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 บทสรุปผูบริหาร 

ประเทศไทยกําลังกาวเขาสูการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกเขาสู เศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge Economy) ซ่ึงเปนระบบ

เศรษฐกิจท่ีมีการสรางสรรคความรูและนําความรู มาใชอยางมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนั้นความกาวหนา ของเทคโนโลยี

สารสนเทศ โดยเฉพาะเทคโนโลยีดานอินเทอรเน็ต ระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆ การวิเคราะห ขอมูลขนาดใหญ (Big Data Analytic) การใชอุปกรณคอมพิวเตอรเคลื่อนท่ี และ

เครือขายสังคม (Social Network) ทําใหท่ัวโลกกาวเขาสูยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ซ่ึงจะมีเทคโนโลยีสารสนเทศเปนกลจักรสําคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ 

ซ่ึงความเปลี่ยนแปลงเหลานี้ไดสงผลกระทบอยางมากกับภาคการศึกษาซ่ึงตองปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลง ดวยการสรางบุคลากรและองคความรูตาง ๆ โดยใชเทคโนโลยี

สารสนเทศเปนตัวขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 – 2565) ซ่ึงเปน

แผนปฏิบัติราชการท่ีจะชวยใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณมีการพัฒนาดานสารสนเทศท่ีชัดเจน ยั่งยืน และสนับสนุนแผนระดับชาติ คือแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ

สังคม กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ท่ีจะมุงเนนดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และประโยชนในการพิจารณาจัดสรร

งบประมาณ รวมท้ังพิจารณาการขอปรับรายละเอียดของโครงการเม่ือหนวยงานไมสามารถดําเนินงานตามท่ีกําหนดไดอยางเปนรูปธรรม เพ่ือใหสอดคลองกับทิศทางการยกระดับ

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ ในขณะเดียวกันไดสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตรตาง ๆ ในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณใหกาวไปสูการเปน 

Digital University ใหมุงไปสูการบริหารจัดการดานสารสนเทศแบบองครวมอยางยั่งยืน ในการบรรลุเปาหมายจะมีแผนปฏิบัติราชการหลักท้ังหมด 3 แผนปฏิบัติราชการ คือ 

แผนปฏิบัติราชการท่ี 1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหมีความม่ันคงปลอดภัย สอดคลองกับความตองการของผูใชบริการครอบคลุมท้ัง

มหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติราชการท่ี 2 พัฒนาระบบสารสนเทศใหกาวสูยุคสังคมดิจิทัล และแผนปฏิบัติราชการท่ี 3 การพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาใหมีทักษะ ความรู ความ

เขาใจและการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในแตละแผนปฏิบัติราชการจะมีโครงการกิจกรรมตาง ๆ ท่ีสนับสนุนตามภารกิจ ท้ังนี้ ภาพรวมของแผนปฏิบัติราชการดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 – 2565) ใชงบประมาณการลงทุนท้ังสิ้น 19,471,175 บาท มีโครงการท่ีดําเนินการ 

ท้ังสิ้น 127 โครงการ แยกเปนปงบประมาณดังนี้ ปงบประมาณ 2563 จํานวน 2,527,620 บาท ปงบประมาณ 2564 จํานวน 9,354,090 บาท ปงบประมาณ 2565 จํานวน 

7,589,465 บาท ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากพัฒนาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนปฏิบัติราชการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 – 2565) คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณจะมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยท่ีสูงข้ึน และลดตนทุนการดําเนินงานลง เพ่ือให

มหาวิทยาลัยสามารถบรรลุเปาหมายในการสรางศาสตรแหงแผนดินเพ่ือความอยูดีกินดีของประชาชนในชาติอยางยั่งยืนสืบไป  
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1.39  หนาจอการทํางานของระบบฐานขอมูลพัฒนาทองถ่ิน (ใชเยียวยาการจางงานในชวงสถานการณโควิด - 19)     53 

1.40  หนาจอการทํางานของระบบจัดเก็บขอมูลผลการปฏิบัติราชการพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน     54 
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1.41  หนาจอการทํางานของระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส           55 

1.42  หนาจอการทํางานของระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส          56 

1.43  หนาจอการทํางานของระบบบริหารจัดการหอพักนักศึกษา          57 

1.44  หนาจอการทํางานของระบบแจงซอมหอพักนักศึกษา           58 

1.45  หนาจอการทํางานของระบบเยียวยาลดคาเทอมปการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาท่ี 1       59 

 



  แผนปฏิบัติราชการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 – 2565) 

บทที่1 
บทนํา 

  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ เปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีเปดสอนในระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับ
ปริญญาเอก ครอบคลุมท้ังกลุมสาขาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและดานสังคมศาสตร มุงเนนผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพไดตามมาตรฐานสากล โดยมีนโยบายหลักท่ีชัดเจนใน
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศมาเปนแนวทางในการสงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชสนับสนุนการบริหารจัดการ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สงเสริมใหมีการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหครอบคลุมท้ังมหาวิทยาลัย พรอมท้ังจัดหาเครื่องมือและอุปกรณใหเพียงพอ 
ตอการใชงานและพัฒนาระบบฐานขอมูลตาง ๆ ใหมีการเชื่อมโยงซ่ึงกันและกัน สามารถนําขอมูลสารสนเทศไปใชประโยชนรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ (ท่ีมา : แผนปฏิบัติ
ราชการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 – 2565) ในบทนี้ จะกลาวถึงประวัติความเปนมา นโยบาย
หลักแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ พ.ศ. 2563 -2565 และขอมูลพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
1.1 ประวัติความเปนมา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  กอตั้งข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2514  โดยนายจํารูญ  ปยัมปุตระ  ผูวาราชการจังหวัดเพชรบูรณรวมกับพอคาประชาชนและสมาชิกผูแทนราษฎร
จังหวัดเพชรบูรณ  ไดทําหนังสือถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือขอจัดตั้งวิทยาลัยครูข้ึน บนพ้ืนท่ี  856  ไร  3  งาน 57  ตารางวา บริเวณถนนสระบุรี-หลมสัก  
ตําบลสะเดียง  อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ 67000  โดยมีเหตุผลในการขอตั้งดังนี้ 

1) จังหวัดเพชรบูรณอยูระหวางการเรงพัฒนาทุกดาน  โดยเฉพาะดานการศึกษานั้นยังขาดแคลนครูเปนจํานวนมาก 
2) จังหวัดเพชรบูรณตั้งอยูใจกลางของประเทศและมีจังหวัดอ่ืน ๆ ลอมรอบถึง 7 จังหวัด คือ พิษณุโลก พิจิตร ลพบุรี นครสวรรค  เลย ชัยภูมิ และขอนแกน  
3) จังหวัดมีท่ีดินมอบใหหลายรอยไร เปนท่ีดินในเขตผังเมืองตามพระราชกฤษฎีกา พ.ศ.2484 ออกในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม เปนนายกรัฐมนตรี

กระทรวงศึกษาธกิารจงึไดสั่งใหกรมการฝกหัดครู มาสํารวจทําแผนผังท่ีดิน ซ่ึงติดถนนสายสระบุรี-หลมสัก หางจากตัวเมืองไปทางทิศเหนือประมาณ 3 กิโลเมตร 
กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแลวอนุมัติใหสรางวิทยาลัยครูข้ึนท่ีจังหวัดเพชรบูรณ โดยประกาศ ตั้งเม่ือวันท่ี 29 กันยายน พ.ศ. 2516 และไดแตงตั้งใหนายนอย  สีปอ   

อาจารยเอกวิทยาลัยครูพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก  มารักษาราชการในตําแหนงอาจารยใหญ  วิทยาลัยครูเพชรบูรณ  ตั้งแตวันท่ี  1  ตุลาคม พ.ศ. 2516 และไดรับ
นักศึกษารุนแรกในปการศึกษา  2519  โดยรับผิดชอบการศึกษาในเขตจังหวัดเพชรบูรณ และจังหวัดพิจิตร 
 วันท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ. 2518  มีการประกาศใช “พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  พุทธศักราช  2518” วิทยาลัยครูจึงไดรับการยกฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษา  สังกัด
กระทรวงศึกษาธกิาร 
 พ.ศ. 2527  มีการประกาศใช “พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2527”  ซ่ึงมีผลใหวิทยาลัยครูสามารถผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพอ่ืนท่ีไมใชวิชาชีพครูได 

พ.ศ. 2528  สภาการฝกหัดครู ไดกําหนดขอบังคับวาดวยกลุมวิทยาลัยครู ใหเรียกกลุมวิทยาลัยครู ซ่ึงประกอบดวย วิทยาลัยครูเพชรบูรณ วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม 
วิทยาลัยครนูครสวรรค  และวิทยาลัยครู กําแพงเพชรวา สหวิทยาลัยพุทธชินราช  โดยสํานักงานสหวิทยาลัยตั้งอยูท่ีวิทยาลัยครูพิบูลสงคราม 
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พ.ศ. 2535 กรมการฝกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการไดนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานนามจาก พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ  
และพระองคทานก็ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานนามวา “สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ”  ซ่ึงมีแนวโนมจะตองปรับเปลี่ยนสภาพใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  มาตรา 7  คือใหสถาบันราชภัฏเปนนิติบุคคล  มีฐานะเปนกรมในกระทรวงศึกษาธิการ และเปนสถาบันการศึกษาและวิจัยเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน มี
วัตถุประสงคเพ่ือใหการศึกษาทางวิชาการ  และการวิชาชีพชั้นสูง  ทําการวิจัย  ใหบริการทางวิชาการแกสังคม  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ผลิตครู  สงเสริมวิทยฐานะครู  และ
บุคลากรประจําการ 

พ.ศ.  2538  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ  ไดลงพระปรมาภิไธยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  และเริ่มใชพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  เม่ือวันท่ี  
25  มกราคม  2538 

พ.ศ.  2540  สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ  ทูลเกลาฯ  ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตรโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร แด
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

พ.ศ.  2541 สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ ทูลเกลาถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แดพระบรมราชวงศ  ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชา
ศิลปศาสตร  สายศิลปกรรม และศิลปะประยุกตโปรแกรมวิชาศิลปกรรม แดสมเด็จพระนางเจาสิริกิตติ์  พระบรมราชินีนาถ 

ทูลเกลาฯ ถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการศึกษาสายเทคนิคการศึกษา โปรแกรมวิชาการบริหารการศึกษา  แดสมเด็จพระบรมโอรสาธิ
ราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร 

ทูลเกลาฯ  ถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการศึกษาสายเทคนิคการศึกษา โปรแกรมวิชาการศึกษานอกระบบ  แดสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ทูลเกลาฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร สายวิทยาศาสตร และวิทยาศาสตรประยุกตโปรแกรมวิชาเคมี แดสมเด็จพระเจาลูก
เธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี  

พ.ศ. 2542 ทูลเกลาฯ  ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แดพระเจาวรวงศเธอพระองคเจาโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ 
ทูลเกลาฯ  ถวายประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอเจาฟากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 

พ.ศ. 2547 พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏมีผลบังคับใช ทําใหสถาบันราชภัฏเพชรบูรณ  เปลี่ยนสถานภาพเปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ”  โดยสมบูรณ 
ปจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณเปดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร สาขาวิชาศิลปศาสตร  สาขาวิชานิติศาสตร  สาขาวิชา

บริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิศวกรรมศาสตร โดยเปดสอนท้ังภาคปกติ  และการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพ่ือปวงชน (กศ.ปช.) ในระดับปริญญาตรี ระดับ
บัณฑิตศึกษาอีกหลากหลายสาขาวิชา  อาทิ  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  สาขาวิชาวิจัยและประเมินผล  สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา  
สาขาวิชาเคมี  สาขาวิชาฟสิกส สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  และระดับดุษฎีบัณฑิตในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  พระราชทานสัญลักษณ ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  เม่ือวันท่ี  10  มิถุนายน  
พ.ศ. 2547 
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1.2 ท่ีตั้งและสวนประกอบราชการภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
83  หมู 11  ถนนสระบุร-ีหลมสัก  ต.สะเดียง  อ.เมือง  จ.เพชรบูรณ  67000 ประกอบดวยหนวยงานภายใน คือ 5 คณะ,  4 สํานัก  1 สถาบัน  ดังนี ้
5  คณะ  ไดแก 1) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

2) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
3) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
4) คณะวิทยาการจัดการ 
5) คณะครุศาสตร 

4  สํานัก  ไดแก 1) สํานักงานอธิการบดี 
2) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3) สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
4) สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

1  สถาบัน  ไดแก 1) สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ภาพท่ี 1.1 โครงสรางของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
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1.3 นโยบายหลักตามภารกิจ 

1.3.1 นโยบายการผลิตบัณฑิต 
1.3.1.1 มุงผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพมาตรฐานและเปนเลิศท้ังในดานวิชาการและวิชาชีพ มีทักษะการคิดวิเคราะห มีจิตอาสา และมีความเปนผูนํา 
1.3.1.2 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย มีมาตรฐาน และเปนท่ียอมรับและมีจุดเดนท่ีสอดคลองกับความตองการของสังคม 
1.3.1.3 มุงเนนการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพมาตรฐานและเปนเลิศ ท้ังในดานวิชาการและวิชาชีพ 
1.3.1.4 มุงเนนพัฒนาหลักสูตรใหมีคุณภาพและมาตรฐานท่ีสอดคลองกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงเพ่ือรองรับการเปน Thailand 4.0 
1.3.1.5 ผลักดันการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูและทักษะในศตวรรษท่ี 21 และ Thailand 4.0 
1.3.1.6 สนับสนุนใหมีเครือขายสหกิจศึกษากับหนวยงานตาง ๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศ 
1.3.1.7 พัฒนาใหบัณฑิตมีทักษะการคิดวิเคราะหและทักษะการเปนผูประกอบการรุนใหม (Startup) 
1.3.1.8 พัฒนาความเปนผูนํา กลาคิด กลาทํา และกลาแสดงออกใหบัณฑิตเพ่ือนําไปใชในการปฏิบัติงาน 
1.3.1.9 พัฒนาการมีจิตอาสาใหเปนคุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 
1.3.1.10 ผลักดันใหมีระบบการดูแลและการใหคําปรึกษาท่ีหลากหลายและรวดเร็ว 
1.3.1.11 สนับสนุนใหนักศึกษาเขาแขงขันความสามารถทางวิชาการ วิชาชีพ และกิจกรรมตาง ๆ ในระดับประเทศและนานาชาติ 
1.3.1.12 พัฒนาระบบและกลไกการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
1.3.1.13 พัฒนาศูนยเด็กเล็กใหเปนโรงเรียนสาธิตเพ่ือพัฒนาเทคนิคการสอนของนักศึกษาและอาจารยคณะครุศาสตร 
1.3.1.14 จัดต้ังหนวยงานใหมระดับคณะวิชาท่ีมีสภาวิชาชีพรับรอง หากมีความพรอมและจําเปนจะจัดตั้งคณะวิชาอ่ืนใหรวมเปนคณะท่ีมีลักษณะของศาสตร

เดียวกัน 

1.3.2 นโยบายการพัฒนางานวิจัย 
1.3.2.1 สรางงานวิจัยเชิงพาณิชย และวิจัยแบบสหวิทยาการท่ีมีคุณภาพสูการตีพิมพเผยแพรระดับนานาชาติ และการจัดการทรัพยสินทางปญญา 
1.3.2.2 สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยอยางเปนระบบ และเปนรูปธรรม การพัฒนาองคความรูเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งทางวิชาการและพัฒนาทองถ่ิน 
1.3.2.3 สนับสนุนใหมีการทําวิจัยเชิงพาณิชย และวิจัยแบบสหวิทยาการท่ีตอบสนองการพัฒนาทองถ่ิน 
1.3.2.4 พัฒนาระบบการติดตามผลลัพธ ผลกระทบ หรือการใชประโยชนจากการวิจัยท่ีบูรณาการกับการบรกิารวิชาการอยางเปนรูปธรรม 
1.3.2.5 ผลักดันใหนักวิจัยขอแหลงทุนวิจัยจากหนวยงานภายนอกท้ังในประเทศและตางประเทศ 
1.3.2.6 ผลักดันการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพในรูปแบบท่ีหลากหลาย และสามารถนําไปขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการได 
1.3.2.7 สงเสริมสนับสนุนใหมีคณะกรรมการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการวิจัยเพ่ือดูแล และรับผิดชอบเพ่ือใหงานวิจัยมีมาตรฐานตามสากล 
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1.3.2.8 ผลักดันใหพัฒนาวารสารราชภัฏเพชรบูรณสารข้ึนสูฐาน TCI กลุม ๑ เพ่ือเปนแหลงเผยแพรผลงานของอาจารยและนักศึกษา 
1.3.2.9 มุงเนนการสรางสรรค และดูแลผูประกอบการใหม (Startup) อยางเปนระบบและตอเนื่องจนสามารถดําเนินธุรกิจไดดวยตนเอง 
1.3.2.10 สนับสนุนใหผูประกอบการใหม (Startup) ใชนวัตกรรมในการประกอบธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและแขงขันได 
1.3.2.11 ผลักดันใหศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมุงสูความเปนเลิศท่ีสามารถสรางนวัตกรรมเพ่ือใชในการพัฒนาทองถ่ิน 
1.3.2.12 เรงรัดผลักดันใหการดําเนินการดานทรัพยสินทางปญญาอยางเปนรูปธรรม เพ่ือแสดงศักยภาพดานการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
1.3.2.13 สงเสริม และพัฒนางานวิจัยอยางเปนระบบโดยผานโครงการ Mentorship coaching 
1.3.2.14 สรางสรรค และจัดทําระบบการสรางแรงบันดาลใจสําหรับการวิจัย การตีพิมพ และการไดรับรางวัล 

1.3.3 นโยบายการพัฒนางานบริการวิชาการ 
1.3.3.1 ผลักดันใหมีการบูรณาการพันธกิจสัมพันธกับการเรียนการสอนและการวิจัยโดยนอมนําแนวพระราชดําริมาบูรณาการแกไขปญหาและพัฒนาทองถ่ินใหมี

ความเขมแข็งและยั่งยืน 
1.3.3.2 มุงเนนบูรณาการพันธกิจสัมพันธ เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอมทองถ่ิน 
1.3.3.3 พัฒนาวิสาหกิจชุมชนและผูประกอบการใหมดวยศาสตรพระราชา และ Thailand 4.0 
1.3.3.4 พัฒนาความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ในการบูรณาการพันธกิจสัมพันธเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 
1.3.3.5 สนับสนุนเผยแพรผลงานการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ และงานวิจัยเพ่ือพัฒนาทองถ่ินสูสาธารณชน 
1.3.3.6 มุงม่ันในการบริการทางวิชาการท่ีตอบสนองความตองการท่ีแทจริงของสังคม 
1.3.3.7 สนับสนุนผลักดันใหทุกหนวยงานมีโครงการพันธกิจสัมพันธท่ีนอมนําแนวพระราชดําริมาบูรณาการแกไขปญหาและพัฒนาทองถ่ินใหมีความเขมแข็งและ

ยั่งยืน 

1.3.4 นโยบายการพัฒนางานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
1.3.4.1 อนุรักษ สืบสาน และฟนฟู ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินใหเปนมรดกชาติ และเชื่อมโยงกับการทองเท่ียวเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับการทองเท่ียว

ของทองถ่ิน 
1.3.4.2 สงเสริมและสนับสนุน การอนุรักษ การสืบสาน และการฟนฟูศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ินใหเปนมรดกชาติ 
1.3.4.3 พัฒนาและเผยแพรองคความรูดานศิลปะและวัฒนธรรมทองถ่ินท้ังในประเทศและตางประเทศ 
1.3.4.4 ผลักดันและสรางเสริมการเชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมกับการทองเท่ียวเพ่ือเพ่ิมมูลคาใหกับชุมชน 
1.3.4.5 ผลักดันการพัฒนาวารสารศิลปวัฒนธรรมเขาสูฐาน TCI เพ่ือเผยแพรองคความรูดานศิลปะและวัฒนธรรมทองถ่ิน 
1.3.4.6 พัฒนาความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัด 
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1.3.4.7 สนับสนุนการจัดทําศูนยการเรียนรูท่ีเก่ียวของกับวัฒนธรรม หอวัฒนธรรม (ชาติพันธุ) พิพิธภัณฑ หรือหอจดหมายเหตุ เพ่ือเพ่ิมมูลคาใหกับการทองเท่ียว
ในทองถ่ิน 

1.3.4.8 ผลักดันใหอุทยานประวัติศาสตรศรีเทพข้ึนเปนมรดกโลกจากองคความรูท่ีไดจากการวิจัย และการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ 
1.3.4.9 สรางสรรคใหมีมหกรรมการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระดับนานาชาติ 
1.3.4.10 สงเสริมและสนับสนุนงานวิจัย และการตีพิมพเผยแพรงานวิจัยดานศิลปะและวัฒนธรรมของทองถ่ินสูระดับชาติและนานาชาติ 

 
ท้ังนี้ เม่ือมหาวิทยาลัยไดติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบาย อาจใหมีการทบทวนนโยบายเปนระยะ ๆ ตามบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

 
1.4 แผนปฏบัิติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  

ปรัชญา 
“ปญญา เสฏฐา” 
“ปญญาเปนสิ่งประเสริฐสุด” 

ปณิธาน 
“ประทีปธรรมของทองถ่ิน ประเทืองคาประชาชน” 

เอกลักษณ 
“มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ เปนแหลงองคความรู เพ่ือพัฒนาทองถ่ิน” 

อัตลักษณ 
“บัณฑิตท่ีมีคุณธรรม มีความรู สูงาน” 

