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ประเทศไทยก ำลังก้ำวเข้ำสู่กำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญ เนื่องมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงในระดับโลกเข้ำสู่ เศรษฐกิจฐำนควำมรู้ (Knowledge Economy) ซึ่งเป็นระบบ
เศรษฐกิจที่มีกำรสร้ำงสรรค์ควำมรู้และน ำควำมรู้ มำใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพในกำรขับเคลื่อนกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคม นอกจำกนั้นควำมก้ำวหน้ำ ของเทคโนโลยี
สำรสนเทศ โดยเฉพำะเทคโนโลยีด้ำนอินเทอร์เน็ต ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ กำรวิเครำะห์ ข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data Analytic) กำรใช้อปุกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ และ
เครือข่ำยสังคม (Social Network) ท ำให้ทั่วโลกก้ำวเข้ำสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ซึ่งจะมีเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นกลจักรส ำคัญในกำรขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ 
ซึ่งควำมเปลี่ยนแปลงเหล่ำนี้ได้ส่งผลกระทบอย่ำงมำกกับภำคกำรศึกษำซึ่งต้องปรับตัวให้ทันกับกำรเปลี่ ยนแปลง ด้วยกำรสร้ำงบุคลำกรและองค์ควำมรู้ต่ำง ๆ โดยใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศเป็นตัวขับเคลื่อนแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ ปีงบประมำณ 2560 - 2564 ซึ่งเป็นแผนยุทธศำสตร์ที่จะช่วยให้
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์มีกำรพัฒนำด้ำนสำรสนเทศที่ชัดเจน ยั่งยืน และสนับสนุนแผนระดับชำติ คือแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ที่จะมุ่งเน้นด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร และประโยชน์ในกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณ รวมทั้ง
พิจำรณำกำรขอปรับรำยละเอียดของโครงกำรเมื่อหน่วยงำนไม่สำมำรถด ำเนินงำนตำมที่ก ำหนดได้ อย่ำงเป็นรูปธรรมเพ่ือให้สอดคล้องกับทิศทำงกำรยกระดับกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำของประเทศ ในขณะเดียวกันได้สนับสนุนกำรขับเคลื่อนนโยบำยยุทธศำสตร์ต่ำง ๆ ในกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ให้ก้ำวไปสู่กำรเป็น Digital University 
ให้มุ่งไปสู่กำรบริหำรจัดกำรด้ำนสำรสนเทศแบบองค์รวมอย่ำงยั่งยืน ในกำรบรรลุเป้ำหมำยจะมียุทธศำสตร์หลักทั้งหมด 3 ยุทธศำสตร์ คือ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรให้มีควำมมั่นคงปลอดภัย สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรครอบคลุมทั้งมหำวิทยำลัย ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศให้ก้ำวสู่ยุคสังคมดิจิทัล และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำบุคลำกรและนักศึกษำให้มีทักษะ ควำมรู้ ควำมเข้ำใจและกำรใช้งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ในแต่ละยุทธศำสตร์จะมี
โครงกำรกิจกรรมต่ำง ๆ ที่สนับสนุนตำมภำรกิจ ทั้งนี้ ภำพรวมของแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศ ระยะ 5 ปี จะใช้งบประมำณกำรลงทุนทั้งสิ้น 59,530,074บำท มีโครงกำรที่
จะด ำเนินกำร ทั้งสิ้น 144 โครงกำร แยกเป็นงบประมำณปี 2560 จ ำนวน 7,445,000 บำท ปี 2561 จ ำนวน 8,695,433 บำท ปี 2562 จ ำนวน 7,795,381 บำท ปี 2563 จ ำนวน 
2,570,000 บำท ปี 2564 จ ำนวน 33,024,260 บำท ผลที่คำดว่ำจะได้รับจำกพัฒนำกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศตำมแผนแม่บท คือ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์จะมี
ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยที่สูงขึ้น และลดต้นทุนกำรด ำเนินงำนลง เพ่ือให้มหำวิทยำลัยสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยในกำรสร้ำงศำสตร์แห่งแผ่นดินเพ่ือควำมอยู่
ดีกินดีของประชำชนใน ชำติอย่ำงยั่งยืนสืบไป  
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บทที่1 
บทน ำ 

  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับ
ปริญญาเอก ครอบคลุมทั้งกลุ่มสาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและด้านสังคมศาสตร์ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานสากล โดยมีนโยบายหลักที่ชัดเจนใน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นแนวทางในการสงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชสนับสนุนการบริหารจัดการ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สงเสริมใหมีการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย พรอมทั้งจัดหาเครื่องมือและอุปกรณใหเพียงพอ 
ตอการใชงานและพัฒนาระบบฐานข้อมูลตาง ๆ ใหมีการเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน สามารถนําขอมูลสารสนเทศไปใชประโยชนรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ (ที่มา : แผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2560 -2564 หน้า 4) ในบทนี้ จะกล่าวถึงประวัติความเป็นมา นโยบายหลักแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
พ.ศ. 2561 -2565 และข้อมูลพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
1. ประวัติควำมเป็นมำ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2514  โดยนายจํารูญ  ปิยัมปุตระ  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับพ่อค้าประชาชนและสมาชิกผู้แทนราษฎร
จังหวัดเพชรบูรณ์  ได้ทําหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือขอจัดตั้งวิทยาลัยครูขึ้น บนพ้ืนที่  856  ไร่  3  งาน 57  ตารางวา บริเวณถนนสระบุรี-หล่มสัก  
ตําบลสะเดียง  อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000  โดยมีเหตุผลในการขอตั้งดังนี้ 

1. จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่ระหว่างการเร่งพัฒนาทุกด้าน  โดยเฉพาะด้านการศึกษานั้นยังขาดแคลนครูเป็นจํานวนมาก 
2. จังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งอยู่ใจกลางของประเทศและมีจังหวัดอ่ืน ๆ ล้อมรอบถึง 7 จังหวัด คือ พษิณุโลก พิจิตร ลพบุรี นครสวรรค์  เลย ชัยภูมิ และขอนแก่น  
3. จังหวัดมีที่ดินมอบให้หลายร้อยไร่ เป็นที่ดินในเขตผังเมืองตามพระราชกฤษฎีกา พ.ศ.2484 ออกในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี   

กระทรวงศึกษาธิการจึงได้สั่งให้กรมการฝึกหัดครู มาสํารวจทําแผนผังที่ดิน ซึ่งติดถนนสายสระบุรี-หล่มสัก ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศเหนือประมาณ 3 กิโลเมตร 
กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแล้วอนุมัติให้สร้างวิทยาลัยครูขึ้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยประกาศ ตั้งเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2516 และได้แต่งตั้งให้นายน้อย  สีป้อ   

อาจารย์เอกวิทยาลัยครูพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก  มารักษาราชการในตําแหน่งอาจารย์ใหญ่  วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์  ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม พ.ศ. 2516 และได้รับ
นักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา  2519  โดยรับผิดชอบการศึกษาในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดพิจิตร 
 วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2518  มีการประกาศใช้ “พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  พุทธศักราช  2518” วิทยาลัยครูจึงได้รับการยกฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษา  สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 
 พ.ศ. 2527  มีการประกาศใช้ “พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่2) พ.ศ. 2527”  ซึ่งมีผลให้วิทยาลัยครูสามารถผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพอ่ืนที่ไม่ใช่วิชาชีพครูได้ 
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พ.ศ. 2528  สภาการฝึกหัดครู ได้กําหนดข้อบังคับว่าด้วยกลุ่มวิทยาลัยครู ให้เรียกกลุ่มวิทยาลัยครู ซึ่งประกอบด้วย วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ วิทยาลั ยครูพิบูลสงคราม 
วิทยาลัยครูนครสวรรค์  และวิทยาลัยครู กําแพงเพชรว่า สหวิทยาลัยพุทธชินราช  โดยสํานักงานสหวิทยาลัยตั้งอยู่ที่วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม 

พ.ศ. 2535 กรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการได้นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานนามจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุ ลยเดชฯ  
และพระองค์ท่านก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่า “สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์”  ซึ่งมีแนวโน้มจะต้องปรับเปลี่ยนสภาพให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  มาตรา 7  คือให้สถาบันราชภัฏเป็นนิติบุคคล  มีฐานะเป็นกรมในกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้การศึกษาทางวิชาการ  และการวิชาชีพชั้นสูง  ทําการวิจัย  ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ผลิตครู  ส่งเสริมวิทยฐานะครู  และ
บุคลากรประจําการ 

พ.ศ.  2538  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ  ได้ลงพระปรมาภิไธยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  และเริ่มใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  เมื่อวันที่  
25  มกราคม  2538 

พ.ศ.  2540  สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์  ทูลเกล้าฯ  ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์โปรแกรมวิชาวิทยาการค อมพิวเตอร์ แด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

พ.ศ.  2541 สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ ทูลเกล้าถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระบรมราชวงศ์  ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชา
ศิลปศาสตร์  สายศิลปกรรม และศิลปะประยุกต์โปรแกรมวิชาศิลปกรรม แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์  พระบรมราชินีนาถ 

ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการศึกษาสายเทคนิคการศึกษา โปรแกรมวิชาการบริหารการศึกษา  แด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิ
ราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร 

ทูลเกล้าฯ  ถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการศึกษาสายเทคนิคการศึกษา โปรแกรมวิชาการศึกษานอกระบบ  แด่สมเด็จพ ระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์ สายวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์โปรแกรมวิชาเคมี แด่ สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี  

พ.ศ. 2542 ทูลเกล้าฯ  ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ 
ทูลเกล้าฯ  ถวายประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏมีผลบังคับใช้ ทําให้สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์  เปลี่ยนสถานภาพเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์”  โดยสมบูรณ์ 
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์  สาขาวิชานิติ ศาสตร์  สาขาวิชา

บริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิศวกรรมศาสตร์ โดยเปิดสอนทั้งภาคปกติ  และการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพ่ือปวงชน (กศ.ปช.) ในระดับปริญญาตรี ระดับ
บัณฑิตศึกษาอีกหลากหลายสาขาวิชา  อาทิ  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  สาขาวิชาวิจัยและประเมินผล  สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา  
สาขาวิชาเคมี  สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  และระดับดุษฎีบัณฑิตในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  พระราชทานสัญลักษณ์ ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  เมื่อวันที่  10  มิถุนายน  
พ.ศ. 2547 
 
2. ที่ตั้งและส่วนประกอบรำชกำรภำยในของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ 

83  หมู่ 11  ถนนสระบุรี-หล่มสัก  ต.สะเดียง  อ.เมือง  จ.เพชรบูรณ์  67000 ประกอบด้วยหน่วยงานภายใน คือ 5 คณะ,  4 สํานัก  1 สถาบัน  ดังนี้ 
5  คณะ  ได้แก่ 1) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
4) คณะวิทยาการจัดการ 
5) คณะครุศาสตร์ 

4  สํานัก  ได้แก่ 1) สํานักงานอธิการบดี 
2) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3) สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
4) สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

1  สถาบัน  ได้แก่ 1) สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์ ปีงบประมาณ 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2563) 
 

4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 1.1 โครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
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3. นโยบำยหลักตำมภำรกิจ 

3.1 นโยบำยกำรผลิตบัณฑิต 
3.1.1 มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐานและเป็นเลิศทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ มีจิตอาสา และมีความเป็นผู้นํา 
3.1.2 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย มีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับและมีจุดเด่นที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
3.1.3 มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐานและเป็นเลิศ ทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ 
3.1.4 มุ่งเน้นพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงเพ่ือรองรับการเป็น Thailand 4.0 
3.1.5 ผลักดันการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 และ Thailand 4.0 
3.1.6 สนับสนุนให้มีเครือข่ายสหกิจศึกษากับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
3.1.7 พัฒนาให้บัณฑิตมีทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) 
3.1.8 พัฒนาความเป็นผู้นํา กล้าคิด กล้าทํา และกล้าแสดงออกให้บัณฑิตเพ่ือนําไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
3.1.9 พัฒนาการมีจิตอาสาให้เป็นคุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 
3.1.10 ผลักดันให้มีระบบการดูแลและการให้คําปรึกษาที่หลากหลายและรวดเร็ว 
3.1.11 สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าแข่งขันความสามารถทางวิชาการ วิชาชีพ และกิจกรรมต่าง ๆ ในระดับประเทศและนานาชาติ 
3.1.12 พัฒนาระบบและกลไกการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
3.1.13 พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้เป็นโรงเรียนสาธิตเพ่ือพัฒนาเทคนิคการสอนของนักศึกษาและอาจารย์คณะครุศาสตร์ 
3.1.14 จัดตั้งหน่วยงานใหม่ระดับคณะวิชาที่มีสภาวิชาชีพรับรอง หากมีความพร้อมและจําเป็นจะจัดตั้งคณะวิชาอ่ืนให้รวมเป็นคณะที่มีลักษณะของศา สตร์

เดียวกัน 

3.2 นโยบำยกำรพัฒนำงำนวิจัย 
3.2.1 สร้างงานวิจัยเชิงพาณิชย์ และวิจัยแบบสหวิทยาการที่มีคุณภาพสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ และการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
3.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยอย่างเป็นระบบ และเป็นรูปธรรม การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น 
3.2.3 สนับสนุนให้มีการทําวิจัยเชิงพาณิชย์ และวิจัยแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่น 
3.2.4 พัฒนาระบบการติดตามผลลัพธ์ ผลกระทบ หรือการใช้ประโยชน์จากการวิจัยที่บูรณาการกับการบริการวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม 
3.2.5 ผลักดันให้นักวิจัยขอแหล่งทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
3.2.6 ผลักดันการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย และสามารถนําไปขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการได้ 
3.2.7 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีคณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเพื่อดูแล และรับผิดชอบเพื่อให้งานวิจัยมีมาตรฐานตามสากล 
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3.2.8 ผลักดันให้พัฒนาวารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สารขึ้นสู่ฐาน TCI กลุ่ม ๑ เพ่ือเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานของอาจารย์และนักศึกษา 
3.2.9 มุง่เน้นการสร้างสรรค์ และดูแลผู้ประกอบการใหม่ (Startup) อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจนสามารถดําเนินธุรกิจได้ด้วยตนเอง 
3.2.10 สนับสนุนให้ผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ใช้นวัตกรรมในการประกอบธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและแข่งขันได้ 
3.2.11 ผลักดันให้ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมุ่งสู่ความเป็นเลิศที่สามารถสร้างนวัตกรรมเพ่ือใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น 
3.2.12 เร่งรัดผลักดันให้การดําเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือแสดงศักยภาพด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
3.2.13 ส่งเสริม และพัฒนางานวิจัยอย่างเป็นระบบโดยผ่านโครงการ Mentorship coaching 
3.2.14 สร้างสรรค์ และจัดทําระบบการสร้างแรงบันดาลใจสําหรับการวิจัย การตีพิมพ์ และการได้รับรางวัล 

3.3 นโยบำยกำรพัฒนำงำนบริกำรวิชำกำร 
3.3.1 ผลักดันให้มีการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับการเรียนการสอนและการวิจัยโดยน้อมนําแนวพระราชดําริมาบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นใ ห้มี

ความเข้มแข็งและยัง่ยืน 
3.3.2 มุ่งเน้นบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 
3.3.3 พัฒนาวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการใหม่ด้วยศาสตร์พระราชา และ Thailand 4.0 
3.3.4 พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
3.3.5 สนับสนุนเผยแพร่ผลงานการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ และงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สาธารณชน 
3.3.6 มุ่งม่ันในการบริการทางวิชาการท่ีตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของสังคม 
3.3.7 สนับสนุนผลักดันให้ทุกหน่วยงานมีโครงการพันธกิจสัมพันธ์ที่น้อมนําแนวพระราชดําริมาบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและ

ยั่งยืน 

3.4 นโยบำยกำรพัฒนำงำนด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
3.4.1 อนุรักษ์ สืบสาน และฟ้ืนฟู ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นมรดกชาติ และเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับการท่องเที่ยว

ของท้องถิ่น 
3.4.2 ส่งเสริมและสนับสนุน การอนุรักษ์ การสืบสาน และการฟ้ืนฟูศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นมรดกชาติ 
3.4.3 พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
3.4.4 ผลักดันและสร้างเสริมการเชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับชุมชน 
3.4.5 ผลักดันการพัฒนาวารสารศิลปวัฒนธรรมเข้าสู่ฐาน TCI เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
3.4.6 พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัด 
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3.4.7 สนับสนุนการจัดทําศูนย์การเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม หอวัฒนธรรม (ชาติพันธุ์) พิพิธภัณฑ์ หรือหอจดหมายเหตุ เพื่อเพ่ิมมูลค่าให้กับการท่องเที่ยว
ในท้องถิ่น 

3.4.8 ผลักดันให้อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพขึ้นเป็นมรดกโลกจากองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย และการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ 
3.4.9 สร้างสรรค์ให้มีมหกรรมการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระดับนานาชาติ 
3.4.10 ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย และการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นสู่ระดับชาติและนานาชาติ 

 
ทั้งนี้ เมื่อมหาวิทยาลัยได้ติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบาย อาจให้มีการทบทวนนโยบายเป็นระยะ ๆ ตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 

 
4. แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2561 -2565 

ปรัชญำ 
“ปัญญา เสฏฐา” 
“ปัญญาเป็นสิ่งประเสริฐสุด” 

ปณิธำน 
“ประทีปธรรมของท้องถิ่น ประเทืองค่าประชาชน” 

เอกลักษณ์ 
“มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นแหล่งองค์ความรู้ เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น” 

อัตลักษณ์ 
“บัณฑิตที่มีคุณธรรม มีความรู้ สู้งาน” 

วิสัยทัศน์ 
“แหล่งองค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” 
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พันธกิจ 
1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพและสมรรถนะตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
2. การผลิตและพัฒนาครูที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ 
3. การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชนโดยศาสตร์พระราชาและสานพลังประชารัฐสู่การพัฒนาท้องถิ่น 
4. การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์โดยใช้องค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
5. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล 
6. การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลประเด็นยุทธศาสตร์   

 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์โดยใช้องค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เป้ำประสงค์  
1. มีโครงการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือขับเคลื่อนและตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
2. มีการน้อมนําศาสตร์พระราชาเป็นแนวทางแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
3. เผยแพร่พันธกิจสัมพันธ์ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. ยกระดับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การเพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยว    เชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 
5. มีแหล่งการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจากการสนับสนุนของมหาวิทยาลัย 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครูที่มีมาตรฐานวิชาชีพ 
เป้ำประสงค์  

1. บัณฑิตครูมีสมรรถนะที่ดี มีจิตวิญญาณความเป็นครู 
2. มีการพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้อย่างมืออาชีพ 
3. มีการพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 การเพ่ิมคุณภาพบัณฑิตให้มีสมรรถนะตามบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
เป้ำประสงค์  

1. มีหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
2. มีบัณฑิตที่มีศักยภาพด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงสู่ท้องถิ่น 
3. เพ่ิมคุณภาพบัณฑิตให้มี  สมรรถนะตามบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 การเพ่ิมคุณภาพบัณฑิตให้มีสมรรถนะตามบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
เป้ำประสงค์  

1. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตรงกับความต้องการของสังคมตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
2. มีผลงานวิจัย และนวัตกรรมเพื่อเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันให้กับท้องถิ่นและสังคม 
3. มีการนําศาสตร์พระราชาบูรณาการเข้ากับงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคม 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล 
เป้ำประสงค์  

1. มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และสามารถบริหารงานที่มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
2. มหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพด้านการบริหารงบประมาณ 
3. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
4. มีการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา 
5. มีบุคลากรที่เข้าสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้น 
6. มีการจัดระบบงานสู่ความเป็นเลิศ 

 
5. ข้อมูลพื้นฐำน  

5.1 ด้ำนบุคลำกร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  มีจํานวนบุคลากรประเภทสายวิชาการและสายสนับสนุน จํานวนรวมทั้งหมด 668 คน  ดังตารางที่ 1.1 ขอมูลบุคลากร 

จําแนกตามสายงาน แยกตามประเภท  

ตำรำงท่ี 1.1 ขอมูลบุคลากรจําแนกตามสายงานแยกตามประเภท  (ข้อมูลจากระบบสารนเทศ miscenter.pcru.ac.th/manager เดือนกันยายน 2562) 

บุคลำกร ข้ำรำชกำร พนักงำนมหำวิทยำลัย พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ ลูกจ้ำงชั่วครำว รวม 
สำยวิชำกำร 68 216 - - 18 302 
สำยสนับสนุน 10 181 26 14 127 358 

รวม 78 397 26 14 145 660 
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ในส่วนของ บุคลากรด้านไอที ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ทั้งหมด 15 คน  โดยแบ่งออกเป็นหน่วยงาน ดังตารางที่ 1.2 แสดงจํานวนบุคลากร ตําแหน่ง 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   

ตำรำงท่ี 1.2  แสดงจํานวนบุคลากร ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   
ล ำดับที่ คณะ จ ำนวน 

1 คณะครุศาสตร์ 1 
2 คณะวิทยาการจัดการ 1 
3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
5 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - 
6 สํานักงานอธิการบดี 

- กองนโยบายและแผน 
 
1 

7 สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2 
8 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

 
4 
5 

9 สํานักศิลปวัฒนธรรม - 
10 สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 

รวม 15 
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5.2 ด้ำนนักศึกษำ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2562 ภาคการเรียนที่ 1 จํานวนทั้งหมด 5,564 คน โดยแยกตามคณะและระดับการศึกษา 

ดังภาพที่ 1.2 (อ้างอิงข้อมูลจากระบบสารนเทศ miscenter.pcru.ac.th/manager) 
 

 

