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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์

(พ.ศ. 2553 - 2556) 

สว่นท่ี 1  บททัว่ไป 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตระหนักถึงการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารที่เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ด้วยความ
ร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือให้การดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ สามารถบรรลุพันธกิจตามที่กําหนดไว้ในมาตรา 7 และมาตรา 8 
แห่งพระราชบัญญตัิมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และสามารถพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวไปสู่การเป็น 
“สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้” ได ้

1.1 วสิัยทศัน ์ 

   “มุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยสูส่ังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้” 

1.2 พันธกิจ 

    “มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะนําเอาเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสารท่ีทันสมัยและเหมาะสม มาใชใ้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร สนับสนุนการเรียนการสอน 
การศึกษา วิจัย การบริหารจัดการ การบริการทางวิชาการ รวมถึง การถ่ายทอดความรูด้้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารให้กับบุคคลทั่วไป” 

1.3 เป้าหมายหลกั 

1) มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารอย่างเป็นระบบและ
ตอ่เน่ือง เพ่ือนําองค์ความรู้ที่ได้ มาใชใ้นการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการ
เรียนรู้ 

2) มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานและ
เหมาะสมกับการใช้งานอย่างเพียงพอและทัว่ถึง รวมทั้งมีความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่าย
และระบบสารสนเทศ 

3) มีระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการของมหาวิทยาลัยแบบรวมศูนย์ สามารถบูรณาการร่วมกัน ด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม 
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4) ยกระดับทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหม้ีความสามารถในการแข่งขันทางด้านการศึกษากับ
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ  

สว่นท่ี 2 สถานภาพและสภาพแวดลอ้มของมหาวทิยาลัย 

2.1 ข้อมูลทัว่ไป 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญตัิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา  

2.2 โครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกอบด้วยหน่วยงานวิชาการ 
หน่วยงานสนับสนุนและหน่วยงานบริหาร ดงัน้ี 

1) หน่วยงานด้านวิชาการ 

(1)   คณะครุศาสตร์ 
(2)   คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 
(3)   คณะวิทยาการจัดการ 
(4)   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(5)   คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
(6)   คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 
(7)   บัณฑิตวิทยาลัย 
(8)   วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
(9)   วิทยาลัยอุษาคเนย์ 
(10)  วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 
(11)  วิทยาลัยสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนา 
(12)  โรงเรียนสาธิต 
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2) หน่วยงานสนับสนุน 

(1)   สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
(2)   สํานักส่งเสริมการเรียนรูแ้ละบริการวิชาการ  
(3)   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(4)   สํานักศึกษาทั่วไป 

3)   หน่วยงานบริหารภายใตส้ํานักงานอธิการบดี 

(1)   กองกลาง 
(2)   กองนโยบายและแผน 
(3)   กองพัฒนานักศึกษา 
(4)   สํานักมาตรฐานและประกันคุณภาพ 
(5)   สํานักสิทธิประโยชน์ 
(6)   สํานักศิลปวัฒนธรรม 

2.3 สภาพทางกายภาพ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีพ้ืนที่ทั้งหมด 294 ไร่ 3 งาน 72 
ตารางวา ประกอบด้วยอาคารเรียน อาคารศูนย์ประชุม สนามกีฬา หอพักนักศึกษาและบ้านพักบุคลากร 

2.4 สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

     จากการศึกษา วิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พบว่า 

สถานภาพด้านบุคลากร 

• บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร : ขาดแคลนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงบุคลากรที่มีทักษะสูง หรอื ทักษะเฉพาะด้าน 

• บุคลากรท่ัวไปและนักศึกษา : ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารเพือ่ความบันเทิงมากกว่า
การศึกษา วิจัยและมีการเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ไม่พึงประสงค์ 

สถานภาพด้านระบบเครือขา่ย 

• มหาวิทยาลัยมชี่องทางเชือ่มตอ่กับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพียงชอ่งทางเดียว 
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• โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ยังไม่เพียงพอและยังไมค่รอบคลมุพ้ืนที่
ให้บริการท้ังหมดของมหาวิทยาลัย 