วิสัยทัศน 
“แหลงองคความรูตามศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน” 
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พันธกิจ 
1. การบูรณาการพันธกิจสัมพันธโดยใชองคความรูตามศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
2. การวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรม และใหบริการวิชาการ 
3. การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม 
4. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินสูสากล 
5. การพัฒนาและสงเสริมผูประกอบการในพ้ืนท่ี 
6. การบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล 
 

แผนปฏิบัติราชการท่ี 1 การบูรณาการพันธกิจสัมพันธโดยใชองคความรูตามศาสตรพระราชาเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 
เปาหมาย 
1. มีโครงการพันธกิจสัมพันธเพ่ือขับเคลื่อนและตอบสนองตอการพัฒนาทองถ่ิน 
2. มีการนอมนําศาสตรพระราชาเปนแนวทางแกปญหาและพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน 
3. มีการพัฒนาศักยภาพของครู และบุคลากรทางการศึกษาใหมีความเปนมืออาชีพ 

 
แผนปฏิบัติราชการท่ี 2 การวิจัย พัฒนานวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ี 

เปาหมาย 
1. บัณฑิตครูมีสมรรถนะท่ีดี มีจิตวิญญาณความเปนครู 
2. มีการพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีทักษะในการถายทอดความรูอยางมืออาชีพ 
3. มีการพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

แผนปฏิบัติราชการท่ี 3 การผลิตบัณฑิตเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน และมีความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม 
เปาหมาย 
1. มีหลักสูตรท่ีตอบสนองความตองการของชุมชนและสังคม 
2. มีบัณฑิตท่ีมีศักยภาพดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบตอชุมชนและสังคม 
3. เพ่ิมคุณภาพบัณฑิตใหมีสมรรถนะตามบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงดานภาษา และดานดิจิทัล 

 
 



 

  แผนปฏิบัตริาชการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 – 2565) 
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แผนปฏิบัติราชการท่ี 4 สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินสูสากล 
เปาประสงค  

1. เผยแพรพันธกิจสัมพันธดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
2. ยกระดับศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ินสูการเพ่ิมมูลคาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอยางยั่งยืน 
3. มีแหลงการเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินจากการสนับสนุนของมหาวิทยาลัย 

แผนปฏิบัติราชการท่ี 5 การพัฒนาและสงเสริมผูประกอบการในพ้ืนท่ี 
เปาประสงค  

1. ผูประกอบการในพ้ืนท่ีไดรับการยกระดับเพ่ือเพ่ิมขีดความสามาถในการแขงขันมหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพดานการบริหารงบประมาณ 

แผนปฏิบัติราชการท่ี 6 การพัฒนาการบริหารจัดการองคกรดวยหลักธรรมาภิบาล 
เปาประสงค  

1. มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และสามารถบริหารงานท่ีมุงสูการพัฒนาอยางยั่งยืน 
2. มีฐานขอมูลเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
3. มีการพัฒนาการบริหารจัดการองคกรเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินตามศาสตรพระราชา 
4. มีการบริหารจัดการภาระงานท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติงานเพ่ือทองถ่ินและสังคม 
5. สงเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในงานท่ีปฏิบัติ และสามารถทํางานบูรณาการได 
6. มีการจัดระบบงานสูความเปนเลิศและการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว 

 
 

1.5 ขอมูลพ้ืนฐาน  

1.5.1 ดานบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  มีจํานวนบุคลากรประเภทสายวิชาการและสายสนับสนุน จํานวนรวมท้ังหมด 661 คน  ดังตารางท่ี 1.1 ขอมูลบุคลากร 

จําแนกตามสายงาน แยกตามประเภท  
 
 



 

  แผนปฏิบัตริาชการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 – 2565) 
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ตารางท่ี 1.1 ขอมูลบุคลากรจําแนกตามสายงานแยกตามประเภท  (ขอมูลจากระบบสารนเทศ miscenter.pcru.ac.th/manager เดือนตุลาคม 2564) 

บุคลากร ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางช่ัวคราว รวม 
สายวิชาการ 59 232 - - 14 305 
สายสนับสนุน 10 188 22 12 133 365 

รวม 69 420 22 12 147 670 
 
ในสวนของ บุคลากรดานไอที ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร ท้ังหมด 15 คน  โดยแบงออกเปนหนวยงาน ดังตารางท่ี 1.2 แสดงจํานวนบุคลากร ตําแหนง 

นักวิชาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ   

ตารางท่ี 1.2  แสดงจํานวนบุคลากร ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ   

ลําดับท่ี คณะ จํานวน 
1 คณะครุศาสตร 1 
2 คณะวิทยาการจัดการ 1 
3 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - 
4 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - 
5 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - 
6 สํานักงานอธิการบดี 

- กองนโยบายและแผน 
 
1 

7 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2 
8 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- งานบริการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- งานวิจัยและพัฒนาซอฟตแวรคอมพิวเตอรและเครือขาย 

 
4 
5 

9 สํานักศิลปวัฒนธรรม - 
10 สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 

รวม 15 
 



 

  แผนปฏิบัตริาชการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 – 2565) 
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1.5.2 ดานนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ มีนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2564 ภาคการเรียนท่ี 1 จํานวนท้ังหมด 4,688 คน โดยแยกตามคณะและระดับการศึกษา 

ดังภาพท่ี 1.2 (อางอิงขอมูลจากระบบสารนเทศ miscenter.pcru.ac.th/manager) 
 

 

ภาพท่ี 1.2 แสดงจํานวนนักศึกษาแยกตามคณะและระดับการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

 



 

  แผนปฏิบัตริาชการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 – 2565) 
 

12 

1.5.3 การวิเคราะหสถานภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  
จากการศึกษาเอกสารและผลการสํารวจ ประมวลสรุปสถานภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ในปจจุบัน  

(ปงบประมาณ 2565)  ไดดังนี้ 
 

1.5.4 งบประมาณดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ยอนหลัง  3 ป (ท่ีมา : แผนปฏิบัติราชการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบูรณ ระยะ 3 ป ปงบประมาณ 2563 – 2565 )  โดย 3 ปท่ีผานมา พบวาในปงบประมาณ 2563 ไดรับการจัดสรรงบประมาณ 2,527,620 บาท  ปงบประมาณ 
2564 ไดรับการจัดสรรงบประมาณ 9,354,090 บาท และปงบประมาณ 2565 ไดรับการจัดสรรงบประมาณ 7,589,465 บาท โดยปท่ีใชงบประมาณสูงสุดในรอบ 3 ป คือ 
ปงบประมาณ 2564 ดังภาพท่ี 1.3 
 

 
ภาพท่ี 1.3 กราฟแสดงงบประมาณดานเทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสารยอนหลัง 3 ป 
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1.5.5 ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดดําเนินการออกแบบ วางระบบ และพัฒนาเครือขายคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัยตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2538 

โดยในปจจุบันเครือขายคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัยใชระบบใยแกวนําแสงเปนสื่อในการเชื่อโยงเครือขายของหนวยงานตาง ๆ มีศูนยกลางของเครือขายอยูท่ีเฉลิมพระเกียรติ 
72 พรรษา (อาคาร 9) และอาคารบรรณราชนครินทร และไดปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความเร็วในการใชงานใหดียิ่งข้ึน 

1.5.5.1 การเช่ือมตอกับผูใหบริการ Internet การเชื่อมโยงอินเทอรเน็ตไปสูภายนอก มีการเชื่อมตอชนิด Lead Line ดวยระบบใยแกวนําแสง 2 เสนทางไดแก 
1) ผูใหบริการหลักจากสํานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา สังกัดสํานักงานการอุดมศึกษาแหงชาติ (UniNet) ใหบริกาความเร็ว

ของชองทางการสื่อสารภายในประเทศ (Local Access Bandwidth) ดวยอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 1 Gbps ใหบริการความเร็วของชองทางการสื่อสารตางประเทศ 
(International Bandwidth) ดวยอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 500 Gbps 

2) ผูใหบริการสํารองจาก บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด (AIS) ใหบริการความเร็วของชองทางการสื่อสารภายในประเทศ (Local Access 
Bandwidth) ดวยอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 500 Mbps ใหบริการความเร็วของชองทางการสื่อสารตางประเทศ (International Bandwidth) ดวยอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 
280 Mbps โดยมีสัญญาการเพ่ิมความเร็วข้ึน 50 Mbps ทุกป 

 
1.5.5.2 ระบบเครือขายไรสาย (PCRU Wi-Fi) 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดดําเนินการพัฒนาระบบเครือขายอินเทอรเน็ตแบบไรสายท่ีสามารถบริหารจัดการควบคุมการทํางานของ
อุปกรณและควบคุมการใหบริการไดจากศูนยกลาง เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน การคนควา การวิจัยใหกาวหนาในปจจุบันและสนองตอบนโยบายรัฐอีกทางหนึ่ง ซ่ึงทาง
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทําการปรับปรุงและพัฒนาใหมีการใชงานอยางครอบคลุมและท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ีในมหาวิทยาลัย โดยปจจุบัน (พ.ศ. 2564) จุด
ใหบริการ PCRU Wi-Fi ครอบคลุมกลุมอาคารเพ่ือการเรียนการสอนท้ังหมด รวมหอพักนักศึกษา จุดใหบริการเครือขายไรสาย (PCRU Wi-Fi) ชนิดควบคุมการทํางานจาก
สวนกลาง) รวมท้ังสิ้น 235 จุดรับสัญญาณ (ขอมูล ณ ปงบประมาณ 2564) ซ่ึงรองรับผูใชบริการจุดละไมนอยกวา 50 เครื่อง ทําใหรองรับการใชงานผานระบบ Wi-Fi ไดพรอม
กันไดไมนอยกวา 10,500 อุปกรณ ผูใชงานสามารถรับสงขอมูลดวยความเร็วสูงสุด 1 Gbps ดวยมาตรฐาน IEEE 802.11b,g,n และ AC  ซ่ึงจะสามารถครอบคลุมพ้ืนท่ี
ใหบริการท้ังภายในและภายนอกอาคาร ทําใหผูใชงานสามารถใชอินเทอรเน็ตไดท่ัวทุกพ้ืนท่ีใหบริการ และมีผูใหบริการอินเทอรเน็ตไรสายจากภายนอก (AIS Wi-Fi จํานวน 39 
จุด และ Google Station Wi-Fi จํานวน 19 จุด รวมท้ังหมด 58 จุด) ดังภาพท่ี 1.4 
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ภาพท่ี 1.4 แผนผังแสดงพ้ืนท่ีใหบริการอินเทอรเน็ตไรสายภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
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1.5.5.3 ระบบส่ือสาร (โทรศัพทภายใน) 
มหาวิทยาลัยไดวางระบบสื่อสารโดยเริ่มจากระบบโทรศัพทเปนระบบแรกและปจจุบันมีระบบใหบริการ ดังนี้  

- ระบบโทรศัพทอัตโนมัติ (PCRU PABX Telephone System) เปนระบบโทรศัพทอัตโนมัติรองรับเลขหมายสายตรง (ISDN PRI) โดยไมตองผาน
พนักงานรับโทรศัพทจํานวน 100 เลขหมาย สามารถโทรเขา-ออกพรอมกันไดผานชองสัญญาณ (DID) จํานวน 100 ชองสัญญาณ สามารถโทรออกพรอมกันไดผาน
ชองสัญญาณ CO-Line (กดรหัส 9) จํานวน 60 ชองสัญญาณ โดยระบบนี้เริ่มใชงานตั้งแตป พ.ศ.2544  

- ระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR) รองรับการใชงาน จํานวน 10 ชองสัญญาณ 
- ระบบพนกังานรับสายโทรศัพท (Operator System) จํานวน 1 ชุด  
- ระบบคิดคาบริการโทรศัพท (Billing System) สามารถพิมพยอดคาใชบริการของหนวยงานสํานักงานภายในและภายนอกได 
- ระบบโทรศัพทภายในผานอินเทอรเน็ต (VoIP) โดยสามารถรองรับจํานวนเลขหมายไดไมนอยกวา 1000 เลขหมาย มีระบบประชุมสําหรับผูบริหาร และ

สามารถสื่อสารรวมกับระบบเดิม PABX ได  
 

1.5.5.4 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดรวมมือกับบริษัทในการนําระบบมาชวยสนับสนุนการเรียนการสอน การทําวิจัย จํานวน 2 ระบบ และดําเนินการ 

ปรับปรุง พัฒนา บํารุงรักษาระบบสารสนเทศตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย ใหรองรับการบริหารจัดการ การเรียนการสอน และการเผยแพรทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อยางตอเนื่อง 
โดยในปงบประมาณ 2564 ไดพัฒนาระบบเพ่ิมเติม 6 ระบบ รวมระยะเวลาในชวงปงบประมาณ 2558 – 2564 ท่ีไดพัฒนาดูแล ปรับปรุง บํารุงรักษาระบบ เปนจํานวนท้ังสิ้น 
41 ระบบ โดยในแตละระบบสามารถแบงประเภทผูใชงานตามการใชงานดังตารางตอไปนี้ 
 
 ตารางท่ี 1.3   แสดงระบบสารสนเทศตามประเภทผูใชงาน 

ลําดับท่ี ช่ือระบบ ผูรับผิดชอบ 
ประเภทผูใชงาน 

ผูบริหาร อาจารย นักศึกษา เจาหนาท่ี บุคคลภายนอก 
ระบบรวมมือกับบริษัท 

1 ระบบตรวจสอบอัครวิสุทธิ์ท่ีรวมมือกับจุฬาลงกรณ สํานักวิทยบริการฯ * * * *  
2 ระบบ Google For Education ท่ีรวมมือกับ Google สํานักวิทยบริการฯ * * * *  

ระบบท่ีพัฒนาจากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 ระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร สํานักวิทยบริการฯ *     
2 ระบบประชุมออนไลน สํานักวิทยบริการฯ *   *  



 

  แผนปฏิบัตริาชการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 – 2565) 
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ตารางท่ี 1.3 (ตอ)  

ลําดับท่ี ช่ือระบบ ผูรับผิดชอบ 
ประเภทผูใชงาน 

ผูบริหาร อาจารย นักศึกษา เจาหนาท่ี บุคคลภายนอก 
3 ระบบทะเบียนและวัดผล สํานักวิทยบริการฯ  * *   
4 ระบบบันทึกสื่อการเรยีนการสอน e-Classroom สํานักวิทยบริการฯ  * *   
5 ระบบประเมินการสอน สํานักวิทยบริการฯ  * *   
6 ระบบทดสอบเพ่ือวัดระดับทางภาษา สํานักวิทยบริการฯ   *   
7 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ (PMIS) สํานักวิทยบริการฯ    *  

8 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส สํานักวิทยบริการฯ    *  
9 ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน สํานักวิทยบริการฯ    * * 
10 ระบบบริหารจัดการการเว็บไซตดวยตนเอง สํานักวิทยบริการฯ * * * * * 
11 ระบบประเมินความพึงพอใจตอการใชงานระบบสารสนเทศ สํานักวิทยบริการฯ * * * * * 
12 ระบบบริหารจัดการแบบประเมินดวยตนเอง สํานักวิทยบริการฯ  *  * * 
13 ระบบระบบฐานขอมูลงานศิลปวัฒนธรรม สํานักวิทยบริการฯ * * * * * 
14 ระบบประเมินผลการเรียนลวงหนา สํานักวิทยบริการฯ  * *   
15 PCRU App Android สํานักวิทยบริการฯ * * * * * 
16 ระบบสมัครเมลภายใตโดเมนมหาวิทยาลัยอัตโนมัติ สํานักวิทยบริการฯ * * * *  
17 ระบบแจงเตือนกระแสไฟฟาขัดของสําหรับระบบ 

PMIS ผาน Line 
สํานักวิทยบริการฯ    *  

18 ระบบทดสอบทางการศึกษา (โครงการพระราชดําริ ฯ) สํานักวิทยบริการฯ     * 
19 ระบบรับสมัครบุคลากร สํานักวิทยบริการฯ    * * 
20 ระบบจัดการขอมูลครุศาสตรบัณฑิต สํานักวิทยบริการฯ * * * *  
21 ระบบจองหองประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ สํานักวิทยบริการฯ * * * * * 
22 ระบบจองหองประชุม สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สํานักวิทยบริการฯ * * * * * 



 

  แผนปฏิบัตริาชการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 – 2565) 
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ตารางท่ี 1.3 (ตอ)  

ลําดับท่ี ช่ือระบบ ผูรับผิดชอบ 
ประเภทผูใชงาน 

ผูบริหาร อาจารย นักศึกษา เจาหนาท่ี บุคคลภายนอก 

23 ระบบจัดเก็บขอมูลหองสมุดสีเขียว สํานักวิทยบริการฯ * * * * * 
24 ระบบ ITA บริการประชาชน สํานักวิทยบริการฯ * * * * * 
25 ระบบลงทะเบียนประเมินสมรรถนะดานดิจิทัล ตาม

มาตรฐานระดับสากล สําหรบัอาจารยและเจาหนาท่ี 
สํานักวิทยบริการฯ  *  *  

26 ระบบการจัดการประเมินสมรรถนะบุคคลตาม
มาตรฐาน สมรรถนะความสามารถดานการใชดิจิทัล 
(Digital Literacy) สําหรับนักศึกษา 

สํานักวิทยบริการฯ   *   

27 ระบบจัดการแบบฟอรมการใหบริการ สํานักวิทยบริการฯ * * * *  
28 ระบบจัดทําคําของบประมาณระดับคณะ สํานัก 

สถาบัน 
สํานักวิทยบริการฯ    *  

29 ระบบตอบรับเอกสารสงเกรดออนไลนระดับคณะ สํานักวิทยบริการฯ  *  *  
30 พัฒนาระบบแนะนํา การศึกษาและจัดหาอาชีพ สํานักวิทยบริการฯ * * * * * 
31 พัฒนาระบบบริหารจัดการเบิก – จาย วัสด ุ สํานักวิทยบริการฯ  *  *  
32 พัฒนาระบบกลองรับความคิดเห็นดานการเบิกจาย

งบประมาณ 
     * 

33 ระบบทะเบียนและวัดผลนักศึกษา สําหรับคณบดี
ยืนยันสงผลการเรียนออนไลน (ใชในชวงสถานการณ
โควิด - 19) 

สํานักวิทยบริการฯ * *  *  

34 ระบบลงชื่อเขาปฏิบัติราชการสําหรับการจางงานโควิด สํานักวทิยบริการฯ     * 

35 ระบบฐานขอมูลพัฒนาทองถ่ิน (ใชเยียวยาการจางงาน
ในชวงสถานการณโควิด - 19) 

สํานักวิทยบริการฯ     * 
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ตารางท่ี 1.3 (ตอ) 
 

ลําดับท่ี ช่ือระบบ ผูรับผิดชอบ 
ประเภทผูใชงาน 

ผูบริหาร อาจารย นักศึกษา เจาหนาท่ี บุคคลภายนอก 

36 ระบบจัดเก็บขอมูลผลการปฏิบตัริาชการพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 

สํานักวิทยบริการฯ * * * * * 

37 ระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส สํานักวิทยบริการฯ * *  *  
38 ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส สํานักวิทยบริการฯ * *  *  
49 ระบบบริหารจัดการหอพักนักศึกษา สํานักวิทยบริการฯ   * * * 
40 ระบบแจงซอมหอพักนักศึกษา สํานักวิทยบริการฯ   * * * 

41 ระบบเยียวยาลดคาเทอม สํานักวิทยบริการฯ   *   

  ซ่ึงแตละระบบมีความสามารถของการทํางานตาง ๆ  โดยอธิบายดังตอไปนี้ 
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1) ระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร  
เปนระบบท่ีสามารถตรวจสอบประวัติบุคลากร และประวัติการลาศึกษาตอของบุคลากรไดท้ังหมด รายงานสถิติดานงบประมาณ ดานหลักสูตร ดาน 

บุคลากร รายงาน จํานวนนักศึกษา เปนตน  

 
 
 

ภาพท่ี 1.5 หนาจอการทํางานระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหารดานงบประมาณ (http://miscenter.pcru.ac.th/manager/main.php) 
 

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


 

  แผนปฏิบัตริาชการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 – 2565) 
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2) ระบบประชุมออนไลน 
สามารถสรางหัวขอและวาระการประชุม พรอมนําเขาเอกสารการประชุมเพ่ือใหผูใชสามารถเปดเอกสารหรือดาวนโหลดเอกสารได และแสดงความ 

คิดเห็นหรือมติในวาระตาง ๆ เปนตน  ซ่ึงระบบดังกลาว ไดมีการนําไปใชกับหนวยงานตาง ๆ ดังนี้ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย,ี คณะจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ, เครือขายสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ัวประเทศ 
สาขาวิชา GESC103 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต และกองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี 

 
 

ภาพท่ี 1.6 หนาจอการทํางานระบบประชุมสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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3) ระบบทะเบียนและวัดผลนักศึกษา  
เปนระบบท่ีไดทําการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่องเพ่ือเอ้ืออํานวยความสะดวกใหแกนักศึกษาในการเพ่ิม – ถอน รายวิชา สอบถามขอมูลรายวิชาท่ี 

สอน ตารางสอบ หองเรียน แสดงผลการเรียน ตรวจสอบการชําระเงิน ในสวนของอาจารยสามารถทําการบันทึกคะแนน ประมวลและสงผลการเรียนไปยังฝายทะเบียนและ
วัดผลอัตโนมัติ และตรวจสอบประวัติสวนตัวได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.7 หนาจอการทํางานระบบทะเบียนวดัผลนักศึกษา (การสงผลการเรียน และ การเพ่ิม-ถอน รายวิชา) (http://pmis.pcru.ac.th/mis/webservice) 
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4) ระบบบันทึกส่ือการเรียนการสอน e-Classroom  
เปนระบบท่ีชวยอํานวยความสะดวกใหกับอาจารยในการบันทึกการเรียนการสอนเพ่ือใหนักศึกษาไดเขามาเรียนรูยอนหลังไดตามตองการทุกท่ี ทุกเวลา 