ภำพที่ 1.2 แสดงจํานวนนักศึกษาแยกตามคณะและระดับการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
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6. กำรวิเครำะห์สถำนภำพด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์  
จากการศึกษาเอกสารและผลการสํารวจ ประมวลสรุปสถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภายในของมหาวิทยาลัยราชภั ฏเพชรบูรณ์ ในปัจจุบัน  

(ปีงบประมาณ 2561)  ได้ดังนี้ 
6.1 งบประมำณด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ย้อนหลัง  3 ปี (ท่ีมา : แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เพชรบูรณ์ พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2563) โดย 3 ปีที่ผ่านมา พบว่าในปีงบประมาณ 2561 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 8,695,433 บาท  
ปีงบประมาณ 2562 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 7,795,381 บาท และปีงบประมาณ 2563 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 2,570,000 บาท โดยปีที่ใช้งบประมาณสูงสุดในรอบ 
3 ปี คือ ปีงบประมาณ 2561 คิดเป็นร้อยละ 34 % ดังภาพที่ 1.3 
 

 
 

ภำพที่ 1.3 กราฟแสดงงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสารย้อนหลัง 3 ปี 
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6.2 ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดําเนินการออกแบบ วางระบบ และพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2538  

โดยในปัจจุบันเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยใช้ระบบใยแก้วนําแสงเป็นสื่อในการเชื่อโยงเครือข่ายของหน่วยงานต่าง ๆ มีศูนย์กลางของเครือข่ายอยู่ที่เฉลิมพระเกียรติ 
72 พรรษา (อาคาร 9) และอาคารบรรณราชนครินทร์ และได้ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความเร็วในการใช้งานให้ดียิ่งขึ้น 

6.2.1 กำรเชื่อมต่อกับผู้ให้บริกำร Internet การเชื่อมโยงอินเทอร์เน็ตไปสู่ภายนอก มีการเชื่อมต่อชนิด Lead Line ด้วยระบบใยแก้วนําแสง 2 เส้นทางได้แก่ 
1) ผู้ให้บริการหลักจากสํานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา สังกัดสํานักงานการอุดมศึกษาแห่งชาติ (UniNet) ให้บริการ 

ความเร็วของช่องทางการสื่อสารภายในประเทศ (Local Access Bandwidth) ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 1 Gbps ให้บริการความเร็วของช่องทางการสื่อสารต่างประเทศ 
(International Bandwidth) ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 512 Gbps 

2) ผู้ให้บริการสํารองจาก บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด (AIS) ให้บริการความเร็วของช่องทางการสื่อสารภายในประเทศ (Local  
Access Bandwidth) ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 400 Mbps ให้บริการความเร็วของช่องทางการสื่อสารต่างประเทศ (International Bandwidth) ด้วยอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง 100 Mbps โดยมีสัญญาการเพ่ิมความเร็วขึ้น 50 Mbps ทุกปี 

 
6.2.2 ระบบเครือข่ำยไร้สำย (PCRU WI-FI) 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดําเนินการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายที่สามารถบริหารจัดการควบคุมการทํางานของ 
อุปกรณ์และควบคุมการให้บริการได้จากศูนย์กลาง เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน การค้นคว้า การวิจัยให้ก้าวหน้าในปัจจุบันและสนองตอบนโย บายรัฐอีกทางหนึ่ง ซึ่งทาง
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทําการปรับปรุงและพัฒนาให้มีการใช้งานอย่างครอบคลุมและทั่วถึงทุกพ้ืนที่ในมหาวิทยาลัย โดยปัจจุบัน  (พ.ศ. 2562) จุด
ให้บริการ PCRU WI-FI ครอบคลุมกลุ่มอาคารเพ่ือการเรียนการสอนทั้งหมด รวมหอพักนักศึกษา จุดให้บริการเครือข่ายไร้สาย (PCRU WI-FI) ชนิดควบคุมการทํางานจาก
ส่วนกลาง) รวมทั้งสิ้น 210 จุดรับสัญญาณ (ข้อมูล ณ ปีงบประมาณ 2562) ซึ่งรองรับผู้ใช้บริการจุดละไม่น้อยกว่า 50 เครื่อง ทําให้รองรับการใช้งานผ่านระบบ WIFI ได้พร้อม
กันได้ไม่น้อยกว่า 10,500 อุปกรณ์ ผู้ใช้งานสามารถรับส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงสุด  1 Gbps ด้วยมาตรฐาน IEEE 802.11b,g,n และ AC  ซึ่งจะสามารถครอบคลุมพ้ืนที่
ให้บริการทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทําให้ผู้ใช้งานสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ทั่วทุกพ้ืนที่ให้บริการ ดังภาพที่ 1.4 
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ภำพที่ 1.4 แผนผังแสดงพ้ืนที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
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6.2.3 ระบบส่ือสำร (โทรศัพท์ภำยใน) 
มหาวิทยาลัยได้วางระบบสื่อสารโดยเริ่มจากระบบโทรศัพท์เป็นระบบแรกและปัจจุบันมีระบบให้บริการ ดังนี้  

- ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ (PCRU PABX Telephone System) เป็นระบบโทรศัพท์อัตโนมัติรองรับเลขหมายสายตรง ( ISDN PRI) โดยไม่ต้องผ่าน
พนักงานรับโทรศัพท์จํานวน 100 เลขหมาย สามารถโทรเข้า-ออกพร้อมกันได้ผ่านช่องสัญญาณ (DID) จํานวน 100 ช่องสัญญาณ สามารถโทรออกพร้อมกันได้ผ่าน
ช่องสัญญาณ CO-Line (กดรหัส 9) จํานวน 60 ช่องสัญญาณ โดยระบบนี้เริ่มใช้งานตั้งแต่ปี พ.ศ.2544  

- ระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR) รองรับการใช้งาน จํานวน 10 ช่องสัญญาณ 
- ระบบพนักงานรับสายโทรศัพท์ (Operator System) จํานวน 1 ชุด  
- ระบบคิดค่าบริการโทรศัพท์ (Billing System) สามารถพิมพ์ยอดค่าใช้บริการของหน่วยงานสํานักงานภายในและภายนอกได้ 
- ระบบโทรศัพท์ภายในผ่านอินเทอร์เน็ต (VoIP) โดยสามารถรองรับจํานวนเลขหมายได้ไม่น้อยกว่า 1000 เลขหมาย มีระบบประชุมสําหรับผู้บริหาร และ

สามารถสื่อสารร่วมกับระบบเดิม PABX ได้  
 

6.3 กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ร่วมมือกับบริษัทในการนําระบบมาช่วยสนับสนุนการเรียนการสอน การทําวิจัย จํานวน 2 ระบบ และดําเนินการ 

ปรับปรุง พัฒนา บํารุงรักษาระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ให้รองรับการบริหารจัดการ การเรียนการสอน และการเผยแพร่ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อย่างต่อเนื่อง 
โดยในปีงบประมาณ 2562 ได้พัฒนาระบบเพ่ิมเติม 9 ระบบ รวมระยะเวลาในช่วงปีงบประมาณ 2558 – 2562 ที่ได้พัฒนาดูแล ปรับปรุง บํารุงรักษาระบบ เป็นจํานวนทั้งสิ้น 
29 ระบบ โดยในแต่ละระบบสามารถแบ่งประเภทผู้ใช้งานตามการใช้งานดังตารางต่อไปนี้ 
 
 ตำรำงท่ี 1.3   แสดงระบบสารสนเทศตามประเภทผู้ใช้งาน 

ล ำดับที่ ชื่อระบบ ผู้รับผิดชอบ 
ประเภทผู้ใช้งำน 

ผู้บริหำร อำจำรย์ นักศึกษำ เจ้ำหน้ำที่ บุคคลภำยนอก 
ระบบร่วมมือกับบริษัท 

1 ระบบตรวจสอบอัครวิสุทธิ์ที่ร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์ สํานักวิทยบริการฯ * * * *  
2 ระบบ Google For Education ที่ร่วมมือกับ Google สํานักวิทยบริการฯ * * * *  

ระบบท่ีพัฒนำจำกส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
1 ระบบสารสนเทศสําหรับผู้บริหาร สํานักวิทยบริการฯ *     
2 ระบบประชุมออนไลน์ สํานักวิทยบริการฯ *   *  



 

  แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์ ปีงบประมาณ 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2563) 
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ตำรำงท่ี 1.3 (ต่อ)  

ล ำดับที่ ชื่อระบบ ผู้รับผิดชอบ 
ประเภทผู้ใช้งำน 

ผู้บริหำร อำจำรย์ นักศึกษำ เจ้ำหน้ำที่ บุคคลภำยนอก 
3 ระบบทะเบียนและวัดผล สํานักวิทยบริการฯ  * *   
4 ระบบบันทึกสื่อการเรียนการสอน e-Classroom สํานักวิทยบริการฯ  * *   
5 ระบบประเมินการสอน สํานักวิทยบริการฯ  * *   
6 ระบบทดสอบเพื่อวัดระดับทางภาษา สํานักวิทยบริการฯ   *   
7 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ (PMIS) สํานักวิทยบริการฯ    *  
8 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สํานักวิทยบริการฯ    *  
9 ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ สํานักวิทยบริการฯ    * * 
10 ระบบบริหารจัดการการเว็บไซต์ด้วยตนเอง สํานักวิทยบริการฯ * * * * * 
11 ระบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ สํานักวิทยบริการฯ * * * * * 
12 ระบบบริหารจัดการแบบประเมินด้วยตนเอง สํานักวิทยบริการฯ  *  * * 
13 ระบบระบบฐานข้อมูลงานศิลปวัฒนธรรม สํานักวิทยบริการฯ * * * * * 
14 ระบบประเมินผลการเรียนล่วงหน้า สํานักวิทยบริการฯ  * *   
15 PCRU App Android สํานักวิทยบริการฯ * * * * * 
16 ระบบสมัครเมล์ภายใต้โดเมนมหาวิทยาลัยอัตโนมัติ สํานักวิทยบริการฯ * * * *  
17 ระบบแจ้งเตือนกระแสไฟฟ้าขัดข้องสําหรับระบบ 

PMIS ผ่าน Line 
สํานักวิทยบริการฯ    *  

18 ระบบทดสอบทางการศึกษา (โครงการพระราชดําริ ฯ) สํานักวิทยบริการฯ     * 
19 ระบบรับสมัครบุคลากร สํานักวิทยบริการฯ    * * 
20 ระบบจัดการข้อมูลครุศาสตร์บัณฑิต สํานักวิทยบริการฯ * * * *  
21 ระบบจองห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สํานักวิทยบริการฯ * * * * * 
22 ระบบจองห้องประชุม สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สํานักวิทยบริการฯ * * * * * 



 

  แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์ ปีงบประมาณ 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2563) 
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ตำรำงท่ี 1.3 (ต่อ)  

ล ำดับที่ ชื่อระบบ ผู้รับผิดชอบ 
ประเภทผู้ใช้งำน 

ผู้บริหำร อำจำรย์ นักศึกษำ เจ้ำหน้ำที่ บุคคลภำยนอก 
23 ระบบจัดเก็บข้อมูลห้องสมุดสีเขียว สํานักวิทยบริการฯ * * * * * 
24 ระบบ ITA บริการประชาชน สํานักวิทยบริการฯ * * * * * 
25 ระบบลงทะเบียนประเมินสมรรถนะด้านดิจิทัล ตาม

มาตรฐานระดับสากล สําหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ 
สํานักวิทยบริการฯ  *  *  

26 ระบบการจัดการประเมินสมรรถนะบุคคลตาม
มาตรฐาน สมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล 
(Digital Literacy) สําหรับนักศึกษา 

สํานักวิทยบริการฯ   *   

27 ระบบจัดการแบบฟอร์มการให้บริการ สํานักวิทยบริการฯ * * * *  
28 ระบบจัดทําคําของบประมาณระดับคณะ สํานัก 

สถาบัน 
สํานักวิทยบริการฯ    *  

29 ระบบตอบรับเอกสารส่งเกรดออนไลน์ระดับคณะ สํานักวิทยบริการฯ      

  ซ่ึงแต่ละระบบมีความสามารถของการทํางานต่าง ๆ  โดยอธิบายดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์ ปีงบประมาณ 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2563) 
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1) ระบบสำรสนเทศส ำหรับผู้บริหำร  
เป็นระบบที่สามารถตรวจสอบประวัติบุคลากร และประวัติการลาศึกษาต่อของบุคลากรได้ทั้งหมด รายงานสถิติด้านงบประมาณ ด้านหลักสูตร ด้าน 

บุคลากร รายงาน จํานวนนักศึกษา เป็นต้น  
 

 
 
 

ภำพที่ 1.5 หน้าจอการทํางานระบบสารสนเทศสําหรับผู้บริหารด้านงบประมาณ (http://miscenter.pcru.ac.th/manager/main.php) 
 

http://miscenter.pcru.ac.th/manager/main.php


 

  แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์ ปีงบประมาณ 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2563) 
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2) ระบบประชุมออนไลน์ 
สามารถสร้างหัวข้อและวาระการประชุม พร้อมนําเข้าเอกสารการประชุมเพ่ือให้ผู้ใช้สามารถเปิดเอกสารหรือดาวน์โหลดเอกสารได้ และแสดงความ 

คิดเห็นหรือมติในวาระต่าง ๆ เป็นต้น  ซึ่งระบบดังกล่าว ได้มีการนําไปใช้กับหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, คณะจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, เครือข่ายสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วประเทศ 
สาขาวิชาGESC103 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต และกองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี 

 
 

ภำพที่ 1.6 หน้าจอการทํางานระบบประชุมสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 



 

  แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์ ปีงบประมาณ 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2563) 
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3) ระบบทะเบียนและวัดผลนักศึกษำ  
เป็นระบบที่ได้ทําการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือเอ้ืออํานวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาในการเพ่ิม – ถอน รายวิชา สอบถามข้อมูลรายวิชาที่ 

สอน ตารางสอบ ห้องเรียน แสดงผลการเรียน ตรวจสอบการชําระเงิน ในส่วนของอาจารย์สามารถทําการบันทึกคะแนน ประมวลและส่งผลการเรียนไปยังฝ่ายทะเบียนและ
วัดผลอัตโนมัติ และตรวจสอบประวัติส่วนตัวได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 1.7 หน้าจอการทํางานระบบทะเบียนวัดผลนักศึกษา (การส่งผลการเรียน และ การเพ่ิม-ถอน รายวิชา) (http://pmis.pcru.ac.th/mis/webservice) 
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21 

4) ระบบบันทึกสื่อกำรเรียนกำรสอน e-Classroom  
เป็นระบบที่ช่วยอํานวยความสะดวกให้กับอาจารย์ในการบันทึกการเรียนการสอนเพ่ือให้นักศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้ย้อนหลังไดต้ามต้องการทุกท่ี ทุกเวลา 

 
 

ภำพที่ 1.8 หน้าจอการทํางานระบบบันทึกสื่อการเรียนการสอน e-Classroom 



 

  แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์ ปีงบประมาณ 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2563) 
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5) ระบบประเมินกำรสอน  
เป็นระบบที่นักศึกษาสามารถประเมินการสอนของอาจารย์ได้ทุกที่ อาจารย์สามารถตรวจสอบผลการประเมินตามรายวิชาของอาจารย์ผู้สอนได้และ 

สามารถพิมพ์ในรูปแบบ Excel และ PDF ได้ ทันท ี
 

 

ภำพที่ 1.9 หน้าจอการทํางานระบบประเมินการสอน (http://pcrutlp.pcru.ac.th/e-assess/) 
 

http://pcrutlp.pcru.ac.th/e-assess/


 

  แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์ ปีงบประมาณ 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2563) 
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6) ระบบทดสอบเพื่อวัดระดับทำงภำษำ  
เป็นระบบที่ใช้ในการทดสอบวัดระดับทางภาษาของนักศึกษาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต  ตามระยะเวลาที่กําหนด และ 

ทราบผลการทดสอบได้ทันที 

 
 

ภำพที่ 1.10 หน้าจอการทํางานระบบทดสอบเพื่อวัดระดับทางภาษา (http://pcrutlp.pcru.ac.th/login.php 
 
 
 

http://pcrutlp.pcru.ac.th/login.php


 

  แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์ ปีงบประมาณ 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2563) 
 

24 

7) ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร (PMIS)  
เป็นระบบที่ประกอบด้วยระบบงานย่อยท้ังหมด 9 ระบบงานย่อย ได้แก่ ระบบงานทะเบียน, ระบบการบริหารงบประมาณ, ระบบพัสดุและการ 

บริหารสินทรัพย์, ระบบงานการเงิน, ระบบการบัญชี, ระบบต้นทุนต่อหน่วย, ระบบบัญชีเงินเดือน, ระบบบริหา รงานบุคลากร และระบบงานธุรการ ที่สามารถรองรับการ
ทํางานตามระเบียบต่าง ๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย อาทิ เช่น การจัดสรรงบประมาณ การจัดเก็บประวัติบุคลากร การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย การลงทะเบียนนักศึกษา 
การจัดการแผนการศึกษา เป็นต้น 
 

 
 

ภำพที่ 1.11 หน้าจอการทํางานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ (http://pmis.pcru.ac.th/mis) 
 



 

  แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์ ปีงบประมาณ 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2563) 
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8) ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
เป็นระบบที่ให้เจ้าหน้าที่ธุรการทุกหน่วยงานสามารถทําการบันทึกเอกสารการ รับ – เข้า ของหนังสือ การออกเลขคําสั่งให้กับหน่วยงานต่าง ๆ และ 

สามารถให้ผู้บริหารลงนามเกษียนหนังสือผ่านระบบได้ทันที อีกท้ังยังช่วยในการค้นหาเอกสาร การติดตามการดําเนินงานเอกสาร 
 

 

ภำพที่ 1.12 หน้าจอการทํางานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (http://pmis.pcru.ac.th/pb_e-saraban) 
 



 

  แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์ ปีงบประมาณ 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2563) 
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9) ระบบรับสมัครนักศึกษำออนไลน์  
เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพ่ือเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการรับสมัครเข้าศึกษา โดยผู้สมัครสามารถชําระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารที่ร่วมกับทาง 

มหาวิทยาลัยได้ทันที สามารถแสดงจํานวนผู้เข้าสมัครในแต่ละคณะ สาขา รวมถึงงบประมาณที่ได้รับ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 1.13 หน้าจอการทํางานการพิมพ์ใบสมัครของระบบรับสมัครนักศึกษา (http://pmis.pcru.ac.th/admission) 
 



 

  แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์ ปีงบประมาณ 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2563) 
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10) ระบบบริหำรจัดกำรเว็บไซต์ด้วยตนเอง 
สํานักวิทยบริการฯ ได้พัฒนาระบบในรูปแบบ CMS เพ่ือให้แต่ละหน่วยงานสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการการสร้างเว็บไซต์ให้กับ 

หน่วยงานของตนเองได้ ซึ่งมีงานคลัง สํานักงานอธิการบดี ได้นําไปใช้ ดังภาพ  
 

 

ภำพที่ 1.14  แสดงเว็บไซต์งานคลังที่เกิดจากการสร้างด้วยระบบจัดการเว็บไซต์ 

 



 

  แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์ ปีงบประมาณ 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2563) 
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11) ระบบจัดกำรกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศ 
เป็นระบบที่กําหนดค่าคะแนน โจทย์คําถามแบบตัวเลือกและคําถามปลายเปิด ซึ่งหลังทําการประเมิน จะมีการแสดงผลโดยสรุปเป็นกราฟและตัวเลข 

ให้กับผู้ใช้ระบบทราบผลทันที 
 

 
 

ภำพที่ 1.15  แสดงผลการประเมินความพึงพอใจ 
 



 

  แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์ ปีงบประมาณ 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2563) 
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12) ระบบบริหำรจัดกำรแบบประเมินด้วยตนเอง  
เป็นระบบที่พัฒนาในรูปแบบ CMS ทีส่ามารถกําหนดข้อมูลพ้ืนฐาน ข้อคําถามทั้งแบบเลือกและแบบปลายเปิด การเปิด-ปิดของแบบประเมิน 

และแสดงรายงานผลการประเมินได้ทันที ทําให้ผู้ใช้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจต่าง ๆ ของหน่วยงานได้ด้วยตนเอง 
 

 

ภำพที่ 1.16  หน้าจอการทํางานของระบบบริหารจัดการแบบประเมินด้วยตนเอง (http://miscenter.pcru.ac.th/arit_assess/login) 



 

  แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์ ปีงบประมาณ 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2563) 
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13) ระบบสืบค้นข้อมูลศิลปะและวัฒนธรรม  
เป็นระบบที่พัฒนาเพ่ือให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสามารถสืบค้นวารสาร งานวิจัยทางวัฒนธรรมต่าง ๆ เพ่ือนําไปศึกษาค้นคว้า หรือ 

เป็นแหล่งเสริมสร้างความรู้ เผยแพร่วัฒนธรรมต่าง ๆ ได้ทุกท่ีทุกเวลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 1.17  หน้าจอการทํางานของระบบสืบค้นข้อมูลศิลปะและวัฒนธรรม (http://artculture.pcru.ac.th/main/index.php) 



 

  แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์ ปีงบประมาณ 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2563) 
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14) ระบบประเมินผลกำรเรียนล่วงหน้ำ 
เป็นระบบที่สามารถให้นักศึกษาประเมิลผลเกรดเฉลี่ยประจําภาคการศึกษาหรือเกรดเฉลี่ยสะสมล่วงหน้าได้ โดยระบบจะให้เลือกผลการเรียนในแต่ 

ละรายวิชาเมื่อกดปุ่มบันทึกเกรดระบบจะคํานวณเกรดเฉลี่ยมาให้อัตโนมัติ ทําให้นักศึกษาสามารถกําหนดเป้าหมายในการเรียนได้ นอกจากนี้ระบบดังกล่าว หากนักศึกษาทํา
การประเมินผลการเรียนล่วงหน้าแล้วข้อมูลจะไปแสดงยังระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้อาจารย์ได้ช่วยดูแลตรวจสอบนักศึกษาด้านการเรียนได้เป็นอย่างดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภำพที่ 1.18  หน้าจอการทํางานของระบบประเมินผลการเรียนล่วงหน้า 