• ไม่มีระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ 

สถานภาพด้านบริหารจัดการ 

• การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ยังมีลักษณะต่างคนต่างทาํ ไม่ทํางานไป
ในทิศทางเดียวกัน ขาดการประสานงาน ไมม่ีการบูรณาการร่วมกัน 

สถานภาพด้านระบบงานสารสนเทศ 

• ระบบสารสนเทศ ยังไม่เป็นแบบรวมศูนย์ ไม่สามารถบูรณาการใช้งานร่วมกันได ้

  จากการศึกษา วิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม(SWOT) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ พบว่า 

2.5 สภาพแวดล้อมภายใน 

จุดแข็ง (Strengths) 

• ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย เห็นความสําคัญและความจําเป็นของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใชใ้นดําเนินงานตามพันธกิจและการพัฒนามหาวิทยาลัย 

• มีผู้บริหารระดบัสูงของมหาวิทยาลัย ทําหน้าที่กํากับดูแลการทํางานที่เก่ียวข้องทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารของมหาวิทยาลยั 

• มหาวิทยาลัยมหีน่วยงานที่ทําหน้าที่ดูแลและบริหารจดัการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โดยเฉพาะ 

• มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งผลติบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

• บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความพร้อมและตั้งใจในการทํางานตามภาระงาน 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

• บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีจํานวนไม่เพียงพอกับภาระงานที่เพ่ิมมากขึ้น 

• ขาดแคลนบุคลากรด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารที่มทีักษะสูง หรอืเชี่ยวชาญเฉพาะดา้น 

• ขาดความคลอ่งตัวในการจัดหาครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารที่ทันสมัย เน่ืองจาก
ค่าใช้จ่ายและการลงทุนในการจัดซือ้ค่อนข้างสูง 
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• การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารท่ีไม่เหมาะสม เช่น เพ่ือความบันเทิงและการเข้าถึงเน้ือหา
ที่ไม่พึงประสงค์ 

• ไม่มีระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ 

2.6 สภาพแวดล้อมภายนอก 

โอกาส (Opportunities) 

• สํานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ให้การสนับสนุนการเชื่อมตอ่
ระบบเครอืข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพ่ือการศึกษาและวิจัย 

• ความต้องการบัณฑิตท่ีมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารยังมีอยูอ่ย่างตอ่เน่ือง 

• ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ทาํให้มีการเข้าถงึแหล่งข้อมูลและการ
ประยุกต์ใช้งานอย่างมีประสทิธิภาพมากข้ึน 

ภัยคุกคาม (Threats) 

• การพัฒนาบุคลากร ไม่ทันกับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่สาร 

• การบุกรุก โจมตีระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

• ภาวะชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึง่มีผลตอ่การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

• อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 
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สว่นท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนกลยุทธ 

3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายหลักของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม จีงได้กําหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ไดแ้ก่ 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารอย่างมวีิจารณญาณและรู้เท่าทัน 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๒ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสนับสนุนการเรียนการสอน เพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๔ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และการบริการ
ด้านการศึกษา 

3.2 แผนกลยทุธ ์

ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารอย่างมวีิจารณญาณและรู้เท่าทัน 

• สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ใหส้ามารถพัฒนาองค์ความรู้อย่างตอ่เน่ือง และ
สามารถทําวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารข้ันสูง 

• กําหนดมาตรฐานความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารสาํหรับบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยทกุระดับที่สอดคล้องกับมาตรฐานตําแหน่ง 

• ผลติบัณฑิตด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มคีวามรู้และทักษะตรงกับความตอ้งการของ
ตลาดแรงงาน 

• จัดการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่พนักงานมหาวิทยาลัย เผยแพร่ความรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารแก่ชุมชน หรอื บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 

• ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารของ
มหาวิทยาลัย ให้มีความรู้ ทักษะ และศักยภาพสูงข้ึน โดยสร้างแรงจูงใจในการเข้ารับการฝึกอบรม
และสอบวัดมาตรฐานวชิาชีพที่มีกําหนดไว้ในระดับสากล 
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ยุทธศาสตรท์ี่ ๒ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสนับสนุนการเรียนการสอน เพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย 

• สนับสนุนการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอเิล็กทรอนิกส ์(e-book) เพ่ือลดปริมาณการใช้กระดาษ 

• จัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจําห้องเรียน หอ้งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้ได้มาตรฐานและ
เพียงพอ 

• ส่งเสริมให้มีการนําซอฟต์แวร์เปิดเผยรหัส (Open Source Software) มาใช้เป็นเครือ่งมือในการ
เรียน การสอน และการวิจัยตอ่ยอดเพ่ือส่งเสริมให้เกิดนักพัฒนารุ่นใหม่ ตามแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร ฉบับที่ 2 ของประเทศไทย พ.ศ. 2552 – 2556 

• จัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ ์

• จัดหาระบบทดสอบความรู้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษา 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย 

• ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และขยายพ้ืนที่ใหบ้ริการให้
เพียงพอและครอบคลุมพ้ืนทีใ่ห้บริการ 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๔ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และการบริการ
ด้านการศึกษา 

• กําหนดนโยบายในการพัฒนาระบบงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

• พัฒนาระบบบริหารจัดการสาํนักงาน ให้เป็นศูนย์กลางที่สอดคลอ้งและสามารถบูรณาการใช้งาน
ร่วมกันได ้

• จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือให้บริการแก่นักศึกษาให้เพียงพอและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่
กําหนด 
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สว่นท่ี 4 โครงการ แผนงาน/กิจกรรม 

4.1 โครงการ 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารอย่างมวีิจารณญาณและรู้เท่าทัน 

วัตถุประสงค ์ เพ่ือพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
อย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน 

• โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

• โครงการฝึกอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๒  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสนับสนุนการเรียนการสอน เพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย 

วัตถุประสงค ์ เพ่ือนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ในการเรียนการสอน 

• โครงการจดัหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการเรียนการสอน 

• โครงการจดัหาซอฟต์แวรล์ิขสทิธิ์ 

• โครงการทดสอบความรูด้้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษา 

• โครงการจดัตั้งศูนย์ดาว์นโหลดโปรแกรมเปิดเผยรหัส (Open Source Software) 
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ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย 

วัตถุประสงค์  เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารให้มีประสิทธิภาพ ได้
มาตรฐานและเหมาะสมกับการใช้งานอย่างเพียงพอและทั่วถึง รวมทั้งมีความมั่นคงปลอดภัย
ของระบบเครอืข่ายและระบบสารสนเทศ 

• โครงการเชือ่มโยงเครือข่ายระหว่างอาคาร 

• โครงการปรับปรุงระบบเครอืข่ายไร้สาย 

• โครงการปรับปรุงระบบเครอืข่าย 

• โครงการปรับปรุงอุปกรณ์สํารองไฟฟ้า 

• โครงการจดัหาระบบป้องกันการบุกรุกและโจมตีระบบเครอืข่าย 

• โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบผูใ้ช้งานอินเทอร์เน็ต 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๔ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และการบริการ
ด้านการศึกษา 

วัตถุประสงค ์ เพ่ือนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรอื พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการ 
ด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารที่เหมาะสม มาใชใ้นการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพ ความคล่องตัว ให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  

• โครงการพัฒนาระบบบัญชี 3 มิต ิ

• โครงการพัฒนาระบบงานบุคคล 

• โครงการพัฒนาระบบทะเบียนนักศึกษา 

• โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบรหิาร (MIS) 

• โครงการพัฒนาระบบให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) 

• โครงการพัฒนาระบบบริหารอิเล็กทรอนิกส ์(e-Management) 
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4.2 แผนงาน/กิจกรรม 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารอย่างมวีิจารณญาณและรู้เท่าทัน 

 
โครงการ แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
หน่วยงาน 

โครงการฝึกอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 
 

อบรมหลักสตูร Microsoft Office 
2010 

2553 กองกลาง 

โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 

เข้าร่วมอบรม อบรมเชิงปฏิบัติการ 
สัมนาทางวิชาการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร 

2554  
ถึง 

2556 

ศูนย์
คอมพิวเตอร ์

ยุทธศาสตรท์ี่ ๒  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสนับสนุนการเรียนการสอน เพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 
โครงการ แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
หน่วยงาน 