 
 

ภาพท่ี 1.8 หนาจอการทํางานระบบบันทึกสื่อการเรียนการสอน e-Classroom 
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5) ระบบประเมินการสอน  
เปนระบบท่ีนักศึกษาสามารถประเมินการสอนของอาจารยไดทุกท่ี อาจารยสามารถตรวจสอบผลการประเมินตามรายวิชาของอาจารยผูสอนไดและ 

สามารถพิมพในรูปแบบ Excel และ PDF ได ทันที 
 

 

ภาพท่ี 1.9 หนาจอการทํางานระบบประเมินการสอน (http://pcrutlp.pcru.ac.th/e-assess/) 
 

http://pcrutlp.pcru.ac.th/e-assess/
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6) ระบบทดสอบเพ่ือวัดระดับทางภาษา  
เปนระบบท่ีใชในการทดสอบวัดระดับทางภาษาของนักศึกษาดวยเครื่องคอมพิวเตอรท่ีเชื่อมตอกับระบบอินเทอรเน็ต  ตามระยะเวลาท่ีกําหนด และ 

ทราบผลการทดสอบไดทันที 

 
 

ภาพท่ี 1.10 หนาจอการทํางานระบบทดสอบเพ่ือวัดระดับทางภาษา (http://pcrutlp.pcru.ac.th/login.php 
 
 
 

http://pcrutlp.pcru.ac.th/login.php
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7) ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ (PMIS)  
เปนระบบท่ีประกอบดวยระบบงานยอยท้ังหมด 9 ระบบงานยอย ไดแก ระบบงานทะเบียน, ระบบการบริหารงบประมาณ, ระบบพัสดุและการ 

บริหารสินทรัพย, ระบบงานการเงิน, ระบบการบัญชี, ระบบตนทุนตอหนวย, ระบบบัญชีเงินเดือน, ระบบบริหารงานบุคลากร และระบบงานธุรการ ท่ีสามารถรองรับการ
ทํางานตามระเบียบตาง ๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย อาทิ เชน การจัดสรรงบประมาณ การจัดเก็บประวัติบุคลากร การจัดซ้ือจัดจาง การเบิกจาย การลงทะเบียนนักศึกษา 
การจัดการแผนการศึกษา เปนตน 
 

 
 

ภาพท่ี 1.11 หนาจอการทํางานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ (http://pmis.pcru.ac.th/mis) 
 



 

  แผนปฏิบัตริาชการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 – 2565) 
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8) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  
เปนระบบท่ีใหเจาหนาท่ีธุรการทุกหนวยงานสามารถทําการบันทึกเอกสารการ รับ – เขา ของหนังสือ การออกเลขคําสั่งใหกับหนวยงานตาง ๆ และ 

สามารถใหผูบริหารลงนามเกษียนหนังสือผานระบบไดทันที อีกท้ังยังชวยในการคนหาเอกสาร การติดตามการดําเนินงานเอกสาร 
 

 

ภาพท่ี 1.12 หนาจอการทํางานระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส (http://pmis.pcru.ac.th/pb_e-saraban) 
 



 

  แผนปฏิบัตริาชการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 – 2565) 
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9) ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน  
เปนระบบท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ือเปนอีกหนึ่งชองทางในการรับสมัครเขาศึกษา โดยผูสมัครสามารถชําระเงินคาสมัครผานธนาคารท่ีรวมกับทาง 

มหาวิทยาลัยไดทันที สามารถแสดงจํานวนผูเขาสมัครในแตละคณะ สาขา รวมถึงงบประมาณท่ีไดรับ เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.13 หนาจอการทํางานการพิมพใบสมัครของระบบรับสมัครนักศึกษา (http://pmis.pcru.ac.th/admission) 
 



 

  แผนปฏิบัตริาชการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 – 2565) 
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10) ระบบบริหารจัดการเว็บไซตดวยตนเอง 
สํานักวทิยบริการฯ ไดพัฒนาระบบในรูปแบบ CMS เพ่ือใหแตละหนวยงานสามารถนําไปประยุกตใชในการบริหารจัดการการสรางเว็บไซตใหกับ 

หนวยงานของตนเองได ซ่ึงมีงานคลัง สํานักงานอธิการบดี ไดนําไปใช ดังภาพ  
 

 

ภาพท่ี 1.14  แสดงเว็บไซตงานคลังท่ีเกิดจากการสรางดวยระบบจัดการเว็บไซต 

 



 

  แผนปฏิบัตริาชการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 – 2565) 
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11) ระบบจัดการการประเมินความพึงพอใจตอการใชงานระบบสารสนเทศ 
เปนระบบท่ีกําหนดคาคะแนน โจทยคําถามแบบตัวเลือกและคําถามปลายเปด ซ่ึงหลังทําการประเมิน จะมีการแสดงผลโดยสรุปเปนกราฟและตัวเลข 

ใหกับผูใชระบบทราบผลทันที 
 

 
 

ภาพท่ี 1.15  แสดงผลการประเมินความพึงพอใจ 
 



 

  แผนปฏิบัตริาชการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 – 2565) 
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12) ระบบบริหารจัดการแบบประเมินดวยตนเอง  
เปนระบบท่ีพัฒนาในรูปแบบ CMS ท่ีสามารถกําหนดขอมูลพ้ืนฐาน ขอคําถามท้ังแบบเลือกและแบบปลายเปด การเปด-ปดของแบบประเมิน 

และแสดงรายงานผลการประเมินไดทันที ทําใหผูใชสามารถนําไปประยุกตใชในการสรางแบบประเมินความพึงพอใจตาง ๆ ของหนวยงานไดดวยตนเอง 
 

 

ภาพท่ี 1.16  หนาจอการทํางานของระบบบริหารจัดการแบบประเมินดวยตนเอง (http://miscenter.pcru.ac.th/arit_assess/login) 



 

  แผนปฏิบัตริาชการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 – 2565) 
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13) ระบบสืบคนขอมูลศิลปะและวัฒนธรรม  
เปนระบบท่ีพัฒนาเพ่ือใหบุคลากรท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสามารถสืบคนวารสาร งานวิจัยทางวัฒนธรรมตาง ๆ เพ่ือนําไปศึกษาคนควา หรือ 

เปนแหลงเสริมสรางความรู เผยแพรวัฒนธรรมตาง ๆ ไดทุกท่ีทุกเวลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.17  หนาจอการทํางานของระบบสืบคนขอมูลศิลปะและวัฒนธรรม (http://artculture.pcru.ac.th/main/index.php) 



 

  แผนปฏิบัตริาชการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 – 2565) 
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14) ระบบประเมินผลการเรียนลวงหนา 
เปนระบบท่ีสามารถใหนักศึกษาประเมิลผลเกรดเฉลี่ยประจําภาคการศึกษาหรือเกรดเฉลี่ยสะสมลวงหนาได โดยระบบจะใหเลือกผลการเรียนในแต 

ละรายวิชาเม่ือกดปุมบันทึกเกรดระบบจะคํานวณเกรดเฉลี่ยมาใหอัตโนมัติ ทําใหนักศึกษาสามารถกําหนดเปาหมายในการเรียนได นอกจากนี้ระบบดังกลาว หากนักศึกษาทํา
การประเมินผลการเรียนลวงหนาแลวขอมูลจะไปแสดงยังระบบอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือใหอาจารยไดชวยดูแลตรวจสอบนักศึกษาดานการเรียนไดเปนอยางดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 1.18  หนาจอการทํางานของระบบประเมินผลการเรียนลวงหนา 

 

 



 

  แผนปฏิบัตริาชการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 – 2565) 
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15)  PCRU App Android 
เปน Application ท่ีทํามาชวยใหนักศึกษา อาจารย เจาหนาท่ี และบุคคลภายนอกองคกรเกิดความสะดวกในการรับขาวสารตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย  

เบอรโทรศัพท แผนท่ีอาคารโดยมีระบบนําทางเขามาชวย รวมถึงนักศึกษาสามารถดูผลการเรียน ตารางเรียน ตารางสอบ ไดผานมือถือ กอใหเกิดความสะดวกสบายในการ
เรียกใชงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.19  หนาจอการทํางานของ PCRU App Android 



 

  แผนปฏิบัตริาชการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 – 2565) 
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16)  ระบบสมัครเมลภายใตโดเมนมหาวิทยาลัยอัตโนมัติ 
 เปน Application ท่ีชวยลดระยะเวลาใหกับผูตองการสมัครเมล โดยไมจําเปนตองกรอกขอมูลผานเอกสาร หรือรับรองการรองขอใชเมลกับ 

เจาหนาท่ี สามารถสมัครได ทุกท่ี ทุกเวลา ทําใหสะดวก รวดเร็ว ท้ังผูใหและผูรับบริการ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 1.20  หนาจอการทํางานของการสมัครเมล 



 

  แผนปฏิบัตริาชการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 – 2565) 
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17) ระบบแจงเตือนกระแสไฟฟาขัดของสําหรับระบบ PMIS ผาน Line  
เปนระบบท่ีชวยในการแจงเตือนเหตุขัดของของไฟฟาท่ีอาคารบรรราชณครินทร หากเกิดไฟฟาดับท่ีอาคารดังกลาว ระบบจะทําการแจงเตือนผาน 

ไลน หรือถาไฟฟาใชงานไดเปนปกติ ก็จะทําการแจงเตือนดวยเชนเดียวกัน ทําใหผูดูแลระบบสามารถเขาไปดําเนินการปดและเปดเครื่องไดทันเวลา ลดปญหาการชํารุดของ
เครื่องคอมพิวเตอรแมขายไดเปนอยางดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

ภาพท่ี 1.21 หนาจอการทํางานของระบบแจงเตือนไฟฟาขัดของผานไลน 



 

  แผนปฏิบัตริาชการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 – 2565) 
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18) ระบบทดสอบทางการศึกษา (โครงการพระราชดําริ ฯ)  
เปนระบบท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ือใชทดสอบ หรือฝกฝนการทําขอสอบตาง ๆ ผานเครือขาย เม่ือสอบเสร็จแลวผูสอบทราบผลทันที และมีการเก็บประวัติการ 

สอบในแตละครั้ง สามารถเรียกดูยอนหลังได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.22 หนาจอการทํางานของระบบระบบทดสอบทางการศึกษา 
 
 
 
 
 



 

  แผนปฏิบัตริาชการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 – 2565) 
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19) ระบบรับสมัครบุคลากร 
เปนระบบท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ือเอ้ืออํานวยความสะดวกใหกับบุคคลภายนอกท่ีตองการสมัครเขาสอบคัดเลือก โดยสามารถกรอกขอมูลการสมัครและพิมพ 

เอกสารประกอบการสมัคร พรอมอัพโหลดเอกสารผานเครือขายไดทันที  นอกจากนี้ยังเอ้ืออํานวยความสะดวกใหกับเจาหนาท่ีฝายบุคลากรในการจัดเก็บขอมูลผูผานการ
คัดเลือก โดยระบบจะทําการจัดเก็บผูผานการคัดเลือกใหอัตโนมัติ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 1.23 หนาจอการทํางานของระบบรับสมัครงานออนไลน 
 



 

  แผนปฏิบัตริาชการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 – 2565) 
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20) ระบบจัดการขอมูลครุศาสตรบัณฑิต 
เปนระบบท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ือใหสามารถบริหารจัดการขอมูลของบัณฑิตสายครู ตั้งแตชั้นปท่ี 1 จนจบการศึกษาไปแลว เพ่ือเปนการติดตามขอมูลตาง ๆ  

ท่ีเก่ียวของ เชน รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขารวมโครงการผลิตครูเพ่ือเพ่ือพัฒนาทองถ่ินกรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครู การตรวจสอบคุณสมบัติ สถานะจัดการขอมูลระหวาง
หนวยงานคุรุสภา เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

ภาพท่ี 1.24 หนาจอการทํางานของระบบจัดการขอมูลครุศาสตรบัณฑิต 



 

  แผนปฏิบัตริาชการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 – 2565) 
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21) ระบบจองหองประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
เปนระบบท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ือใหบุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย สามารถตรวจสอบหองประชุมท่ีวาง แสดงรูปแบบการจองแบบปฏิทินไดทันที มี 

การอนุมัติโดยผูดูแลระบบฝายงานทรัพยสินท่ีรองรับการแสดงทุกอุปกรณ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.25 หนาจอการทํางานของระบบจองหองประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
 
 



 

  แผนปฏิบัตริาชการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 – 2565) 
 

40 

22) ระบบจองหองประชุม สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เปนระบบท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ือใหอาจารย นักศึกษา เจาหนาท่ี สามารถเขาจองหองผานออนไลน สามารถตรวจสอบหองประชุมท่ีวาง แสดงรูปแบบการ 

จองแบบปฏิทินไดทันที มีการอนุมัติโดยผูดูแลระบบฝายงานบริหารธุรการ สํานักวิทยบริการ ฯ โดยรองรับการแสดงผลทุกอุปกรณ 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.26 หนาจอการทํางานของระบบจองหองประชุม สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 
 
 
 



 

  แผนปฏิบัตริาชการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 – 2565) 
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23) ระบบ ITA บริการประชาชน 
เปนระบบท่ีพัฒนาข้ึนระบบจัดเก็บขอมูลเอกสารเพ่ือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity &  

Transparency Assessment) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.27 หนาจอการทํางานของระบบ ITA บริการประชาชน 
 



 

  แผนปฏิบัตริาชการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 – 2565) 
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24) ระบบลงทะเบียนประเมินสมรรถนะดานดิจิทัล ตามมาตรฐานระดับสากล สําหรับอาจารยและเจาหนาท่ี 
เปนระบบท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ือจัดเก็บขอมูลการลงทะเบียนและการเขาสอบประเมินสมรรถนะดานดิจิทัล ตามมาตรฐานระดับสากล สําหรับอาจารยและ 

เจาหนาท่ี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.28 หนาจอการทํางานของระบบลงทะเบียนประเมินสมรรถนะดานดิจิทัล ตามมาตรฐานระดับสากล สําหรับอาจารยและเจาหนาท่ี 
 



 

  แผนปฏิบัตริาชการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 – 2565) 
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25) ระบบการจัดการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน สมรรถนะความสามารถดานการใชดิจิทัล (Digital Literacy) 
เปนระบบท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ือจัดเก็บขอมูลการลงทะเบียนและการเขาสอบระบบลงทะเบียนและจัดเก็บขอมูลการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน  

สมรรถนะความสามารถดานการใชดิจิทัล (Digital Literacy) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.29 หนาจอการทํางานของระบบการจัดการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน สมรรถนะความสามารถดานการใชดิจิทัล (Digital Literacy) 
 



 

  แผนปฏิบัตริาชการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 – 2565) 
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26) ระบบจัดการแบบฟอรมการใหบริการ 
เปนระบบท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ือการจัดเก็บแบบฟอรมดังนี้ 1) จัดการแบบฟอรมขอใชงานหองบันทึกวีดีโอ 2) จัดการแบบฟอรมคําขอการพัฒนาระบบ 

สารสนเทศ 3) จัดการแบบฟอรมใบสมัครขอใชบริการระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  โดยแตละแบบฟอรมสามารถใหผูรับบริการกรอกขอมูลผานระบบ
ออนไลนและเซ็นเอกสารในรูปแบบของลายเซ็นอิเล็กทรอนิกสไดทันที 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.30 หนาจอการทํางานของระบบจัดการแบบฟอรมการใหบริการ 
 



 

  แผนปฏิบัตริาชการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 – 2565) 
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27) ระบบหองสมุดสีเขียว 
เปนระบบท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ือการจัดเก็บขอมูลการดําเนินงานหองสมุดสีเขียว ท่ีสามารถใหคณะกรรมการสามารถตรวจผลการดําเนินเงานผานเว็บไซตได 

ทันท่ี และเปนการประชาสัมพันธนโยบาย เกณฑ มาตรการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับหองสมุดสีเขียว ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.31 หนาจอการทํางานของระบบจัดการแบบฟอรมการใหบริการ 
 
 



 

  แผนปฏิบัตริาชการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 – 2565) 
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28) ระบบจัดทําคําของบประมาณระดับคณะ สํานัก สถาบัน 
เปนระบบท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ือเพ่ือใหหนวยงานสามารถกรอกขอมูลและพิมพเอกสารโครงการของบประมาณและจัดทํากรอบคําของบประมาณผานระบบ  

และขอมูลดังกลาวสามารถเชื่อมโยงไปยังฐานขอมูล PMIS ได โดยกองนโยบายและแผนสามารถตรวจสอบและทําการอนุมัติงบประมาณตอไปได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.32 หนาจอการทํางานของระบบจัดทําคําของบประมาณระดับคณะ สํานัก สถาบัน 
 



 

  แผนปฏิบัตริาชการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 – 2565) 
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29) ระบบตอบรับเอกสารสงเกรดออนไลนระดับคณะ 
เปนระบบจัดทําข้ึนเพ่ือกําหนดข้ันตอนและวิธีการจัดสงเอกสารพรอมผลการเรียนออนไลนของอาจารย โดยเจาหนาท่ีคณะจะเปนผูเก็บรวบรวม 

เอกสารผลการสงเกรดของอาจารยแตละทาน พรอมตอบรับเอกสารผานระบบ จากนั้นนําสงเอกสารผลการตัดเกรดสงไปยังสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนใหทําการ
ยายเกรดนักศึกษาผานระบบของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเอง จากนั้นนักศึกษาจะทราบผลการเรียนทันที 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.33 หนาจอการทํางานของระบบตอบรับเอกสารสงเกรดออนไลนระดับคณะ 
 



 

  แผนปฏิบัตริาชการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 – 2565) 
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30) พัฒนาระบบแนะนํา การศึกษาและจัดหาอาชีพ 
เปนระบบท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือใหนักศึกษาไดมีโอกาสในการสมัครงานตามท่ีตนเองตองการ และผูจางงาน คนหา หรือรับสมัครผูท่ีตองการรับเขาทํางาน 

โดยจะเปนการจางงานท้ังนักศึกษาท่ีใกลจบการศึกษา และจบการศึกษาไปแลว ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ http://academic.pcru.ac.th/guidance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.34 หนาจอการทํางานของระบบแนะนํา การศึกษาและจัดหาอาชีพ 
 
 



 

  แผนปฏิบัตริาชการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 – 2565) 
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31) ระบบการเบิก – จายวัสดุส้ินเปลือง  
เปนระบบท่ีสามารถจัดการวัสดุ แยกประเภทวัสดุ กลุมวัสดุ และรายการวัสดุท่ีประกอบไปดวย รหัสวสัดุ ชื่อวัสด ุหนวยนับ ราคาตอหนวย จํานวน

วัสดุ งบประมาณท่ีใช โครงการท่ีใช ท่ีผานการตรวจรับจากกระบวนการจัดซ้ือแลว สามารถควบคุมทะเบียนวัสดุ (Stock Card) และตัดยอดวัสดุคงเหลือตามการเบิก – จาย ท่ี
ไดรับการอนุมัติได มีกําหนดสิทธิ์การใชงานออกเปน 3 ระดับ ไดแก ระดับผูบริหาร ระดับผูดูแลระบบระดับคณะ และผูใชท่ัวไป โดยแตละระดับจะมีหนาท่ีแตกตางกัน  
(https://equipment.pcru.ac.th/) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1.35 หนาจอการทํางานของระบบการเบกิ – จายวัสดุสิ้นเปลือง 

 



 

  แผนปฏิบัตริาชการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 – 2565) 
 

50 

32) พัฒนาระบบกลองรับความคิดเห็นดานการเบิกจายงบประมาณ 
เปนระบบท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือใหบุคลท่ัวไป แสดงความคิดเห็น รองเรียน หรือสอบถามดานการใชจายงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

https://miscenter.pcru.ac.th/complaint_budget 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.36 หนาจอการทํางานของระบบกลองรับความคิดเห็นดานการเบิกจายงบประมาณ 
 



 

  แผนปฏิบัตริาชการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 – 2565) 
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33) ระบบทะเบียนและวัดผลนักศึกษา สําหรับคณบดียืนยันสงผลการเรียนออนไลน (ใชในชวงสถานการณโควิด - 19) 
ระบบตอบรับเอกสารสงเกรดออนไลนระดับคณะ เปนระบบจัดทําข้ึนเพ่ือกําหนดข้ันตอนและวิธีการจัดสงเอกสารพรอมผลการเรียนออนไลนของ

อาจารย โดยเจาหนาท่ีคณะจะเปนผูเก็บรวบรวมเอกสารผลการสงเกรดของอาจารยแตละทาน พรอมตอบรับเอกสารผานระบบ จากนั้นนําสงเอกสารผลการตัดเกรดสงไปยัง
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนใหทําการยายเกรดนักศึกษาผานระบบของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเอง จากนั้นนักศึกษาจะทราบผลการเรียนทันที โดย
เขาใชผานเว็บไซต https://www.pmis.pcru.ac.th/mis/webservice/v2020/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.37 หนาจอการทํางานของระบบทะเบียนและวัดผลนักศึกษา สําหรับคณบดียืนยันสงผลการเรียนออนไลน (ใชในชวงสถานการณโควิด - 19) 
 



 

  แผนปฏิบัตริาชการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 – 2565) 
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34) ระบบลงช่ือเขาปฏิบัติราชการสําหรับการจางงานสถานการณโควิด - 19 
เพ่ือนําไปใชในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรับจางงานสถานการณโควิด – 19 https://miscenter.pcru.ac.th/pcruwork/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.38 หนาจอการทํางานของระบบลงชื่อเขาปฏิบัติราชการสําหรับการจางงานสถานการณโควิด - 19 



 

  แผนปฏิบัตริาชการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 – 2565) 
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35) ระบบฐานขอมูลพัฒนาทองถิ่น (ใชเยียวยาการจางงานในชวงสถานการณโควิด - 19) 
เปนระบบท่ีรองรับการจัดเก็บขอมูลของแตละตําบลโดยมีท้ังหมด 6 ดาน ไดแกดานสภาพท่ัวไปของบาน ดานปญหาสิ่งแวดลอมภายในครัวเรือนดาน 

ความสุขมวลรวมระดับครัวเรือน ดานเศรษฐกิจ ดานสุขภาพ และจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานครัวเรือนตําบล จังหวัดเพชรบูรณและจังหวัดพิจิตร สามารถประเมินวาเกษตรกรในแต
ละครัวเรือนมีความรอบรูในระบบการผลิตดานการเกษตรแตละสาขา มีความสามารถในการวิเคราะห เชื่อมโยง และบริหารจัดการการผลิตและการตลาด โดยใชขอมูล
ประกอบการตัดสินใจ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1.39 หนาจอการทํางานของระบบฐานขอมูลพัฒนาทองถ่ิน (ใชเยียวยาการจางงานในชวงสถานการณโควิด - 19) 

 



 

  แผนปฏิบัตริาชการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 – 2565) 
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36) ระบบจัดเก็บขอมูลผลการปฏิบัติราชการพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 
เปนระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เปนระบบท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ือรองรับการจัดเก็บเอกสารการประเมินใน

รูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส  ใหกับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนบัสนุนไดนําไปใชในการบันทึกจัดเก็บขอมูลตามเกณฑการประเมิน มีกําหนดสทิธิ์การใชงานออกเปน 4 
ระดับ ไดแก ผูดูแลระบบระดับมหาวิทยาลัย ผูดูแลระบบระดับหนวยงาน กรรมการผูประเมิน และผูเขารับการประเมิน โดยแตละระดับจะมีหนาท่ีแตกตางกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.40 หนาจอการทํางานของระบบจัดเก็บขอมูลผลการปฏิบัติราชการพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 
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37) ระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส 
ระบบลาอิเล็กทรอนิกส เปนระบบท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ือรองรับการลาปวย ลากิจ ลาพักผอน การยกเลิกการลาในรูปแบบออนไลน และมีการอนุมัติจาก 

ผูบริหารดวยลายเซ็นดิจิทัล สามารถทํางานไดกับทุกอุปกรณ อาทิ เชน มือถือ แท็บเล็ต ipad  ซ่ึงระบบดังกลาวแบงการทํางานออกเปน 3 สิทธิ์ ดังนี้ 1) ผูดูแลระบบระดับ
หนวย2) ผูใชงานการลา และ 3) ผูตรวจสอบ ผูบังคับบัญชาระดับตน  ผูบังคับบัญชาระดับสูง อธิการบดีและรักษาราชการแทน โดยแตละสิทธิ์จะมีหนาท่ีแตกตางกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.41 หนาจอการทํางานของระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส 
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38) ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส 
ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส เปนระบบท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ือชวยสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาแพลตฟอรมบริการพ้ืนฐานดานการ

บริหารจดัการในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกสถึงระดับหนวยงานไปจนถึงรายบุคคล สามารถการเกษียนหนังสือดวยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส ลดการใชกระดาษ จัดเก็บและ
สืบคนเอกสารไดงายและรวดเร็วยิ่งข้ึน ซ่ึงระบบดังกลาวแบงการทํางานออกเปน 2 สวน ไดแก เจาหนาท่ีธุรการประจําหนวยงานและผูบริหาร หรือผูใชงานท่ัวไป โดยแตละสวน
จะมีหนาท่ีแตกตางกัน 

 

 
 

ภาพท่ี 1.42 หนาจอการทํางานของระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส 



 

  แผนปฏิบัตริาชการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 – 2565) 
 

57 

39) ระบบบริหารจัดการหอพักนักศึกษา 
เปนระบบบริหารจัดการหอพักนักศึกษา มาใชในการบริหารจัดการขอมูล การประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร ของหอพักนักศึกษา การตรวจสอบ การ

สืบคน การอนุมัติผล ขออนุญาตและอนุมัติลาออกจากหอพักนักศึกษา   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.43 หนาจอการทํางานของระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส 
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40) ระบบแจงซอมหอพักนักศึกษา 
ระบบแจงซอมวัสดุครุภัณฑหอพักนักศึกษา เพ่ือนําไปใชในการบริการใหกับนักศึกษาหอพักชายและหญิง ใหสามารถรับแจงซอมวัสดุครุภัณฑภายใน

หองพักนักศึกษาท้ังชายและหญิง  แจงสถานะการแจงซอมผานออนไลน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.44 หนาจอการทํางานของระบบแจงซอมหอพักนักศึกษา 
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41) ระบบเยียวยาลดคาเทอมปการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาท่ี 1 
เปนระบบท่ีนํามาใหนักศึกษาลงทะเบียนเพ่ือยื่นคํารองยืนยันตัวตนและยืนยันสิทธิ์ขอรับสวนลดคาธรรมเนียมการศึกษาตามมาตรการเยียวยา  

ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2564 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.45 หนาจอการทํางานของระบบเยียวยาลดคาเทอม 



  แผนปฏิบัติราชการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ระยะ 3 ป 
 

บทที่ 2 
การวิเคราะห SWOT 

 
2.1 การวิเคราะห SWOT ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ท่ีมีการเปล่ียนแปลงและมีผลกระทบตอมหาวิทยาลัยชวงท่ีผานมา 
 จากการศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ โดยใหบุคลากรท้ังภายในและภายนอก เลือกขอปจจัยท่ีพึงพอใจมากท่ีสุด 3 ขอ จาก
จํานวนปจจัยท้ังหมด 20 ขอผานเครือขายคอมพิวเตอรท่ีลิงค http://miscenter.pcru.ac.th/swot ในเดือนตุลาคม 2564 โดยมีผูตอบจํานวนท้ังหมด 2,275 คน แบงเปน
ผูบริหาร 16 คน อาจารย 96 คน นักศึกษา 2,026 คน เจาหนาท่ี 108 คน และบุคคลท่ัวไป 29 คน จากสภาพแวดลอมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยท้ังหมด ใหคะแนนดานจุด
แข็ง (Strengths) 2,332 คะแนน ดานจุดออน (Weaknesses) 1,411 คะแนน  ดานโอกาส (Opportunities) 2,063 คะแนน และดานอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม (Threats) 
1,019 คะแนน ผลจาการวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT) ตกอยูในตําแหนงแนวทางการพัฒนาเชิงรุก (SO Strategy) หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ มีจุดแข็ง มี
ขอไดเปรียบผสมกับโอกาสท่ีดี เพ่ือนํามากําหนดเปนแนวทางการพัฒนา เชิงรุกสําหรับหนวยงาน หรือเปนแนวทางการพัฒนาท่ีเกิดจากการจับคูระหวางสภาพแวดลอมภายใน
ทางบวกคือจุดแข็ง (Strength) และสภาพแวดลอมภายนอกทางบวกคือโอกาส (Opportunity) 
 
ตารางท่ี 2.1 แสดงผลประเภทผูเขารวมวิเคราะหสภาพแวดลอม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ลําดับท่ี ประเภทผูประเมิน จํานวน (คน) 
1 นักศึกษา 2,026 
2 บุคคลท่ัวไป 29 
3 ผูบริหาร 16 
4 อาจารย 96 
5 เจาหนาท่ี 108 

รวมคะแนน 2,275 
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ตารางท่ี 2.2 แสดงผลการเลือกปจจัยสภาพแวดลอมภายในท่ีพึงพอใจมากท่ีสุด 5 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ปจจัยสภาพแวดลอมภายใน 
ลําดับท่ี จุดแข็ง (strengths) คะแนน 

1 S1 มีความพรอมในการใหบริการคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต 646 
2 S2 มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน เพ่ือนํามาชวยสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจ 806 
3 S3 บุคลากรเห็นความสําคัญและมีความเขาใจในการนํา ICT มาใชเพ่ือประสิทธิภาพในการทํางาน 575 
4 S4 มีความพรอมในการจัดอบรม สัมมนาในระดับทองถ่ิน 176 
5 S5 มีระบบสารสนเทศจากสวนกลางเพ่ือบริหารจัดการ 129 

รวมคะแนน 2,332 

 ปจจัยสภาพแวดลอมภายใน  
ลําดับท่ี จุดออน (Weaknesses) คะแนน 

6 W1 บุคลากรใชอุปกรณคอมพิวเตอรท่ีมีอายุการใชงานมากกวา 7 ป ทําใหประสิทธิภาพในการทํางานลดลง เหตุจากความลาชา
ของอุปกรณ 

520 

7 W2 ไมมีบุคลากรดาน ICT ประจําหนวยงาน หากเกิดปญหาอุปกรณทาง ICT ขัดของจึงตองรอบุคลากรทาง ICT จากสวนกลาง
ใหบริการ ทําใหบริการแกไขปญาไมทันทวงที 

125 

8 W3 ขาดแคลนบุคลากรในการบริหารงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 281 
9 W4 ขาดระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารอยางเต็มรูปแบบ 150 
10 W5 ขาดแผนการนํา search engine เขามาใชงานภายใน ทําใหโอกาสการพัฒนาไปสู big data ทําไดยาก 335 
 รวมคะแนน 1,411 
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ตารางท่ี 2.3 แสดงผลการเลือกปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกท่ีพึงพอใจมากท่ีสุด 5 ขอ 
 

ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก 
ลําดับท่ี โอกาส (Opportunities) คะแนน 

1 O1 ความกาวหนาของเทคโนโลยี IT สามารถชวยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 662 
2 O2 สามารถนําแนวคิด Micro service เขามาชวยลดตนทุน และแชรขอมูลระหวางหนวยงานกันได 404 
3 O3 การนําเครื่องมือเขามาชวยใหนักพัฒนาโปรแกรม สามารถพัฒนาระบบตาง ๆ ทําไดสะดวกข้ึน (Software Container) 643 
4 O4 รัฐบาลมีนโยบายมุงเนนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในองคกรราชการอยางเปนรูปธรรม 176 
5 O5 เทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว มีความหลากหลายมากข้ึน มีประสิทธิภาพสูง 178 

รวมคะแนน 2,063 
 
 

ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก 
ลําดับท่ี อุปสรรคหรอืภาวะคุกคาม (Threats) คะแนน 

6 T1 เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและมี การใชทรัพยากรจํานวนมาก การปรับเปลี่ยนการใช งานเพ่ือใหมีความ
ทันสมัย จะทําใหมีการลงทุนและ คาใชจายเพ่ิมมากข้ึน 

203 

7 T2 ยังขาดงบประมาณเพ่ือจัดซ้ือและจัดหาอุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกทางดานเทคโนโลยี สําหรับคนพิการท้ังภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย 

111 

8 T3 ไมมี Platform หลัก ทําใหการพัฒนาตอยอดโปรแกรมสารสนเทศทําไดยาก เชน การ login เขาระบบ PMIS ท่ีไมสามารถใช
รวมกับระบบอ่ืนได 

119 

9 T4 การรุกรานจากไวรัสคอมพิวเตอร การโจรกรรมทางดานอิเล็กทรอนิกส และปญหาอ่ืนๆ ซ่ึงเปนภัยอันเกิดจากเทคโนโลยี
โดยเฉพาะดานระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

476 

10 T5 ขาดพ้ืนท่ีการพูดคุย/แนวคิด/ทิศทาง/แลกเปลี่ยน/ปรึกษา ท่ีสะดวกสําหรับการพัฒนาเทศโนโลยีสารสนเทศ (Co-working 
Space) ซ่ึงจะชวยลดเวลา R&D และแกปญหาบางเรื่องและการวาง framework ท่ีเหมาะสมตามเวลาและเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนไป 

110 

รวมคะแนน 1,019 
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กราฟแสดงศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

 
 

ภาพท่ี 2.1 กราฟแสดงผลการวิเคราะห SWOT ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 



  แผนปฏิบัติราชการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 – 2565) 
 

บทที่ 3 
วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตร 

 
จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ในบทท่ี 2 ทําใหทราบขอมูลพ้ืนฐานของ

มหาวิทยาลัย  และจากขอมูลดังกลาวไดนําแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 – 2565) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ
ไทย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาเปนขอมูลในการกําหนดยุทธศาสตรทางดานไอทีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ โดยมีวัตถุประสงคในการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรดังนี้ 

 
3.1 วิสัยทัศน (Vision) 

“เปนมหาวิทยาลัยท่ีนํา ICT เขามาสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยใหกาวสูมหาวิทยาลัยดิจิทัล” 
 

3.2 พันธกิจ (Mission) 
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดาน ICT และการพัฒนาระบบสารสนเทศขององคกรใหกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัลตามหลักธรรมาภิบาล เสริมสรางความสามารถใน

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรภายในองคกรอยางมีประสิทธิภาพ 
 

3.3 วัตถุประสงค 
1) มหาวิทยาลัยมีแผนแมบทดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาบริหารจัดการระบบ ICT  

ตามหลักธรรมภิบาล ใหกาวสูการเปน Digital University  
2) มหาวิทยาลัยมีโครงสรางพ้ืนฐานดาน ICT เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
3) มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ บริการดานการเรียนการสอน  การวิจัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อยางมีประสิทธิภาพ 
4) บุคลากรไดรับการพัฒนาศักยภาพดาน ICT เพ่ือนําประโยชนของระบบเทคโนโลยีและการสื่อสารไปประยุกตใชในการใหบริการ การถายทอด การพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดอยางเหมาะสม 
5) มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาและบุคลากรท่ีมีความรูและทักษะท่ีเหมาะสมดานเทคโนโลยีและการสื่อสารและนําไปประยกุตใชในการประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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3.4 แผนปฏิบัติราชการ (Government action plan) 
แผนปฏิบัติราชการท่ี 1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารใหมีความม่ันคงปลอดภัย สอดคลองกับความตองการของผูใชบริการ 

ครอบคลุมท้ังมหาวิทยาลัย 
เปนสิ่งจําเปนในการพัฒนาเครือขายของมหาวิทยาลัยใหสามารถติดตอกันไดท่ัวถึง ระบบเครือขายท่ีดีจะมีผลตอการทํางานของของมหาวิทยาลัย  

การใช ICT เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน  ความม่ันคงของเครือขาย และการใช ICT ในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา การสืบคนขอมูลจากเครือขาย 
แผนปฏิบัติราชการท่ี 2 พัฒนาระบบสารสนเทศใหกาวสูยุคสังคมดิจิทัล 

เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและบริการดานงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ ตรงความตองการของผูใช ชวยในดาน 
การประหยัดงบประมาณ และการออกรายงานท่ีตรงตอความตองการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
แผนปฏิบัติราชการท่ี 3 พัฒนาบุคลากรและนักศึกษาใหมีทักษะ ความรู ความเขาใจและการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในยุทธศาสตร นี้มีการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาใหมีความรูความสามารถดาน ICT เพ่ือนําไปใชในการบริการ การบริหารและจัดการของ 
มหาวิทยาลัย ใชในการสนับสนุนและการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน ในการพัฒนาหรือเรียกใชระบบความรูอิเล็กทรอนิกส (e-Knowledge) รวมถึงจัดหา
บุคลากรดาน ICT ใหเพียงพอตอการพัฒนาดาน ICT ของมหาวิทยาลัย  
   
เพ่ือใหท้ัง 3 แผนปฏิบัติราชการ มีความสัมพันธกับภารกิจหลักตาง ๆ ตามนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ (พ.ศ.2563 – 2565) และเพ่ือใหมหาวิทยาลัยราช

ภัฏเพชรบูรณเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถ่ินใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา 7 และมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  และมี  นโยบาย 
กรอบทิศทางการดําเนินงานตามภารกิจท่ีสามารถตอบสนองความตองการของสังคมและทองถ่ินไดอยางแทจริงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 (1) และ (2) แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณในการประชุมครั้งท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 24 มกราคม 2561 จึงกําหนด
ความสัมพันธระหวางแผนปฏิบัติราชการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 – 2565) และนโยบาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ (พ.ศ.2563 – 2565) ใหตรงตามภารกิจท้ัง 6 ดาน ดังนี้ 1) การบูรณาการพันธกิจสัมพันธโดยใชองคความรูตามศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนา 
ทองถ่ิน 2) การวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรม และใหบริการวิชาการ 3) การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม 4) การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินสูสากล 5) การพัฒนาและสงเสริมผูประกอบการในพ้ืนท่ี 6) การบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล ดังแสดงไดจากตารางท่ี 3.1  
ดังนี้ 
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ตารางท่ี 3.1  แสดงความสัมพันธระหวางแผนปฏิบัติราชการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ของมหาวิทยาลัยกับภารกิจของมหาวิทยาลัย 
 

                        ภารกิจหลัก 
 
 

          แผนปฏิบัติราชการ 

การบูรณาการ
พันธกิจสัมพันธ

โดยใชองค
ความรูตาม

ศาสตรพระราชา
เพ่ือการพัฒนา 

ทองถิ่น 

การวิจัยเพ่ือ
พัฒนา

นวัตกรรม และ
ใหบริการ
วิชาการ 

การผลิตบัณฑิตท่ี
มีคุณธรรม 
จริยธรรม มี

ความรับผิดชอบ
ตอชุมชนและ

สังคม 

การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญา
ทองถิ่นสูสากล 

การพัฒนาและ
สงเสริม

ผูประกอบการ
ในพ้ืนท่ี 

การบริหาร
จัดการองคกร

ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

1. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารใหมีความม่ันคงปลอดภัย สอดคลอง
กับความตองการของผูใชบริการครอบคลุมท้ัง
มหาวิทยาลัย 

 * *   * 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศใหกาวสูยุคสังคมดิจิทัล * * * * * * 
3. พัฒนาบุคลากรและนักศึกษาใหมีทักษะ ความรู 
ความเขาใจและการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

*     * 
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บทที่ 4 
แผนปฏิบัติราชการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  
 ตามท่ีไดนําผลการวิเคราะห SWOT ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
ระยะ 3 ป พ.ศ. 2563 – 2565 และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม มาเปนขอมูลในการกําหนดแผนปฏิบัติราชการทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ใหมีความสอดคลองกับความจําเปนตอการใชงานและงบประมาณท่ีไดรับรวมถึงการคาดการณในปงบประมาณ
ในปถัดไปใหรองรับกับทุกหนวยงาน โดยมี 3 แผนปฏิบัติราชการ ดังนี้ 

4.1 แผนปฏิบัติราชการการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ความสัมพันธของแผนปฏิบัติราชการและภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติราชการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบูรณกําหนดไวท้ัง  3  แผนปฏิบัติราชการ  ไดแก 
แผนปฏิบัติราชการท่ี 1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหมีความม่ันคงปลอดภัย สอดคลองกับความตองการของผูใชบริการครอบคลุม

ท้ังมหาวิทยาลัย 
แผนปฏิบัติราชการท่ี 2 พัฒนาระบบสารสนเทศใหกาวสูยุคสังคมดิจิทัล  
แผนปฏิบัติราชการท่ี 3 พัฒนาบุคลากรและนักศึกษาใหมีทักษะ ความรู ความเขาใจและการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

4.2 การแปลงแผนปฏิบัติราชการสูแผนงาน/โครงการ 
 
ตารางท่ี 4.1 การแปลงแผนปฏิบัติราชการสูแผนงาน/โครงการ 

แผนปฏิบัติราชการ 1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใหมีความม่ันคงปลอดภัย สอดคลองกับความตองการของผูใชบริการครอบคลุมท้ัง
มหาวิทยาลัย 

เปาประสงค กลยุทธ 
1. เพ่ือพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหมี 

ประสิทธิภาพ เพียงพอและท่ัวถึง รวมท้ังมีความม่ันคงปลอดภัยของระบบเครือขาย
และระบบสารสนเทศ 

2. เพ่ือพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหมี 
ประสิทธิภาพ มีความม่ันคงปลอดภัย ครอบคลุมความตองการของผูใช  

1. พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2. พัฒนาระบบความม่ันคงปลอดภัยของระบบเครือขายและระบบสารสนเทศ 
3. พัฒนาระบบการใหบริการเครือขายสารสนเทศและการสื่อสาร 
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แผนปฏิบัติการ 
 

 

แผนงาน/โครงการท่ี 1.1 พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

กิจกรรมหลกั ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ งบประมาณรวม 
2563 2564 2565 

1.โครงการพัฒนาและ
บํารุงรักษาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภายในมหาวิทยาลัย 
 
 
 

จํานวนระบบเทคโนโลโลยี
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย
ไดรับการพัฒนาและ
บํารุงรักษา 
 
 

ระบบ 
 
 
 

 
- 
 
 

 
- 
 
 

1 
(246,850) 

- จัดซื้อครุภณัฑระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตเพ่ือ
ปรับปรุงและทดแทน
อุปกรณเดิม งบประมาณ 
121,600 บาท 
- จัดซื้อวัสดุซอมบํารุง
ระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ต และ
ระบบสื่อสารโทรศัพท
ภายในมหาวิทยาลัย  
และ หองบริการฝกอบรม
คอมพิวเตอรและหอง
บริการสืบคนขอมูลทาง
อินเทอรเน็ต งบประมาณ 
125,250 บาท 