 

 



 

  แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์ ปีงบประมาณ 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2563) 
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15)  PCRU App Android 
เป็น Application ที่ทํามาช่วยให้นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอกองค์กรเกิดความสะดวกในการรับข่าวสารต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  

เบอร์โทรศัพท์ แผนที่อาคารโดยมีระบบนําทางเข้ามาช่วย รวมถึงนักศึกษาสามารถดูผลการเรียน ตารางเรียน ตารางสอบ ได้ผ่านมือถือ ก่อให้เกิดความสะดวกสบายในการ
เรียกใช้งาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 1.19  หน้าจอการทํางานของ PCRU App Android 



 

  แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์ ปีงบประมาณ 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2563) 
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16)  ระบบสมัครเมล์ภำยใต้โดเมนมหำวิทยำลัยอัตโนมัติ 
 เป็น Application ทีช่่วยลดระยะเวลาให้กับผู้ต้องการสมัครเมล์ โดยไม่จําเป็นต้องกรอกข้อมูลผ่านเอกสาร หรือรับรองการร้องขอใช้เมล์กับ 

เจ้าหน้าที่ สามารถสมัครได้ ทุกท่ี ทุกเวลา ทําให้สะดวก รวดเร็ว ทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภำพที่ 1.20  หน้าจอการทํางานของการสมัครเมล์ 



 

  แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์ ปีงบประมาณ 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2563) 
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17) ระบบแจ้งเตือนกระแสไฟฟ้ำขัดข้องส ำหรับระบบ PMIS ผ่ำน Line  
เป็นระบบที่ช่วยในการแจ้งเตือนเหตุขัดข้องของไฟฟ้าที่อาคารบรรราชณครินทร์ หากเกิดไฟฟ้าดับที่อาคารดังกล่าว ระบบจะทําการแจ้งเตือนผ่าน 

ไลน์ หรือถ้าไฟฟ้าใช้งานได้เป็นปกติ ก็จะทําการแจ้งเตือนด้วยเช่นเดียวกัน ทําให้ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าไปดําเนินการปิดและเปิดเครื่องได้ทันเวลา ลดปัญหาการชํารุดของ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายได้เป็นอย่างดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

ภำพที่ 1.21 หน้าจอการทํางานของระบบแจ้งเตือนไฟฟ้าขัดข้องผ่านไลน์ 



 

  แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์ ปีงบประมาณ 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2563) 
 

35 

18) ระบบทดสอบทำงกำรศึกษำ (โครงกำรพระรำชด ำริ ฯ)  
เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพ่ือใช้ทดสอบ หรือฝึกฝนการทําข้อสอบต่าง ๆ ผ่านเครือข่าย เมื่อสอบเสร็จแล้วผู้สอบทราบผลทันที และมีการเก็บประวัติการ 

สอบในแต่ละครั้ง สามารถเรียกดูย้อนหลังได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 1.22 หน้าจอการทํางานของระบบระบบทดสอบทางการศึกษา 
 
 
 
 
 



 

  แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์ ปีงบประมาณ 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2563) 
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19) ระบบรบัสมัครบุคลำกร 
เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพ่ือเอ้ืออํานวยความสะดวกให้กับบุคคลภายนอกที่ต้องการสมัครเข้าสอบคัดเลือก โดยสามารถกรอกข้อมูลการสมัครและพิมพ์ 

เอกสารประกอบการสมัคร พร้อมอัพโหลดเอกสารผ่านเครือข่ายได้ทันที  นอกจากนี้ยังเอ้ืออํานวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคลากรในการจัดเก็บข้อมูลผู้ผ่านการ
คัดเลือก โดยระบบจะทําการจัดเก็บผู้ผ่านการคัดเลือกให้อัตโนมัติ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภำพที่ 1.23 หน้าจอการทํางานของระบบรับสมัครงานออนไลน์ 
 



 

  แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์ ปีงบประมาณ 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2563) 
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20) ระบบจัดกำรข้อมูลครุศำสตร์บัณฑิต 
เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพ่ือให้สามารถบริหารจัดการข้อมูลของบัณฑิตสายครู ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนจบการศึกษาไปแล้ว เพื่อเป็นการติดตามข้อมูลต่าง ๆ  

ที่เก่ียวข้อง เช่น รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นกรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครู การตรวจสอบคุณสมบัติ สถานะจัดการข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานคุรุสภา เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

ภำพที่ 1.24 หน้าจอการทํางานของระบบจัดการข้อมูลครุศาสตร์บัณฑิต 



 

  แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์ ปีงบประมาณ 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2563) 
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21) ระบบจองห้องประชุม มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ 
เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพ่ือให้บุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย สามารถตรวจสอบห้องประชุมที่ว่าง แสดงรูปแบบการจองแบบปฏิทินได้ทันที มี 

การอนุมัติโดยผู้ดูแลระบบฝ่ายงานทรัพย์สินที่รองรับการแสดงทุกอุปกรณ์ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 1.25 หน้าจอการทํางานของระบบจองห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 
 



 

  แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์ ปีงบประมาณ 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2563) 
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22) ระบบจองห้องประชุม ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพ่ือให้อาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ สามารถเข้าจองห้องผ่านออนไลน์ สามารถตรวจสอบห้องประชุมที่ว่าง แสดงรูปแบบการ 

จองแบบปฏิทินได้ทันที มีการอนุมัติโดยผู้ดูแลระบบฝ่ายงานบริหารธุรการ สํานักวิทยบริการ ฯ โดยรองรับการแสดงผลทุกอุปกรณ์ 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 1.26 หน้าจอการทํางานของระบบจองห้องประชุม สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 
 
 
 



 

  แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์ ปีงบประมาณ 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2563) 
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23) ระบบ ITA บริกำรประชำชน 
เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นระบบจัดเก็บข้อมูลเอกสารเพ่ือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &  

Transparency Assessment) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 1.27 หน้าจอการทํางานของระบบ ITA บริการประชาชน 
 



 

  แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์ ปีงบประมาณ 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2563) 
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24) ระบบลงทะเบียนประเมินสมรรถนะด้ำนดิจิทัล ตำมมำตรฐำนระดับสำกล ส ำหรับอำจำรย์และเจ้ำหน้ำที่ 
เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพ่ือจัดเก็บข้อมูลการลงทะเบียนและการเข้าสอบประเมินสมรรถนะด้านดิจิทัล ตามมาตรฐานระดับสากล สําหรับอาจารย์และ 

เจ้าหน้าที่  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 1.28 หน้าจอการทํางานของระบบลงทะเบียนประเมินสมรรถนะด้านดิจิทัล ตามมาตรฐานระดับสากล สําหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ 
 



 

  แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์ ปีงบประมาณ 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2563) 
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25) ระบบกำรจัดกำรประเมินสมรรถนะบุคคลตำมมำตรฐำน สมรรถนะควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) 
เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพ่ือจัดเก็บข้อมูลการลงทะเบียนและการเข้าสอบระบบลงทะเบียนและจัดเก็บข้อมูลการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน  

สมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 1.29 หน้าจอการทํางานของระบบการจัดการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน สมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) 
 



 

  แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์ ปีงบประมาณ 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2563) 
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26) ระบบจัดกำรแบบฟอร์มกำรให้บริกำร 
เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพ่ือการจัดเก็บแบบฟอร์มดังนี้ 1) จัดการแบบฟอร์มขอใช้งานห้องบันทึกวีดีโอ 2) จัดการแบบฟอร์มคําขอการพัฒนาระบบ 

สารสนเทศ 3) จัดการแบบฟอร์มใบสมัครขอใช้บริการระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  โดยแต่ละแบบฟอร์มสามารถให้ผู้รับบริการกรอกข้อมูลผ่านระบบ
ออนไลน์และเซ็นเอกสารในรูปแบบของลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ได้ทันที 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 1.30 หน้าจอการทํางานของระบบจัดการแบบฟอร์มการให้บริการ 
 



 

  แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์ ปีงบประมาณ 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2563) 
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27) ระบบห้องสมุดสีเขียว 
เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพ่ือการจัดเก็บข้อมูลการดําเนินงานห้องสมุดสีเขียว ที่สามารถให้คณะกรรมการสามารถตรวจผลการดําเนินเงานผ่านเว็บไซต์ได้ 

ทันที่ และเป็นการประชาสัมพันธ์นโยบาย เกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับห้องสมุดสีเขียว ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 1.31 หน้าจอการทํางานของระบบจัดการแบบฟอร์มการให้บริการ 
 
 



 

  แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์ ปีงบประมาณ 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2563) 
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28) ระบบจัดท ำค ำของบประมำณระดับคณะ ส ำนัก สถำบัน 
เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพ่ือเพ่ือให้หน่วยงานสามารถกรอกข้อมูลและพิมพ์เอกสารโครงการของบประมาณและจัดทํากรอบคําของบประมาณผ่านระบบ  

และข้อมูลดังกล่าวสามารถเชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูล PMIS ได ้โดยกองนโยบายและแผนสามารถตรวจสอบและทําการอนุมัติงบประมาณต่อไปได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 1.32 หน้าจอการทํางานของระบบจัดทําคําของบประมาณระดับคณะ สํานัก สถาบัน 
 



 

  แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์ ปีงบประมาณ 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2563) 
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29) ระบบตอบรับเอกสำรส่งเกรดออนไลน์ระดับคณะ 
เป็นระบบจัดทําขึ้นเพ่ือกําหนดขั้นตอนและวิธีการจัดส่งเอกสารพร้อมผลการเรียนออนไลน์ของอาจารย์ โดยเจ้าหน้าที่คณะจะเป็นผู้เก็บรวบรวม 

เอกสารผลการส่งเกรดของอาจารย์แต่ละท่าน พร้อมตอบรับเอกสารผ่านระบบ จากนั้นนําส่งเอกสารผลการตัดเกรดส่งไปยังสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนให้ทําการ
ย้ายเกรดนักศึกษาผ่านระบบของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเอง จากนั้นนักศึกษาจะทราบผลการเรียนทันที 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 1.33 หน้าจอการทํางานของระบบตอบรับเอกสารส่งเกรดออนไลน์ระดับคณะ 
 



บทที่ 2 
การวิเคราะห์ SWOT 

 
2.1 การวิเคราะห์ SWOT ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยช่วงที่ผ่านมา 
 จากการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอก เลือกข้อปัจจัยที่พึงพอใจมากท่ีสุด 3 ข้อ จาก
จ านวนปัจจัยทั้งหมด 20 ข้อผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ลิงค์ http://miscenter.pcru.ac.th/swot ในเดือนตุลาคม 2562 โดยมีผู้ตอบจ านวนทั้งหมด 493 คน แบ่งเป็นผู้บริหาร 
4 คน อาจารย์ 31 คน นักศึกษา 348 คน เจ้าหน้าที่ 88 คน และบุคคลทั่วไป 31 คน จากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งหมด ให้คะแนนด้านจุดแข็ง 
(strenngths) 453 คะแนน ด้านจุดอ่อน (Weaknesses) 476 คะแนน  ด้านโอกาส (Opportunities) 298 คะแนน และด้านอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม (Threats) 252 คะแนน 
ผลจาการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) อยู่ด้านกลยุทธ์ปรับตัว โดยแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 2.1 แสดงผลการเลือกปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในที่พึงพอใจมากที่สุด 5 ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์ ปีงบประมาณ 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2563) 
 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน 
ล าดับที่ จุดแข็ง (strengths) คะแนน 

1 S1 มีนโยบายและแนวปฏิบัติ ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 98 
2 S2 ผู้บังคับบัญชาสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะทางด้าน IT 109 
3 S3 บุคลากรมีความรู้และทักษะด้าน IT เป็นอย่างดี มีการเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็ว และมีแนวคิดในการพัฒนา

ระบบสารสนเทศมาปรับใช้ในองค์กร 
95 

4 S4 มีระบบสารสนเทศท่ีหลากหลายเพื่อให้บริการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 79 
5 S5 การบริการความเร็ว Bandwidth ระบบเครือข่ายมีขนาดความเร็วเพียงพอต่อการใช้งาน 72 
 รวมคะแนน 453 



 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์ ปีงบประมาณ 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2563) 
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ตารางท่ี 2.1 (ต่อ) 

 ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน  
ล าดับที่ จุดอ่อน (Weaknesses) คะแนน 

1 W1 ขาดแคลนบุคลากรในการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อระบบงานหลักหรืออุปกรณ์มีปัญหาที่ขัดข้อง บุคลากรใน
หน่วยงานไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองต้องรอเจ้าหน้าที่ด้าน ICT มาด าเนินการแก้ไขให้ท าให้เกิดความล่าช้า 

99 

2 W2 ขนาดของห้องฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่สามารถให้บริการในกลุ่มคนจ านวนมากได้ 115 
3 W3 ขาดแคลน นวัตกรรม สื่อ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนด้านการเรียนการสอน 93 
4 W4 ขาดความร่วมมือในการบูรณาการฐานข้อมูล เพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกัน ท าให้เกิดการกระจายของข้อมูลสารสนเทศ 95 
5 W5 ขาดระบบสนับสนุนสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร เพื่อน ามาใช้ในการบริหารจัดการและการตัดสินใจอย่างเต็มรูปแบบ 74 

 รวมคะแนน 476 
 

ตารางที่ 2.2 แสดงผลการเลือกปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่พึงพอใจมากที่สุด 5 ข้อ 
ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก 

ล าดับที่ โอกาส (Opportunities) คะแนน 
1 O1 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี IT สามารถช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน เกิดแนวทางการพัฒนาระบบได้ง่ายขึ้น 69 
2 O2 รัฐบาลมีนโยบายมุ่งเน้นการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กรราชการอย่างเป็นรูปธรรม 47 
3 O3 เทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว มีความหลากหลายมากข้ึน มีประสิทธิภาพสูงและมีราคาถูกลง 63 
4 O4 มีกฎหมายที่ส่งเสริมต่อการจัดการด้านความม่ันคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ 69 
5 O5 มีช่องทางให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร บริการประชาชน / ผู้รับบริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รับฟังความคิดเห็น

จากประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) 
50 

 รวมคะแน 298 

 
 
 

 



 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์ ปีงบประมาณ 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2563) 
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ)  

ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก 
ล าดับที่ อุปสรรคหรือภาวะคุกคาม (Threats) คะแนน 

1 T1 การรุกรานจากไวรัสคอมพิวเตอร์ การโจรกรรมทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ และปัญหาอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นภัยอันเกิดจากเทคโนโลยี
โดยเฉพาะด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

96 

2 T2 กฎระเบียบทางราชการที่มีความยุ่งยากและซับซ้อนท าให้การด าเนินงานด้าน ICT ขาดความคล่องตัว 81 
3 T3 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ท าให้ต้องใช้งบประมาณเพ่ิมมากข้ึนในการจัดหามาใช้ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า 75 
4 T4 เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีการใช้ทรัพยากรจ านวนมาก การปรับเปลี่ยนการใช้งานเพ่ือให้มีความ

ทันสมัยจะท าให้มีการลงทุน และค่าใช้จ่ายเพ่ิมมากขึ้น 
75 

5 T5 เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศมีการชะลอตัว ซึ่งอาจส่งผลต่อการขับเคลื่อนตามนโยบาย Digital Economy 75 
 รวมคะแนน 252 
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กราฟแสดงศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 

 
 

 
ภาพที่ 2.1 กราฟแสดงผลการวิเคราะห์ SWOT ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

O โอกาส 

T อุปสรรค 

T อุปสรรค S จุดแข็ง 

WO 
กลยุทธ์ปรับตัว 
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บทที่ 3 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ 

 
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในบทที่ 2 ท าให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานของ

มหาวิทยาลัย  และจากข้อมูลดังกล่าวได้น าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2560 – 2564 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มาเป็นข้อมูลในการก าหนดยุทธศาสตร์ทางด้านไอทีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ดังนี้ 

 
3.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

“เป็นมหาวิทยาลัยที่น า ICT เข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล” 
 

3.2 พันธกิจ (Mission) 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT และการพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กรให้ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลตามหลักธรรมาภิบาล เสริมสร้างความสามารถใน

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3.3 วัตถุประสงค์ 
1. มหาวิทยาลัยมีแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบริหารจัดการระบบ ICT  

ตามหลักธรรมภิบาล ให้ก้าวสู่การเป็น Digital University  
2. มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
3. มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ บริการด้านการเรียนการสอน  การวิจัย การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้าน ICT เพ่ือน าประโยชน์ของระบบเทคโนโลยีและการสื่อสารไปประยุกตใ์ช้ในการให้บริการ การถ่ายทอด การพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศ ได้อย่างเหมาะสม 
5. มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาและบุคลากรที่มีความรู้และทักษะที่เหมาะสมด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารและน าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3.4 ยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีความม่ันคงปลอดภัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 

ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย 
เป็นสิ่งจ าเป็นในการพัฒนาเครือข่ายของมหาวิทยาลัยให้สามารถติดต่อกันได้ทั่วถึง ระบบเครือข่ายที่ดีจะมีผลต่อการท างานของของมหาวิทยาลัย  

การใช้ ICT เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน  ความม่ันคงของเครือข่าย และการใช้ ICT ในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา การสืบค้นข้อมูลจากเครือข่าย 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศให้ก้าวสู่ยุคสังคมดิจิทัล 

เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและบริการด้านงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ ตรงความต้องการของผู้ใช้ ช่วยในด้าน 
การประหยัดงบประมาณ และการออกรายงานที่ตรงต่อความต้องการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรและนักศึกษาให้มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจและการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในยุทธศาสตร์ นี้มีการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถด้าน ICT เพ่ือน าไปใช้ในการบริการ การบริหารและจัดการของ 
มหาวิทยาลัย ใช้ในการสนับสนุนและการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน ในการพัฒนาหรือเรียกใช้ระบบความรู้อิเล็กทรอนิกส์ (e-Knowledge) รวมถึงจัดหา
บุคลากรด้าน ICT ให้เพียงพอต่อการพัฒนาด้าน ICT ของมหาวิทยาลัย  
   
เพ่ือให้ทั้ง 3 ยุทธศาสตร์  มีความสัมพันธ์กับภารกิจหลักต่าง ๆ ตามนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (พ.ศ.2560 – 2564) และเพ่ือให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ- 

เพชรบูรณ์เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 และมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ. ศ. 2547  และมี  นโยบาย 
กรอบทิศทางการด าเนินงานตามภารกิจที่สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมและท้องถิ่นได้อย่างแท้จ ริงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (1) และ (2) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่  24 มกราคม 2561 จึงก าหนด
ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 
2562) และนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (พ.ศ.2560 – 2564) ให้ตรงตามภารกิจทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการผลิตบัณฑิต 2) ด้านการพัฒนางานวิจัย 3) ด้านการ
บริการวิชาการ  4)  ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ดังแสดงได้จากตารางที่ 3.1  ดังนี้ 
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ตารางท่ี 3.1  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของมหาวิทยาลัยกับภารกิจของมหาวิทยาลัย 
 

                        ภารกิจหลัก 
 
 

          ยุทธศาสตร์ 

ด้านการผลิต
บัณฑติ 

ด้านการพัฒนา
งานวิจัย 

ด้านการบริการ
วิชาการ 

ด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒน 

ธรรม 

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มี
ความมั่นคงปลอดภัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย 

* * * * 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศให้ก้าวสู่ยุคสังคมดิจิทัล * * * * 
3. พัฒนาบุคลากรและนักศึกษาให้มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจและการ
ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

* * *  
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บทที่ 4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  
 ตามที่ได้น าผลการวิเคราะห์ SWOT ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
พ.ศ. 2560 – 2564 และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม มาเป็นข้อมูลในการก าหนดยุทธศาสตร์ทางด้านไอทีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ให้มีความสอดคล้องกับความจ าเป็นต่อการใช้งานและงบประมาณที่ได้รับรวมถึงการคาดการณ์ในปีงบประมาณในปีถัดไปให้รองรับกับทุกหน่วยงาน โดยมี 3 
ยุทธศาสตร์ดังนี้ 

4.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์และภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

ก าหนดไว้ทั้ง  3  ยุทธศาสตร์  ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีความมั่นคงปลอดภัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการครอบคลุมทั้ง 

มหาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศให้ก้าวสู่ยุคสังคมดิจิทัล  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรและนักศึกษาให้มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจและการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

4.2 การแปลงยุทธศาสตร์สู่แผนงาน/โครงการ 
ตารางท่ี 4.1 การแปลงยุทธศาสตร์สู่แผนงาน/โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีความมั่นคงปลอดภัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
1. เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มี 

ประสิทธิภาพ เพียงพอและทั่วถึง รวมทั้งมีความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่าย
และระบบสารสนเทศ 

2. เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มี 
ประสิทธิภาพ มีความม่ันคงปลอดภัย ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้  

1. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2. พัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ 
3. พัฒนาระบบการให้บริการเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร 
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แผนปฏิบัติการ 
แผนงาน/โครงการที่ 1.1 พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

กิจกรรมหลกั ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ

รวม หน่วยนับ 2560 2561 2562 2563 2564 

1. ขยายเส้นทางโครงข่าย
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วย
สายใยแก้วน าแสง 

- ร้อยละของการ
ด าเนินการตามแผนขยาย
เส้นทางโครงข่าย
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ด้วยสายใยแก้วน าแสง 

ร้อยละ 
 

100 
  (500,000) 

- 
 

100 
(100,000) 

- 
 

100 
(750,000) 

ส านักวิทย
บริการฯ 

1,350,000 
(งบประมาณ

แผ่นดิน) 