โครงการจัดหาคอมพิวเตอรแ์ละอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการเรียน 
การสอน 

 

จัดหาและตดิตัง้เคร่ืองฉายภาพ
(Projector) ประจําหอ้งเรียน 

2553 
 

ศูนย์
คอมพิวเตอร ์

จัดหาคอมพิวเตอร์พกพาสําหรับการ
เรียนการสอน 

2553 

โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสทิธ์ิ 
 

จัดหา Microsoft Volume License 2553 
ถึง 

2556 จัดหา Adobe Software  

จัดหาโปรแกรมป้องกันไวรัส
คอมพิวเตอร ์

โครงการจัดตั้งศูนย์ดาว์นโหลดโปรแกรม
เปิดเผยรหัส (Open Source 
Software) 

จัดหาโปรแกรมเปิดเผยรหัส  
(Open Source Software) 

2554 
ถึง 

2556 
โครงการทดสอบความรูด้้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

จัดหาระบบทดสอบความรู้ดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
สําหรับนักศึกษา 
 

2554 ศูนย์
คอมพิวเตอร ์
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ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 

 
โครงการ แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
หน่วยงาน 

โครงการเชือ่มโยงเครือข่ายระหว่าง
อาคาร 

 

เชื่อมโยงเครอืข่ายด้วยคู่สายโทรศัพท ์ 2553 
ถึง 

2554 

ศูนย์
คอมพิวเตอร ์

เชื่อมโยงเครอืข่ายด้วยสายใยแก้วนํา
แสง 

2553 
 

โครงการปรับปรุงระบบเครอืข่ายไร้สาย 
 

จัดหาอุปกรณ์และติดตั้งกระจาย
สัญญาณไร้สาย 

2553 
ถึง 

2556 
โครงการปรับปรุงระบบเครอืข่าย 
 

จัดหาและตดิตัง้อุปกรณ์สลับ
สัญญาณหลัก/ประจําอาคาร 

2553 

เพ่ิมจุดเชือ่มตอ่ระบบเครอืข่าย 2553 
ถึง 

2556 
โครงการจัดหาระบบป้องกันการบุกรุก
และโจมตีระบบเครือข่าย 

จัดหาระบบป้องกันการบุกรกุและ
โจมตีระบบเครือข่าย 

2555 

โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบผูใ้ช้งาน
อินเทอร์เน็ต 
 

ติดตั้ง RADIUS Server 
ติดตั้งระบบ Captive Portal 

2554 
ถึง 

2556 
โครงการปรับปรุงอุปกรณ์สํารองไฟฟ้า 
 

จัดหาอุปกรณ์สํารองไฟฟ้า 2556 ศูนย์
คอมพิวเตอร ์
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ยุทธศาสตรท์ี่ ๔ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และการบริการด้าน
การศึกษา 

 
โครงการ แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
หน่วยงาน 

โครงการพัฒนาระบบงานบุคคล นําเข้าข้อมูลเข้าสู่ระบบ 2554 
 

กองกลาง 

โครงการพัฒนาระบบบัญชี 3 มิต ิ ติดตั้งโปรแกรมและทดสอบระบบ 2554 
ถึง 

2555 

ศูนย์
คอมพิวเตอร ์

โครงการพัฒนาระบบทะเบียนนักศึกษา จัดหาระบบทะเบียนนักศึกษาใหม ่ 2554 
ถึง 

2556 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหาร (MIS) 

 

จัดหาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหาร 

2554 
ถึง 

2556 
โครงการพัฒนาระบบให้บริการ
อิเล็กทรอนิกส ์(e-Service) 

 

จัดหาระบบใหบ้ริการอิเล็กทรอนิกส ์ 2554 
ถึง 

2556 
โครงการพัฒนาระบบบริหาร
อิเล็กทรอนิกส ์(e-Management) 

จัดหาระบบบริหารอิเล็กทรอนิกส์ 2554 
ถึง 

2556 
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สว่นท่ี 5 การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล 

5.1 การบรหิารจัดการ 

ขั้นตอนการดาํเนินงาน 

• ศึกษาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 – 2556 ของประเทศ
ไทย 

• ศึกษาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2554 – 2556  
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