สํานักวิทย
บริการฯ 

 
 
 

246,850 
(งบบํารุงการศึกษา) 

 
 

รอยละของผลการดําเนิน
โครงการ 

รอยละ - - 100 

ระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
 

รอยละ - - 80 
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แผนงาน/โครงการท่ี 1.1 พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

กิจกรรมหลกั ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ งบประมาณรวม 
2563 2564 2565 

2. โครงการปรับปรุงระบบ
อินเทอรเน็ต กลุมบานพัก
และหอพักบุคลากร และ
อาคารเรยีน เพ่ือรองรับ
การเรยีนการสอน และการ
ปฏิบัติงานแบบออนไลน 

จํานวนระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ต กลุมบานพัก 
หอพักบุคลากร และอาคาร
เรียน ไดรับการปรับปรุง 

ระบบ - - 1 
(2,398,470) 

- วัสดุสําหรับตดิตั้งระบบ
โครงขายสายเคเบิลใย
แกวนําแสง โดยทําการ
เพ่ิมเสนทางใหม บริเวณ
กลุมบานพัก จํานวน 58 
เสนทาง กลุมอาคาร
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
จํานวน 6 เสนทาง อาคาร
ศูนยภาษาและ
คอมพิวเตอร จํานวน 1 
เสนทาง รวมท้ังสิ้น 65 
เสนทาง งบประมาณ 
387,770 บาท 
- จัดซื้อครุภณัฑปรับปรุง
ระบบเครือขาย โดยทํา
การเพ่ิมจดุกระจาย
สัญญาณไรสาย บรเิวณ
กลุมบานพัก จํานวน 58 
จุด กลุมอาคารเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม จํานวน 24 
จุด อาคารศูนยภาษาและ
คอมพิวเตอร จํานวน 15 
จุด อาคารสิรินธร 6 จุด 
และ หอพักบุคลากร  

สํานักวิทย
บริการฯ 

 

2,398,470 
(งบบํารุงการศึกษา) 
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แผนงาน/โครงการท่ี 1.1 พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

กิจกรรมหลกั ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ งบประมาณรวม 
2563 2564 2565 

    จํานวน 65 จุด รวมท้ังสิ้น 
103 จุด งบประมาณ 
2,010,700 บาท 

  

รอยละของผลการดําเนิน
โครงการ 

รอยละ - - 100 

ระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รอยละ - - 80 

3. โครงการจัดหาวัสดุเพ่ือ
สนับสนุนงานบริการ
คอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จํานวนการจัดซื้อวัสดุและ
อุปกรณเพ่ือใชในการบริหาร
จัดการงานบริการ
คอมพิวเตอรไมนอยกวา 10 
รายการ 

รายการ - - 10 
(17,100) 

วัสดุและอุปกรณเพ่ือใชใน
การบริหารจัดการงาน
บริการคอมพิวเตอร 

สํานักวิทย
บริการฯ 

 

17,100 
(งบบํารุงการศึกษา) 

รอยละของผลการดําเนิน
โครงการ 

รอยละ - - 100 

4. พัฒนาและบํารุงรักษา
ระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ตภายใน
มหาวิทยาลยั 
 
 
 
 

- รอยละของการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาและ
บํารุงรักษาระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ตภายใน
มหาวิทยาลยั 

รอยละ 
 

100 100 - สํานักวิทย
บริการฯ 

140,000 
(งบบํารุงการศึกษา) 

- รอยละของผลประเมิน
ความพึงพอใจในการใช
บริการอินเทอรเน็ต 
 
 
 
 

รอยละ 
 

ไมนอยกวา 80 ไมนอยกวา 80 - 
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แผนงาน/โครงการท่ี 1.1 พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

กิจกรรมหลกั ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ งบประมาณรวม 
2563 2564 2565 

 - รอยละความพึงพอใจ
ผูใชบริการซอมบํารุงรักษา
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

รอยละ ไมนอยกวา 80 ไมนอยกวา 80 -   

- ระบบเครือขายไดรับการ
พัฒนาไมนอยกวา 1 ระบบ 

ระบบ 1 
(70,000) 

งบประมาณสําหรับ
พัฒนา และจัดหาวัสดุ
ครุภณัฑซอมบํารุงรักษา
ระบบเครือขายภายใน
มหาวิทยาลยั มี
รายละเอียดการจดัซื้อ
วัสดุครภุัณฑ ดังน้ี 
1.อุปกรณกระจาย
สัญญาณอินเทอรเน็ต
ขนาด 8 port จํานวน 3 
เครื่อง 15,000 บาท 
2. อุปกรณแปลง
สัญญาณสายใยแกวนํา
แสง จํานวน 4 เครื่อง  
16,000 บาท 
3.เครื่องสํารองไฟฟา
ขนาด 800 Va จํานวน 
2 เครื่อง 5,000 บาท 
4. วัสดุสําหรับซอม
บํารุงรักษาระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ต
งบประมาณ 34,000 บาท 

1 
(70,000) 

งบประมาณสําหรับ
พัฒนา และจัดหาวัสดุ
ครุภณัฑซอมบํารุงรักษา
ระบบเครือขายภายใน
มหาวิทยาลยั มี
รายละเอียดการจดัซื้อ
วัสดุครภุัณฑ ดังน้ี 
1.อุปกรณกระจาย
สัญญาณอินเทอรเน็ต
ขนาด 8 port จํานวน 5 
เครื่อง 24,500 บาท 
2. อุปกรณแปลง
สัญญาณสายใยแกวนํา
แสง จํานวน 4 เครื่อง  
18,000 บาท 
3. วัสดุสําหรับซอม
บํารุงรักษาระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ต
งบประมาณ 27,500 
บาท 

ใชงบประมาณดําเนินงาน
ภายใตโครงการพัฒนา
และบํารุงรักษาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภายในมหาวิทยาลัย 
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แผนงาน/โครงการท่ี 1.1 พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

กิจกรรมหลกั ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ งบประมาณรวม 
2563 2564 2565 

5.จัดหาเสนทางสํารอง
อินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

- การหยุดใหบริการระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตลดลง 

ครั้ง 
 

ไมเกิน 2 
 

ไมเกิน 2 
 

ไมเกิน 2 
 

สํานักวิทย
บริการฯ 

890,640 
(งบบํารุงการศึกษา) 

- มคีวามเร็วอินเทอรเน็ต
สํารอง 1 ระบบ ท้ังในและ
ตางประเทศเพ่ิมข้ึน 

ความเร็ว  ไมนอยกวา 450/120 
Mbps 

ไมนอยกวา 500/150 
Mbps 

ไมนอยกวา 700/250 
Mbps 

- มเีสนทางสัญญาณ
อินเทอรเน็ต จํานวน 1 
เสนทาง 

เสนทาง 1 
(295,320) 

คาเชาวงจรอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูง 

1 
(295,320) 

คาเชาวงจรอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูง 

1 
(300,000) 

คาเชาวงจรอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูง 

- รอยละของผลประเมิน
ความพึงพอใจในการใช
บริการอินเทอรเน็ต 

รอยละ 
 

80 
 

80 80 

6. พัฒนาและบํารุงรักษา
ระบบโทรศัพทภายใน
มหาวิทยาลยั  

- รอยละของการดําเนินการ
ตามแผน 
 

รอยละ 
100 

1 
(10,000) 

คาดําเนินการจัดซื้อวัสดุ
สําหรับบํารุงรักษา
อุปกรณระบบสื่อสาร
โทรศัพท 

1 
(10,000) 

คาดําเนินการจัดซื้อวัสดุ
สําหรับบํารุงรักษา
อุปกรณระบบสื่อสาร
โทรศัพท 

ใชงบประมาณดําเนินงาน
ภายใตโครงการพัฒนา
และบํารุงรักษาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภายในมหาวิทยาลัย 

สํานักวิทย
บริการฯ 

20,000 
(งบบํารุงการศึกษา) 

- รอยละความพึงพอใจการ
ใหบริการซอมบํารุงดาน
ระบบโทรศัพท 
 

รอยละ 80 80 - 

7. บํารุงรักษาระบบสํารอง
ไฟฟาสําหรับหองบริการ
ขอมูลสวนกลาง (PCRU 
Datacenter) 

- รอยละของการดําเนินการ
ตามแผน 
 

รอยละ 100 100 100 สํานักวิทย
บริการฯ 

 

ไมใชงบประมาณ 
อยูระหวาง

รับประกันสัญญา 
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แผนงาน/โครงการท่ี 1.1 พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

กิจกรรมหลกั ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ งบประมาณรวม 
2563 2564 2565 

 - จํานวนครั้งการหยุดให 
บริการของอุปกรณระบบ
เครือขาย และเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขายท่ี
จําเปนตองใหบริการได
ตอเน่ือง เมื่อระบบไฟฟา
หลักของมหาวิทยาลยัดับ 

ครั้งตอป นอยกวา 4 ครั้ง นอยกวา 4 ครั้ง นอยกวา 4 ครั้ง   

รวม 375,320 375,320 2,962,420  3,713,060 
 

แผนงาน/โครงการท่ี 1.2 พัฒนาระบบความม่ันคงปลอดภัยของระบบเครือขายและระบบสารสนเทศ 

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
เปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ งบประมาณรวม 
2563 2564 2565 

1. บํารุงรักษาระบบ
ปองกันการบุกรุกเครือขาย
สารสนเทศในการอัปเดต
ซอฟตแวรและตออายุการ
รับประกันอุปกรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จํานวนอุปกรณปองกัน
และรักษาความปลอดภัย
ระบบเครือขายไดรับการตอ
อายุการรับประกัน และ
การอัปเดตขอมูลการ
ปองกันการโจมต ี
 

จํานวน/
เครื่อง 

 
 

 

3 
(450,000) 

งบดําเนินการบํารุงรักษา 
อุปกรณท่ีทําหนาท่ีปอง 
กันและรักษาความปลอด 
ภัยระบบเครือขายและ 
อัปเดตขอมลูการปองกัน
และตรวจสอบความ
ปลอดภัยของอุปกรณดาน
ระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ตและอุปกรณ
ควบคุมและ จัดการ
อุปกรณกระจายสัญญาณ
อินเทอรเน็ตไรสาย 
 

3 
(450,000) 

งบดําเนินการบํารุงรักษา
อุปกรณท่ีทําหนาท่ีปอง 
กันและรักษาควาปลอด 
ภัยระบบเครือขายและ 
อัปเดตขอมลูการปองกัน
และตรวจสอบความ
ปลอดภัยของอุปกรณดาน
ระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ตและอุปกรณ
ควบคุมและจัดการ
อุปกรณกระจายสัญญาณ
อินเทอรเน็ตไรสาย 

2 
(250,000) 

งบดําเนินการบํารุงรักษา
อุปกรณท่ีทําหนาท่ีปอง 
กันและรักษาควาปลอด 
ภัยระบบเครือขายและ
ตรวจสอบความปลอดภยั
ของอุปกรณดานระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ต 

 

สํานักวิทย
บริการฯ 

1,150,000 
(งบบํารุงการศึกษา) 
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แผนงาน/โครงการท่ี 1.2 พัฒนาระบบความม่ันคงปลอดภัยของระบบเครือขายและระบบสารสนเทศ 

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
เปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ งบประมาณรวม 
2563 2564 2565 

 - รอยละของการดําเนินการ
ตามแผน 

รอยละ 
 

100 
 

100 
 

100 
 

  

- จํานวนครั้งท่ีหยุด
ใหบริการจากการถูกบุกรุก
คุกคาม 

ครั้ง / ป นอยกวา 3 นอยกวา 3 นอยกวา 3 

2. โครงการพัฒนาระบบ
เว็บไซตรองรับความ
ปลอดภัยดวย SSL 

โดเมนเว็บไซตมหาวิทยาลัย 
www.pcru.ac.th  ไดรับ
การตออายุเพ่ือรองรับความ
ปลอดภัยดวย SSL 

โดเมน - - 1 
 (17,655) 

สํานักวิทย
บริการฯ 

17,655  
(งบบํารุงการศึกษา) 

- จํานวนเว็บไซตของ
หนวยงานหลักและระบบ
สารสนเทศของหนวยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย ไดรับ
ความเช่ือถือ 

เว็บไซต 6 12 20 

รวม 450,000 450,000 267,655  1,167,655 
 

แผนงาน/โครงการท่ี 1.3 พัฒนาระบบการใหบริการเครือขายสารสนเทศและการส่ือสาร 

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
เปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ งบประมาณรวม 
2563 2564 2565 

1. จัดหาระบบโดเมนเนม
มหาวิทยาลยั 
www.pcru.ac.th 

- รอยละของการ 
ดําเนินการตามแผนโดยการ
จดทะเบียนโดเมนเนม
เว็บไซตมหาวิทยาลัยไดรับ
การตออาย ุ

รอยละ - 100 
(4,500)  

คาดําเนินการตออายุโดเมน
เว็บไซตมหาวิทยาลัย 
ครอบคลมุระยะเวลา 5 ป 

- สํานักวิทย
บริการฯ 

4,500 
(งบบํารุงการศึกษา) 

- จํานวนครั้งในการหยดุ 
ใหบริการเว็บไซตมหาวิทยาลัย 
(www.pcru.ac.th)  

ครั้งตอป 0 0 0 

http://www.pcru.ac.th/
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แผนงาน/โครงการท่ี 1.3 พัฒนาระบบการใหบริการเครือขายสารสนเทศและการส่ือสาร 

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
เปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ งบประมาณรวม 
2563 2564 2565 

2. โครงการพัฒนาแหลงฝก
ปฏิบัติดานดิจิทัลเพ่ือฝก
ทักษะการเรยีนรูใน
ศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) 

จํานวนหองท่ีไดรับการ
พัฒนาเปนแหลงฝกปฏิบัติ
ดานดิจิทัลเพ่ือฝกทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
(3Rs8Cs) 
 

หอง - 
 

3 
(5,082,400) 

ติดตั้งหองฝกอบรม
คอมพิวเตอรอาคาร
เทคโนโลยีสารสนเทศหอง 
IT105 IT106 IT205 
1. เครื่องคอมพิวเตอร 
All In One สาหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 153 
เครื่อง 
2. อุปกรณกระจาย
สัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 28 ชอง จํานวน 3 
เครื่อง 
3.เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 
จํานวน 3 เครื่อง 
4. ตูสําหรับจัดเก็บ
อุปกรณเครื่อง
คอมพิวเตอร ขนาด 9 U 
จํานวน 3 ตู 
5. เกาอ้ีสําหรับหองเรียน
คอมพิวเตอร จํานวน 
150 ตัว 
6. โตะพรอมรางไฟ
สําหรับวางคอมพิวเตอร 
จํานวน 75 ตวั 
7.โทรทัศนแอล อีดี(LED  

- สํานักวิทย
บริการฯ 

5,082,400 
(งบประมาณแผนดิน) 
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แผนงาน/โครงการท่ี 1.3 พัฒนาระบบการใหบริการเครือขายสารสนเทศและการส่ือสาร 

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
เปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ งบประมาณรวม 
2563 2564 2565 

    TV) แบบ Smart TV 
จํานวน 6 ตัว 
8.ขาแขวนโทรทัศน 55 
น้ิว จํานวน  6 ตัว 
9.คาติดตั้งระบบไฟฟา 
ระบบสายสญัญาณ และ
ปรับพ้ืนหอง 

   

- รอยละของการดําเนินการ
ตามแผน 

รอยละ - 100 - 

- รอยละของผลประเมิน
ความพึงพอใจในการใช
บริการหองฝกปฏิบัตดิาน
ดิจิทัล 

ระดับความ
พึงพอใจ 

- ไมนอยกวา 80 
 

  

- 

3.พัฒนาและบํารุงรักษา
หองบริการฝกอบรม
คอมพิวเตอรและหอง
บริการสืบคนขอมูลทาง
อินเทอรเน็ต 

- จํานวนหองบริการ
ฝกอบรมคอมพิวเตอร และ
หองบริการสืบคนขอมูลทาง
อินเทอรเน็ตท่ีไดรับการ
พัฒนา และซอมบํารุง 

หอง 10 
(30,000) 

จัดซื้อวัสดสุําหรับ
บํารุงรักษาหองฝกอบรม
คอมพิวเตอรจํานวน
จํานวน 8 หอง และหอง
บริการอินเทอรเน็ต
จํานวน 2 หอง รวม
เครื่องคอมพิวเตอร
ท้ังหมด 398 เครื่อง 

10 
(30,000) 

จัดซื้อวัสดสุําหรับ
บํารุงรักษาคอมพิวเตอร
จํานวนจํานวน 8 หอง 
และหองบริการ
อินเทอรเน็ตจํานวน 2 
หอง รวมเครื่อง
คอมพิวเตอรท้ังหมด 
398 เครื่อง 
(หองคอมพิวเตอรติดตั้ง
ใหมป 2564 จํานวน 3 
หอง อยูระหวางการ
รับประกัน 3 ป) 

ใชงบประมาณดําเนินงาน
ภายใตโครงการพัฒนา
และบํารุงรักษาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภายในมหาวิทยาลัย 

สํานักวิทย
บริการ 

60,000 

(งบบํารุงการศึกษา) 
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แผนงาน/โครงการท่ี 1.3 พัฒนาระบบการใหบริการเครือขายสารสนเทศและการส่ือสาร 

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
เปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ งบประมาณรวม 
2563 2564 2565 

 - รอยละ ระดับความพึง
พอใจในการใชบริการ
หองฝกอบรม/หองบริการ
สืบคนขอมูลทาง
อินเทอรเน็ต 

รอยละ 80 80 -   

รวม 30,000 5,116,900 0  5,146,900 
 
 
 

แผนปฏิบัติราชการท่ี 2 พัฒนาระบบสารสนเทศใหกาวสูสังคมดิจิทัล  

เปาประสงค กลยุทธ 
พัฒนาระบบสารสนเทศและพัฒนาเครื่องมือสื่อการเรียนรูเพ่ือสนับสนุน

การเรียนการสอน การบริหารจัดการ การวิจัยและการการทํานุบํ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม ของนักศึกษาและคณาจารยและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยให
มีประสิทธิภาพ ตรงความตองการของผูใช  

 

1. จัดหา บํารุงรักษา ฮารดแวร และ ซอฟตแวรลิขสิทธิ์เพ่ือบริการนักศึกษา บุคลากร  
และรองรับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนดานการบริหารจดัการ การเรียนการสอน  
การวิจัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางการเรียนรู วิชาการ และการ
บริการท่ียั่งยืน ของมหาวิทยาลัยฯ ใหกาวสูยุคดิจิทัลภายใตหลักธรรมาภิบาล 
3. สงเสริมระบบจัดการเรยีนการสอน การผลิตสื่อการเรียนรู เพ่ือกาวสูการศึกษา 
ดิจิทัลอยางยั่งยืน 
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แผนปฏิบัติการ 

แผนงาน/โครงการท่ี 2.1 จัดหา บํารุงรักษา ฮารดแวรและซอฟตแวรลิขสิทธิ์เพ่ือบริการนักศึกษา บุคลากรใหรองรับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
เปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ งบประมาณรวม 
2563 2564 2565 

1. จัดหาซอฟตแวรลิขสิทธ์ิ
เพ่ือสนับสนุนการเรยีนการ
สอนและการบรหิารจดัการ 

- รอยละของการดําเนินการ
ตามแผน 

รอยละ 100 
 (375,000 มี 150 

License) 

100 
 (375,000 มี 150 

License) 

100 
(375,000 มี 150 

License) 

สํานักวิทย
บริการฯ 

1,125,000 
(งบบํารุงการศึกษา) 

- จํานวนครั้งท่ีระบบ
สารสนเทศ (PMIS) หยุด
ใหบริการจากภัยคุกคามไม
เกิน 2 ครั้งตอป 

จํานวนครั้ง 
ตอ ป 

- ไมเกิน 2 ครั้ง 
 (74,400) 

- SSL แบบ Extended 
Validation (EV) PMIS 
1 license 42,000 บาท 
- Antivirus for PMIS  
16 License 32,000 บาท 

ไมเกิน 2 ครั้ง 
(50,495) 

- SSL แบบ Extended 
Validation (EV) PMIS 1 

license (30,495) 
- Antivirus for PMIS 16 
License 32,000 บาท 

สํานักวิทย
บริการฯ 

124,895  
(งบบํารุงการศึกษา) 

 
 

- จํานวนครั้งท่ีไฟลงานใน
เครื่องคอมพิวเตอรของ
บุคลากรสํานักวิทย ฯ เกิด
ความเสยีหายไมเกิน 1 ครั้ง
ตอป 

จํานวนครั้ง 
ตอ ป 

ไมเกิน 1 ครั้ง  
(20,000) 

Antivirus For PC 20 
license 

ไมเกิน 1 ครั้ง  
(20,000) 

Antivirus For PC 20 
license 

ไมเกิน 1 ครั้ง  
(20,000) 

Antivirus For PC 20 
license 

สํานักวิทย
บริการฯ 

60,000 
(งบบํารุงการศึกษา) 

 

2. จัดหาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส 

-จํานวนการจัดหาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส 

รายการ 20 
(15,800) 

30 
(19,400) 

40 
(24,300) 

สํานักวิทย
บริการฯ 

59,500 
(งบบํารุงการศึกษา) 

- จํานวนครั้งในการเขาใช
งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

ครั้ง  1,500 2,000 2,500 
 

3. บํารุงรักษาระบบ
หองสมุดอัตโนมัติ Walai 
AutoLIb 
 

- ระบบหองสมุดอัตโนมตัิ 
Walai AutoLib ไดรับการ
บํารุงรักษา อยางนอย 12
ครั้ง ตอป 

ครั้ง 12 
(100,000) 