 - ผู้ใช้มีความพึงพอใจใน
การใช้บริการอินเทอรเ์น็ต 

ร้อยละ 80 
 

80 80 85 85 

 - จ านวนเส้นทางเชื่อมโยง
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
เพิ่มขึ้น พร้อมอุปกรณ์
เชื่อมต่อระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เส้นทาง 7 
 

- 1 
อาคารสถาบัน 
วิจัยและพัฒนา 

- 5 
- กลุ่มอาคาร
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 5 
เส้นทาง 
- หอพัก
นักศึกษาชาย 1 
เส้นทาง 
- หอพักมุสลิม 
1 เส้นทาง 
- โรงแรม
ช่ออินทนิล 1 
เส้นทาง 
- อาคารคหกร
รม 1 เส้นทาง 
- อาคาร
ปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ 1 
เส้นทาง 
- อาคารอาคาร
ปฏิบัติการศูนย ์
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แผนงาน/โครงการที่ 1.1 พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

กิจกรรมหลกั ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ

รวม หน่วยนับ 2560 2561 2562 2563 2564 

       - ภาษาและ
คอมพิวเตอร์ 1 
เส้นทาง 

  

2. ขยายจุดให้บริการระบบ
อินเทอร์เน็ตไร้สาย  

- ร้อยละของการ
ด าเนินการตามแผนขยาย
จุดให้บริการระบบ
อินเทอร์เน็ตไร้สาย 
 

ร้อยละ 
 

- 100 
(4,394,300) 

1.เพิ่มจ านวน
อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ
อินเทอร์เน็ตไร้
สายจ านวน 180 
เครื่อง 
2. อุปกรณ์
กระจายสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต L2 
Switch จ านวน 
22 เครื่อง 
3.อุปกรณ์
ควบคุมการ
ท างานอุปกรณ์
กระจาย
สัญญาณ
อินเทอร์เน็ตไร้
สายจาก
ส่วนกลาง 
Controller 
Access point 
รองรับอุปกรณ์
จ านวน 1500 
อุปกรณ์  

- - 100 
(2,300,000) 

เพิ่มจ านวน
อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณอิน
เทอร์ เน็ตไร้สาย
จ านวน 100 
เครื่อง 
 

 
 

ส านักวิทย
บริการฯ 

 

6,694,300 
 (งบประมาณ

แผ่นดิน) 
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แผนงาน/โครงการที่ 1.1 พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

กิจกรรมหลกั ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ

รวม หน่วยนับ 2560 2561 2562 2563 2564 

 - ผู้ใช้พึงพอใจในการใช้
ระบบอินเทอร์เนต็ 

ร้อยละ 
 

80 80 80 85 85   

- จ านวนพื้นที่ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตไร้สาย 
 

จุด - 180 
(ติดต้ังอุปกรณ์
กระจายสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตไร้
สายจ านวน 180 
เครื่อง โดยติดต้ัง
ที่อาคาร IT 
อาคารหอสมุด 
อาคาร 9 อาคาร
ส านักงาน
อธิการบดี 
บริเวณพื้นที่ท า
กิจกรรม 5 
คณะ) 

- - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
(ทดแทนอุปกรณ์
กระจายสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตไร้
สายที่มีอายุการ
ท างานและเพิ่ม
จุด ให้บริการบาง
อาคารท่ีมีจ านวน
ผู้ใช้งานเพิ่มมาก
ขึ้น เช่น ติดต้ัง
ตามห้องเรียน 
คณะ 5 คณะ) 

3. พัฒนาและบ ารุงรักษา
ระบบเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต
ภายในมหาวิทยาลัย 
 

- ร้อยละของการ
ด าเนินการตามแผนพัฒนา
และบ ารุงรักษาระบบ
เครือข่ายอินเทอรเ์น็ต
ภายในมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
(50,000) 

งบประมาณ
ส าหรับน าไป
พัฒนาและ
บ ารุงรักษา
ได้แก่ อุปกรณ์
ท่ีท าหน้าท่ี
ให้บริการระบบ
เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 
และ
ระบบสื่อสาร
โทรศัพท์ภายใน 

100 
(46,033) 

งบประมาณ
ส าหรับน าไป
พัฒนาและ
บ ารุงรักษา
ได้แก่ อุปกรณ์
ท่ีท าหน้าท่ี
ให้บริการระบบ
เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 
และ
ระบบสื่อสาร
โทรศัพท์ภายใน 

100 
(80,000) 

งบประมาณ
ส าหรับน าไป
พัฒนาและ
บ ารุงรักษา
ได้แก่ เปลี่ยน
แบตเตอร์รี่
เครื่องส ารอง
ไฟฟ้า UPS 
ภายในห้อง
บริการข้อมูล
ส่วนกลาง 
DATA  

100 
(60,000) 

งบประมาณ
ส าหรับพัฒนา
และบ ารุงรักษา
โดยใช้วัสดุ
ครุภัณฑ์ ได้แก่ 
อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ
อินเทอร์เน็ต
ขนาด 8 port 
จ านวน 3 เครื่อง, 
อุปกรณ์แปลง
สัญญาณ 

100 
(150,000) 

งบประมาณ
ส าหรับพัฒนา
และปรับปรุง
วัสดุครุภัณฑ์ที่ 
ใช้ซ่อม
บ ารุงรักษา 
- เปลี่ยน
แบตเตอร์รี่ 
เครื่องส ารอง
ไฟฟ้า UPS 
จ านวน 160 
ลูก ภายในห้อง 

ส านักวิทย
บริการฯ 

386,033 
 (งบประมาณ

แผ่นดิน) 
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แผนงาน/โครงการที่ 1.1 พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

กิจกรรมหลกั ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ

รวม หน่วยนับ 2560 2561 2562 2563 2564 

  
 
 
 

 
 
 
 

มหาวิทยาลัย 
 
 

มหาวิทยาลัย 
 
 
 
 

CENTERและ
อุปกรณ์ด้าน
ระบบเครือข่าย
ท่ีมีจ านวน
อุปกรณ์เพิ่ม
มากขึ้นในปี 
2561 เช่น 
Access 
Point ,Switch 
จ านวน 180 
จุด ,Media 
Converter 
จ านวน 20 
เครื่อง เพื่อให้
อุปกรณ์ท างาน
ได้ตลอด 24 
ชั่วโมง 

Media 
Converter 
จ านวน 4
เครื่อง, เครื่อง
ส ารองไฟฟ้า 
UPS ขนาด 
800 VAจ านวน
2 เครื่อง และ
วัสดุส าหรับ
ซ่อมบ ารุงรักษา
ระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
ภายใน
มหาวิทยาลัย 
เช่น สายแลน 
UTP Cat5e, 
หัวแจ็ค RJ45, 
สายไฟ,ปล๊ักไฟ, 
และอุปกรณ์ 
อื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง 

บริการข้อมูล
ส่วนกลาง 
DATA 
CENTER  
- จัดหาวัสดุ
ซ่อมบ ารุงรักษา
ระบบเครือข่าย 
เช่น วัสดุ
ซ่อมแซมระบบ
สายใยแก้วน า
แสง อุปกรณ์
กระจาย
สัญญาณ 
จ านวน 35 
อาคาร อุปกรณ์
กระจาย
สัญญาณ
อินเทอร์เน็ตไร้
สาย จ านวน 
330 จุด  

  

- ผู้ใช้พึงพอใจในการใช้
บริการอินเทอรเ์น็ต 

ร้อยละ 
 

80 
 

80 80 
 

85 
 

85 
 

  

- ผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อ
การรับบริการในการ
บ ารุงรักษาระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตภายใน
มหาวิทยาลยั 

ร้อยละ 
 

80 80 85 85 
 

90   
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แผนงาน/โครงการที่ 1.1 พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

กิจกรรมหลกั ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ

รวม หน่วยนับ 2560 2561 2562 2563 2564 

4.จัดหาเส้นทางส ารอง
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

- ร้อยละของการ
ด าเนินการจัดหาเส้นทาง
ส ารองอินเทอร์เนต็
ความเร็วสูง 

ร้อยละ 100 
(450,000) 
ค่าเช่าวงจร
อินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง 

100 
(450,000) 
ค่าเช่าวงจร
อินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง 

100 
(450,000) 
ค่าเช่าวงจร
อินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง 

100 
(300,000) 
ค่าเช่าวงจร
อินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง 

100 
(300,000) 
ค่าเช่าวงจร
อินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง 

ส านักวิทย
บริการฯ 

1,950,000 
(งบบ ารุง

การศึกษา) 

- มีเส้นทางส ารอง
สัญญาณอินเทอรเ์น็ต 
จ านวน 1 เส้นทาง 

เส้นทาง 
 

1 
 

1 
 
 

1 
 

1 
 

1 
 

- มีความเร็วอินเทอรเ์น็ต
ส ารอง 1 ระบบ ท้ังในและ
ต่างประเทศเพิ่มขึ้น 

ความเร็ว  ไม่น้อยกว่า 
350/60 
Mbps 

ไม่น้อยกว่า 
360/60 
Mbps 

ไม่น้อยกว่า 
400/100 
Mbps 

ไม่น้อยกว่า 
450/120 
Mbps 

ไม่น้อยกว่า 
500/150 
Mbps 

 
- จ านวนครั้งของ ISP 
หลักหยดุให้บริการ 

ครั้ง ไม่น้อยกว่า  
1 

ไม่น้อยกว่า  
1 

ไม่น้อยกว่า  
1 

ไม่น้อยกว่า  
1 

ไม่น้อยกว่า  
1 

5. พัฒนาและบ ารุงรักษา
ระบบโทรศัพท์ภายใน
มหาวิทยาลยั  
 

- ร้อยละของการ
ด าเนินการตามแผนพัฒนา
และบ ารุงรักษาระบบ
โทรศัพท์ภายใน
มหาวิทยาลยั 

ร้อยละ 100 
(4,030,000) 
ค่าด าเนินการ
จัดซื้อระบบ
โทรศัพท์แบบ
ดิจิทัล VoIP 
รองรับเลข
หมาย 600 
เลขหมาย ค่า
ด าเนินการ
จัดซื้อวัสดุ
ครุภณัฑ์
ส าหรับ

100 
(50,000) 

ค่าด าเนินการ
จัดซื้อวัสดุ
ครุภณัฑ์
ส าหรับ
บ ารุงรักษา
อุปกรณ์
ระบบสื่อสาร
โทรศัพท์ท้ัง
ชนิด Analog 
และ VoIP 

100 
(25,000) 

ค่าด าเนินการ
จัดซื้อวัสดุ
ครุภณัฑ์
ส าหรับ
บ ารุงรักษา
อุปกรณ์
ระบบสื่อสาร
โทรศัพท์ท้ัง
ชนิด Analog 
และ VoIP 

100 
(10,000) 

ค่าด าเนินการ
จัดซื้อวัสดุ
ครุภณัฑ์
ส าหรับ
บ ารุงรักษา
อุปกรณ์
ระบบสื่อสาร
โทรศัพท์ท้ัง
ชนิด Analog 
และ VoIP 

100 
(887,000) 

ค่าด าเนินการ 
1. จัดซ้ืออุปกรณ์
เครื่องโทรศัพท์
ชนิด VoIP 
พร้อม License 
จ านวน 120 
และอุปกรณ์
แปลงสัญญาณ
โทรศัพท์
(Analog) ให้เป็น 
VoIP (SIP) 

ส านักวิทย
บริการฯ 

5,002,000 
(งบประมาณ

แผ่นดิน) 
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แผนงาน/โครงการที่ 1.1 พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

กิจกรรมหลกั ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ

รวม หน่วยนับ 2560 2561 2562 2563 2564 

บ ารุงรักษา
อุปกรณ์
ระบบสื่อสาร
โทรศัพท์ท้ัง
ชนิด Analog 
และ VoIP 

 

พร้อม License 
แบบ ATA 
จ านวน 50 ตัว 
100 License) 
เพื่อทดแทน
เครื่องโทรศัพท์ 
และเครื่อง 
โทรสารชนิด 
Analog เดิม 
2. ค่า
ด าเนินการ
จดัซ้ือวัสดุ
ครุภัณฑ์ส าหรับ
บ ารุงรักษา
อุปกรณ์
ระบบสื่อสาร
โทรศัพท์ท้ัง
ชนิด Analog 
และ VoIP 
ได้แก่ ตู้สาขา
โทรศัพท์ NEC 
จ านวนเลข
หมายมากกว่า 
256 เลขหมาย
เครื่องเชิฟเวอร์
ท่ีท าหน้าท่ีให้ 
บริการระบบ
โทรศัพท์ VoIP  
รองรับเลขหมาย  



 

  แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์ ปีงบประมาณ 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2563) 
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แผนงาน/โครงการที่ 1.1 พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

กิจกรรมหลกั ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ

รวม หน่วยนับ 2560 2561 2562 2563 2564 

       600 เลขหมาย  
- อุปกรณ์แปลง
สัญญาณเพื่อ
สื่อสารระหว่าง
ระบบ  
- จัดซ้ือวัสดุสาย
และอุปกรณ์
เชื่อมต่อระบบท่ี
กระจายไปยัง
หน่วยงานต่าง ๆ 
ภายใน
มหาวิทยาลัย 

  

- ผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อ
การรับบริการในการ
บ ารุงรักษาระบบโทรศัพท์
ภายในมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ ไม่น้อยกว่า 
80 

ไม่น้อยกว่า 
80 

ไม่น้อยกว่า 
85 

ไม่น้อยกว่า 
85 

ไม่น้อยกว่า  
90 

6. จัดหาและบ ารุงรักษาระบบ
ส ารองไฟฟ้าส าหรับห้อง
บริการข้อมลูส่วนกลาง 
(PCRU Datacenter) 

-  ร้อยละของการ
ด าเนินการตามแผนจัดหา
และบ ารุงรักษาระบบ
ส ารองไฟฟ้าส าหรับห้อง
บริการข้อมลูส่วนกลาง 
(PCRU Datacenter) 

ร้อยละ 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

100 
(1,256,000) 
ค่าติดต้ัง 
เครื่องก าเนิด
ไฟฟ้าขนาด  
100 Kw 
ส าหรับส ารอง
ไฟฟ้าห้อง
บริการข้อมูล
ส่วนกลาง 
(PCRU 
Datacenter) 
 
 

100 
(50,000) 

ค่าบ ารุงรักษา
และค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิงเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้า
ขนาด100Kw 
ส าหรับส ารอง
ไฟฟ้าห้องบริการ
ข้อมูลส่วนกลาง 
(PCRU 
Datacenter) 

100 
(50,000) 

ค่าบ ารุงรักษา
และค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิงเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้า
ขนาด100Kw 
ส าหรับส ารอง
ไฟฟ้าห้องบริการ
ข้อมูลส่วนกลาง 
(PCRU 
Datacenter) 
 

ส านักวิทย
บริการฯ 

1,356,500 
 (งบประมาณ

แผ่นดิน) 
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แผนงาน/โครงการที่ 1.1 พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

กิจกรรมหลกั ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ

รวม หน่วยนับ 2560 2561 2562 2563 2564 

 - จ านวนครั้งการหยุด
ให้บริการของอุปกรณ์
ระบบเครือขา่ย และ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ที่จ าเป็นต้องให้บริการได้
ต่อเนื่อง เมื่อระบบไฟฟ้า
หลักของมหาวิทยาลยัดับ 

ครั้ง - - น้อยกว่า  
4 ครั้ง 

น้อยกว่า  
4 ครั้ง 

น้อยกว่า  
4 ครั้ง 

  

7. โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงศักยภาพระบบ
เครือข่ายเพื่อรองรับการเรียน
การสอนในศตวรรษท่ี 21 

- ร้อยละของการ
ด าเนินการตามแผนพัฒนา
และปรับปรุงศักยภาพ
ระบบเครือข่ายเพื่อรองรับ
การเรยีนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 
 

ร้อยละ 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

100 
(1,884,500) 

งบประมาณ
จัดซื้อครุภัณฑ์
เพื่อพัฒนาระบบ
เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
ภายใน
มหาวิทยาลัย
จ านวน อาคาร
ดังนี้ 1.อุปกรณ์
กระจายสัญญาณ 
(L2 Switch) 
ขนาด 24 Port  
 2. Module 
SFP 1 Gigabit 
แบบ Single 
Mode 
3. อุปกรณ์
จัดเก็บข้อมูล
เครือข่ายชนิด 
SAS และ SSD 
(Network  

ส านักวิทย
บริการฯ 

1,884,500 



 

  แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์ ปีงบประมาณ 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2563) 
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แผนงาน/โครงการที่ 1.1 พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

กิจกรรมหลกั ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ

รวม หน่วยนับ 2560 2561 2562 2563 2564 

       Storage)  
4. อุปกรณ์แปลง
สัญญาณ Media 
Converter 
1000 Base 
5. เครื่องส ารอง
ไฟฟ้า ขนาด 3 
kVA 

6. ตู้ส าหรับ
จัดเก็บเครื่อง

คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ แบบที ่1 

(ขนาด 36U) 

  

- ผู้ใช้มีความพึงพอใจใน
การใช้บริการอินเทอรเ์น็ต 

ร้อยละ - - - - 85 

8. โครงการพัฒนาอุปกรณ์
กระจายสัญญาณหลักประจ า
ห้องแม่ข่าย (Core Switch) 

- ร้อยละของการ
ด าเนินการตามแผนพัฒนา 
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 
หลักประจ าห้องแม่ข่าย 
(Core Switch) 
 
 
 

ร้อยละ 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

 100 
(2,000,000) 

จัดซื้อครภุัณฑ ์
อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณหลัก
ของมหา-
วิทยาลัย (Core 
Switch) เพื่อ
ทดแทนเครื่อง
เดิมที่มีอายุและ
ประสิทธิภาพ
ลดลง ท่ีใช้งาน
มานานตั้งแต่ปี 
2558 

ส านักวิทย
บริการฯ 

2,000,000 
(งบประมาณ

แผ่นดิน) 
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แผนงาน/โครงการที่ 1.1 พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

กิจกรรมหลกั ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ

รวม หน่วยนับ 2560 2561 2562 2563 2564 

 - ความพึงพอใจในการใช้
บริการระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

ร้อยละ - - - - 85   

รวม 5,030,000 4,940,333 1,911,000 420,000 8,321,500   20,623,333 
 

แผนงาน/โครงการที่ 1.2 พัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ 

กิจกรรมหลกั ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ

รวม หน่วยนับ 2560 2561 2562 2563 2564 
1. บ ารุงรักษาระบบป้องกัน
การบุกรุกทางเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

- ร้อยละของการ
ด าเนินการตามแผน
บ ารุงรักษาระบบป้องกัน
การบุกรุกเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

ร้อยละ 
 

100 
(450,000) 

งบด าเนินต่อ
อายุประกัน
และอัพเดท
รูปแบบการ
รักษาความ
ปลอดภัย 
จ านวน 3 

อุปกรณ์ได้แก่ 
Firewall, 
Infoblox 

(DNS&DHCP)
 ,Web 

Application 
Firewall 

100 
(450,000) 

งบด าเนินต่อ
อายุประกัน
และอัพเดท
รูปแบบการ
รักษาความ
ปลอดภัย 
จ านวน 3 

อุปกรณ์ได้แก่ 
Firewall, 
Infoblox 

(DNS&DHCP)
 ,Web 

Application 
Firewall 

100 
(450,000) 

งบด าเนินต่อ
อายุประกัน
และอัพเดท
รูปแบบการ
รักษาความ
ปลอดภัย 
จ านวน 3 

อุปกรณ์ได้แก่ 
Firewall, 
Infoblox 

(DNS&DHCP)
 ,Web 

Application 
Firewall 

100 
(450,000) 

งบด าเนินต่อ
อายุประกัน
และอัพเดท
รูปแบบการ
รักษาความ
ปลอดภัย 
จ านวน 3 

อุปกรณ์ได้แก่ 
Firewall, 
Infoblox 

(DNS&DHCP)
 ,Web 

Application 
Firewall 

100 
(450,000) 

งบด าเนินต่อ
อายุประกัน
และอัพเดท
รูปแบบการ
รักษาความ
ปลอดภัย 
จ านวน 3 

อุปกรณ์ได้แก่ 
Firewall, 
Infoblox 

(DNS&DHCP)
 ,Web 

Application 
Firewall 

ส านักวิทย
บริการฯ 

2,450,000 
(งบบ ารุง

การศึกษา) 
 

- จ านวนอุปกรณ์ป้องกัน
และรักษาความปลอดภัย 

เครื่อง 3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
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แผนงาน/โครงการที่ 1.2 พัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ 

กิจกรรมหลกั ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ

รวม หน่วยนับ 2560 2561 2562 2563 2564 
 ระบบเครือข่ายได้รับการ

ต่ออายุการรับประกัน และ
การอัพเดตข้อมลูการ
ป้องกันการโจมต ี

        

 - จ านวนครั้งท่ี
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายหยุด
ให้บริการเว็บไซต์ของ
หน่วยงานภายใน ม.ราช-
ภัฏเพชรบรูณ์ อัน
เนื่องมาจากการถูกบุกรุก
ทางเครือข่าย 

ครั้ง ไม่เกิน 3 ครั้ง 
 

ไม่เกิน 3 ครั้ง 
 

ไม่เกิน 3 ครั้ง 
 

ไม่เกิน 3 ครั้ง 
 

ไม่เกิน 3 ครั้ง 
 

  

2.พัฒนาและปรับปรุงระบบ
ความปลอดภัยบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตภายใน
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบูรณ ์

- ร้อยละของการ
ด าเนินการตามแผนพัฒนา
และปรับปรุงระบบความ
ปลอดภัยบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตภายใน
มหาวิทยาลยัราชภฏั-
เพชรบูรณ ์

ร้อยละ - - - - 100 
(1,850,000) 

- จัดซ้ืออุปกรณ์
ป้องกัเครือข่าย 
 (Next 
Generation 
Firewall) แบบท่ี 
2 เพือ่ทดแทน
เครื่องเดิมท่ีมี
ประสิทธิภาพ
ลดลงเนื่องจาก
อายุการใช้งานมา
นาน ตั้งแต่ปี 
2558 
- จัดซ้ืออุปกรณ์
จัดเก็บ Log File 
ระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เพื่อ 

ส านักวิทย
บริการฯ 
 

1,850,000 
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แผนงาน/โครงการที่ 1.2 พัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ 

กิจกรรมหลกั ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ

รวม หน่วยนับ 2560 2561 2562 2563 2564 
       ด าเนินการตาม 

พ.ร.บ
คอมพิวเตอร์พ.ศ. 
2560 และ
ทดแทนเครื่อง
เดิมท่ีมีอายุการ
ท างานและ
ประสิทธิภาพ
ลดลง ท่ีติดตั้งใช้
งานต้ังแต่ปี2553 

  

จ านวนครั้งในการหยดุ
ให้บริการของเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายอัน
เนื่องมาจากการบุกรุก
เครือข่าย 

ครั้ง 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- ไม่เกิน 3 ครั้ง 

3.โครงการพัฒนาระบบ
เว็บไซตร์องรับความปลอดภัย
ด้วย SSL 

- ร้อยละของการ
ด าเนินการตามแผนพัฒนา
ระบบเว็บไซตร์องรับความ
ปลอดภัยด้วย SSL 

ร้อยละ - - 100 
(9,381) 

ค่าจดทะเบียน
การรักษาความ
ปลอดภัยของ
โดเมนเว็บไซต์
มหาวิทยาลัย
SSL ครอบคลุม
จ านวน 3 ปี 

- - ส านักวิทย
บริการฯ 

9,381 
(งบบ ารุง

การศึกษา) 
 

- จ านวนครั้งในการหยุด
ให้บริการเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลยั จากภัย
คุกคาม  

ครั้ง - - ไม่เกิน 3 ครั้ง ไม่เกิน 3 ครั้ง ไม่เกิน 3 ครั้ง 

รวม 450,000 450,000 459,381 1,400,000 550,000   3,309,381 
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แผนงาน/โครงการที่ 1.3 พัฒนาระบบการให้บริการเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร 

กิจกรรมหลกั ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ

รวม หน่วยนับ 2560 2561 2562 2563 2564 
1. พัฒนาระบบให้บริการ 
Web Hosting สนับสนนุการ
เรียนการสอน เพิ่มพื้นท่ี
เว็บไซต์ให้กับคณาจารย ์

ร้อยละของการด าเนินการ
ตามแผนพัฒนาระบบ
ให้บริการ Web Hosting 
สนับสนุนการปฏิบตัิงาน
และการเรียนการสอน 
ให้กับหน่วยงานและ
บุคคลากรภายใน
มหาวิทยาลยั 

ร้อยละ 100 100 100 100 100  
(500,000) 
จัดซ้ืออุปกรณ์
เครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่
ข่ายชนิด 
Blade รองรับ
พื้นท่ีการใช้งาน
เว็บไซต์ภายใน
มหาวิทยาลัย 
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานและ
การเรียนการ
สอน ให้กับ
หน่วยงานและ
บุคคลากร
ภายใน
มหาวิทยาลัย 

ส านักวิทย
บริการฯ 

500,000 
(งบประมาณ

แผ่นดิน) 

ปริมาณพื้นที่ท่ีรองรับการ
ให้บริการ Web Hosting 

Tb. 
 

