
 

 

  แผนปฏิบัตริาชการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 – 2565)  
 

แบบฟอร์มเสนอแผนงานโครงการทีเ่กีย่วข้องกบังานทางด้านไอทปีระจําปีงบประมาณ 2563 – 2565 

ภายใต้ แผนปฏิบตัริาชการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  มหาวทิยาลยัราชภัฏเพชรบูรณ์ 

ระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ 2563 – 2565) 
  

4.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ความสัมพันธของยุทธศาสตรและภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

กําหนดไวท้ัง  3  ยุทธศาสตร  ไดแก 
ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหมีความม่ันคงปลอดภัย สอดคลองกับความตองการของผูใชบริการครอบคลุมท้ัง 

มหาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาระบบสารสนเทศใหกาวสูยุคสังคมดิจิทัล  
ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาบุคลากรและนักศึกษาใหมีทักษะ ความรู ความเขาใจและการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

4.2 การแปลงยุทธศาสตรสูแผนงาน/โครงการ 
ตารางท่ี 4.1 การแปลงยุทธศาสตรสูแผนงาน/โครงการ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใหมีความม่ันคงปลอดภัย สอดคลองกับความตองการของผูใชบริการครอบคลุมท้ังมหาวิทยาลัย 

เปาประสงค กลยุทธ 
1. เพ่ือพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหมี 

ประสิทธิภาพ เพียงพอและท่ัวถึง รวมท้ังมีความม่ันคงปลอดภัยของระบบเครือขาย
และระบบสารสนเทศ 

2. เพ่ือพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหมี 
ประสิทธิภาพ มีความม่ันคงปลอดภัย ครอบคลุมความตองการของผูใช  

1. พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2. พัฒนาระบบความม่ันคงปลอดภัยของระบบเครือขายและระบบสารสนเทศ 
3. พัฒนาระบบการใหบริการเครือขายสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

 



 

  แผนปฏิบัตริาชการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 – 2565)  
 

แผนปฏิบัติการ 

แผนงาน/โครงการท่ี 1.1 พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
เปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ งบประมาณรวม 
2563 2564 2565 

ขยายเสนทางโครงขาย
อินเทอรเน็ตความเร็วสูง
ดวยสายใยแกวนําแสง 

- รอยละของการดําเนินการ
ตามแผน 

รอยละ 
 

100 
 

- 
 

 สํานักวิทย
บริการฯ 

100,000 
(งบบํารุง

การศึกษา) - ผูใชมีความพึงพอใจในการ
ใชบริการอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูง 

รอยละ ไมนอยกวารอยละ 80 -  

- จํานวนเสนทางเช่ือมโยง
อินเทอรเน็ตความเร็วสูง
เพ่ิมข้ึน พรอมอุปกรณ
เช่ือมตอระบบ 

เสนทาง 1 
(100,000) 

อาคารหอ ประชุมใหญ 

-  

        

        

        

        

        

        

รวม      
 
 
 
 



 

  แผนปฏิบัตริาชการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 – 2565)  
 

แผนงาน/โครงการท่ี 1.2 พัฒนาระบบความม่ันคงปลอดภัยของระบบเครือขายและระบบสารสนเทศ 

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
เปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ งบประมาณรวม 
2563 2564 2565 

บํารุงรักษาระบบปองกัน
การบุกรุกเครือขาย
สารสนเทศในการอัพเดท
ซอฟตแวรและตออายุการ
รับประกันอุปกรณ 

- รอยละของการดําเนินการ
ตามแผน 

รอยละ 
 

100 
 

100 
 

 สํานักวิทย
บริการฯ 

1,100,000 
(งบแผนดิน) 

- จํานวนอุปกรณปองกัน
และรักษาความปลอดภัย
ระบบเครือขายไดรับการตอ
อายุการรับประกัน และการ
อัพเดตขอมูลการปองกัน
การโจมต ี
 

จํานวน/
เครื่อง 

 
 

 

4 
(550,000) 

งบดําเนินการบํารุงรักษา 
อุปกรณท่ีทําหนาท่ี
ปองกันและรักษาความ
ปลอดภัยระบบเครือขาย
และอับเดทขอมูลการ
ปองกันและตรวจสอบ
ความปลอดภัยของ
อุปกรณดานระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ต
และอุปกรณควบคุมและ
จัดการอุปกรณกระจาย
สัญญาณอินเทอรเน็ต 
ไรสาย 

4 
(550,000) 

งบดําเนินการบํารุงรักษา
อุปกรณท่ีทําหนาท่ี
ปองกันและรักษาความ
ปลอดภัยระบบเครือขาย
และอับเดทขอมูลการ
ปองกันและตรวจสอบ
ความปลอดภัยของ
อุปกรณดานระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ต 
และอุปกรณควบคุมและ
จัดการอุปกรณกระจาย
สัญญาณอินเทอรเน็ต 
ไรสาย 

 

        

        

        

        

        

รวม      



 

  แผนปฏิบัตริาชการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 – 2565)  
 