12 
(100,000) 

12 
(100,000) 

สํานักวิทย
บริการฯ 

300,000 
(งบบํารุงการศึกษา) 

 

- ระบบหองสมุดอัตโนมตัิ 
Walai AutoLib หยุด
ใหบริการไมเกิน 1 ครั้งตอป 

จํานวนครั้ง
ตอป 

1 1 1 
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แผนงาน/โครงการท่ี 2.1 จัดหา บํารุงรักษา ฮารดแวรและซอฟตแวรลิขสิทธิ์เพ่ือบริการนักศึกษา บุคลากรใหรองรับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
เปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ งบประมาณรวม 
2563 2564 2565 

4. บํารุงรักษาระบบหอง 
สมุดอัจฉริยะ ระบบ RFID 
 
 
 

- ระบบ RFID ไดรับการ
บํารุงอยางนอย 4 ครั้งตอป 

ครั้ง 4 
(250,000) 

4 
(250,000) 

4 
(250,000) 

สํานักวิทย
บริการฯ 

750,000 
(งบบํารุงการศึกษา) 

 - จํานวนครั้งในการหยุด
ใหบริการของอุปกรณใน
ระบบ RFID ไมเกิน 2 ครั้ง
ตอป 

จํานวนครั้ง
ตอป 

2 
 

2 
 

2 
 

5. บํารุงรักษาเคร่ือง
คอมพิวเตอรแมขายระบบ
สารสนเทศ เพือ่การบริหาร
จัดการ (PMIS) 

- ระบบ PMIS ไดรับการ
บํารุงรักษาอยางตอเน่ือง 
จํานวน 4 ครั้ง ตอป 

จํานวนครั้ง
ตอป  

4 
 (495,000) 

4 
 (495,000) 

4 
(495,000) 

สํานักวิทย
บริการฯ 

1,485,000 
(งบบํารุงการศึกษา) 

- ระบบ PMIS หยุด
ใหบริการแกมหาวิทยาลยัไม
เกิน 1 ครั้ง ตอป 

จํานวนครั้ง
ตอป 

1 1 1 

6. จัดหาครภุัณฑเพ่ือใชใน
การจัดการเรยีนการสอน 
คณะวิทยาการจัดการ 

- รอยละความสําเร็จการ
พัฒนาระบบตามแผนงานท่ี
กําหนดไว 

รอยละ 
 

- - 100 
(1,150,000) 

1) เครื่องคอมพิวเตอร 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 1 พรอมโตะเกาอ้ี 
จํานวน 50 ชุด ชุดละ 
22,000 เปนเงิน 
1,100,000 บาท เครื่อง
สํารองไฟ (ขนาด 800 
VA) จํานวน 20 ตวั ตัวละ 
2,500 บาท เปนเงิน 
50,000 บาท 

คณะ
วิทยาการ
จัดการ 

1,150,000 
(งบประมาณ

แผนดิน) 

7. จัดหาครภุัณฑเพ่ือ
สนับสนุนผลผลติผูสําเร็จ
การศึกษาดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ของสํานัก 

- รอยละความสําเร็จการ
จัดซื้อครภุัณฑตามแผนงาน
ท่ีกําหนดไว 

รอยละ - - 100 
(858,000) 

1) เครื่องคอมพิวเตอร 
สําหรับงานประมวลผล 

สํานักสงเสรมิ
วิชาการและ
งานทะเบียน 
(ฝายงาน 

858,000 
(งบประมาณ

แผนดิน) 
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แผนงาน/โครงการท่ี 2.1 จัดหา บํารุงรักษา ฮารดแวรและซอฟตแวรลิขสิทธิ์เพ่ือบริการนักศึกษา บุคลากรใหรองรับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
เปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ งบประมาณรวม 
2563 2564 2565 

สงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

    แบบท่ี 2 จํานวน 25ชุด ชุด
ละ 30,000 บาท เปนเงิน 
750,000 บาท 
2) เครื่องสแกนเนอร 
สําหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนยบริการ จํานวน 
3 เครื่อง เครื่องละ 36,000 
บาท เปนเงิน 108,000 
บาท 

ทะเบียนและ
ประมวลผล) 

 

8. จัดหาครภุัณฑเพ่ือ
สนับสนุนผลผลติผูสําเร็จ
การศึกษาดาน
สังคมศาสตร ของงาน
บัณฑิตศึกษา สํานัก
สงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

- รอยละความสําเร็จการ
จัดซื้อครภุัณฑตามแผนงาน
ท่ีกําหนดไว 

รอยละ - - 100 
(166,000) 

1) เครื่องคอมพิวเตอร 
สําหรับงานประมวลผล
แบบท่ี 2 จํานวน 3 ชุด ชุด
ละ 30,000 บาท เปนเงิน 
90,000 บาท 
2) เครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล 2 เครื่อง 
เครื่องละ 22,000 บาท 
เปนเงิน 44,000 บาท 
3) เครื่องสแกนเนอร 
สําหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนยบริการ จํานวน 
1 เครื่อง เครื่องละ 36,000 
บาท เปนเงิน 36,000 บาท 

สํานักสงเสรมิ
วิชาการและ
งานทะเบียน 
(ฝายงาน
บัณฑิตศึกษา) 

166,000 
(งบประมาณ

แผนดิน) 

รวม 1,255,800 1,333,800 3,468,795  6,078,395 
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แผนงาน/โครงการท่ี 2.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนดานการบริหารจัดการ การเรียนการสอน การวิจัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ทางการเรียนรู วิชาการ และการบริการท่ีย่ังยืน ของมหาวิทยาลัยฯ ใหกาวสูสังคมดิจิทัล ภายใตหลักธรรมาภิบาล 

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
เปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ งบประมาณรวม 
2563 2564 2565 

ดานการบริหารจัดการ 
1. พัฒนาระบบสารสนเทศ
ดานการบริหารจดัการ 

- รอยละความสําเร็จการ
พัฒนาระบบตามแผนงานท่ี
กําหนดไว 

รอยละ 100 
(250,000) 

1.1 จัดจาง ระบบ
จัดการฐานขอมลูวัสดุ 
จํานวนเงิน 65,000 บาท 
1.2 จัดจาง ระบบบริหาร
จัดการเบิก – จายวัสดุ 
จํานวนเงิน 100,000 
บาท 
1.3 จัดจาง ระบบติดตาม
ตรวจสอบทะเบียนคมุ
บัญชีวัสดุ จํานวนเงิน 
85,000 บาท 

100 
(1,434,900) 

2.1 จัดจางระบบบริหาร
จัดการหอพักนักศึกษา 
9 5 , 0 0 0  บ า ท 
2 .2  จั ด จ า งป รั บ ป รุ ง
ร ะ บ บ เ บิ ก จ า ย วั ส ดุ 
68,000 บาท 
2.3 จัดจางระบบบรหิาร
แจงซอมหอพักนักศึกษา 
44,600 บาท 
2.4 โครงการสงเสริม
มหาวิทยาลยัใหกาวสู
ดิจิทัลดวยระบบบริหาร
จัดการเอกสารอิเล็ก 
ทรอนิกส 1,227,300 
บาท  ประกอบไปดวย  
ระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลยัสาย
สนับสนุน  ระบบ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส
และระบบใบลา
อิเล็กทรอนิกส 
 

100 
(228,495) 

2.1  จัดจางระบบ
รายงานผลกิจกรรม
นักศึกษาตามหลักสตูร 
(Active Transcript)  
2.2 ระบบฐานขอมูลงาน
บริการวิชาการ  
 

- งานคลัง  
- งานตรวจสอบ 
- งานการ
เจาหนาท่ี  
- กองพัฒนา
นักศึกษา  
- กองนโยบาย
และแผน  
- สํานักงาน
อธิการบดี  
- งานการ
เจาหนาท่ี  
- กองนโยบาย
และแผน 
- สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
 
 

1,913,395  
(งบบํารุงการศึกษา) 
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แผนงาน/โครงการท่ี 2.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนดานการบริหารจัดการ การเรียนการสอน การวิจัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ทางการเรียนรู วิชาการ และการบริการท่ีย่ังยืน ของมหาวิทยาลัยฯ ใหกาวสูสังคมดิจิทัล ภายใตหลักธรรมาภิบาล 

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
เปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ งบประมาณรวม 
2563 2564 2565 

   1.4 ระบบจองหอง
ประชุม สํานักวิทย
บริการ 
1.5 ระบบทะเบียนและ
วัดผลนักศึกษา สําหรับ
คณบดียืนยันสงผลการ
เรียนออนไลน (ใชในชวง
สถานการณโควิด - 19) 
1.6 ระบบลงช่ือเขา
ปฏิบัติราชการสํานัก
วิทยบริการ ฯ (ใชในชวง
สถานการณโควิด - 19) 
1.7 ระบบฐานขอมูล
พัฒนาทองถ่ิน (ใช
เยียวยาการจางงานใน 
ชวงสถานการณโควิด) 
1.8 ระบบรายงานผล
การประเมินสมรรถนะ
นักศึกษาดานดิจิทัล 
1.9 พัฒนาเว็บไซต
จัดการหองสมุดสีเขียว 
1.10 ระบบกลองรับ
ความคิดเห็นดานการ
เบิกจายงบประมาณ 
 
 

2.5 ระบบรับสมัคร
บุคลากร 
2.6 ระบบแนะนําการ 
ศึกษาและจดัหาอาชีพ 
2.7 ระบบจองหอง
ประชุม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ 
2.8 ระบบเยียวยาลดคา
เทอมนักศึกษาประจาํป
การศึกษา 2564 

 สํานักวิทย
บริการ ฯ 

ไมใชงบประมาณ 
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แผนงาน/โครงการท่ี 2.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนดานการบริหารจัดการ การเรียนการสอน การวิจัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ทางการเรียนรู วิชาการ และการบริการท่ีย่ังยืน ของมหาวิทยาลัยฯ ใหกาวสูสังคมดิจิทัล ภายใตหลักธรรมาภิบาล 

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
เปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ งบประมาณรวม 
2563 2564 2565 

 - รอยละความพึงพอใจตอ
การใชระบบ 

รอยละ 80 80 80   

- จํานวนครั้งในการหยุด
ใหบริการ 

ตอป ไมเกิน 2 ครั้ง ตอป 
 

ไมเกิน 2 ครั้ง ตอป 
 

ไมเกิน 2 ครั้ง ตอป 
 

2. ปรับปรุงบํารุงรักษา
ระบบสารสนเทศดานการ
บริหารจดัการ 
 

- รอยละความสําเร็จการ
พัฒนาระบบตามแผนงานท่ี
กําหนดไว 

รอยละ 100 
2.1 ระบบบริการ
ประชาชน (ITA)  สํานัก
วิทยบริการ ฯ 
2.2 ระบบงานประกัน
คุณภาพการศึกษา     
2.3 ระบบ (PMIS) ดาน
งานจัดสรรงบประมาณ
และดานงานจดัซื้อจาง
จางพัสดุ – ครุภณัฑ 
2.4 ปรับปรุงเว็บไซต
สํานักสงเสรมิวิชาการ
และงานทะเบียน 

100 
2.1 ปรับปรุงระบบ 
(PMIS) การเงินและ
บัญชี ดานงานคาเสื่อม
ครุภณัฑ  
2.2 ปรับปรุงดานงาน
รับเขานักศึกษา (PMIS) 
2.3 ปรับปรุงระบบ
จัดทําคําของบประมาณ 
2.4 ปรับปรุงเว็บไซต
งานรับสมัครนักศึกษา
สํานักสงเสรมิวิชาการ
และงานทะเบียน 
2.5 ปรับปรุงระบบภาวะ 
การมีงานทําของบัณฑิต 
และคณุภาพบัณฑิต 
2.6 ปรับปรุงระบบการ
จัดการเอกสารหลักสูตร 
TQF ระดับปริญญาตร ี
2.7 ปรับปรุงระบบรับ
สมัครนักศึกษา สําหรับ
ครุศาสตร 

100 
2.1 ปรับปรุงระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลยัสาย
สนับสนุน 
2.2 ปรับปรุงระบบ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส 
2.3 ปรับปรุงระบบใบลา
อิเล็กทรอนิกส 

- สํานักวิทย
บริการฯ 
- สํานักสงเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน 
(ฝายงาน
ทะเบียนและ
ประมวลผล) 
- สํานักงาน
อธิการ ธุรการ
กลาง 
- งานการ
เจาหนาท่ี 

ไมใชงบประมาณ 
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แผนงาน/โครงการท่ี 2.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนดานการบริหารจัดการ การเรียนการสอน การวิจัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ทางการเรียนรู วิชาการ และการบริการท่ีย่ังยืน ของมหาวิทยาลัยฯ ใหกาวสูสังคมดิจิทัล ภายใตหลักธรรมาภิบาล 

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
เปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ งบประมาณรวม 
2563 2564 2565 

    2.8 ปรับปรุงระบบ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา ระดับ
มหาวิทยาลยั ฯ 
2.9 ปรับปรุงระบบ
รองเรียน 
2.10 ปรับปรุงระบบ
แสดงความคดิเห็น  
2.11ปรับปรุงระบบ Q&A 
2.12 ปรับปรุงระบบ
ฐานขอมูลทองถ่ิน   

   

- รอยละความพึงพอใจตอ
การใชระบบ 

รอยละ 80 80 80 

- จํานวนครั้งในการหยุด
ใหบริการ 

ตอป ไมเกิน 2 ครั้ง ตอป 
 

ไมเกิน 2 ครั้ง ตอป 
 

ไมเกิน 2 ครั้ง ตอป 
 

ดานการเรียนการสอน        

3. พัฒนาระบบสารสนเทศ
ดานการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 

- รอยละความสําเร็จการ
พัฒนาระบบตามแผนงานท่ี
กําหนดไว  

รอยละ 100 
3.1 พัฒนาเว็บไซตการ
สงเสริมสมรรถนะและ
ทักษะดานดิจิทัล 
3.2 พัฒนาเว็บไซต
สนับสนุนการสอน
ออนไลน ดวย GOOGLE 
 

100 
3.1 พัฒนาระบบยกเวน
รายวิชา 

3.2 แอพพลิเคช่ัน
สําหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา android
และ IOS 
3.3 แอพพลิเคช่ัน
สําหรับนักศึกษาระดับ 

100 
3.1  พัฒนาระบบสอบ
สมรรถนะและทักษะดาน
ดิจิทัล สําหรับนักศึกษา
ช้ันปท่ี 1 - 4 
3.2 พัฒนาระบบ
ตรวจสอบรายวิชาเปด
กรณีพิเศษ 

 

สํานักวิทย
บริการฯ 
สํานักสงเสรมิ
วิชาการและ
งานทะเบียน 
(งานบัณฑิต 
ศึกษา) 

ไมใชงบประมาณ 
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กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
เปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ งบประมาณรวม 
2563 2564 2565 

 
 
 
 
 

- รอยละความสําเร็จการ
พัฒนาระบบตามแผนงานท่ี
กําหนดไว  

รอยละ  ปริญญาตรี android
และ IOS 

- งานสงเสรมิ
วิชาการฯ(งาน
บัณฑิตศึกษา) 
และสาํนักวิทย
บริการ 

ไมใชงบประมาณ 

- รอยละความพึงพอใจตอ
การใชระบบ 

รอยละ 80 80 - 

- จํานวนครั้งในการหยุด
ใหบริการ 

ตอป ไมเกิน 2 ครั้ง ตอป 
 

ไมเกิน 2 ครั้ง ตอป ไมเกิน 2 ครั้ง ตอป 

4. ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศดานการเรียน
การสอน 

รอยละความสาํเรจ็การ
พัฒนาระบบตามแผนงานท่ี
กําหนดไว 

รอยละ 100 
4.1 ระบบรับสมัคร
นักศึกษาออนไลน 

100 
4.1 ปรับปรุงเว็บไซต
งานบัณฑิตศึกษา 
4.2 ปรับปรุงระบบสง
เกรดออนไลนใหรองรับ
กับโครงการยุวชนอาสา 

- งานสงเสรมิ
วิชาการและ
งานทะเบียน
(งานบัณฑิต 
ศึกษา) และ
สํานักวิทย
บริการ 

ไมใชงบประมาณ 

- รอยละความพึงพอใจตอ
การใชระบบ 

รอยละ 80 80 80 

- จํานวนครั้งในการหยุด
ใหบริการ 

ตอป ไมเกิน 2 ครั้ง ตอป ไมเกิน 2 ครั้ง ตอป ไมเกิน 2 ครั้ง ตอป 

ดานการวิจัยและศิลปวัฒนธรรม 
5. ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศดานการวิจัยและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 

รอยละความสาํเรจ็การ
พัฒนาระบบตามแผนงานท่ี
กําหนดไว  

รอยละ - 100 
5.1 ระบบฐานขอมูล
ศิลปวัฒนธรรมดานการ 
ทํานุบํารุงศิลปวัฒธรรม 
5.2 ปรับปรุงเว็บไซต
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
5.3 ปรับปรุงเว็บไซต
โครงการ อพ.สธ. 

- สํานักวิทย
บริการฯ และ
สํานักศิลป 
วัฒนธรรม 
สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

ไมใชงบประมาณ 
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แผนงาน/โครงการท่ี 2.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนดานการบริหารจัดการ การเรียนการสอน การวิจัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ทางการเรียนรู วิชาการ และการบริการท่ีย่ังยืน ของมหาวิทยาลัยฯ ใหกาวสูสังคมดิจิทัล ภายใตหลักธรรมาภิบาล 

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
เปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ งบประมาณรวม 
2563 2564 2565 

    5.4 ปรับปรุงระบบ
ฐานขอมูลงานวิจัย 

   

 - รอยละความพึงพอใจตอ
การใชระบบ 

รอยละ - 80 80   

- จํานวนครั้งในการหยุด
ใหบริการ 

ตอป - ไมเกิน 2 ครั้ง ตอป ไมเกิน 2 ครั้ง ตอป 

รวม 250,000 1,434,900 228,495  1,913,395 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติราชการท่ี 3 พัฒนาบุคลากรและนักศึกษาใหมีทักษะ ความรู ความเขาใจในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชเกิดประโยชนและสรางสรรค 
เปาประสงค กลยุทธ 

บุคลากรของมหาวิทยาลัยไดรับการพัฒนาดานการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหเกิดทักษะ มีความรูความเขาใจ และสามารถนําไปประยุกตใชในการบริหารจัดการ
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบสารสนเทศได
อยางเหมาะสม  

สนับสนุนสงเสริมใหนักศึกษา อาจารย และบุคลากร มีความรู ทักษะ และ 
ศักยภาพสูงขึ้นดาน ICT พ้ืนฐานสูมาตรฐานระดับสากล  จากการเขารับการฝกอบรม
และสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพท่ีมีกําหนดไวในระดับสากล 
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แผนปฏิบัติการ 

แผนงาน/โครงการท่ี 3.1 พัฒนาบุคลากรใหมีทักษะความรู ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศสูมาตรฐานสากล 

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
เปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ งบประมาณรวม 
2563 2564 2565 

1. โครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา
ของโรงเรียนในชนบท ตาม
พระราชดํารสิมเดจ็ 
พระกนิษฐาธิราชเจา กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมาร ี

- มีทักษะการใชงานดานการ
ใชเทคโนโลยไีดด ี

รอยละ 80 
(25,000) 

80 
(25,000) 

80 
(25,000) 

สํานักวิทย
บริการฯ 

75,000 
(งบบํารุงการศึกษา) 

- มีคะแนนเฉลีย่ของการ
สอบไมนอยกวา 

รอยละ 30 35 40 

2.  โครงการอบรมการใช
เครื่องมือและประเมิน
สมรรถนะทักษะดานดิจิทัล
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ 

- รอยละนักศึกษาช้ันป
สุดทายไดเขารับการอบรม 

รอยละ 75 
(121,500) 

100 
(466,535) 

100 
(400,000) 

สํานักวิทย
บริการฯ และ 

5 คณะ 
สํานักวิทย

บริการฯ และ 
5 คณะ 

988,035 
(งบประมาณ

แผนดิน) - รอยละนักศึกษาสอบผาน
การวัดสมรรถนะและทักษะ
ดานดิจิทัลไมต่ํากวาเกณฑ
งานประกันคุณภาพภายใน
กําหนด 

รอยละ 55 
 
 

 

95 
 

100 
 

- หลักสูตรท่ีนักศึกษาช้ันปท่ี 
1 -3 ไดรับการพัฒนาทักษะ
ดานดิจิทัล 

หลักสตูร - 1 
 
 

1 

- รอยละนักศึกษาช้ันปท่ี 1 
– 3 ไดเขารับการอบรม 

รอยละ - 75 
(99,000) 

80 
(126,000) 

 225,000 
(งบประมาแผนดิน) 

- รอยละของจํานวน
นักศึกษาช้ันปสุดทายสําหรับ
นักศึกษากลุมสาขาวิชา
ทางดานคอมพิวเตอรทุก
คณะไดรบัการประเมิน
สมรรถนะและทักษะความรู
เฉพาะดานทางดิจิทัล 

รอยละ - 75 
(34,565) 

80 
(74,000) 

 108,565 
(งบประมาแผนดิน) 
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แผนงาน/โครงการท่ี 3.1 พัฒนาบุคลากรใหมีทักษะความรู ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศสูมาตรฐานสากล 

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
เปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ งบประมาณรวม 
2563 2564 2565 

3. บริการวิชาการดานการ
ใชเทคโนโลยดีิจิทัล 
(Digital Literacy) 
 
 

- จํานวนหลักสูตรท่ี
ใหบริการวิชาการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หลักสตูร 3 
(20,000) 

 

3 
(18,000) 

 

3 
(17,100) 