3 3 3 3 5 

- ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ 
Web hosting 

ร้อยละ 80 80 80 85 ไม่น้อยกว่า 
85 

2. จัดหาระบบโดเมนเนม
มหาวิทยาลยั 
www.pcru.ac.th 

- ร้อยละของการ 
ด าเนินการตามแผนโดย
โดเมนเนมมหาวิทยาลยั 
www.pcru.ac.th ไดร้ับ
การต่ออาย ุ

ร้อยละ - - - - 100 
(4,500)  

ค่าด าเนินการ
ต่ออายุโดเมน
เว็บไซต์
มหาวิทยาลัย 
ครอบคลุม 

ส านักวิทย
บริการฯ 

4,500 
(งบบ ารุง

การศึกษา) 
 
 
 
 

http://www.pcru.ac.th/
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แผนงาน/โครงการที่ 1.3 พัฒนาระบบการให้บริการเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร 

กิจกรรมหลกั ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ

รวม หน่วยนับ 2560 2561 2562 2563 2564 
       ระยะเวลา 5 ปี 

ตั้งแต่ปี 2564-
ปี 2568 

  

-จ านวนช่ัวโมงต่อวัน ใน 
การให้บริการเว็บไซต์  

ช่ัวโมง 24 24 24 24 24 

3. จัดหาระบบประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารออนไลนผ์่าน
ระบบจอโทรทัศน์ LED 
อาคารบรรณราชนครินทร์
และอาคารเทคโนโลยี
สารสนเทศ(ค่าตดิตั้งอุปกรณ์) 

- ร้อยละของการ
ด าเนินการตามแผนจัดหา
ระบบประชาสัมพันธ์ข้อมลู
ข่าวสารออนไลน์ผ่าน
ระบบจอโทรทัศน์ LED 

ร้อยละ - - - - 100 
(100,000) 

ค่าด าเนินการ
จัดซ้ือเครื่อง
โทรทัศน์ชนิด 
LED ส าหรับ
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร
ส านักวิทย
บริการ จ านวน 
4 เครื่อง 

ส านักวิทย
บริการฯ 

 100,000 
(งบประมาณ

แผ่นดิน) 
 

- จ านวนเครื่องโทรทัศน์ 
LED ส าหรับ
ประชาสมัพันธ์ 

เครื่อง - - - - 4  

- ผู้ใช้มคีวามพึงพอใจในการ
ใช้ระบบประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารออนไลน์ผ่าน
ระบบจอโทรทัศน์ LED 

ร้อยละ - - - - 80 

4. พัฒนาและบ ารุงรักษาห้อง
บริการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
และห้องบริการสืบค้นข้อมลู
ทางอินเทอร์เน็ต 

- รอ้ยละของการด าเนินการ
ตามแผนพัฒนาและ
บ ารุงรักษาห้องบริการ
ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และ
ห้องบริการสืบค้นข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ต 

ร้อยละ 100 
(60,000) 

(ค่าบ ารุงรักษา 
ห้องฝึกอบรม 
4 ห้อง และห้อง
บริการ 

100 
(10,000) 

- (ค่าวัสดุและ
ครุภัณฑ์ในการ
ซ่อมบ ารุง
ห้องฝึกอบรม  

100 
(5,000) 

- (ค่าบ ารุง 
รักษาห้อง 
ฝึกอบรม 4 
ห้องและห้อง 

100 
(10,000) 

- (ค่าวัสดุและ
ครุภัณฑ์ในการ
ซ่อมบ ารุง
ห้องฝึกอบรม  

100 
(110,360) 

- (ค่าวัสดุซ่อม
บ ารุงรักษาห้อง 
ฝึกอบรม 2 
ห้องเพื่อเพิ่ม 

ส านักวิทย
บริการฯ 

1,565,360 
 (งบบ ารุง

การศึกษา) 

http://www.pcru.ac.th/
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แผนงาน/โครงการที่ 1.3 พัฒนาระบบการให้บริการเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร 

กิจกรรมหลกั ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ

รวม หน่วยนับ 2560 2561 2562 2563 2564 
   อินเทอร์เน็ต    

2 ห้อง) รวม
เครื่อง
คอมพิวเตอร์
ท้ังหมด  254 
เครื่อง 

ห้อง จ านวน 4 
ห้อง บริการ
สืบค้น
อินเทอร์เน็ต
และห้องเรียน
ดิจิทัล จ านวน 
2 ห้อง 

บริการ
อินเทอร์เน็ต    
2 ห้อง รวม
เครื่อง
คอมพิวเตอร์
ท้ังหมด  254 

ห้อง จ านวน 4 
ห้อง บริการ
สืบค้น
อินเทอร์เน็ต
และห้องเรียน
ดิจิทัล จ านวน 
2 ห้อง 

ประสิทธิภาพ
เครื่อง
คอมพิวเตอร์
ท้ังหมด  62 
เครื่อง 

  

- จ านวนห้องบริการ
ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ห้อง
บริการสืบค้นอินเทอร์เน็ต
และห้องเรียนดิจิทัลท่ีได้รับ
การพัฒนา และซ่อมบ ารุง 

ห้อง 
 
 
 

 

6  
 

6      
 

6 
  

6     
 

11 
 

- ระดับความพึงพอใจใน
การใช้บริการห้องฝึก 
อบรม/ห้องบริการสบืค้น
ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 

ร้อยละ 80 
 

80 
 

80 
 

80 
 

80 
 

- จ านวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์แบบเช่าที่
ให้บริการในห้องฝึกอบรม 

เครื่อง 40 
 (450,000) 

40 
 (450,000) 

40 
 (450,000) 

- - 

5. ชุดซ่อมบ ารุงรักษาอุปกรณ์
เคเบิลใยแก้วน าแสงภายใน
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบูรณ ์

- ร้อยละของการ
ด าเนินการตามแผน จัดหา
อุปกรณ์ชุดซ่อมบ ารุงรักษา
อุปกรณ์เคเบิลใยแก้วน า
แสงภายในมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ - - - - 10 เส้นทาง 
392,000 
(จัดซ้ือชุดซ่อม
อุปกรณ์เคเบิล
ใยแก้วน าแสง) 

ส านักวิทย
บริการฯ 

392,000
(งบประมาณ

แผ่นดิน) 
 

- ความพึงพอใจในการใช้
บริการระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 
 
 

ร้อยละ - - - - 85 
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แผนงาน/โครงการที่ 1.3 พัฒนาระบบการให้บริการเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร 

กิจกรรมหลกั ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ

รวม หน่วยนับ 2560 2561 2562 2563 2564 
6. โครงการปรับปรุงห้องเรียน
เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนแบบ Active 
Learning 

- ร้อยละของการ
ด าเนินการตามแผน
ปรับปรุงห้องเรียนเพื่อ
สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนแบบ Active 
Learning 

ร้อยละ - - - - 100 
(3,146,400) 

ด าเนินการ
จัดซ้ือครุภัณฑ์ 
ส าหรับพัฒนา
ห้องเรียน
มาตรฐานเพื่อ
สนับสนุนการ
เรียนการสอน
แบบ Active 
Learning 
โครงการดังน้ี 
1. เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
All In One 
ส าหรับงาน
ประมวลผล 
2. อุปกรณ์
กระจาย
สัญญาณ (L2 
Switch) ขนาด 
24 ช่อง 
3. ตู้ส าหรับ
จัดเก็บอุปกรณ์
เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
ขนาด 9 U 
4. เครื่องฉาย
โปรเจคเตอร์ 

ส านักวิทย
บริการฯ 

3,146,400 
(งบประมาณ

แผ่นดิน) 
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แผนงาน/โครงการที่ 1.3 พัฒนาระบบการให้บริการเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร 

กิจกรรมหลกั ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ

รวม หน่วยนับ 2560 2561 2562 2563 2564 
      5. จอภาพชนิด

มอเตอร์ขนาด 
120 น้ิว 
6. เก้าอี้ส าหรับ
ห้องเรียน 
7. โต๊ะส าหรับ
ห้องเรียน 
8. เครื่องปรับ 
อากาศ แบบ
แยกส่วน ขนาด 
36000 BTU 
ชนิดแขวน มี
ระบบฟอก
อากาศ 
9. ค่าเดินระบบ

ไฟฟ้า 
- จ านวนห้องเรียนที่ไดร้ับ
การปรับปรุงเพื่อสนับสนุน
การจัดการเรยีนการสอน
แบบ Active Learning 

ห้อง - - - - 3 

- ระดับความพึงพอใจใน
การใช้บริการห้องฝึก 
อบรม/ห้องบริการสบืค้น
ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 

ร้อยละ - - - - 80 
 
 

7. โครงการพัฒนาแหล่งฝึก
ปฏิบัติด้านดิจิทัลเพื่อฝึก
ทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 (3Rs8Cs) 

- ร้อยละของการ
ด าเนินการตามแผน 

ร้อยละ - - - - 100 
(7,915,900) 
ด าเนินการ

จัดซ้ือครุภัณฑ์
โครงการพัฒนา 

ส านักวิทย
บริการฯ 

7,915,900 
(งบประมาณ

แผ่นดิน) 
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แผนงาน/โครงการที่ 1.3 พัฒนาระบบการให้บริการเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร 

กิจกรรมหลกั ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ

รวม หน่วยนับ 2560 2561 2562 2563 2564 
       แหล่งฝึกปฏิบัติ

ด้านดิจิทัลเพื่อ
ฝึกทักษะการ
เรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21
ดังน้ี 1. เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
All In One 
ส าหรับงาน
ประมวลผล 
2. อุปกรณ์
กระจาย
สัญญาณ (L2 
Switch) ขนาด 
28 ช่อง 
3. เครื่องฉาย
ภาพ 3 มิติ 
4. ตู้ส าหรับ
จัดเก็บอุปกรณ์
เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
ขนาด 9 U 
5. เก้าอี้ส าหรับ
ห้องเรียน
คอมพิวเตอร์ 
6. โต๊ะพร้อม
รางไฟส าหรับ
วาง
คอมพิวเตอร์ 
7. โทรทัศน์
แอล อีด(ีLED 
TV) แบบ 
Smart TV  
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แผนงาน/โครงการที่ 1.3 พัฒนาระบบการให้บริการเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร 

กิจกรรมหลกั ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ

รวม หน่วยนับ 2560 2561 2562 2563 2564 
       8. ขาแขวน

โทรทัศน์ 55 
น้ิว 
9. ค่าเดินระบบ
ไฟฟ้า 
10. ปรับพ้ืนท่ี
ห้องสโลปเป็น
พื้นเรียบ 

  

- จ านวนห้องฝึกปฏิบัติการ
ได้รับการตดิตั้งเพิ่ม 

ห้อง     3 

- ระดับความพึงพอใจใน
การใช้บริการห้องฝึก 
อบรม/ห้องบริการสบืค้น
ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 

ร้อยละ - - - - 80 
 
 
 

รวม 510,000 460,000 455,000 30,000 9,322,660  10,777,660 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศให้ก้าวสู่สังคมดิจิทัล  
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

พัฒนาระบบสารสนเทศและพัฒนาเครื่องมือสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุน
การเรียนการสอน การบริหารจัดการ การวิจัยและการการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ของนักศึกษาและคณาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ ตรง
ความต้องการของผู้ใช้  

 

1. จัดหา บ ารุงรักษา ฮาร์ดแวร์ และ ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพ่ือบริการนักศึกษา บุคลากร  
และรองรับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนด้านการบริหารจัดการ การเรียนการสอน  
การวิจัย การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางการเรียนรู้ วิชาการ และ
การบริการที่ยั่งยืน ของมหาวิทยาลัยฯ ให้ก้าวสู่ยุคดิจิทัลภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
3. ส่งเสริมระบบจัดการเรียนการสอน การผลิตสื่อการเรียนรู้ เพ่ือก้าวสู้การศึกษา 
ดิจิทัลอย่างยั่งยืน 
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แผนปฏิบัติการ 
แผนงาน/โครงการที่ 2.1 จัดหา บ ารุงรักษา ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพ่ือบริการนักศึกษา บุคลากรใหร้องรับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

กิจกรรมหลกั ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ

รวม หน่วยนับ 2560 2561 2562 2563 2564 
1. จัดหาซอฟต์แวรล์ิขสิทธิ์เพ่ือ
สนับสนุนการเรยีนการสอนและ
การบริหารจัดการ 

- ร้อยละของการ
ด าเนินการตามแผน 

ร้อยละ 100 
(350,000 มี 

250 
License) 

100 
 (375,000 มี 
350 License) 

100 
 (375,000 มี 

350 
License) 

100 
 (375,000 มี 

350 
License) 

100 
 (375,000 มี 

350 
License) 

ส านักวิทย
บริการฯ 

1,850,000 
(งบบ ารุง

การศึกษา) 

- ระบบสารสนเทศ (PMIS) 
ได้รับการป้องกันจากภัย
คุกคาม โดยหยุดให้บริการ
ไม่เกิน 2 ครั้งต่อป ี

จ านวนครั้ง 
ต่อ ปี 

ไม่เกิน 2 ครั้ง
(20,000) 

(- Antivirus 
32 license) 

ไม่เกิน 2 ครั้ง 
(69,000) 

(- SSL 1 license 3 
ปี 24,000 
- Antivirus for 
PMIS 16 license 
3 ปี 25,000 
- Antivirus for 
ARIT 25 license 1 
ปี 20,000 ) 

ไม่เกิน 2 ครั้ง 
(20,000) 

(- Antivirus 
for ARIT 25 
license 1 ปี) 
สัญญาต่อเน่ือง
ปีท่ี 2 SSL1 
license  
และAntivirus 
for PMIS 16 
license) 

ไม่เกิน 2 ครั้ง 
(20,000) 

(- Antivirus 
for ARIT 25 
license 1 ปี) 
สัญญาต่อเน่ือง
ปีท่ี 3 SSL1 
license  
และAntivirus 
for PMIS 16 
license) 

ไม่เกิน 2 ครั้ง 
(69,000) 

(- SSL 1 license 
3 ปี 24,000 
- Antivirus for 
PMIS 16 
license 3 ปี 
25,000 
- Antivirus for 
ARIT25 license 1 
ปี 20,000) 

ส านักวิทย
บริการฯ 

198,000 
(งบบ ารุง

การศึกษา) 

2. จัดหาชุดอุปกรณ์ส าหรับ
พัฒนาระบบศูนย์ข้อมลูกลาง 
(Data Center) ของระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ (PMIS) 

- ร้อยละความส าเร็จตาม
แผนงานท่ีก าหนดไวโ้ดยมี
ทรัพยากรเพื่อน าไปจัดการ
ฐานข้อมูลกลางระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 
 

100 
(120,000) 

- - - - ส านักวิทย
บริการฯ 

120,000 
(งบบ ารุง

การศึกษา) 

3. จัดหาระบบส ารองฉุกเฉิน 
(DR-Site) ของระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ (PMIS)  

- ระบบส ารองสามารถ
ท างานได้ทันทีหากอีก
ระบบเกดิปัญหา 

ร้อยละ - - 100 
(3,400,000) 

100 100 ส านักวิทย
บริการฯ 

3,400,000 
(งบประมาณ

แผ่นดิน) 
4. จัดหาแผงวงจรคลื่นความถี่
วิทยุ ระบบ RFID 

- จ านวนแผงวงจรคลื่น
ความถี่วิทยุ ระบบ RFID 

ช้ิน - - - - 5,000 ช้ิน 
(85,000) 

ส านักวิทย
บริการฯ 

85,000 
(งบบ ารุง

การศึกษา) 
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แผนงาน/โครงการที่ 2.1 จัดหา บ ารุงรักษา ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพ่ือบริการนักศึกษา บุคลากรใหร้องรับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

กิจกรรมหลกั ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ

รวม หน่วยนับ 2560 2561 2562 2563 2564 
5. จัดหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์ จ านวนการใช้งานหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส ์
จ านวนครั้ง/

ช่ือเรื่อง 
3 

(10,000) 
5 

(95,000) 
7 

(95,000) 
9 

(95,000) 
15  

 (95,000) 
ส านักวิทย
บริการฯ 

390,000 
(งบบ ารุง

การศึกษา) 
6. การบ ารุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบ
สารสนเทศ เพื่อการบริหาร
จัดการ (PMIS) 

- ระบบ PMIS หยุด
ให้บริการแก่มหาวิทยาลยั
ไม่เกิน 1 ครั้ง ต่อ ปี 

จ านวนครั้ง
ต่อป ี

1 
(495,000) 

1 
 (495,000) 

1 
 (495,000) 

1 
 (495,000) 

1 
 (495,000) 

ส านักวิทย
บริการฯ 

2,475,000 
(งบบ ารุง

การศึกษา) 

7. บ ารุงรักษาระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ Walai AutoLIb 

- ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการต่อการใช้งาน
ระบบห้องสมุดอัตโนมัต ิ

ร้อยละ 60 
(100,000) 

65 
 

70 
(100,000) 

75 
(100,000) 

80 
(100,000) 

ส านักวิทย
บริการฯ 

400,000 
(งบบ ารุง

การศึกษา) 
8. บ ารุงรักษาระบบห้องสมุด
อัจฉริยะระบบ RFID 
 
 
 

- ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการต่อการใช้งาน
เครื่องรับคืนหนังสือ และ 
เครื่องยืมหนังสือ ผ่าน
ระบบ RFID 

  ร้อยละ 60 
 

65 
 

70 
(125,000) 

75 
(220,000) 

80 
(250,000) 

ส านักวิทย
บริการฯ 

595,000 
(งบบ ารุง

การศึกษา) 

- ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการต่อการใช้งาน
ประตูควบคมุทางเข้า-ออก 
ระบบ RFID 

  ร้อยละ 60 65 70 75 80 

- จ านวนครั้งท่ีเกิดเหตจุาก
การยืมทรัพยากร
สารสนเทศ โดยไม่ผ่าน
บรรณารักษ์ ซึ่งควบคุม
ป้องกันหนังสือสูญหาย
ด้วยระบบ RFID  

ครั้ง 25 
 

20 
 

15 
 

10 
 

5 
 

  รวม 1,095,000 1,034,000  4,610,000   1,305,000   1,469,000   9,513,000 
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แผนงาน/โครงการที่ 2.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนด้านการบริหารจัดการ การเรียนการสอน การวิจัย การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางการเรียนรู้ วิชาการ และการ
บริการที่ย่ังยืน ของมหาวิทยาลัยฯ ให้ก้าวสู่สังคมดิจิทัล ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

กิจกรรมหลกั ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ

รวม หน่วยนับ 2560 2561 2562 2563 2564 
ด้านการบริหารจัดการ          
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
key License ไมโครซอฟต์ 
(KMS) อัตโนมัต ิ

- ร้อยละความส าเร็จการ
พัฒนาระบบตามแผนงานท่ี
ก าหนดไว ้

ร้อยละ - - 100 
(55,000) 