แผนงาน/โครงการท่ี 1.3 พัฒนาระบบการใหบริการเครือขายสารสนเทศและการส่ือสาร 

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
เปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ งบประมาณรวม 
2563 2564 2565 

พัฒนาระบบใหบริการ 
Web Hosting สนับสนุน
การเรยีนการสอน เพ่ิม
พ้ืนท่ีเว็บไซตใหกับ
คณาจารย 

- มีระบบใหบริการ Web 
Hosting ไดรับการพัฒนา 

ระบบ 1 
(500,000) 

จัดซื้ออุปกรณแผงวงจร
เครื่องคอมพิวเตอรแม
ขายชนิดBlade รองรับ
พ้ืนท่ีการใชงานเว็บไซต
ภายในมหาวิทยาลัย 

- 
 

 สํานักวิทย
บริการฯ 

 

 - ความพึงพอใจผูใชบริการ 
Web hosting 

รอยละ ไมนอยกวา 80 -    

        

        

        

        

        

รวม      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  แผนปฏิบัตริาชการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 – 2565)  
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาระบบสารสนเทศใหกาวสูสังคมดิจิทัล  
เปาประสงค กลยุทธ 

พัฒนาระบบสารสนเทศและพัฒนาเครื่องมือสื่อการเรียนรูเพ่ือสนับสนุน
การเรียนการสอน การบริหารจัดการ การวิจัยและการการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 
ของนักศึกษาและคณาจารยและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ ตรง
ความตองการของผูใช  

 

1. จัดหา บํารุงรักษา ฮารดแวร และ ซอฟตแวรลิขสิทธิ์เพ่ือบริการนักศึกษา บุคลากร  
และรองรับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนดานการบริหารจัดการ การเรียนการสอน  
การวิจัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางการเรียนรู วิชาการ และ
การบริการท่ียั่งยืน ของมหาวิทยาลัยฯ ใหกาวสูยุคดิจิทัลภายใตหลักธรรมาภิบาล 
3. สงเสริมระบบจัดการเรียนการสอน การผลิตสื่อการเรียนรู เพ่ือกาวสูการศึกษา 
ดิจิทัลอยางยั่งยืน 

 

แผนปฏิบัติการ 

แผนงาน/โครงการท่ี 2.1 จัดหา บํารุงรักษา ฮารดแวรและซอฟตแวรลิขสิทธิ์เพ่ือบริการนักศึกษา บุคลากรใหรองรับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
เปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ งบประมาณรวม 
2563 2564 2565 

จัดหาครภุณัฑเพ่ือการ
สงเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาระบบแอปพลิเคช่ัน
และฐานขอมลูใหรองรับ
ทุกแพลตฟอรม เพ่ือกาวสู
การเปน“มหาวิทยาลัย
ดิจิทัล” 

- รอยละความสําเร็จตาม
แผนงานท่ีกําหนดไว 

รอยละ 
 

- - 100 สํานักวิทย
บริการฯ 

350,000 
(งบแผนดิน) 

        

        

        

  รวม      
 
 



 

  แผนปฏิบัตริาชการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 – 2565)  
 

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 
พัฒนาระบบบริหารจดัการ
หอพักนักศึกษา 

รอยละความสาํเรจ็การ
พัฒนาระบบตามแผนงานท่ี
กําหนดไว 

รอยละ - 100 - สํานักวิทย
บริการ และ 
กองพัฒนา
นักศึกษา 

 

        

        

        

ดานการเรียนการสอน        

พัฒนานวัตกรรมสื่อการ
เรียนรูเพ่ือบูรณาการ
ยกระดับการศึกษาดาน
ดิจิทัล 

- รอยละความสําเร็จการ
พัฒนาระบบตามแผนงานท่ี
กําหนดไว 

รอยละ - - 100 
 

สํานักวิทย
บริการฯ 

7,600,000 
(งบประมาณ

แผนดิน) 

        

        

        

ดานการวิจัย 
พัฒนาฐานขอมูลสเพ่ือใช
เปนเครื่องมือตดัสินใจใน
การวางแผนพัฒนาทองถ่ิน 
เพ่ือรองรับงานวิจัย 

- รอยละความสําเร็จการ
พัฒนาระบบตามแผนงานท่ี
กําหนดไว 

รอยละ - - 100 
 

สํานักวิทย
บริการฯ 

750,000 
(งบประมาณ

แผนดิน) 

        
        
        

รวม      



 

  แผนปฏิบัตริาชการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 – 2565)  
 

 
ยุทธศาสตรท่ี 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 
 

 

แผนปฏิบัติการ 

แผนงาน/โครงการท่ี 3.1 พัฒนาบุคลากรใหมีทักษะความรู ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศสูมาตรฐานสากล 

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
เปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ งบประมาณรวม 
2563 2564 2565 

โครงการยกระดับ
ความสามารถดานดิจิทัล
ของนักศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบูรณ 

- นักศึกษาผานการสอบตาม
เกณฑประกันคณุภาพ
การศึกษา 

รอยละ 55 60 65 สํ า นั ก วิท ย  ฯ 
และคณะ 

 600,000 

        

        

        

รวม      
 

 

 

 

 

 

 