สํานักวิทย
บริการฯ 

55,100 
(งบบํารุง

การศึกษา) 
- มีความรูความเขาใจหลัง
ไดรับการอบรม 

รอยละ 80 80 80 

รวม 166,500 643,100 642,100  1,451,700 
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 แผนปฏิบัตริาชการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 – 2565) 

บทที่ 5 
การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล 

 
การวัดผลการดําเนินงานตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะประสบความสําเร็จดังเปาหมายท่ีตั้งไวหรือไมนั้น จําเปนตองมีการบริหารจัดการและ

ระบบติดตามประเมินผลเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการบริหารแผนแมบท และการประเมินผลอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยตัวชี้วัดความสําเร็จ  
 

5.1 การบริหารจัดการ 
 การบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  ไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 – 2565) เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ สามารถ
กําหนดนโยบาย เปาหมาย ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหเกิดประโยชนสูงสุดแกมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ อาศัยความ
มาตรา 31 (1)(3) และ (9) แหงราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยมี 2 สวน ดังนี้ 1) คณะกรรมการอํานวยการ มีหนาท่ีกําหนดนโยบายดานการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใหมีประสิทธิภาพ กํากับดูแลและติดตามใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด อํานวยความสะดวกในการ
ดําเนินงาน ใหคําปรึกษา แนะนําในประเด็นตางๆ ท่ีเก่ียวของกับภารกิจและทิศทางการจัดทํารางแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ ปงบประมาณ 2560 – 2564 และพิจารณาใหความเห็นชอบโครงการตาง ๆ ท่ีหนวยงานเสนอ เพ่ือใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ แผนยุทธศาสตรการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ท่ีจะมุงเนนดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และประโยชนในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ รวมท้ังพิจารณาการขอปรับรายละเอียดของโครงการเม่ือหนวยงานไมสามารถ
ดําเนินงานตามท่ีกําหนดได 2) คณะกรรมการดําเนินงาน มีหนาท่ีจัดทําแผนแผนปฏิบัติราชการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 – 2565) วิเคราะหขอมูลใหเกิดความสอดคลองระหวางแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
ปงบประมาณ 2560 – 2564 กับแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 2560 – 2564 และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนตัวแทนเพ่ือประสานงานระดับผูบริหารหนวยงานและสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายงานผลการดําเนินงานตอ
คณะกรรมการอํานวยการ ใหคําปรึกษา แนะนําในประเด็นตางๆ ท่ีเก่ียวของกับภารกิจและทิศทางการจัดทําแผนปฏิบัติราชการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 – 2565) นําเสนอพิจารณา รางแผนปฏิบัติราชการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 – 2565)  ตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

การกําหนดนโยบายทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยดําเนินการโดยคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ โดยมีอธิการบดีเปนประธานคณะกรรมการ ในฐานะ Chief Executive Officer หรือ CEO ของมหาวิทยาลัย รองอธิการบดีฝายวิชาการและ
ประกันคุณภาพการศึกษา เปนรองประธาน ในฐานะ Chief Information Officer หรือ CIO และผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเลขานุการ และ
มีคณะกรรมการ ประกอบดวย คณบดี ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน   
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 แผนปฏิบัตริาชการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 – 2565) 

ในการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยตามแผนปฏิบัติราชการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ระยะ 3 ป 
(ปงบประมาณ 2563 – 2565) ดําเนินการโดยคณะกรรมการดําเนินงานจัดทําแผนปฏิบัติราชการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 – 2565) ซ่ึงประกอบดวยผูบริหาร อาจารยและเจาหนาท่ี ซ่ึงจะทําหนาท่ีประสานกับหนวยงานท่ีตองการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือกําหนด
ความตองการ (Specifications) รายละเอียดของระบบ ชี้แจงใหกับผูรับจางหรือผูพัฒนาระบบสารสนเทศใหดําเนินการตามท่ีไดกําหนดไว และดูแลความกาวหนาของโครงการ 
 

5.2  การตดิตามประเมินผล 
       การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ซ่ึงไดมีการแปลงแผนสูการปฏิบัติ 
เพ่ือใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยปฏิบัติไดสอดคลองและครอบคลุม เปาหมาย และยุทธศาสตรหลักการพัฒนาท่ีกําหนดในแผนปฏิบัติราชการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 – 2565) สําหรับตัวชี้วัดท่ีจะใชวัดผลสําเร็จของแผนในภาพรวม หรือวัดผลกระทบสุดทาย
ของการพัฒนา ไดกําหนดไวดังนี้ 
 

ตารางท่ี 5.1 สรุปตัวช้ีวัด 
 

แผนปฏิบัติราชการ แผนงาน / โครงการ เปาหมาย ตัวช้ีวัด 
แผนปฏิบัติราชการท่ี 1 
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ใหมีความม่ันคง
ปลอดภัย สอดคลองกับความ
ตองการของผูใชบริการ
ครอบคลุมท้ังมหาวิทยาลัย 
 
 
 

แผนงาน/โครงการท่ี 1.1 
พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
 
 
 
 

1. โครงการพัฒนาและ
บํารุงรักษาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย 

1.1 จํานวนระบบเทคโนโลโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยไดรับการ
พัฒนาและบํารุงรักษา 
1.2 รอยละของผลการดําเนินโครงการ 
1.3 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. โครงการปรับปรุงระบบ
อินเทอรเน็ต กลุมบานพักและ
หอพักบุคลากร และอาคารเรียน 
เพ่ือรองรับการเรียนการสอน 
และการปฏิบัติงานแบบออนไลน 

2.1 จํานวนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต กลุมบานพัก หอพักบุคลากร 
และอาคารเรียน ไดรับการปรับปรุง 
2.2 รอยละของผลการดําเนินโครงการ 
2.3 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. โครงการจัดหาวัสดุเพ่ือ
สนับสนุนงานบริการ
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3.1 จํานวนการจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณเพ่ือใชในการบริหารจัดการงาน
บริการคอมพิวเตอรไมนอยกวา 10 รายการ 
3.2 รอยละของผลการดําเนินโครงการ 
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 แผนปฏิบัตริาชการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 – 2565) 

แผนปฏิบัติราชการ แผนงาน / โครงการ เปาหมาย ตัวช้ีวัด 
  4. พัฒนาและบํารุงรักษาระบบ

เครือขายอินเทอรเน็ตภายใน
มหาวิทยาลัย 

4.1 รอยละของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาและบํารุงรักษาระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตภายในมหาวิทยาลัย 
4.2 รอยละของผลประเมินความพึงพอใจในการใชบริการอินเทอรเน็ต 
4.3 รอยละความพึงพอใจผูใชบริการซอมบํารุงรักษาระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ต 
4.5 ระบบเครือขายไดรับการพัฒนาไมนอยกวา 1 ระบบ 

5. จัดหาเสนทางสํารอง
อินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

5.1 การหยุดใหบริการระบบเครือขายอินเทอรเน็ตลดลง 
5.2 มีความเร็วอินเทอรเน็ตสํารอง 1 ระบบ ท้ังในและตางประเทศ
เพ่ิมข้ึน 
5.3 มีเสนทางสัญญาณอินเทอรเน็ต จํานวน 1 เสนทาง 
5.4 รอยละของผลประเมินความพึงพอใจในการใชบริการอินเทอรเน็ต 

6. พัฒนาและบํารุงรักษาระบบ
โทรศัพทภายในมหาวิทยาลัย 

6.1 รอยละของการดําเนินการตามแผน 
6.2 ผูใชมีความพึงพอใจในการซอมบํารุงรักษาระบบโทรศัพทภายใน
มหาวิทยาลัย 

7. บํารุงรักษาระบบสํารองไฟฟา
สําหรับหองบริการขอมูล
สวนกลาง (PCRU Datacenter) 

8.1 รอยละของการดําเนินการตามแผน 
8.2 จํานวนครั้งการหยุดใหบริการของอุปกรณระบบเครือขาย และ
เครื่องคอมพิวเตอรแมขายท่ีจําเปนตองใหบริการไดตอเนื่อง เม่ือระบบ
ไฟฟาหลักของมหาวิทยาลัยดับ 

แผนงาน/โครงการท่ี 1.2  
พัฒนาระบบความม่ันคง
ปลอดภัยของระบบเครือขาย
และระบบสารสนเทศ 

1. บํารุงรักษาระบบปองกันการ
บุกรุกเครือขายสารสนเทศใน
การอัพเดตซอฟตแวรและตอ
อายุการรับประกันอุปกรณ 

1.1 จํานวนอุปกรณปองกันและรักษาความปลอดภัยระบบเครือขายไดรับ
การตออายุการรับประกัน และการอัพเดตขอมูลการปองกันการโจมต ี
1.2 รอยละของการดําเนินการตามแผน 
1.3 จํานวนครั้งท่ีหยุดใหบริการจากการถูกบุกรุกคุกคาม 

2. โครงการพัฒนาระบบเว็บไซต
รองรับความปลอดภัยดวย SSL 

2.1 โดเมนเว็บไซตมหาวิทยาลัย www.pcru.ac.th ไดรับการตออายุ
เพ่ือรองรับความปลอดภัยดวย SSL 
2.2 จํานวนเว็บไซตของหนวยงานหลักและระบบสารสนเทศของ
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ไดรับความเชื่อถือ 
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 แผนปฏิบัตริาชการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 – 2565) 

แผนปฏิบัติราชการ แผนงาน / โครงการ เปาหมาย ตัวช้ีวัด 
แผนงาน/โครงการท่ี 1.3  
พัฒนาระบบการใหบริการ
เครือ ขายสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

1. จัดหาระบบโดเมนเนม
มหาวิทยาลัย www.pcru.ac.th 

1.1 รอยละของการดําเนินการตามแผนโดยการจดทะเบียนโดเมนเนม 
เว็บไซตมหาวิทยาลัยไดรับการตออายุ 
1.2 จํานวนครั้งในการหยุดใหบริการเว็บไซตมหาวิทยาลัย 
(www.pcru.ac.th)  

2. โครงการพัฒนาแหลงฝก
ปฏิบัติดานดิจิทัลเพ่ือฝกทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
(3Rs8Cs) 

2.1 จํานวนชุดครุภัณฑท่ีไดรับการพัฒนาแหลงฝกปฏิบัติดานดิจิทัล
เพ่ือฝกทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) 
2.2 รอยละของการดําเนินการตามแผน 
2.3 รอยละของผลประเมินความพึงพอใจในการใชบริการหองฝก
ปฏิบัติดานดิจิทัล 

3. พัฒนาและบํารุงรักษาหอง
บริการฝกอบรมคอมพิวเตอร
และหองบริการสืบคนขอมูลทาง
อินเทอรเน็ต 

3.1 จํานวนหองบริการฝกอบรมคอมพิวเตอร และหองบริการสืบคน
ขอมูลทางอินเทอรเน็ตท่ีไดรับการพัฒนา และซอมบํารุง 
3.2 รอยละความพึงพอใจในการใชบริการหองฝกอบรม/หองบริการ
สืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต 

แผนปฏิบัติราชการท่ี 2 
พัฒนาระบบสารสนเทศให
กาวสูสังคมดิจิทัล 

โครงการท่ี 2.1 จัดหา 
บํารุงรักษา ฮารดแวรและ
ซอฟตแวรลิขสิทธิ์เพ่ือบริการ
นักศึกษา บุคลากรใหรองรับ
ระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย 

1. จัดหาซอฟตแวรลิขสิทธิ์เพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอนและ
การบริหารจัดการ 

1.1 รอยละของการดําเนินการตามแผน 
1.2 ระบบสารสนเทศ (PMIS) ไดรับการปองกันจากภัยคุกคาม โดย
หยุดใหบริการไมเกิน 2 ครั้งตอป 

2. จัดหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส 2.1 จํานวนการจัดหาหนังสืออิเล็กทรอนกิส 
2.2 จํานวนครั้งในการเขาใชงานหนังสืออิเล็กทรอนิกสตอป 

3. บํารุงรักษาระบบหองสมุด
อัตโนมัติ Walai AutoLIb 

3.1 ระบบหองสมุดอัตโนมัติ Walai AutoLib ไดรับการบํารุงรักษา 
อยางนอย 12 ครั้ง ตอป 
3.2 ระบบหองสมุดอัตโนมัติ Walai AutoLib หยุดใหบริการไมเกิน 1 
ครั้งตอป 

4. บํารุงรักษาระบบหองสมุด
อัจฉริยะ ระบบ RFID 

4.1 ระบบ RFID หยุดทํางานไมเกิน 4 ครั้ง ตอป 
4.2 จํานวนครั้งในการหยุดใหบริการของอุปกรณในระบบ RFID ไม
เกิน 2 ครั้งตอป 

http://www.pcru.ac.th/
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 แผนปฏิบัตริาชการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 – 2565) 

แผนปฏิบัติราชการ แผนงาน / โครงการ เปาหมาย ตัวช้ีวัด 
  5. บํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร

แมขายระบบสารสนเทศ เพ่ือการ
บริหารจัดการ (PMIS) 

5.1 ระบบ PMIS ไดรับการบํารุงรักษาอยางตอเนื่อง จํานวน 4 ครั้ง 
ตอป 
5.2 ระบบ PMIS หยุดใหบริการแกมหาวิทยาลัยไมเกิน 1 ครั้ง ตอป 

6. จัดหาครุภัณฑเพ่ือสนับสนุน
การเรียนการสอนและการปฏบิัติ 
ของคณะวิทยาการจัดการ 

6.1 รอยละความสําเร็จการพัฒนาระบบตามแผนงานท่ีกําหนดไว 

7. จัดหาครุภัณฑเพ่ือสนับสนุน
ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ของ
สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

7.1 รอยละความสําเร็จการจัดซ้ือครุภัณฑตามแผนงานท่ีกําหนดไว 

8. จัดหาครุภัณฑเพ่ือสนับสนุน
ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดาน
สงัคมศาสตร ของงาน
บัณฑิตศึกษา สํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 

8.1 รอยละความสําเร็จการจัดซ้ือครุภัณฑตามแผนงานท่ีกําหนดไว 

โครงการท่ี 2.2 พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนดาน
การบริหารจัดการ การเรียน
การสอน การวิจัย การทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพทางการเรียนรู 
วิชาการ และการบริการท่ี
ยั่งยืน ของมหาวิทยาลัยฯ ให
กาวสูสังคมดิจิทัล ภายใตหลัก
ธรรมาภิบาล 

1. พัฒนาระบบจัดการ
ฐานขอมูลวัสดุ 

1.1 รอยละความสําเร็จการพัฒนาระบบตามแผนงานท่ีกําหนดไว 
1.2 รอยละความพึงพอใจตอการใชระบบ 
1.3 จํานวนครั้งในการหยุดใหบริการ 

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
เบิก – จาย วัสด ุ

2.1 รอยละความสําเร็จการพัฒนาระบบตามแผนงานท่ีกําหนดไว 
2.2 รอยละความพึงพอใจตอการใชระบบ 
2.3 จํานวนครั้งในการหยุดใหบริการ 

3. พัฒนาระบบติดตาม
ตรวจสอบทะเบียนคุมบัญชีวัสดุ 

3.1 รอยละความสําเร็จการพัฒนาระบบตามแผนงานท่ีกําหนดไว 
3.2 รอยละความพึงพอใจตอการใชระบบ 
3.3 จํานวนครั้งในการหยุดใหบริการ 
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 แผนปฏิบัตริาชการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 – 2565) 

แผนปฏิบัติราชการ แผนงาน / โครงการ เปาหมาย ตัวช้ีวัด 
  4. ระบบจองหองประชุม สํานัก

วิทยบริการฯ 
4.1 รอยละความสําเร็จการพัฒนาระบบตามแผนงานท่ีกําหนดไว 
4.2 รอยละความพึงพอใจตอการใชระบบ 
4.3 จํานวนครั้งในการหยุดใหบริการ 

5. ระบบทะเบียนและวัดผล
นักศึกษา สําหรับคณบดียืนยัน
สงผลการเรียนออนไลน (ใช
ในชวงสถานการณโควิด - 19) 

5.1 รอยละความสําเร็จการพัฒนาระบบตามแผนงานท่ีกําหนดไว 
 

6. ระบบลงชื่อเขาปฏิบัติงานผู
รับจาง (การจางงานในชวงวิกฤต
โควิด19) 

6.1 รอยละความสําเร็จการพัฒนาระบบตามแผนงานท่ีกําหนดไว 

7. ระบบฐานขอมูลพัฒนา
ทองถ่ิน (การจางงานในชวง
วิกฤตโควิด19) 

7.1 รอยละความสําเร็จการพัฒนาระบบตามแผนงานท่ีกําหนดไว 

8. พัฒนาระบบรายงานผลการ
ประเมินสมรรถนะนักศึกษาดาน
ดิจิทัล 

8.1 รอยละความสําเร็จการพัฒนาระบบตามแผนงานท่ีกําหนดไว 
8.2 รอยละความพึงพอใจตอการใชระบบ 
8.3 จํานวนครั้งในการหยุดใหบริการ 

9. พัฒนาเว็บไซตจัดการ
หองสมุดสีเขียว 

9.1 รอยละความสําเร็จการพัฒนาระบบตามแผนงานท่ีกําหนดไว 
9.2 รอยละความพึงพอใจตอการใชระบบ 
9.3 จํานวนครั้งในการหยุดใหบริการ 

10. พัฒนาระบบกลองรับความ
คิดเห็นดานการเบิกจาย
งบประมาณ 

10.1 รอยละความสําเร็จการพัฒนาระบบตามแผนงานท่ีกําหนดไว 
10.2 รอยละความพึงพอใจตอการใชระบบ 
10.3 จํานวนครั้งในการหยุดใหบริการ 

11. ปรับปรุงระบบบริการ
ประชาชน (ITA)  สํานักวิทย
บริการ ฯ 

11.1 รอยละความสําเร็จการพัฒนาระบบตามแผนงานท่ีกําหนดไว 
11.2 รอยละความพึงพอใจตอการใชระบบ 
11.3 จํานวนครั้งในการหยุดใหบริการ 
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 แผนปฏิบัตริาชการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 – 2565) 

แผนปฏิบัติราชการ แผนงาน / โครงการ เปาหมาย ตัวช้ีวัด 
  12. พัฒนาระบบรับสมัคร

บุคลากร 
12.1 รอยละความสําเร็จการพัฒนาระบบตามแผนงานท่ีกําหนดไว 
12.2 รอยละความพึงพอใจตอการใชระบบ 
12.3 จํานวนครั้งในการหยุดใหบริการ 

13. พัฒนาระบบแนะนํา 
การศึกษาและจัดหาอาชีพ 

13.1 รอยละความสําเร็จการพัฒนาระบบตามแผนงานท่ีกําหนดไว 
13.2 รอยละความพึงพอใจตอการใชระบบ 
13.3 จํานวนครั้งในการหยุดใหบริการ 

14. ระบบจองหองประชุม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

14.1 รอยละความสําเร็จการพัฒนาระบบตามแผนงานท่ีกําหนดไว 
14.2 รอยละความพึงพอใจตอการใชระบบ 
14.3 จํานวนครั้งในการหยุดใหบริการ 

15. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
หอพักนักศึกษา 

15.1 รอยละความสําเร็จการพัฒนาระบบตามแผนงานท่ีกําหนดไว 
15.2 รอยละความพึงพอใจตอการใชระบบ 
15.3 จํานวนครั้งในการหยุดใหบริการ 

16. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กิจกรรมนักศึกษา (Student 
Activity System 

16.1 รอยละความสําเร็จการพัฒนาระบบตามแผนงานท่ีกําหนดไว 
16.2 รอยละความพึงพอใจตอการใชระบบ 
16.3 จํานวนครั้งในการหยุดใหบริการ 

17. พัฒนาระบบจัดเก็บขอมูล
การประเมินผลการปฏิบตัิ
ราชการ สํานักงานอธิการบดี 
ระยะท่ี 1 

17.1 รอยละความสําเร็จการพัฒนาระบบตามแผนงานท่ีกําหนไว 
17.2 รอยละความพึงพอใจตอการใชระบบ 
17.3 จํานวนครั้งในการหยุดใหบริการ 

18. ปรับปรุงระบบงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

18.1 รอยละความสําเร็จการพัฒนาระบบตามแผนงานท่ีกําหนดไว 
18.2 รอยละความพึงพอใจตอการใชระบบ 
18.3 จํานวนครั้งในการหยุดใหบริการ 

19. ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
(PMIS) 

19.1 รอยละความสําเร็จการพัฒนาระบบตามแผนงานท่ีกําหนดไว 
19.2 รอยละความพึงพอใจตอการใชระบบ 
19.3 จํานวนครั้งในการหยุดใหบริการ 
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 แผนปฏิบัตริาชการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 – 2565) 

แผนปฏิบัติราชการ แผนงาน / โครงการ เปาหมาย ตัวช้ีวัด 
  20. ปรับปรุงระบบจัดทําคําขอ

งบประมาณ 
20.1 รอยละความสําเร็จการพัฒนาระบบตามแผนงานท่ีกําหนดไว 
20.2 รอยละความพึงพอใจตอการใชระบบ 
20.3 จํานวนครั้งในการหยุดใหบริการ 

21. พัฒนาระบบติดตามการ
ฝกอบรมของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

21.1 รอยละความสําเร็จการพัฒนาระบบตามแผนงานท่ีกําหนดไว 
21.2 รอยละความพึงพอใจตอการใชระบบ 
21.3 จํานวนครั้งในการหยุดใหบริการ 

22. พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต
สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

22.1 รอยละความสําเร็จการพัฒนาระบบตามแผนงานท่ีกําหนดไว 
22.2 รอยละความพึงพอใจตอการใชระบบ 
22.3 จํานวนครั้งในการหยุดใหบริการ 