• จัดทําแผนแมบ่ทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2553 – 2556 

• จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 

5.2 การติดตามประเมินผล 

ขั้นตอนการดาํเนินงาน 

• สร้างตัวชี้วัดแต่ละยุทธศาสตร์ 

• สํารวจความพึงพอใจของผู้ใชง้าน 
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สว่นท่ี 6 ตัวชีว้ัด 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารอย่างมวีิจารณญาณและรู้เท่าทัน 

• จํานวนหลักสูตรท่ีจัดอบรม (เชิงปริมาณ) 

• จํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารในแต่ละหน่วยงาน  
(เชิงปริมาณ) 

• จํานวนบุคลากรที่ผ่านการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร โดยผลการ
ทดสอบหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝึกอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 (เชิงคุณภาพ) 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๒  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสนับสนุนการเรียนการสอน เพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพ 
  การศึกษาของมหาวิทยาลัย 

• จํานวนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการเรียนการสอน (เชิงปริมาณ) 

• จํานวนซอฟตแ์วร์เปิดเผยรหัส(Open Source Software) ที่นํามาใช้สนับสนุนการเรียนการสอน       
(เชิงปริมาณ) 

• จํานวนนักศึกษาที่ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร   
ในแต่ละปีการศึกษา (เชิงปริมาณ) 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย 

• จํานวนจุดให้บริการที่เพ่ิมข้ึนในแต่ละปีการศึกษา (เชิงปริมาณ) 

• ปริมาณการใชง้านระบบเครือข่ายที่เพ่ิมข้ึนในแต่ละปีการศึกษา (เชิงปริมาณ) 

• คุณภาพการให้บริการจากการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ช้งาน (เชิงคุณภาพ) 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๔ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และการบริการ
ด้าน การศึกษา 

• จํานวนระบบงานสารสนเทศที่ใช้งาน (เชิงปริมาณ) 

• จํานวนระบบงานสารสนเทศที่พัฒนาข้ึนมาใหม่ (เชิงปริมาณ) 

• จํานวนผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ (เชิงปริมาณ) 

• ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ (เชิงคุณภาพ) 
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แผนการปฏิบติังานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปี 2553 - 2554 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารอย่างมวีิจารณญาณและรู้เท่าทัน 

โครงการ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
โครงการฝึกอบรมความรู้
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสาร 

อบรมหลักสตูร Microsoft Office 2010 เม.ย. 
2554 

กองกลาง 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๒  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสนับสนุนการเรียนการสอน เพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย 

โครงการ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
โครงการจัดหา
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับการเรียน 
การสอน 

จัดหาและตดิตัง้เครื่องฉายภาพ(Projector) 
ประจําห้องเรียน 

ก.ย. 
2553 

ศูนย์คอมพิวเตอร ์

จัดหาคอมพิวเตอร์พกพาสําหรับการเรียนการ
สอน 

ก.ย. 
2553 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 

โครงการ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
โครงการเชือ่มโยงเครือข่าย
ระหว่างอาคาร 

เชื่อมโยงเครือข่ายด้วยคู่สายโทรศัพท ์
(ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง) 

ม.ค. 
2554 

ศูนย์คอมพิวเตอร ์

เชื่อมโยงเครือข่ายด้วยสายใยแก้วนําแสง 
(อาคารศูนย์ประชุม 3,000 ที่น่ัง) 

ต.ค. 
2553 

โครงการปรับปรุงระบบ
เครือข่าย 

จัดหาและตดิตัง้อุปกรณ์สลับสัญญาณหลัก/
ประจําอาคาร 

ส.ค. 
2553 

เพ่ิมจุดติดตั้งระบบเครอืข่าย 
(ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) 

ก.ค. 
2553 

เพ่ิมจุดเชือ่มตอ่ระบบเครอืข่าย 
(ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง) 

ก.พ. 
2554 

เพ่ิมจุดติดตั้งระบบเครอืข่าย 
(อาคารศูนย์ประชุม 3,000 ที่น่ัง) 

ม.ค. 
2554 

โครงการปรับปรุงระบบ
เครือข่ายไร้สาย 

จัดหาและตดิตัง้อุปกรณ์กระจายสัญญาณไรส้าย ต.ค. 
2554 
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