- 
 

- 
 

ส านักวิทย
บริการฯ 

55,000 
(งบบ ารุง

การศึกษา) 
2. พัฒนาศูนย์ข้อมูลกลาง 
(Data Center) ของระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ (PMIS) 

- ร้อยละความส าเร็จการ
พัฒนาระบบตามแผนงาน
ที่ก าหนดไว ้
- หน่วยงานภายใน
สามารถน า Data ไปใช้ใน
การพัฒนาต่อยอดได้ร้อย
ละ 100 

ร้อยละ - 100 
1.ฐานข้อมูล
แผนการศึกษา 
2. ฐานข้อมูล
งานรับเข้า
ศึกษา 
3. ฐานข้อมูล
งานลงทะเบียน 

100 
1. ฐานข้อมูล
ตารางเรียน 
ตารางสอบ 
2. ฐานข้อมูลผล
การเรียน 
3. ฐานข้อมูล
ประวัตินักศึกษา 

100 
1. ฐานข้อมูล
บุคลากร 
2. ฐานข้อมูล
งบประมาณ 
3. ฐานข้อมูล 
พัสดุ 
 

100 
1. ฐานข้อมูล
การเงิน 
2. ฐานข้อมูล
เงินเดือน 

ส านักวิทย
บริการ ฯ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

3. โครงการพัฒนาระบบรับ
สมัครบุคลากร 

- ร้อยละความส าเร็จการ
พัฒนาระบบตามแผนงาน
ที่ก าหนดไว้  

ร้อยละ - 100 
(ระบบสามารถ
สมัครผ่านระบบ
เครือข่ายและ
พิมพ์ใบสมัครได้, 
สามารถช าระเงิน
ผ่านธนาคาร ได้, 
สามารถตรวจ 
สอบรายชื่อผู้มี
สิทธิ์สอบ/ผู้มีสิทธิ์
สอบสัมภาษณ์
และผู้ท่ีผ่านการ
คัดเลือก) 

- - - ส านักวิทย
บริการฯ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

4. พัฒนาระบบบริหารแผนและ
งบประมาณ 

ร้อยละความส าเรจ็การ
พัฒนาระบบตามแผนงาน
ที่ก าหนดไว ้

ร้อยละ 100 
1. รายงานข้อมูล
รายงานประจ าปี 

100 
1. รายงาน
ข้อมูลเจ้าหนา้ที่ 

- - - กองนโยบาย
และแผน 
ส านักงาน
อธิการบด ี

ไม่ใช้
งบประมาณ 
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แผนงาน/โครงการที่ 2.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนด้านการบริหารจัดการ การเรียนการสอน การวิจัย การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางการเรียนรู้ วิชาการ และการ
บริการที่ย่ังยืน ของมหาวิทยาลัยฯ ให้ก้าวสู่สังคมดิจิทัล ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

กิจกรรมหลกั ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ

รวม หน่วยนับ 2560 2561 2562 2563 2564 
การเบิกจ่าย 
2. รายงาน
งบประมาณ 
3. การติดตามผล
การปฏิบัติ
ราชการ 

2. รายงาน
ข้อมูล
งบประมาณ
ประจ าป ี

5. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลงาน
บริการวิชาการ 

ร้อยละความส าเรจ็การ
พัฒนาระบบตามแผนงาน
ทีก่ าหนดไว ้

ร้อยละ 100 
1. งานแสดง
และรายงานผล
ข้อมูลงาน
บริการวิชาการ 
2. งานติดตาม
และรายงาน
ผลการด าเนิน
โครงการ 
3. งาน
รายงานผล
การให้ บริการ
วิชาการ 
4. งานปฏิทิน
การจัดโครง 
การบริการ
วิชาการ 

100 
1.งานติดตาม
และรายงาน
ผลสรุปการใช้
งบประมาณ 
2. งานติดตาม
และควบคมุ
การใช้เงิน
งบประมาณ
แผ่นดินส าหรับ
งาน 
บริการวิชาการ 

- - - สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

6. ปรับปรุงระบบสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัยในรูปแบบ 
Responsive  

ร้อยละความส าเรจ็การ
พัฒนาระบบตามแผนงาน
ที่ก าหนดไว ้

ร้อยละ 100 
(1. ระบบจอง
คอมพิวเตอร ์
2. เว็บไซต์

100 
(ระบบลง 
ทะเบียนอบรม
ออนไลน์) 

- 
 

- - 
 

ส านักวิทย
บริการฯ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
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แผนงาน/โครงการที่ 2.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนด้านการบริหารจัดการ การเรียนการสอน การวิจัย การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางการเรียนรู้ วิชาการ และการ
บริการที่ย่ังยืน ของมหาวิทยาลัยฯ ให้ก้าวสู่สังคมดิจิทัล ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

กิจกรรมหลกั ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ

รวม หน่วยนับ 2560 2561 2562 2563 2564 
ฐานข้อมูล
สารสนเทศ 
สกอ.) 

 

7. ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษามหาวิทยาลัย ฯ 

- ร้อยละความส าเร็จการ
พัฒนาระบบตามแผนงาน
ที่ก าหนดไว ้

ร้อยละ 100 - - - - ส านักวิทย
บริการฯ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

8. โครงการปรับปรุงระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยใน
รูปแบบ single sign-on 

ร้อยละความส าเรจ็การ
พัฒนาระบบตามแผนงาน
ที่ก าหนดไว้โดยม ี
1. ระบบส าหรับผูบ้ริหาร  
2. ระบบส่งเกรดออนไลน ์
3. ระบบประเมินอาจารย ์
4. ระบบประชุมออนไลน ์
5. ระบบจัดการไวนลิ 
6. ระบบทดสอบและวัด
ระดับทางภาษา 

ร้อยละ 100 
 

- - - - ส านักวิทย
บริการฯ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

9. ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
(PMIS) 

ร้อยละความส าเรจ็การ
พัฒนาระบบตามแผนงาน
ที่ก าหนดไว ้

ร้อยละ 100 
(1.แผนการ 
ศึกษา  
2. งานรับเข้า
ศึกษา 
3. งานประวัติ
นักศึกษา 
4.งานกิจการ 

นักศึกษา) 

100 
(1. งานตั้งหน้ี
นักศึกษา 
2. งาน
ลงทะเบียน 
3. งานผล
การศึกษา) 

100 
(1.งานกรอบ
อัตราก าลัง 
2. งานคัดสรร
บุคลากร 
3. งานประวัติ
บุคลากร 
4. งานเครื่อง
ราช 
5. งานธุรการ 
6. งานพ้น
สภาพ) 

100 
(1. งานจัดสรร
งบประมาณ 
2. งานต้นทุน
ต่อหน่วย 
3. งานจัดซ้ือ
จัดจ้าง 
พัสด-ุครุภัณฑ์ 
4. งานค่าเสื่อม
ครุภัณฑ์ 
5.งานการเงิน) 

100 
(1. งานบัญชี 
2. งานเงิน 
เดือน 
3. งานสาร
บรรณอิเล็ก- 
ทรอนิกส์) 

  - ส านักวิทย
บริการฯ 
 - ส านัก
ส่งเสริม 
วิชาการและ
งานทะเบียน 
 - ส านักงาน
อธิการบด ี

ไม่ใช้
งบประมาณ 
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แผนงาน/โครงการที่ 2.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนด้านการบริหารจัดการ การเรียนการสอน การวิจัย การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางการเรียนรู้ วิชาการ และการ
บริการที่ย่ังยืน ของมหาวิทยาลัยฯ ให้ก้าวสู่สังคมดิจิทัล ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

กิจกรรมหลกั ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ

รวม หน่วยนับ 2560 2561 2562 2563 2564 
10. พัฒนาระบบจัดท าค าขอ
งบประมาณระดับคณะ ศูนย์ 
ส านัก 

- ร้อยละความส าเร็จการ
พัฒนาระบบตามแผนงาน
ที่ก าหนดไว ้

ร้อยละ - - 100 
(195,000) 

1. สามารถ
เลือกราย 
ละเอียดข้อมูล
พื้นฐานตามท่ี
หน่วยงาน 
และกอง
นโยบายและ
แผนก าหนดไว้ 
2. สามารถ
ก าหนด
โครงการพร้อม
สร้างรหัส
โครงการแยก
ตามหน่วยงาน
ได้อัตโนมัติ 
3. สามารถ 
เพิ่ม ลบ แก้ไข 
รายละเอียด
โครงการขอ
งบประมาณได้ 
4.สามารถ
ก าหนดช่วง
ระยะเวลา
ด าเนินการได้ 
5. สามารถ
ก าหนด

- - 
 

ส านักวิทย
บริการฯ และ 
กองนโยบาย
และแผน 

195,000 
(งบบ ารุง

การศึกษา) 



 

  แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์ ปีงบประมาณ 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2563) 
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แผนงาน/โครงการที่ 2.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนด้านการบริหารจัดการ การเรียนการสอน การวิจัย การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางการเรียนรู้ วิชาการ และการ
บริการที่ย่ังยืน ของมหาวิทยาลัยฯ ให้ก้าวสู่สังคมดิจิทัล ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

กิจกรรมหลกั ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ

รวม หน่วยนับ 2560 2561 2562 2563 2564 
รายละเอียด
ประมาณการ
ค่าใช้จ่ายได้ 
6. สามารถ
ก าหนดแผน 
การด าเนินงาน 
โดยให้สามารถ
แยกเป็นไตรมาส
หรือตามช่วง
ระยะเวลาท่ี
ต้องการได้  
7. สามารถ
ก าหนดแผน 
การใช้จ่าย
งบประมาณ 
โดยให้สามารถ 
เลือกช่วงระยะ 
เวลาการใช้จ่าย 
และร้อยละการ
ใช้จ่ายต่อ
งบประมาณของ
โครงการน้ัน ๆ 
ตามขั้นตอน
กิจกรรมน้ัน ๆ 
โดยให้ระบบ 
ค าณวนของ
งบประมาณน้ัน 
ๆ แยกเป็นไตร



 

  แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์ ปีงบประมาณ 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2563) 
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แผนงาน/โครงการที่ 2.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนด้านการบริหารจัดการ การเรียนการสอน การวิจัย การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางการเรียนรู้ วิชาการ และการ
บริการที่ย่ังยืน ของมหาวิทยาลัยฯ ให้ก้าวสู่สังคมดิจิทัล ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

กิจกรรมหลกั ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ

รวม หน่วยนับ 2560 2561 2562 2563 2564 
มาสหรือตามช่วง
ระยะเวลาได้) 

11. พัฒนาระบบจัดการ
ประเมินสมรรถนะบุคคลตาม
มาตรฐาน สมรรถนะ
ความสามารถดา้นการใช้ดิจิทัล 
(Digital Literacy) 

- ร้อยละความส าเร็จการ
พัฒนาระบบตามแผนงาน
ที่ก าหนดไว ้

ร้อยละ - - 100 
มีระบบรองรับ
การลงทะเบยีน
ส าหรับ
นักศึกษา 
อาจารย์ และ
เจ้าหน้าท่ี 

- - ส านักวิทย
บริการฯ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

12. พัฒนาระบบตรวจสอบ
สถานะการจัดส่งเอกสารผลการ
เรียน 

- ร้อยละความส าเร็จการ
พัฒนาระบบตามแผนงาน
ที่ก าหนดไว ้

ร้อยละ - - 100 
1) เจ้าหน้าท่ี
ระดับคณะ
สามารถยืนยัน
การตรวจสอบ
เอกสารผล
การเรยีนจาก
อาจารยผ์ู้สอน 
2. ส านัก
ส่งเสริม
วิชาการ ฯ 
ยืนยันการรบั
เอกสารผ่าน
ระบบได ้
3. นักศึกษา
สามารถ
ตรวจสอบ

- - ส านักวิทย
บริการฯ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
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แผนงาน/โครงการที่ 2.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนด้านการบริหารจัดการ การเรียนการสอน การวิจัย การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางการเรียนรู้ วิชาการ และการ
บริการที่ย่ังยืน ของมหาวิทยาลัยฯ ให้ก้าวสู่สังคมดิจิทัล ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

กิจกรรมหลกั ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ

รวม หน่วยนับ 2560 2561 2562 2563 2564 
สถานะการ
ด าเนินงาน  

13. พัฒนาระบบการรับบริการ
ออนไลน ์

- ร้อยละความส าเร็จการ
พัฒนาระบบตามแผนงาน
ที่ก าหนดไว ้

ร้อยละ - - 100 
รองรับการ
กรอกเอกสาร
การใช้ห้อง
แบบออนไลน์ 
และสามารถ
สรุปสถิติการ
ใช้งานได้ 
 
 

- - 
 

ส านักวิทย
บริการฯ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

14. พัฒนาระบบจองห้อง
ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ ์

- ร้อยละความส าเร็จการ
พัฒนาระบบตามแผนงาน
ที่ก าหนดไว ้

ร้อยละ - - 100 
1) บุคคลทั่วไป
สามารถเข้าดู
รายละเอียด
ของห้องประชุม 
และจองผ่าน
ระบบออนไลน ์
2. เจ้าหน้าที่
ฝ่ายทรัพยส์ิน
เป็นผู้อนุมัต ิ
3. สรุปรายได้
การเช่าห้อง
ประชุมได ้
 

- - 
 

ส านักวิทย
บริการฯ และ
งานทรัพย์สิน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
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แผนงาน/โครงการที่ 2.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนด้านการบริหารจัดการ การเรียนการสอน การวิจัย การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางการเรียนรู้ วิชาการ และการ
บริการที่ย่ังยืน ของมหาวิทยาลัยฯ ให้ก้าวสู่สังคมดิจิทัล ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

กิจกรรมหลกั ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ

รวม หน่วยนับ 2560 2561 2562 2563 2564 
15. พัฒนาและปรับปรุงระบบ
สารสนเทศงานหอสมุดกลาง 

- ร้อยละความส าเร็จการ
พัฒนาระบบตามแผนงาน
ที่ก าหนดไว ้

ร้อยละ - - - 100 
ปรับรูปแบบ
การท างาน
ของเว็บไซต์ให้
แสดงผล
รองรับกับทุก
อุปกรณ ์

- 
 

ส านักวิทย
บริการฯ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

16. พัฒนาระบบ Green 
Library PCRU 

- ร้อยละความส าเร็จการ
พัฒนาระบบตามแผนงาน
ที่ก าหนดไว ้

ร้อยละ - - - 100 
(สามารถ
บริหารจดัการ
ข้อมูลของ
ห้องสมุดสี
เขียวทั้งหมด) 

- 
 

ส านักวิทย
บริการฯ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

17. พัฒนาระบบตรวจสอบ
ข้อมูลครภุัณฑ์ของส านักวิทย
บริการ ผา่นอุปกรณม์ือถือ  

- ร้อยละความส าเร็จการ
พัฒนาระบบตามแผนงาน
ที่ก าหนดไว ้

ร้อยละ - - - 100 
(สามารถ
ตรวจสอบ
รายละเอียด 
แก้ไขข้อมูล
สถานท่ีของ
ครุภณัฑ์ตาม
สิทธ์ิได้ จาก
การแสกน 
barcode 
ผ่านมือถือ) 

- 
 

ส านักวิทย
บริการฯ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

18. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ห้องพักนักศึกษา 

- ร้อยละความส าเร็จการ
พัฒนาระบบตามแผนงาน

ร้อยละ - - - 100 
(250,000) 

- ส านักวิทย
บริการฯ และ 

250,000 
(งบบ ารุง
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แผนงาน/โครงการที่ 2.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนด้านการบริหารจัดการ การเรียนการสอน การวิจัย การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางการเรียนรู้ วิชาการ และการ
บริการที่ย่ังยืน ของมหาวิทยาลัยฯ ให้ก้าวสู่สังคมดิจิทัล ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

กิจกรรมหลกั ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ

รวม หน่วยนับ 2560 2561 2562 2563 2564 
ที่ก าหนดไว ้ (1. จัดหา

เครื่องคอม 
พิวเตอร์แม่
ข่ายราคา 
130,000 บาท 
2. จัดจ้าง
พัฒนาระบบ 
120,000 บาท 
โดยมีขอบเขต
ดังนี ้
1. สามารถดู
รายละเอียด
ห้องพัก  
2. สามารถ
จองห้องพัก 
3. สามารถ
ช าระค่าที่พัก
ผ่านธนาคาร 
4. สามารถ
สรุปรายได้
ของห้องพัก 

กองพัฒนา
นักศึกษา 

การศึกษา) 

19. พัฒนาระบบ e-Office 
ประกอบด้วย 7 ระบบดังน้ี 
1) ระบบ Web Portal 
2) ระบบการรับ-สง่หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส ์  

- ร้อยละความส าเร็จการ
พัฒนาระบบตามแผนงาน
ที่ก าหนดไว ้

ร้อยละ - - - 
 

- 100 
(6,750,000) 

ส านักวิทย
บริการฯ 

6,750,000 
(งบประมาณ

แผ่นดิน) 
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แผนงาน/โครงการที่ 2.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนด้านการบริหารจัดการ การเรียนการสอน การวิจัย การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางการเรียนรู้ วิชาการ และการ
บริการที่ย่ังยืน ของมหาวิทยาลัยฯ ให้ก้าวสู่สังคมดิจิทัล ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

กิจกรรมหลกั ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ

รวม หน่วยนับ 2560 2561 2562 2563 2564 
3) ระบบคลังเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส ์
4) ระบบบริหารยานพาหนะ 
5) ระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส ์
6) ระบบปฏิทินนัดหมาย 
7) Personal Blog 
ด้านการเรียนการสอน          
20. ปรับปรุงระบบส่งเกรด
ออนไลน์ให้เป็น 2 ภาษา 

ร้อยละความส าเรจ็การ
พัฒนาระบบตามแผนงาน
ที่ก าหนดไว้  

ร้อยละ - 
 

100 - - - ส านักวิทย
บริการฯ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

21. พัฒนาระบบประเมินผล
การเรยีนล่วงหน้า 

ร้อยละความส าเรจ็การ
พัฒนาระบบตามแผนงาน
ที่ก าหนดไว ้

ร้อยละ - 
 

100 - - - ส านักวิทย
บริการฯ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

22. ปรับปรุงระบบ PCRU 
Android  

ร้อยละความส าเรจ็การ
พัฒนาระบบตามแผนงาน
ที่ก าหนดไว ้
 

ร้อยละ 100 
1. แสดงผล
การเรยีน 
2.แสดง
สถานะใบ 
แจ้งหนี ้
3. แสดง
สถานะการ
ช าระเงิน
ค่าลงทะเบียน 

100 
1. แสดงประวัติ
ข้อมูลบุคลากร 
2. ระบบขอ
อนุญาตการลา 

- - - ส านักวิทย
บริการฯ  

ไม่ใช้
งบประมาณ 
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แผนงาน/โครงการที่ 2.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนด้านการบริหารจัดการ การเรียนการสอน การวิจัย การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางการเรียนรู้ วิชาการ และการ
บริการที่ย่ังยืน ของมหาวิทยาลัยฯ ให้ก้าวสู่สังคมดิจิทัล ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

กิจกรรมหลกั ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ

รวม หน่วยนับ 2560 2561 2562 2563 2564 
23. พัฒนาระบบฐานข้อมูลครุ
ศาสตร ์

- ร้อยละความส าเร็จการ
พัฒนาระบบตามแผนงาน
ที่ก าหนดไว ้

ร้อยละ - - - 100 
ระยะที่ 1 
1) ด าเนินการ
พัฒนาจัดการ
ฐานข้อมูลของ
บัณฑิตสายครู 
ช้ันปีท่ี1 - 5  
2) ติดตาม
รายชื่อผู้มสีิทธ์ิ
สอบคัดเลือก
เข้าร่วมโครง 
การผลิตคร ู

100 
ระยะที่ 2 
1) ติดตามผล
การสอบครู
ท้องถิ่น 
2) เชื่อมโยง
ระบบ
ภาวะการมี
งานท าของ
บัณฑิตสายคร ู
ติดตามสถิติ
การผลิตคร ู

ส านักวิทย
บริการฯ กับ 
ครุศาสตร ์

ไม่ใช้
งบประมาณ 

24. ระบบแนะแนวการศึกษา
ต่อระดับปริญญาตร ี

- ร้อยละความส าเร็จการ
พัฒนาระบบตามแผนงาน
ที่ก าหนดไว ้

ร้อยละ - 100 - - - ส านักส่งเสรมิ
วิชาการและ
งานทะเบียน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

25. พัฒนาระบบการผลิตสื่อ
การเรยีนการสอนออนไลน์ 
(VDO On Demand) เพื่อเพ่ิม
ช่องทางการศึกษาดิจิทัล 

- มีระบบที่สามารถผลติ
สื่อการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ณ 
อาคารเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

ห้อง - 3 
(1,481,100) 

- - 3 
(1,481,100) 

ส านักวิทย
บริการฯ 

2,962,200
(งบประมาณ

แผ่นดิน) 

- มีการบ ารุงรักษาระบบ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน 
e-Classroom อาคาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้
สามารถใช้งานได้ด ี
 

ห้อง 3 
(60,000) 

 

- - - - ส านักวิทย
บริการฯ 

60,000 
(งบบ ารุง

การศึกษา) 
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แผนงาน/โครงการที่ 2.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนด้านการบริหารจัดการ การเรียนการสอน การวิจัย การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางการเรียนรู้ วิชาการ และการ
บริการที่ย่ังยืน ของมหาวิทยาลัยฯ ให้ก้าวสู่สังคมดิจิทัล ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

กิจกรรมหลกั ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ

รวม หน่วยนับ 2560 2561 2562 2563 2564 
 - มีการอบรมพร้อมผลิต

สื่อการเรียนการสอนได้ไม่
น้อยกว่า 3 รายวิขาต่อ
ภาคการศึกษา 

รายวิชา - ไม่น้อยกว่า 3 
(60,000) 

- - - ส านักวิทย
บริการฯ 

60,000 
(งบบ ารุง

การศึกษา) 