23. พัฒนาปรับปรุงเว็บไซตงาน
รับสมัครนักศึกษาสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 

23.1 รอยละความสําเร็จการพัฒนาระบบตามแผนงานท่ีกําหนดไว 
23.2 รอยละความพึงพอใจตอการใชระบบ 
23.3 จํานวนครั้งในการหยุดใหบริการ 

24. ปรับปรุงระบบภาวะการมี
งานทําของบัณฑิต และคุณภาพ
บัณฑิต 

24.1 รอยละความสําเร็จการพัฒนาระบบตามแผนงานท่ีกําหนดไว 
24.2 รอยละความพึงพอใจตอการใชระบบ 
24.3 จํานวนครั้งในการหยุดใหบริการ 

25. ปรับปรุงระบบสารสนเทศ
เพ่ือการจัดการเอกสารหลักสูตร 
TQF ระดับปริญญาตรี 

25.1 รอยละความสําเร็จการพัฒนาระบบตามแผนงานท่ีกําหนดไว 
25.2 รอยละความพึงพอใจตอการใชระบบ 
25.3 จํานวนครั้งในการหยุดใหบริการ 

26. พัฒนาเว็บไซตการสงเสริม
สมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล 

26.1 รอยละความสําเร็จการพัฒนาระบบตามแผนงานท่ีกําหนดไว 
26.2 รอยละความพึงพอใจตอการใชระบบ 
26.3 จํานวนครั้งในการหยุดใหบริการ 

27. พัฒนาเว็บไซตสนับสนุนการ
สอนออนไลน ดวย GOOGLE 

27.1 รอยละความสําเร็จการพัฒนาระบบตามแผนงานท่ีกําหนดไว 
27.2 รอยละความพึงพอใจตอการใชระบบ 
27.3 จํานวนครั้งในการหยุดใหบริการ 
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 แผนปฏิบัตริาชการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 – 2565) 

แผนปฏิบัติราชการ แผนงาน / โครงการ เปาหมาย ตัวช้ีวัด 
 28. ปรับปรุงพัฒนาระบบรับ

สมัครนักศึกษาออนไลน  
28.1 รอยละความสําเร็จการพัฒนาระบบตามแผนงานท่ีกําหนดไว 
28.2 รอยละความพึงพอใจตอการใชระบบ 
28.3 จํานวนครั้งในการหยุดใหบริการ 

29. พัฒนาชุดฝกฝนขอสอบดาน
ดิจิทัลสําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี 
1 – 3 

29.1 รอยละความสําเร็จการพัฒนาระบบตามแผนงานท่ีกําหนดไว 
29.2 รอยละความพึงพอใจตอการใชระบบ 
29.3 จํานวนครั้งในการหยุดใหบริการ 

30. พัฒนานวัตกรรมสรางสื่อ
การเรียนรูเพ่ือบูรณาการ
ยกระดับการศึกษาดานดิจิทัล 

30.1 รอยละความสําเร็จการพัฒนาระบบตามแผนงานท่ีกําหนดไว 

31. พัฒนาระบบยกเวนรายวิชา 31.1 รอยละความสําเร็จการพัฒนาระบบตามแผนงานท่ีกําหนดไว 
31.2 รอยละความพึงพอใจตอการใชระบบ 
31.3 จํานวนครั้งในการหยุดใหบริการ 

32. พัฒนาปรับปรุงเว็บไซตงาน
บัณฑิตศึกษา 

32.1 รอยละความสําเร็จการพัฒนาระบบตามแผนงานท่ีกําหนดไว 
32.2 รอยละความพึงพอใจตอการใชระบบ 
32.3 จํานวนครั้งในการหยุดใหบริการ 

33. พัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น
สําหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (android) 

33.1 รอยละความสําเร็จการพัฒนาระบบตามแผนงานท่ีกําหนดไว 
 

34. พัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี (android) 

34.1 รอยละความสําเร็จการพัฒนาระบบตามแผนงานท่ีกําหนดไว 
 

35. พัฒนาระบบตรวจสอบ
รายวิชาเปดกรณีพิเศษ 

35.1 รอยละความสําเร็จการพัฒนาระบบตามแผนงานท่ีกําหนดไว 
35.2 รอยละความพึงพอใจตอการใชระบบ 
35.3 จํานวนครั้งในการหยุดใหบริการ 
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 แผนปฏิบัตริาชการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 – 2565) 

แผนปฏิบัติราชการ แผนงาน / โครงการ เปาหมาย ตัวช้ีวัด 
  36. พัฒนาระบบฐานขอมูล 

ศิลปวัฒนธรรมดานการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒธรรม 

36.1 รอยละความสําเร็จการพัฒนาระบบตามแผนงานท่ีกําหนดไว 
36.2 รอยละความพึงพอใจตอการใชระบบ 
36.3 จํานวนครั้งในการหยุดใหบริการ 

37. พัฒนารายงานขอมูลทองถ่ิน 
เพ่ือใชสนับสนุนการวิจัยใน
ปงบประมาณ 2564 - 2565 

37.1 รอยละความสําเร็จการพัฒนาระบบตามแผนงานท่ีกําหนดไว 
 

38. ปรับปรุงเว็บไซตสถาบันวิจัย
และพัฒนา 

38.1 รอยละความสําเร็จการพัฒนาระบบตามแผนงานท่ีกําหนดไว 
38.2 รอยละความพึงพอใจตอการใชระบบ 
38.3 จํานวนครั้งในการหยุดใหบริการ 

39. ปรับปรุงเว็บไซตโครงการ 
อพ.สธ. 

39.1 รอยละความสําเร็จการพัฒนาระบบตามแผนงานท่ีกําหนดไว 
39.2 รอยละความพึงพอใจตอการใชระบบ 
39.3 จํานวนครั้งในการหยุดใหบริการ 

40. ปรับปรงุระบบฐานขอมูล
งานวิจัย 

40.1 รอยละความสําเร็จการพัฒนาระบบตามแผนงานท่ีกําหนดไว 
40.2 รอยละความพึงพอใจตอการใชระบบ 
40.3 จํานวนครั้งในการหยุดใหบริการ 

41. ปรับปรุงระบบฐานขอมูล
งานบริการวิชาการ 

41.1 รอยละความสําเร็จการพัฒนาระบบตามแผนงานท่ีกําหนดไว 
41.2 รอยละความพึงพอใจตอการใชระบบ 
41.3 จํานวนครั้งในการหยุดใหบริการ 

42. ปรับปรุงระบบฐานขอมูล
วารสารออนไลน ราชภัฏ
เพชรบูรณ 

42.1 รอยละความสําเร็จการพัฒนาระบบตามแผนงานท่ีกําหนดไว 
42.2 รอยละความพึงพอใจตอการใชระบบ 
42.3 จํานวนครั้งในการหยุดใหบริการ 

43. ปรับปรงุระบบประเมินผล
การปฏิบัติราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 

43.1 รอยละความสําเร็จการพัฒนาระบบตามแผนงานท่ีกําหนดไว 
43.2 รอยละความพึงพอใจตอการใชระบบ 
43.3 จํานวนครั้งในการหยุดใหบริการ 
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 แผนปฏิบัตริาชการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 – 2565) 

แผนปฏิบัติราชการ แผนงาน / โครงการ เปาหมาย ตัวช้ีวัด 
  44. ปรับปรุงระบบเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส 
44.1 รอยละความสําเร็จการพัฒนาระบบตามแผนงานท่ีกําหนดไว 
44.2 รอยละความพึงพอใจตอการใชระบบ 
44.3 จํานวนครั้งในการหยุดใหบริการ 

45. ปรับปรุงระบบใบลา
อิเล็กทรอนิกส 

45.1 รอยละความสําเร็จการพัฒนาระบบตามแผนงานท่ีกําหนดไว 
45.2 รอยละความพึงพอใจตอการใชระบบ 
45.3 จํานวนครั้งในการหยุดใหบริการ 

แผนปฏิบัติราชการท่ี 3  
พัฒนาบุคลากรและนักศึกษา
ใหมีทักษะ ความรู ความเขาใจ
ในการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศไปใชเกิดประโยชน
และสรางสรรค 

โครงการท่ี 3.1 พัฒนา
บุคลากรใหมีทักษะความรู 
ความสามารถดานเทคโนโลยี
สารสนเทศสูมาตรฐานสากล 

1. โครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษาของ
โรงเรียนในชนบท ตาม
พระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 

1.1 มีทักษะการใชงานดานการใชเทคโนโลยีไดดี 
1.2 รอยละคะแนนเฉลี่ยของการสอบ 

2.  โครงการอบรมการใช
เครื่องมือและประเมินสมรรถนะ
ทักษะดานดิจิทัลของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

2.1 รอยละนักศึกษาชั้นปสุดทายไดเขารับการอบรม 
2.2 รอยละนักศึกษาสอบผานการวัดสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล
ไมต่ํากวาเกณฑงานประกันคุณภาพภายในกําหนด 
2.3 หลักสูตรท่ีนักศึกษาชั้นปท่ี 1 -3 ไดรับการพัฒนาทักษะดานดิจิทัล 
2.4 รอยละของจํานวนนักศึกษาชั้นปสุดทายสําหรับนักศึกษากลุม
สาขาวิชาทางดานคอมพิวเตอรทุกคณะไดรับการประเมินสมรรถนะ
และทักษะความรูเฉพาะดานทางดิจิทัล 

3. บริการวิชาการดานการใช
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) 

3.1 จํานวนหลักสูตรท่ีใหบริการวิชาการดานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
3.2 มีความรูความเขาใจในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมมากข้ึน
กอนการอบรม 
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 แผนปฏิบัตริาชการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 – 2565) 

ตารางท่ี 5.2  ความสัมพันธของแผนปฏิบัติราชการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 – 2565)
และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 

ความสอดคลองประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธ 

แผนปฏิบัติราชการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ระยะ 3 ป 

(ปงบประมาณ 2563 – 2565) 

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

แผนปฏิบัติราชการท่ี 1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ใหมีความมั่นคงปลอดภัย สอดคลอง
กับความตองการของผูใชบริการครอบคลุมท้ังมหาวิทยาลัย 

แผนปฏิบัติราชการท่ี 6 การพัฒนาการบริหารจัดการองคกร
ดวยหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพ
สูงใหครอบคลมุท่ัวประเทศ 
ยุทธศาสตรท่ี 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยดีิจิทัล 
ยุทธศาสตรท่ี 6 สรางความเช่ือมั่นในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

เปาหมาย ตัวชี้วัด เปาหมาย ตัวชี้วัด เปาหมาย ตัวชี้วัด 

1. เพื่อพัฒนาโครงสราง 
พื้นฐานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให
มีประสิทธิภาพ เพียงพอและ
ทั่วถึง รวมทั้งมีความมัน่คง
ปลอดภัยของระบบเครือขาย
และระบบสารสนเทศ 
2. เพื่อพัฒนาโครงสราง 

พื้นฐานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให
มีประสิทธิภาพ มีความมัน่คง
ปลอดภัย ครอบคลุมความ
ตองการของผูใช 
 
 

1. พัฒนาระบบโครงสราง 
พื้นฐานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
2. พัฒนาระบบความมัน่ 
คงปลอดภัยของระบบเครือ 
ขายและระบบสารสนเทศ
พัฒนาระบบการใหบริการ
เครือขายสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

มีการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล และสามารถ
บริหารงานที่มุงสูการพฒันา
อยางยั่งยืน 

จํานวนระบบบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธผิล 

โครงขายอินเตอรเน็ต
ความเร็วสูงเขาถึงทุก
หมูบาน 

พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
อินเทอรเน็ตความเร็วสูง
ใหครอบคลุมทั่วประเทศ 
มีความทันสมัย มี
เสถียรภาพ ตอบสนอง
ความตองการการใชงาน
ของทุกภาคสวน ดวย
ราคาที่เหมาะสมเปน
ธรรมเพื่อสรางโอกาสการ
เขาถึงและการใช
ประโยชนจากเทคโนโลยี
สารสนเทศไดอยางเทา
เทียมกัน 
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 แผนปฏิบัตริาชการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 – 2565) 

ความสอดคลองประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธ 

แผนปฏิบัติราชการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ระยะ 3 ป 

(ปงบประมาณ 2563 – 2565) 

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

แผนปฏิบัติราชการท่ี 2 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ใหมีความมั่นคงปลอดภัย สอดคลอง
กับความตองการของผูใชบริการครอบคลุมท้ังมหาวิทยาลัย 

แผนปฏิบัติราชการท่ี 3 การผลิตบัณฑิตเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน และ
มีความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม 
แผนปฏิบัติราชการท่ี 6 การพัฒนาการบริหารจัดการองคกร
ดวยหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพ
สูงใหครอบคลมุท่ัวประเทศ 
ยุทธศาสตรท่ี 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยดีิจิทัล 
ยุทธศาสตรท่ี 6 สรางความเช่ือมั่นในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

เปาหมาย ตัวชีวั้ด เปาหมาย ตัวชี้วัด เปาหมาย ตัวชี้วัด 

1. พัฒนาระบบสารสนเทศ
และพัฒนาเคร่ืองมือสื่อการ
เรียนรูเพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอน การบริหารจัดการ 
การวิจัยและการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ของนักศึกษา
และคณาจารยและบุคลากร
ภ าย ใน มห าวิท ย าลั ย ให มี
ป ระ สิ ท ธิ ภ าพ  ต รงค วาม
ตองการของผูใช  
 

1. จัดหา บํารุงรักษา  
ฮารดแวร และ ซอฟตแวร
ลิขสิทธิ์เพื่อบริการนักศึกษา 
บุคลากร และรองรับระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
2. พัฒนาระบบสารสนเทศ 
เพื่อสนับสนุนดานการ
บริหารจัดการ การเรียนการ
สอน การวิจัย การทาํนบุํารุง
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพทางการเรียนรู 
วิชาการ และการบริการที่
ยั่งยืน ของมหาวิทยาลัยฯ 
ใหกาวสูยุคดิจิทัลภายใต
หลักธรรมาภิบาล 
3. สงเสริมระบบจัดการ 
เรียนการสอน การผลิตสื่อ
การเรียนรู เพื่อกาวสู
การศึกษาดิจิทัลอยางยั่งยนื 

3.1 เพิ่มคุณภาพบัณฑิตใหมี
สมรรถนะตามบริบทที่
เปลี่ยนแปลงดานภาษา และ
ดานดิจทิัล 
6.1. มีการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล และ
สามารถบริหารงานที่มุงสู
การพัฒนาอยางยั่งยืน 
 

3.1 รอยละของนักศึกษาที่มี
ความสามารถดานดิจิทัล 
6.1 จํานวนระบบบริหาร
จัดการที่มีประสทิธิภาพและ
ประสิทธผิล 

1. ประชาชนสามารถเขาถึง 
การศึกษา สาธารณสุข และ
บริการสารธารณะ ผาน
ระบบดิจทิัล 
2. ใหประชาชนเขาถึงขอมูล
ภาครัฐไดสะดวก และ
เหมาะสมเพื่อสงเสริมความ
โปรงใส และการมีสวนรวม
ของประชาชน 

 

1. สรางสื่อ คลังสื่อ และ
แหลงเรียนรูดิจิทัลเพื่อ
การเรียนรูตลอดชีวิต ที่
ประชาชนเขาถึงไดอยาง
สะดวกผานทัง้ระบบ
โทรคมนาคม ระบบแพร
ภาพกระจายเสียง และ
สื่อหลอมรวม 
2. เพิ่มโอกาสการในการ
เรียนรูและการไดรับ
บริการ การศึกษาที่มี
มาตรฐานของนักเรียน
และประชาชน 
แบบทุกวัย ทุกที่ ทุกเวลา 
ดวยเทคโนโลยีดิจิทลั 
3. ปรับเปลี่ยนการทํางาน
ภาครัฐดวยเทคโนโลยี
ดิจิทัล ใหมีประสิทธิภาพ
และธรรมาภิบาล 
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 แผนปฏิบัตริาชการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 – 2565) 

ความสอดคลองประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธ 

แผนปฏิบัติราชการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ระยะ 3 ป 

(ปงบประมาณ 2563 – 2565) 

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

แผนพัฒนารัฐบาลดิจทัิลของประเทศไทย 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

แผนปฏิบัติราชการท่ี 3 พัฒนาบุคลากรและนักศึกษาใหมีทักษะ 
ความรู ความเขาใจในการนําเทคโนโลยสีารสนเทศไปใชเกิด
ประโยชนและสรางสรรค 

แผนปฏิบัติราชการท่ี 1 การบูรณาการพันธกิจสัมพันธโดยใช
องคความรูตามศาสตรพระราชาเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 
แผนปฏิบัติราชการท่ี 6 การพัฒนาการบริหารจัดการองคกร
ดวยหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพ
สูงใหครอบคลมุท่ัวประเทศ 
ยุทธศาสตรท่ี 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยดีิจิทัล 
ยุทธศาสตรท่ี 6 สรางความเช่ือมั่นในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

เปาหมาย ตัวชี้วัด เปาหมาย ตัวชี้วัด เปาหมาย ตัวชี้วัด 

บุคลากรของมหาวิทยาลัย
ไดรับการพัฒนาดานการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศใหเกิด
ทักษะ มีความรูความเขาใจ 
และสามารถนําไป
ประยุกตใชในการบริหาร
จัดการระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ระบบสารสนเทศไดอยาง
เหมาะสม 

ส นั บ ส นุ น ส ง เส ริ ม ให
นักศึกษา อาจารย  และ
บุคลากร มีความรู ทักษะ 
และศักยภาพสูงข้ึนดาน 
ICT พ้ืนฐานสู มาตรฐาน
ระดับสากล  จากการเขา
รับการฝกอบรมและสอบ
วัดมาตรฐานวิชาชีพ ท่ี มี
กําหนดไวในระดับสากล 

1.1 มีโครงการพันธกิจ
สัมพันธเพ่ือขับเคลื่อนและ
ตอบสนองตอการพัฒนา
ทองถ่ิน 
6.1 สงเสริมการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในงานท่ี
ปฏิบัติ และสามารถ
ทํางานบูรณาการได 

1.1จํานวนโครงการบูรณา
การพันธกิจสัมพันธท่ี
พัฒนาทองถ่ิน 4 ดาน
เศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดลอม และการศึกษา 
6.1 รอยละของงานท่ีไดรับ
การพัฒนาจากบุคลากรท่ี
ไดรับการพัฒนา 
ทักษะ 
 

บุคลากรผูทํางานทุกสาขา
มีความรูและทักษะดาน
ดิจิทัล 

สงเสริมการพัฒนา
ทักษะ ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานท่ีรองรับ
เทคโนโลยีใหมใน
อนาคต ใหกับบุคลากร
ในสายวิชาชีพดาน
เทคโนโลยีดิจิทัลท่ี
ปฏิบัติงานในภาครัฐ
และเอกชน 
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 แผนปฏิบัตริาชการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 – 2565) 

ตารางสรุปแผนปฏิบัติราชการและประมาณการงบประมาณ 
 

จากแผนงาน/โครงการ ภายใตแผนปฏิบัติราชการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 – 2565)  
สามารถสรุปงบประมาณและจํานวนโครงการ/แผนงานท้ังหมดไดดังนี้ 
 

ตารางท่ี 5.3 สรุปงบประมาณ ท้ัง 3 แผนปฏิบัติราชการ ภายใตภายใตแผนปฏิบัติราชการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ   
 

แผนปฏิบัติราชการ 
งบประมาณ 

2563 2564 2565 รวม 
แผนปฏิบัติราชการท่ี 1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให
มีความม่ันคงปลอดภัยสอดคลองกับความตองการของผูใชบริการครอบคลุมท้ัง
มหาวิทยาลัย 

855,320 5,942,290 3,230,075 10,027,685 

แผนปฏิบัติราชการท่ี 2 พัฒนาระบบสารสนเทศใหกาวสูยุคสังคมดิจิทัล  1,505,800 2,768,700 3,717,290 7,991,790 
แผนปฏิบัติราชการท่ี 3 พัฒนาบุคลากรและนักศึกษาใหมีทักษะ ความรู ความเขาใจและ
การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

166,500 643,100 642,100 1,451,700 

รวม 2,527,620 9,354,090 7,589,465 19,471,175 
 

ตารางท่ี 5.4  สรุปจํานวนแผนงาน / โครงการ 3 แผนปฏิบัติราชการ ภายใตแผนปฏบัิติราชการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

แผนปฏิบัติราชการ 
แผนงาน / โครงการ 

2563 2564 2565 รวม 
แผนปฏิบัติราชการท่ี 1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหมี
ความม่ันคงปลอดภัยสอดคลองกับความตองการของผูใชบริการครอบคลุมท้ังมหาวิทยาลัย 

8 10 14 32 

แผนปฏิบัติราชการท่ี 2 พัฒนาระบบสารสนเทศใหกาวสูยุคสังคมดิจิทัล  26 37 19 82 

แผนปฏิบัติราชการท่ี 3 พัฒนาบุคลากรและนักศึกษาใหมีทักษะ ความรู ความเขาใจและ
การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4 6 3 13 

รวม 38 53 36 127 
 



 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติราชการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ระยะ 3 ป 

(ปงบประมาณ 2563 – 2565) 

มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ 
83 หมู 11 ถนน สระบุรี-หลมสัก ตําบลสะเดียง อําเภอเมอืงเพชรบูรณ เพชรบูรณ 67000 

 

 

 
 

056-717100 โทรสาร 056-717110 

https://www.facebook.com/PhetchabunRajabhatUniversity 
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