To conserve arts and culture) การ

ส่งเสริมและสนับสนุนศลิปะ 

1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

     1) เป็นแหล่งการเรียนรูใ้ห้แก่ชุมชน 

     2) ผลิตบัณฑิตเนน้องค์ความรูเ้กี่ยวกับการท่องเที่ยว และโลจสิติกส์ 

     3) บริการวชิาการมุ่งตอบและแก้ไขปัญหาสังคมโดยร่วมกับชุมชนท้องถิ่น 

1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 

            1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital) 

        2) คุณธรรม (Morality) 

        3) เครือข่าย (Partnership) 

        4) ความเป็นมอือาชีพ (Professionalism) 

  5) วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์” 
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1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

                  “เป็นองค์กรแห่งความผาสุก  ทำงานด้วยใจ  ให้บริการที่เป็นเลิศ  เชิดชู

คุณธรรม  น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity)  

                   เป็นนักปฏิบัติ  ถนัดวิชาการ  เช่ียวชาญวิชาชีพ  ชำนาญการคิด   มีจิตสาธารณะ 

  ( Good practitioner, academic excellent individual, communication expertise, 

skillful thinker and public minded contributor) 

1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

                  เชี่ยวชาญทักษะวิชาชีพ   

1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

        1) จัดการศกึษาเชิงคุณภาพเพื่อสู่ความเป็นเลิศ  

         2) มุ่งมั่นการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  

         3) สร้างคุณค่าและนวัตกรรมให้ผู้รับบริการ  

         4) โปร่งใส ยืดหยุ่น และเป็นธรรม  

         5) บุคลากรทุกคน มีคุณค่าต่อองค์กร 

1.5.9 เป้าหมายการพัฒนาศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง(Development Goals) 

       ยุทธศาสตร์ที่1 พัฒนาศูนย์การศกึษาให้เป็นเอตทัคคะที่มีความยั่งยืน 
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิารด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

2.1 นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2.1.1  นำเทคโนโลย ีและสารสนเทศมาใช ้ เพ ื ่ อ เพ ิ ่ มประส ิทธ ิภาพ และข ีด

ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

 2.1.2  เพิ่มทักษะการเรียนรู้และถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศที่จำเป็น 

ให้มีความทันสมัย เหมาะสมและสอดคล้องกับความตอ้งการของบุคลากรในองค์กร 

 2.1.3  พัฒนาระบบฐานข้อมูลใหม้ีประสิทธิภาพ มีความยั่งยืน มีคุณภาพ ครอบคลุมข้อมูลทุก

ด้าน  ที่สำคัญสามารถใช้งานและเข้าถึงระบบได้อย่างง่าย สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึงและมีความปลอดภัย 

 2.1.4  พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีระบบการเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่อง สรา้ง

วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเรียนรูแ้ก่บุคลากรวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติ

การด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.2.1  เพื่อปรับปรุง พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงาน  

และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานสถานศกึษาในยุคดิจทิัล  

2.2.2  เพื่อให้การบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากร / นักศึกษาที่เอื้อ

ต่อการเรียนรูแ้ละปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายของ

มหาวิทยาลัย 

2.3.1 ยุทธศาสตร์ 

 -  ยุทธศาสตร์ที่1 พัฒนาศูนย์การศกึษาให้เป็นเอตทัคคะที่มีความยั่งยืน 

2.3.2 เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร์ 

 -  มีการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่าง ๆ ของ Social Media ที่ทันสมัยในการ

สร้างภาพลักษณ์ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2.3.3 ตัวช้ีวัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

จำนวนระบบสารสนเทศที่มกีารพัฒนาหรอืปรับปรุง  1 

ระด ับความพึงพอใจของผู ้ร ับบร ิการต ่อการให ้บร ิการด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

≥ 3.51 
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2.4 ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทบทวนผลการปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคล้องกับปรัชญา 
วิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัตริาชการ

ประจำปี  

เผยแพร่แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สู่การปฏิบัติ 

ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สู่การปฏิบัติ 

 

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง   
พิจารณาเห็นชอบผลการทบทวนผลการปฏิบัติการด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จัดทำแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผ่านคณะกรรมการประจำศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง   
เพ่ือพิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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          2.5  แผนปฏิบัตกิารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ.2560-2564)  

กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วดั กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการปรับปรุง

เว็บไซต์ทัง้

ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ 

พร้อม

ประชาสัมพันธ์บน

สื่อสังคมออนไลน์ 

(Social Media) 

เพื่อกระตุ้นให้เกิดการ

ปรับปรุงเว็บไซต์

ภาษาอังกฤษอย่าง

ต่อเนื่องพร้อมท้ังมีการ

ใชเ้ทคโนโลยแีละ

เครื่องมือต่าง ๆของ 

Social Media ท่ีทันสมัย

ในการสร้างภาพลักษณ์

และประชาสัมพันธ์

อย่างมีประสิทธิภาพ 

ระด ับความสำเร็จ

ของการปร ั บป รุ ง

เนื้อหาในเว็บไซต์ 

5 5 5 5 5 นักศกึษา/

บุคลากร/

บุคคลภาย

นอก 

10,000  10,000 10,000 5,000 5,000 -หัวหนา้

สำนกังาน 

 ศูนย์การศกึษา 

 จังหวัดระนอง 

- น.ส.

กนกวรรณ 

 คชพันธ์  

2 โครงการปรับปรุง

ข้อมูลเครอืข่ายใน

ฐานเครอืข่ายของ

มหาวทิยาลัย 

เพื่อพัฒนาหรอื

ปรับปรุงฐานขอ้มูลใน

การบริหารจัดการท่ี

เอื้อต่อการสร้าง

ความสัมพันธ์กับ

เครอืข่ายและทอ้งถิ่น  

ร้อยละขอ้มูล

เครอืข่ายท่ีบันทึกใน

ฐาน 

- - - 100 100 นักศกึษา/

บุคลากร/

บุคคลภายนอ

ก 

- - - - - -หัวหนา้

สำนกังาน 

 ศูนย์การศกึษา 

 จังหวัดระนอง 

- น.ส.กนกวรรณ 

 คชพันธ์ 
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กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วดั 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564  2560 2561 2562 2563 2564  

3 โครงการอบรม

ให้ความรู้ด้าน

สารสนเทศของ

มหาวทิยาลัย  

เพื่ออัพเดทและ

เพิ่มพูนความรู้

และศักยภาพใน

การใช้ระบบ

สารสนเทศให้แก่

บุคลากรภายใน

มหาวทิยาลัย 

ร้อยละของ

บุคลากรท่ี

สามารถใช้งาน

ระบบ

สารสนเทศของ

มหาวทิยาลัยได ้

ร้อยละ 

80 

ร้อยละ 

80 

ร้อยละ 

80 

ร้อยละ 

80 

ร้อยละ 

80 

 บุคลากร 

สายวชิาการ 

- - - - 5,000 -หัวหนา้สำนกังาน 

 ศูนย์การศกึษา 

 จังหวัดระนอง 

-น.ส.กนกวรรณ 

 คชพันธ์ 
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  2.5.2 แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 

ปี 2564 

กลุ่มเปา้หมาย 
ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

1) โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ทัง้

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

พร้อมประชาสัมพันธ์บนสื่อ

สังคมออนไลน์ (Social 

Media) 