26. พัฒนาระบบจัดการข้อมลู
กิจกรรมนักศึกษา 

- ร้อยละความส าเร็จการ
พัฒนาระบบตามแผนงาน
ที่ก าหนดไว ้

ร้อยละ - - - - 100 
250,000 

ส านักวิทยบริการ
ฯ และ กองพัฒนา
นักศึกษา 

250,000 
(งบบ ารุง
การศึกษา) 

27. พัฒนานวัตกรรมการศึกษา
สู่มหาวิทยาลัย อัจฉรยิะ(Smart 
University) จ านวน 6 ห้อง 

- ร้อยละความส าเร็จการ
พัฒนาระบบตามแผนงาน
ที่ก าหนดไว ้

ร้อยละ - - - - 100 
(3,000,000) 

ส านักวิทย
บริการฯ 

3,000,000 
(งบประมาณ

แผ่นดิน) 
28. พัฒนาระบบ TQF  - ร้อยละความส าเร็จการ

พัฒนาระบบตามแผนงาน
ที่ก าหนดไว ้

ร้อยละ - - - - 100 ส านักวิทย
บริการฯ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ด้านการวิจัย          
29. พัฒนาระบบฐานข้อมูล
งานวิจัย 

ร้อยละความส าเรจ็การ
พัฒนาระบบตามแผนงาน
ที่ก าหนดไว ้

ร้อยละ 100 
1. งานแสดงและ
รายงานผลข้อมูล
งานวิจัยในระดับ
มหาวิทยาลัย 
2. งานแสดงและ
รายงานผลข้อมูล
นักวิจัย 
3. งานแสดง 
และรายงาน ผล
ข้อมูลการตีพิมพ์
เผยแพร่
ผลงานวิจัยใน

100 
1. งานแสดง
และรายงานผล
ข้อมูลงานวิจัย
ในระดับคณะ 
2. งานแสดง
และรายงาน ผล
ข้อมูลงานวิจัย
ในระดับคณะ 
3. งานแสดง
และรายงานผล
ข้อมูลการตีพิมพ์
เผยแพร่

100 
1. งานทะเบียน
ประวัติ 
การด าเนิน 
งานวิจัยของ
นักวิจัย 
2. งานติดตาม
และรายงานผล
การด าเนิน
งานวิจัย 

- - สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
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แผนงาน/โครงการที่ 2.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนด้านการบริหารจัดการ การเรียนการสอน การวิจัย การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางการเรียนรู้ วิชาการ และการ
บริการที่ย่ังยืน ของมหาวิทยาลัยฯ ให้ก้าวสู่สังคมดิจิทัล ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

กิจกรรมหลกั ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ

รวม หน่วยนับ 2560 2561 2562 2563 2564 
ระดับ
มหาวิทยาลัย 
4. งานแสดงและ
รายงานผลข้อมูล
การน าผลงาน 
วิจัยไปใช้
ประโยชน์ 
ในระดับ
มหาวิทยาลัย 
5. งานแสดงและ
รายงานผลข้อมูล
การจัดการทรัพย์ 
สินทางปัญญา 
6. งานป้องกัน
การดาวน์โหลด
ไฟล์เอกสาร  
รายงานวิจัย) 

ผลงานวิจัยใน
ระดับคณะ 
4. งานแสดง
และรายงานผล
ข้อมูลการน า
ผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ 
ในระดับคณะ 
5. งานแสดง
และรายงานผล
ข้อมูลการ 
จัดการทรัพย์ 
สินทางปัญญาใน
ระดับคณะ 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม          
30. พัฒนาระบบฐานข้อมูล
ศิลปวัฒนธรรม 

ร้อยละความส าเรจ็การ
พัฒนาระบบตามแผนงานท่ี
ก าหนดไว้ โดยมรีะบบ
ระบบฐานข้อมลูงาน
ศิลปวัฒนธรรมที่สามารถ
จัดการองค์ความรู้ KM, 
สืบค้นห้องสมดุส านัก
ศิลปวัฒนธรรมได ้

ร้อยละ 100 - 100 
(เพิ่มระบบ 

e-book เช่น 
วารสาร 

งานวิจัย เป็น
ต้น) 

- - - ส านักวิทย
บริการฯ  
-  ส านักศิลป 
วัฒนธรรม 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

รวม 60,000 1,541,100 250,000 250,000 11,481,100  13,582,200 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรและนักศึกษาให้มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาด้านการน าเทคโนโลยีสารสนเทศให้
เกิดทักษะ มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ ในการบริหารจัดการ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบสารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม  

สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มีความรู้ ทักษะ และ 
ศักยภาพสูงขึ้นด้าน ICT พ้ืนฐานสู่มาตรฐานระดับสากล  จากการเข้ารับการฝึกอบรมและ
สอบวัดมาตรฐานวชิาชีพท่ีมีก าหนดไว้ในระดับสากล 
 

 

แผนปฏิบัติการ 
แผนงาน/โครงการที่ 3.1 พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่มาตรฐานสากล 

กิจกรรมหลกั ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณรวม 
หน่วยนับ 2560 2561 2562 2563 2564 

1. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ ICT 
เพื่อการจัดการเรยีนรู้แบบ
โครงการ (Project Based 
Learning) 

- มีความพึงพอใจต่อการใช้
ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วย
โครงการ (Project Based 
Learning Using ICT) 

ร้อยละ 80 
(50,000) 

80 
(40,000) 

- - - คณะครุศาสตร ์ 90,000 
(งบประมาณ

แผ่นดิน) 

- ความสามารถในการจัด 
การเรยีนรู้แบบโครงการโดย 
ใช้ ICT เพิ่มขึ้น ร้อยละ 60 

ร้อยละ 60 
 

60 
 

- 
 

- 
 

- 
 

  

2. การพัฒนาทักษะการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ควบคุมอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส ์

- มีผลงานประดิษฐ์ ช้ินงาน 5 
(50,000) 

5 
(40,000) 

- 
 

- 
 

- 
 

คณะเทคโนโลย ี
การเกษตร 
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

90,000 
(งบประมาณ

แผ่นดิน) 

3. โครงการอบรมการสร้าง
ช้ินงาน 3 มิติ ด้วย 3D 
Printer 

- ความรู้ความเข้าใจในการ
สร้างช้ินงาน 3 มิติด้วย
เครื่องพิมพ์ 3 มิติ  

ร้อยละ 80 
(50,000) 

80 
(40,000) 

- 
 

- 
 

- 
 

คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

90,000 
(งบประมาณ

แผ่นดิน) 
- การต่อยอดผลของ
โครงการโดยการส่งช้ินงาน 
3 มิติเข้าประกวดของผู้เข้า
อบรม 

ร้อยละ 50 
 

50 
 

- 
 

- 
 

- 
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แผนงาน/โครงการที่ 3.1 พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่มาตรฐานสากล 

กิจกรรมหลกั ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณรวม 
หน่วยนับ 2560 2561 2562 2563 2564 

4. โครงการส่งเสรมิสมรรถนะ
และทักษะด้านดิจิทัลของ
นักศึกษาในระดับ IC3 ของ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

- จ านวนนักศึกษาท่ีคาดว่า
จะจบในแต่ละปีการศึกษา 
ได้รับการส่งเสรมิพัฒนา
ทักษะด้านดิจิทัลในระดับ 
IC3 

ร้อยละ - - - 100 
(20,000) 

100 
(20,000) 

 

คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

40,000 
(งบประมาณ

แผ่นดิน) 

5. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการผลติรายวิชาและสื่อ
การเรยีนการสอนบทเรียน
ออนไลน์แบบ MOOC 

- มีความรู้ความเข้าใจใน
การเรยีนรู้รายวิชา 
ENGA217  

ร้อยละและ
คะแนนไม่
น้อยกว่า 

80/3.51 
(50,000) 

80/3.51 
 (40,000) 

- - - คณะมนุษย 
ศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

90,000 
(งบประมาณ

แผ่นดิน) 

6. โครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษาของ
โรงเรียนในชนบท “กิจกรรม
การส่งเสริมการเรียนรูด้้วยสื่อ
ดิจิทัลผา่นระบบทดสอบทาง
การศึกษา” 

- มีทักษะการใช้งานด้าน
การใช้เทคโนโลยีได้ด ี
- มีผลการสอบที่ดีขึ้น 

ร้อยละ 80 
(50,000) 

80 
(40,000) 

80 
(40,000) 

80 
(25,000) 

80 
(40,000) 

ส านักวิทย
บริการฯ 

195,000 
(งบบ ารุง

การศึกษา) 

7. โครงการบริการวิชาการ
ด้านการใช้เทคโนโลยดีิจิทัล 
(Digital Literacy) 

- จ านวนหลักสูตรที่
ให้บริการวิชาการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หลักสตูร 3 
(20,000) 

3 
(20,000) 

3 
(20,000) 

 

3 
(20,000) 

 

3 
(20,000) 

 

ส านักวิทย
บริการฯ  

100,000 
(งบบ ารุง

การศึกษา) 
 - มีความรู้ความเข้าใจใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 

8. โครงการสนับสนุนพัฒนา
ขีดความสามารถของ
บุคลากรด้าน ICT ให้มีทักษะ
ความรู้ที่ทันยุคสมัย 

- ร้อยละของบุคลากรด้าน 
ICT ได้เข้ารับการอบรม
ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ร้อยละ 80 
(30,000) 

80 
(50,000) 

80 
(50,000) 

80 
(50,000) 

80 
(50,000) 

ส านักวิทย
บริการฯ 

230,000 
(งบบ ารุง

การศึกษา) 

รวม 300,000 270,000 110,000 115,000 130,000  925,000 
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บทที่ 5 
การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล 

 
การวัดผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะประสบความส าเร็จดังเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่นั้น จ าเป็นต้องมีก ารบริหารจัดการและ

ระบบติดตามประเมินผลเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารแผนแม่บท และการประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยตัวชี้วัดความส าเร็จ  
 

5.1 การบริหารจัดการ 
 การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ได้ด าเนินแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยี 

สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2560 - 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สามารถก าหนดนโยบาย เป้าหมาย ทิศ
ทางการพัฒนามหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อาศัยความมาตรา 31 (1)(3) และ (9) แห่งราช
บัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยมี 2 ส่วน ดังนี้ 1) คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าที่ก าหนดนโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ให้มีประสิทธิภาพ ก ากับดูแลและติดตามให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด อ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน ให้ค าปรึกษา แนะน าในประเด็นต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจและทิศทางการจัดท าร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2560 – 2564 และพิจารณาให้
ความเห็นชอบโครงการต่าง ๆ ที่หน่วยงานเสนอ เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่จะมุ่งเน้นด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และประโยชน์ ในการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณ รวมทั้งพิจารณาการขอปรับรายละเอียดของโครงการเมื่อหน่วยงานไม่สามารถด าเนินงานตามที่ก าหนดได้ 2) คณะกรรมการด าเนินงาน มีหน้าที่จัดท าร่างแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ปีงบประมาณ 2560 – 2564  วิเคราะห์ข้อมูลให้เกิดความสอดคล้องระหว่างแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2560 – 2564 กับแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2560 – 2565 และ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เป็นตัวแทนเพ่ือประสานงานระดับผู้บริหารหน่วยงานและส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการอ านวยการ ให้ค าปรึกษา แนะน าในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและทิศทางการจัดท าแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง งบประมาณ 2563) น าเสนอพิจารณา ร่างแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง งบประมาณ 2563) ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ 

การก าหนดนโยบายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยด าเนินการโดยคณะกรรมการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีอธิการบดี
เป็นประธานคณะกรรมการ ในฐานะ Chief Executive Officer หรือ CEO ของมหาวิทยาลัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นรองประธาน ในฐานะ Chief 
Information Officer หรือ CIO และผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเลขานุการ และมีคณะกรรมการ ประกอบด้วย คณบดี ผู้อ านวยการส านัก /
สถาบัน   
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ในการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด าเนินการโดยคณะกรรมการด าเนินงานจัดท าแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2560 – 2564  (ฉบับปรับปรุง งบประมาณ 2563)  ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร อาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ซึ่งจะท าหน้าที่ประสานกับหน่วยงานที่ต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือก าหนดความต้องการ (Specifications) รายละเอียดของระบบ ชี้แจงให้กับผู้รับจ้างหรือ
ผู้พัฒนาระบบสารสนเทศให้ด าเนินการตามที่ได้ก าหนดไว้ และดูแลความก้าวหน้าของโครงการ 
 

5.2  การติดตามประเมินผล 
       การติดตามและประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งได้มีการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลั ยปฏิบัติได้
สอดคล้องและครอบคลุม เป้าหมาย และยุทธศาสตร์หลักการพัฒนาที่ก าหนดในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส าหรับตัวชี้วัดที่จะใช้วัดผลส าเร็จของแผนใน
ภาพรวม หรือวัดผลกระทบสุดท้ายของการพัฒนา ได้ก าหนดไว้ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 5.1 สรุปตัวช้ีวัด 
 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน / โครงการ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ให้
มีความม่ันคงปลอดภัย 
สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้บริการครอบคลุมทั้ง
มหาวิทยาลัย 

แผนงาน/โครงการที่ 1.1 พัฒนา
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

1. ขยายเส้นทางโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงด้วยสายใยแก้วน าแสง 

1.1 ร้อยละของการด าเนินการตามแผนขยายเส้นทาง
โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสงูด้วยสายใยแก้วน าแสง 
1.2 ผู้ใช้มีความพึงพอใจในการใช้บริการอินเทอร์เน็ต 
1.3 จ านวนเส้นทางเชื่อมโยงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพิ่มขึ้น 
พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ 

2. ขยายจุดให้บริการระบบ 
อินเทอร์เน็ตไร้สาย 

2.1 ร้อยละของการด าเนินการตามแผนขยายจุดให้บริการ
ระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย 
2.2 ผู้ใช้พึงพอใจในการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต 
2.3 จ านวนพืน้ที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย 

3. พัฒนาและบ ารุงรักษาระบบ 
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายใน
มหาวิทยาลยั 

3.1 ร้อยละของการด าเนินการตามแผนพฒันาและ
บ ารุงรักษาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย 
3.2 ผู้ใช้พึงพอใจในการใช้บริการอินเทอรเ์น็ต 
3.3 ผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อการรับบริการในการบ ารุงรักษา
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน / โครงการ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
  4. จัดหาเส้นทางส ารองอินเทอร์เน็ต 

ความเร็วสูง 
4.1 ร้อยละของการด าเนินการจัดหาเส้นทางส ารอง
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
4.2 มีเส้นทางส ารองสัญญาณอินเทอร์เน็ต จ านวน 1 
เส้นทาง 
4.3 มีความเร็วอินเทอร์เน็ตส ารอง 1 ระบบ ทั้งในและ
ต่างประเทศเพ่ิมข้ึน 
4.4 จ านวนครั้งของ ISP หลักหยุดให้บริการ 

5. พัฒนาและบ ารุงรักษาระบบ
โทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัย 

5.1 ร้อยละของการด าเนินการตามแผนพัฒนาและ
บ ารุงรักษาระบบโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัย 
5.2 ผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อการรับบริการในการ
บ ารุงรักษาระบบโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัย 

6. จัดหาและบ ารุงรักษาระบบส ารอง
ไฟฟ้าส าหรับห้องบริการข้อมูล
ส่วนกลาง (PCRU Datacenter) 

6.1 ร้อยละของการด าเนินการตามแผนจัดหาและ
บ ารุงรักษาระบบส ารองไฟฟ้าส าหรับห้องบริการข้อมูล
ส่วนกลาง (PCRU Datacenter) 
6.2 จ านวนครั้งการหยุดให้บริการของอุปกรณ์ระบบ
เครือข่าย และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่จ าเป็นต้อง
ให้บริการได้ต่อเนื่อง เมื่อระบบไฟฟ้าหลักของ
มหาวิทยาลัยดับ 

7. โครงการพัฒนาและปรับปรุง
ศักยภาพระบบเครือข่ายเพื่อรองรับ
การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 

7.1 ร้อยละของการด าเนินการตามแผนพัฒนาและ
ปรับปรุงศักยภาพระบบเครือข่ายเพ่ือรองรับการเรียน
การสอนในศตวรรษท่ี 21 
7.2 ผู้ใช้มีความพึงพอใจในการใช้บริการอินเทอร์เน็ต 
7.3 ความพึงพอใจในการใช้บริการระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์ ปีงบประมาณ 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง งบประมาณ 2563)   
  

ยุทธศาสตร์ แผนงาน / โครงการ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
  8.โครงการพัฒนาอุปกรณ์กระจาย

สัญญาณหลักประจ าห้องแม่ข่าย (L3 
Core Switch) 

8.1 ร้อยละของการด าเนินการตามแผนพัฒนาอุปกรณ์
กระจายสัญญาณหลักประจ าห้องแม่ข่าย (Core 
Switch) 
8.2 ความพึงพอใจในการใช้บริการระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

แผนงาน/โครงการที่ 1.2  
พัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัย
ของระบบเครือข่ายและระบบ
สารสนเทศ 

1. บ ารุงรักษาระบบป้องกันการบุก 
รุกเครือข่ายสารสนเทศในการอัพเดท
ซอฟต์แวร์และต่ออายุการรับประกัน
อุปกรณ์ 

1.1 ร้อยละของการด าเนินการตามแผนบ ารุงรักษา
ระบบป้องกันการบุกรุกเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
1.2 จ านวนอุปกรณ์ป้องกันและรักษาความปลอดภัย
ระบบเครือข่ายได้รับการต่ออายุการรับประกัน และการ
อัพเดตข้อมูลการป้องกันการโจมตี 
1.3 จ านวนครั้งที่คอมพิวเตอร์แม่ข่ายหยุดให้บริการ
เว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายใน ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ อัน
เนื่องมาจากการถูกบุกรุกทางเครือข่าย 

2.พัฒนาระบบจัดเก็บ Log File ระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

2.1 ร้อยละของการด าเนินการตามแผนพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบความปลอดภัยบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
2.2 จ านวนครั้งในการหยุดให้บริการของเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายอันเนื่องมาจากการบุกรุกเครือข่าย 

3.โครงการพัฒนาระบบเว็บไซต์รองรับ
ความปลอดภัยด้วย SSL 

3.1 ร้อยละของการด าเนินการตามแผนพัฒนาระบบ
เว็บไซต์รองรับความปลอดภัยด้วย SSL 
3.2 จ านวนครั้งในการหยุดให้บริการเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย จากภัยคุกคาม 

แผนงาน/โครงการที่ 1.3  
พัฒนาระบบการให้บริการเครือ 
ข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร 

1. พัฒนาระบบให้บริการ Web  
Hosting สนับสนุนการเรียนการสอน 

1.1 ร้อยละของการด าเนินการตามแผนพัฒนาระบบ
ให้บริการ Web Hosting สนับสนุนการปฏิบัติงานและ
การเรียนการสอน ให้กับหน่วยงานและบุคคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย 
1.2 ปริมาณพ้ืนที่ที่รองรับการให้บริการ Web Hosting 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน / โครงการ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
  1.3 ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ Web hosting 

2. จัดหาระบบโดเมนเนม 
มหาวิทยาลัย www.pcru.ac.th 

2.1 ร้อยละของการด าเนินการตามแผนโดยโดเมนเนม
มหาวิทยาลัยwww.pcru.ac.th ได้รับการต่ออายุ 
2.2 จ านวนชั่วโมงต่อวัน ในการให้บริการเว็บไซต์ 

3. จัดหาระบบประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
ข่าวสารออนไลน์ผ่านระบบจอโทรทัศน์ 
LED อาคารบรรณราชนครินทร์และ
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.1 ร้อยละของการด าเนินการตามแผนจัดหาระบบ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารออนไลน์ผ่านระบบ
จอโทรทัศน์ LED 
3.2 จ านวนเครื่องโทรทัศน์ LED ส าหรับประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารออนไลน์ผ่านระบบจอโทรทัศน์ LED 
3.3 ผู้ใช้มีความพึงพอใจในการใช้ระบบประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารออนไลน์ผ่านระบบจอโทรทัศน์ LED 

4. พัฒนาและบ ารุงรักษาห้องบริการ 
ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และห้องบริการ
สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 

4.1 ร้อยละของการด าเนินการตามแผนพัฒนาและ
บ ารุงรักษาห้องบริการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และห้อง
บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 
4.2 จ านวนห้องบริการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ห้อง
บริการสืบค้นอินเทอร์เน็ตและห้องเรียนดิจิทัลที่ได้รับ
การพัฒนา และซ่อมบ ารุง 
4.3 ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการห้องฝึก 
อบรม/ห้องบริการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 
4.4 จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการในห้องบริการ
สืบค้นอินเทอร์เน็ต (2 ห้อง) 

5.พัฒนาชุดอุปกรณ์โทรศัพท์ชนิด 
VoIP พร้อมลิขสิทธิ์การใช้งาน 

5.1 ร้อยละของการด าเนินการตามแผน จัดหาอุปกรณ์
ชุดซ่อมบ ารุงรักษาอุปกรณ์เคเบิลใยแก้วน าแสงภายใน
มหาวิทยาลัย 
5.2 ความพึงพอใจในการใช้บริการระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน / โครงการ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
  6.ชุดซ่อมบ ารุงรักษาอุปกรณ์เคเบิลใย

แก้วน าแสงภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 

6.1 ร้อยละของการด าเนินการตามแผนปรับปรุง
ห้องเรียนเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning 
6.2 จ านวนห้องเรียนที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
6.3 ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการห้องฝึก 
อบรม/ห้องบริการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 

  7.โครงการปรับปรุงห้องเรียนเพ่ือ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning 

7.1 ร้อยละของการด าเนินการตามแผน 
7.2 จ านวนห้องฝึกปฏิบัติการได้รับการติดตั้งเพ่ิม 
7.3 ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการห้องฝึก 
อบรม/ห้องบริการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบ
สารสนเทศให้ก้าวสู่สังคม
ดิจิทัล 