เพื่อกระตุ้นให้เกิด

การปรับปรุงเว็บไซต์

ภาษาอังกฤษอย่าง

ต่อเนื่องพร้อมท้ังมี

การใช้เทคโนโลยแีละ

เครื่องมือต่าง ๆของ 

Social Media ท่ี

ทันสมัยในการสร้าง

ภาพลักษณ์และ

ประชาสัมพันธ์อย่าง

มปีระสิทธิภาพ 

ระดับความสำเร็จ

ของการปรับปรุง

เนื้อหาในเว็บไซต์ 

ระดับ 5 นักศกึษา/บุคลากร ต.ค. 63 –  

ก.ย. 64 

5,000 -หัวหนา้สำนกังาน 

ศูนย์การศกึษา 

จังหวัดระนอง 

-น.ส.กนกวรรณ 

คชพันธ์ 

2) โครงการปรับปรุงข้อมูล

เครอืข่ายในฐานเครอืข่าย

ของมหาวิทยาลัย 

เพื่อพัฒนาหรอื

ปรับปรุงฐานขอ้มูลใน

การบริหารจัดการท่ี

เอื้อต่อการสร้าง

ความสัมพันธ์กับ

เครอืข่ายและทอ้งถิ่น  

ร้อยละขอ้มูล

เครอืข่ายท่ีบันทึก

ในฐาน 

100 นักศกึษา/บุคลากร/

บุคคลภายนอก 

ต.ค. 63 –  

ก.ย. 64 

- 
-หัวหนา้สำนกังาน 

ศูนย์การศกึษา 

จังหวัดระนอง 

-น.ส.กนกวรรณ 

คชพันธ์ 
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กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 

ปี 2564 

กลุ่มเปา้หมาย 
ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

3) โครงการอบรมให้ความรู้

ด ้ า น ส า ร ส น เ ท ศ ข อ ง

มหาวทิยาลัย  

เพื่ออัพเดทและ

เพิ่มพูนความรู้และ

ศักยภาพในการใช้

ระบบสารสนเทศ

ให้แก่บุคลากรภายใน

มหาวทิยาลัย 

ร้อยละความพงึ

พอใจของ 

บุคลากรสาย

วชิาการและสาร

สนับสนุนท่ีมีต่อ

การระบบ

สารสนเทศ 

ร้อยละ 80  บุคลากรสาย

วชิาการ 

ต.ค. 63 – ก.ย. 64         5,000 -หัวหนา้สำนกังาน 

 ศูนย์การศกึษา 

 จังหวัดระนอง 

-น.ส.กนกวรรณ 

  คชพันธ์ 
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ส่วนที่ 3 แนวทางการนำแผนสู่การปฏิบัตแิละการตดิตามประเมินผล 

 

 การนำแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564  ไปสู่การปฏิบัติ จำเป็นต้องใหค้วามสำคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสาน

ความร่วมมือในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ที่กำหนดไว้ รวมทั้งมีการ

พัฒนาการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทาง

ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้กำหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสรา้งความรู ้และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่อง

การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อปรับประบวนการ และ

กลไกการบริหารจัดการการนำแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อย่างเป็นระบบ  

 

3.1 แนวทางการนำแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จงึกำหนดทางการนำแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี

และสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยจัดทำแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง

ความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้

ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้าน

เทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับ

แนวทางที่กำหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่กำหนดไว้ และนำไปสู่การพิจารณา

การสนับสนุนทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มี

ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้
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ซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดทำ

ฐานขอ้มูลให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน 

ว่าสามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  

 

3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะสนับสนุนให้การดำเนินงานของศูนย์

การศึกษาจังหวัดระนอง  บรรลุเป้าประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี

และสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึง

ความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการดำเนินงาน และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการ

ดำเนนิงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผล

สำเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดทำระบบการตดิตามและประเมินผล ดังนี้ 

1. พัฒนาองค์ความรูแ้ละเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการตดิตามประเมินผลและกำหนด

ตัวชี้วัดแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนำมาใช้

ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้าน

เทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อย่างต่อเนื่อง  

3. กำหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทุก ๆ เดือน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละ

โครงการ/กิจกรรมทำการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 
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ภาคผนวก 

ก. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระยะ 5 ป(ี พ.ศ. 2560 – 2564 ) และประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564 
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