โครงการที่ 2.1 จัดหา 
บ ารุงรักษา ฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพ่ือบริการ
นักศึกษา บุคลากรให้รองรับ
ระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย 

1. จัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอนและการ
บริหารจัดการ 

1.1 ร้อยละของการด าเนินการตามแผน 
1.2 ระบบสารสนเทศ (PMIS) ได้รับการป้องกันจากภัย
คุกคาม โดยหยุดให้บริการไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี 

2.  จัดหาชุดอุปกรณ์ส าหรับพัฒนา
ระบบศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) 
ของระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการ (PMIS) 

2.1 ร้อยละความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้โดยมี
ทรัพยากรเพ่ือน าไปจัดการฐานข้อมูลกลางระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ 

3. จัดหาระบบส ารองฉุกเฉิน (DR-
Site) ของระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการ (PMIS) 

3.1 ระบบส ารองสามารถท างานได้ทันทีหากอีกระบบ
เกิดปัญหา 

4. จัดหาแผงวงจรคลื่นความถี่วิทยุ 
ระบบ RFID 

4.1 จ านวนแผงวงจรคลื่นความถี่วิทยุ ระบบ RFID 

5. จัดหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 5.1 จ านวนการใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน / โครงการ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
6. การบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการ (PMIS) 

6.1 ระบบ PMIS หยุดให้บริการแก่มหาวิทยาลัยไม่น้อย
กว่า 1 ครั้ง ต่อ ปี 

7. บ ารุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
Walai AutoLIb 

7.1 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการใช้งาน
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 

8. บ ารุงรักษาระบบห้องสมุดอัจฉริยะ 
ระบบ RFID 
 
 
 

8.1 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการใช้งาน
เครื่องรับคืนหนังสือ และ เครื่องยืมหนังสือ ผ่านระบบ 
RFID 
8.2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการใช้งาน
ประตูควบคุมทางเข้า-ออก ระบบ RFID 
8.3 จ านวนครั้งที่เกิดเหตุจากการยืมทรัพยากร
สารสนเทศ โดยไม่ผ่านบรรณารักษ์ ซึ่งควบคุมป้องกัน
หนังสือสูญหายด้วยระบบ RFID 

 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการที่ 2.2 พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อสนบัสนุนดา้นการ
บริหารจัดการ การเรียนการสอน 
การวิจัย การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ทางการเรียนรู้ วิชาการ และการ
บริการที่ยั่งยืน ของมหาวทิยาลยัฯ 
ให้ก้าวสู่สังคมดิจิทัล ภายใต้หลกั
ธรรมาภิบาล 

1. พัฒนาระบบบริการ key License 
ไมโครซอฟต์ (KMS) 
 

1.1 ร้อยละความส าเร็จการพัฒนาระบบตามแผนงานที่
ก าหนดไว้เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการการ Active key 
License ไมโครซอฟต์ได้ 

2. พัฒนาศูนย์ข้อมูลกลาง (Data 
Center) ของระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการ (PMIS 

2.1 ร้อยละความส าเร็จการพัฒนาระบบตามแผนงานที่
ก าหนดไว้ 
2.2 หน่วยงานภายในสามารถน า Data ไปใช้ในการ
พัฒนาต่อยอดได้ร้อยละ 100 

3. โครงการพัฒนาระบบรับสมัคร
บุคลากร 

3.1 ร้อยละความส าเร็จการพัฒนาระบบตามแผนงานที่
ก าหนดไว้ 

4. พัฒนาระบบบริหารแผนและ
งบประมาณ 

4.1 ร้อยละความส าเร็จการพัฒนาระบบตามแผนงานที่
ก าหนดไว้ 

5. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลงานบริการ
วิชาการ 

5.1 ร้อยละความส าเร็จการพัฒนาระบบตามแผนงานที่
ก าหนดไว้ 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน / โครงการ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
6. ปรับปรุงระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยในรูปแบบ Responsive 

6.1 ร้อยละความส าเร็จการพัฒนาระบบตามแผนงานที่
ก าหนดไว้ 

7. ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัย ฯ 

7.1 ร้อยละความส าเร็จการพัฒนาระบบตามแผนงานที่
ก าหนดไว้ 

8. โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัยในรูปแบบ single 
sign-on 

8.1 ร้อยละความส าเร็จการพัฒนาระบบตามแผนงานที่
ก าหนดไว้โดยมี 1) ระบบส าหรับผู้บริหาร 2) ระบบส่ง
เกรดออนไลน์ 3) ระบบประเมินอาจารย์ 4) ระบบ
ประชุมออนไลน์ 5) ระบบจัดการไวนิล 6) ระบบทดสอบ
และวัดระดับทางภาษา 

9. ปรับปรุงระบบสารสนเทศ (PMIS) 9.1 ร้อยละความส าเร็จการพัฒนาระบบตามแผนงานที่
ก าหนดไว้ 

10. พัฒนาระบบจัดท าค าขอ
งบประมาณระดับคณะ ศูนย ์ส านัก 

10.1 ร้อยละความส าเร็จการพัฒนาระบบตามแผนงานที่
ก าหนดไว้ 

11. พัฒนาระบบจัดการประเมิน
สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน 
สมรรถนะความสามารถด้านการใช้
ดิจิทัล (Digital Literacy) 

11.1 ร้อยละความส าเร็จการพัฒนาระบบตามแผนงานที่
ก าหนดไว้ 

12. พัฒนาระบบตรวจสอบสถานะการ
จัดส่งเอกสารผลการเรียน 

12.1 ร้อยละความส าเร็จการพัฒนาระบบตามแผนงานที่
ก าหนดไว้ 

13. พัฒนาระบบการรับบริการ
ออนไลน์ 

13.1 ร้อยละความส าเร็จการพัฒนาระบบตามแผนงานที่
ก าหนดไว้ 

14. พัฒนาระบบจองห้องประชุม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

14.1 ร้อยละความส าเร็จการพัฒนาระบบตามแผนงานที่
ก าหนดไว้ 

15. พัฒนาและปรับปรุงระบบ
สารสนเทศงานหอสมุดกลาง 

15.1 ร้อยละความส าเร็จการพัฒนาระบบตามแผนงานที่
ก าหนดไว้ 

16. พัฒนาระบบ Green Library 
PCRU 

16.1 ร้อยละความส าเร็จการพัฒนาระบบตามแผนงานที่
ก าหนดไว้ 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน / โครงการ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
 
 

 17. พัฒนาระบบตรวจสอบข้อมูล
ครุภัณฑ์ของส านักวิทยบริการ ผ่าน
อุปกรณ์มือถือ 

17.1 ร้อยละความส าเร็จการพัฒนาระบบตามแผนงานที่
ก าหนดไว้ 

18. พัฒนาระบบบริหารจัดการห้องพัก
นักศึกษา 

18.1 ร้อยละความส าเร็จการพัฒนาระบบตามแผนงานที่
ก าหนดไว้ 

19. พัฒนาระบบ e-Officeประกอบ 
ด้วย 7 ระบบดังนี้ 
1) ระบบ Web Portal 
2) ระบบการรับ-ส่งหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์  
3) ระบบคลังเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
4) ระบบบริหารยานพาหนะ 
5) ระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ 
6) ระบบปฏิทินนัดหมาย 
7) Personal Blog 

19.1 ร้อยละความส าเร็จการพัฒนาระบบตามแผนงานที่
ก าหนดไว้ 

20. พัฒนาระบบรับสมัครนักศึกษา
ออนไลน์ระยะที่ 2   

21.1 ร้อยละความส าเร็จการพัฒนาระบบตามแผนงานที่
ก าหนดไว้ 

21. ปรับปรุงระบบส่งเกรดออนไลน์ให้
เป็น 2 ภาษา 

22.1 ร้อยละความส าเร็จการพัฒนาระบบตามแผนงานที่
ก าหนดไว้ 

22. พัฒนาระบบประเมินผลการเรียน
ล่วงหน้า 

23.1 ร้อยละความส าเร็จการพัฒนาระบบตามแผนงานที่
ก าหนดไว้ 

23. โครงการปรับปรุงระบบ PCRU 
Android 

24.1 ร้อยละความส าเร็จการพัฒนาระบบตามแผนงานที่
ก าหนดไว้ 

24. พัฒนาระบบฐานข้อมูลครุศาสตร์ 25.1 ร้อยละความส าเร็จการพัฒนาระบบตามแผนงานที่
ก าหนดไว้ 

25. ระบบแนะแนวการศึกษาต่อระดับ 26.1 ร้อยละความส าเร็จการพัฒนาระบบตามแผนงานที่
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน / โครงการ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ปริญญาตรี ก าหนดไว้ 
26. พัฒนาระบบการผลิตสื่อการเรียน
การสอนออนไลน์ (VDO On 
Demand) เพ่ือเพ่ิมช่องทางการศึกษา
ดิจิทัล 

26.1 มีระบบที่สามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ  
17.2  มีการบ ารุงรักษาระบบผลิตสื่อการเรียนการสอน 
e-Classroom อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สามารถ
ใช้งานได้ดี  
17.3 มีการสร้างสื่อการเรียนการสอนได้ไม่น้อยกว่า 3
รายวิชาต่อภาคการศึกษา 

18. พัฒนาระบบจัดการข้อมูลกิจกรรม
นักศึกษา 

18.1 ร้อยละความส าเร็จการพัฒนาระบบตามแผนงานที่
ก าหนดไว้ 

19. พัฒนาระบบลงทะเบียนบัณฑิต
เพ่ือเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

19.1 ร้อยละความส าเร็จการพัฒนาระบบตามแผนงานที่
ก าหนดไว้ 

20. โครงการนวัตกรรมการพัฒนา
การศึกษาสู่มหาวิทยาลัย อัจฉริยะ
(Smart University) จ านวน 6 ห้อง 

20.1 ร้อยละความส าเร็จการพัฒนาระบบตามแผนงานที่
ก าหนดไว้ 

21. พัฒนาระบบ TQF 21.1 ร้อยละความส าเร็จการพัฒนาระบบตามแผนงานที่
ก าหนดไว้ 

22. พัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัย 22.1 ร้อยละความส าเร็จการพัฒนาระบบตามแผนงานที่
ก าหนดไว้ 

23.พัฒนาระบบฐานข้อมูล
ศิลปวัฒนธรรม 

23.1 ร้อยละความส าเร็จการพัฒนาระบบตามแผนงานที่
ก าหนดไว้ โดยมีมีระบบระบบฐานข้อมูลงาน
ศิลปวัฒนธรรมที่สามารถจัดการองค์ความรู้ KM, สืบค้น
ห้องสมุดส านักศิลปวัฒนธรรมได้ 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน / โครงการ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากร
และนักศึกษาให้ม ี
ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจใน
การน าเทคโนโลยสีารสนเทศไป
ใช้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ 

โครงการที่ 3.1 พัฒนาบุคลากรให้
มีทักษะความรู้ ความสามารถ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่
มาตรฐานสากล 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง 
การใช้ ICT เพื่อการจัดการเรียนรู้แบบ 
โครงการ (Project Based Learning) 

1.1 มีความพึงพอใจต่อการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วย
โครงการ (Project Based Learning Using ICT) 
1.2 ความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบโครงการโดยใช้ 
ICT เพิ่มข้ึน ร้อยละ 60 

2. การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ควบคุมอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ 

2.1 จ านวนผลงานการประดิษฐไ์ม่น้อยกว่า 5 ชิน้งาน 

3. โครงการอบรมการสร้างชิ้นงาน 3 มิติ 
ด้วย 3D Printer 
 

3.1 ความรู้ความเข้าใจในการสร้างชิ้นงาน 3 มิติด้วย
เครื่องพิมพ์ 3 มิติ 
3.2 การต่อยอดผลของโครงการโดยการส่งชิ้นงาน 3 มิติเข้า
ประกวดของผู้เข้าอบรม 

4. โครงการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะ
ด้านดิจทิัลของนักศึกษาในระดบั IC3 ของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

4.1 จ านวนนักศึกษาที่คาดวา่จะจบในแตล่ะปีการศึกษา 
ได้รับการส่งเสริมพฒันาทักษะดา้นดิจิทลัในระดบั IC3 

5. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการผลิต
รายวิชาและสื่อการเรียนการสอน
บทเรียนออนไลน์แบบ MOOC 

5.1 ความพึงพอใจในการเข้าอบรม 

6. โครงการเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
การศึกษาของโรงเรียนในชนบท “กิจกรรม
การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยสื่อดจิิทัลผา่น
ระบบทดสอบทางการศึกษา” 

6.1 มีทักษะการใช้งานดา้นการใช้เทคโนโลยีได้ดี 
6.2 มีผลการสอบที่ดีขึ้น 

7. โครงการบริการวิชาการดา้นการใช้
เทคโนโลยดีิจิทัล (Digital Literacy) 

7.1 จ านวนหลักสูตรที่ให้บริการวิชาการดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
7.2 มีความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

8. โครงการสนับสนุนพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากรด้าน ICT ให้มี
ทักษะความรู้ที่ทนัยุคสมัย 

8.1 ร้อยละของบุคลากรด้าน ICT ได้เข้ารับการอบรมด้าน
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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ตารางท่ี 5.2  ความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์แผนแม่บทและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2560 - 2564 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2560 – 2564 และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

ความสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ ์
แผนแม่บทและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ปีงบประมาณ 2560 -2564  

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
พ.ศ. 2561 - 2565 

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ให้มีความมั่นคงปลอดภัย สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บริการครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาการบริหารจดัการองค์กรด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพ
สูงให้ครอบคลมุทั่วประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที ่2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที ่6 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์
1. เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให้
มีประสิทธิภาพ เพียงพอและ
ทั่วถึง รวมทั้งมีความมัน่คง
ปลอดภัยของระบบเครือข่าย
และระบบสารสนเทศ 
2. เพื่อพัฒนาโครงสร้าง 

พื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให้
มีประสิทธิภาพ มีความมัน่คง
ปลอดภัย ครอบคลุมความ
ต้องการของผู้ใช้ 
 
 

1. พัฒนาระบบโครงสรา้ง 
พื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
2. พัฒนาระบบความมัน่ 
คงปลอดภัยของระบบเครือ 
ข่ายและระบบสารสนเทศ
พัฒนาระบบการให้บริการ
เครือข่ายสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

1. มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนบัสนุน
การด าเนินงานตามพนัธกิจ
ของมหาวิทยาลัย 

1. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้สามารถ
ส่งเสริมการด าเนนิงานได้
อย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 
 

1. โครงข่ายอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงเข้าถึงทุก
หมู่บ้าน 

1. พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงให้ครอบคลุม
ทั่วประเทศ มีความ
ทันสมัย มีเสถียรภาพ 
ตอบสนองความต้องการ
การใช้งานของทุกภาค
ส่วน ด้วยราคาที่
เหมาะสมเป็นธรรมเพื่อ
สร้างโอกาสการเข้าถึง
และการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยสีารสนเทศได้
อย่างเท่าเทียมกัน 
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์ ปีงบประมาณ 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง งบประมาณ 2563)   
  

แผนแม่บทและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

ปีงบประมาณ 2560 -2564  

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
พ.ศ. 2561 - 2565 

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศให้ก้าวสูส่ังคมดจิิทัล 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การบูรณาการพนัธกิจสัมพันธ์โดยใช้องค์
ความรู้ตามศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาการบริหารจดัการองค์กรด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที ่3 สร้างสังคมคุณภาพท่ีทั่วถึงเท่าเทียมด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลั 
ยุทธศาสตร์ที ่4 ปรับเปลี่ยนภาครฐัสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทลั 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์
1. พัฒนาระบบสารสนเทศ
และพัฒนาเครื่องมือสื่อการ
เรียนรู้เพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอน การบริหารจัดการ 
การวิจัยและการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ของนักศึกษา
และคณาจารย์และบุคลากร
ภ าย ใน มห าวิท ย าลั ย ให้ มี
ป ระสิ ท ธิ ภ าพ  ต รงค วาม
ต้องการของผู้ใช้  
 

1. จัดหา บ ารุงรักษา  
ฮาร์ดแวร์ และ ซอฟต์แวร์
ลิขสิทธิ์เพื่อบริการนักศึกษา 
บุคลากร และรองรับระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
2. พัฒนาระบบสารสนเทศ 
เพื่อสนับสนุนดา้นการ
บริหารจัดการ การเรียนการ
สอน การวิจัย การท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพทางการเรียนรู้ 
วิชาการ และการบริการที่
ยั่งยืน ของมหาวิทยาลัยฯ 
ให้ก้าวสู่ยุคดิจิทัลภายใต้
หลักธรรมาภิบาล 
3. ส่งเสริมระบบจัดการ 
เรียนการสอน การผลิตสื่อ
การเรียนรู้ เพื่อก้าวสู้
การศึกษาดิจิทัลอย่างยั่งยนื 
 

1. มีแหล่งเรียนรู้ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรม 
เนียมประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ 
3. มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนบัสนุน
การด าเนินงานตามพนัธกิจ
ของมหาวิทยาลัย 

1. ส่งเสริม และสนบัสนุน
การเป็นฐานข้อมูลด้าน
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้สามารถ
ส่งเสริมการด าเนนิงานได้
อย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 
 

1. ประชาชนสามารถเข้าถึง 
การศึกษา สาธารณสุข และ
บริการสารธารณะ ผา่น
ระบบดิจทิัล 
2. ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ภาครัฐได้สะดวก และ
เหมาะสมเพื่อส่งเสริมความ
โปร่งใส และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

 

1. สร้างสื่อ คลังสื่อ และ
แหล่งเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่
ประชาชนเข้าถึงได้อย่าง
สะดวกผา่นทัง้ระบบ
โทรคมนาคม ระบบแพร่
ภาพกระจายเสียง และ
สื่อหลอมรวม 
2. เพิ่มโอกาสการในการ
เรียนรู้และการได้รับ
บริการ การศึกษาที่มี
มาตรฐานของนักเรียน
และประชาชนแบบทุกวัย 
ทุกที่ ทุกเวลา ด้วย
เทคโนโลยดีิจิทัล 
3. ปรับเปลี่ยนการ
ท างานภาครัฐด้วย
เทคโนโลยดีิจิทัล ให้มี
ประสิทธิภาพและธรร
มาภิบาล 
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์ ปีงบประมาณ 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง งบประมาณ 2563)   
  

แผนแม่บทและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

ปีงบประมาณ 2560 -2564  

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
พ.ศ. 2561 - 2565 

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรและนักศึกษาให้มีทักษะ ความรู้ 
ความเข้าใจในการน าเทคโนโลยสีารสนเทศไปใช้เกิดประโยชน์และ
สร้างสรรค ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบูรณาการพนัธกิจสัมพันธ์โดยใช้องค์ความรู้
ตามศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที ่5 พัฒนากาลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทลั 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์
บุคลากรของมหาวิทยาลัย
ได้รับการพัฒนาด้านการน า
เทคโนโลยสีารสนเทศให้เกิด
ทักษะ มีความรู้ความเข้าใจ 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในการบริหารจัดการระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ และ
ระบบสารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม 

ส นั บ ส นุ น ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้
นั กศึ กษ า  อาจารย์  และ
บุคลากร มีความรู้ ทักษะ 
และศักยภาพสูงขึ้นด้าน ICT 
พื้นฐานสู่มาตรฐานระดับ
สากล  จากการเข้ารับการ
ฝึ ก อ บ ร ม แ ล ะ ส อ บ วั ด
มาตรฐานวิชาชีพที่มีก าหนด
ไว้ในระดับสากล 

มี ก า ร น้ อ ม น า ศ า ส ต ร์
พ ระ ราช า เป็ น แ น วท า ง
แก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 

ส่งเสริมพันธกิจสัมพันธ์โดย
ใช้ ศ า ส ต ร์ พ ร ะ ร า ช า ที่
ส าม ารถแก้ ไขปั ญ ห า ให้
ชุมชนได้อย่างแท้จริง 
 

บุคลากรผู้ท างานทุกสาขามี
ความรู้และทักษะด้านดิจิทัล 

ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ 
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านที่รองรับเทคโนโลยี
ใหม่ในอนาคต ให้กับ
บุคลากรในสายวชิาชีพ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่
ปฏิบัติงานในภาครัฐและ
เอกชน 
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์ ปีงบประมาณ 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง งบประมาณ 2563)   
  

ตารางสรุปยุทธศาสตร์และการประมาณการงบประมาณ 
จากแผนงาน/โครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สามารถสรุปงบประมาณและจ านวน 

โครงการ/แผนงานทั้งหมดได้ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 5.3 สรุปงบประมาณ ทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของมหาวิทยาลัย 
 

ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 รวม 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารให้มีความมั่นคงปลอดภัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย 

 5,990,000   5,850,333   2,825,381   900,000 19,944,160  35,509,874  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศให้ก้าวสู่ยุคสังคมดิจิทัล  1,155,000 2,575,100 4,860,000 1,555,000 12,950,100 23,095,200 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรและนักศึกษาให้มีทักษะ ความรู้ ความ
เข้าใจและการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

300,000 270,000 110,000 115,000 130,000 925,000  

รวม 7,445,000 8,695,433 7,795,381 2,570,000 33,024,260 59,530,074 
   หน่วย : บาท 

ตารางท่ี 5.4 สรุปจ านวนแผนงาน / โครงการ 3 ยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ 
แผนงาน / โครงการ 

2560 2561 2562 2563 2564 รวม 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ให้มีความม่ันคงปลอดภัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการครอบคลุม
ทั้งมหาวิทยาลัย 

6 6 8 6 16 42 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศให้ก้าวสู่ยุคสังคมดิจิทัล  16 17 16 13 15 77 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรและนักศึกษาให้มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ
และการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

7 7 3 4 4 25 

รวม 29 30 27 23 35 144 
 


