
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน่วยพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบ 
หน่วยพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงขององค์กร ที่จะน าเอา

เทคโนโลยี  การพัฒนาเทคโนโลยี และระบบสารสนเทศต่างๆ มาอ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน 

ของหน่วยงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานสามารถด าเนินการได้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจ าเป็นต้อง

อาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาสารสนเทศ  ระบบฐานข้อมูล และการให้บริการต่างๆ ที่มีอยู่มากมาย 

ให้เป็นระบบเพ่ือให้หน่วยงานหรือผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสารเทศได้อย่างรวดเร็ว ไม่มีข้อจ ากัด

ทางด้านเวลา  ดังนั้นในการพัฒนาการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐด้วยการน าระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้เพ่ือปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพ มีความถูกต้อง รวดเร็ว  อันจะเป็น

ประโยชน์ต่อการจัดการและการตัดสินใจของผู้บริหารนั้นจึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 

หน่วยพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เล็งเห็นความส าคัญในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ โดยมุ่งเน้นการใช้ระบบสารสนเทศที่มีมาตรฐาน และรวดเร็ว

ในการใช้งานตลอดจนการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศท่ีมีอยู่มาวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลข้อมูลที่ได้เพ่ือน ามา

ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร  และก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานต่อไป 

วิสัยทัศน์ 

หน่วยพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ให้บริการสารสนเทศและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยน า

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลและมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

พันธกิจ 

1. พัฒนาและน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการ 

2. พัฒนาและน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการอย่างมีคุณภาพ 

เป้าหมาย 

1. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ และการบริการ 

2. พัฒนาผู้ให้บริการให้มีทักษะรองรับเทคโนโลยีการบริการสมัยใหม่ 

3. พัฒนาระบบงานบริการให้ได้มาตรฐานสากล 

วัตถุประสงค์ 

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานให้ได้มาตรฐาน สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายในและ

ภายนอกได้อย่างทั่วถึง 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน ทั้งด้านการเรียนการสอน  การบริหาร  การวิจัยและ

บริการวิชาการ งบประมาณ และการประกันคุณภาพ 

3. มีระบบรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศที่มั่นคง 



แผนระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

วัตถุประสงค์การจัดท าแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ 

1. มีกรอบแนวทางในการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริการและการตัดสินใจของ

บุคคลากรและผู้บริหาร 

2. มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริการและการตัดสินใจของบุคลากรและผู้บริหาร ที่ใช้

ร่วมกัน โดยสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารจัดการและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

ประสิทธิผล รวมทั้งสามารถเข้าถึงบริการข้อมูลสารสนเทศได้ทุกด้านและมีความพึงพอใจในการให้บริการใน

ปีงบประมาณ 2563 

3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเชื่อมโยงระบบกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

เป้าหมายแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ 

1.ด าเนินการสร้างและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริการ และการตัดสินใจของบุคลากรและ

ผู้บริหารเพ่ือสนับสนุนภารกิจของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

2.บูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการและให้บริการในทุกด้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ   

หน่วยพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบ 

 
 

 

 

 

 

 

 

ประชุมคณะท างานด้านระบบ

สารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

ดิจิทัล 

 

จัดท าแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ผู้บริหารศูนย์ฯ 

ปฏิบัติงานตามแผนงานประจ าปี 

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

และประเมินผล  ติดตาม 

วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน 

ด ำเนินงำนตำมแผน 

ผู้บริหารศูนย์ฯ 

ส่งคืนแก้ไขตามมตฯิ 

- ระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริการ 

- ระบบสารสนเทศเพื่อการ

ตัดสินใจ 

- การประเมินความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บริการ 



แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจ าปีงบประมาณ 2563 

พัฒนาระบบสารสนเทศข้ึนใหม่ให้มีการใช้งานที่สอดคล้องจากระบบเดิมเพ่ือใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการ และการควบคุม ระบบจะเชื่อมโยงข้อมูลที่มีอยู่ใน 

ระบบประมวลผลรายการเข้าด้วยกันเพ่ือประมวลและสร้างสารสนเทศที่เหมาะสมและจ าเป็นต่อการบริหารงานดังนี้ 

 

กิจกรรม ระยะเวลาการด าเนินงาน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. รวบรวม ศึกษาองค์ประกอบ และองค์ความรู้
เทคโนโลยสีารสนเทศ และขัน้ตอนการด าเนินงานใน
ปัจจุบนั 

            

2. ประชุมคณะท างานดา้นระบบสารสนเทศ ศูนย์
เทคโนโลยดีิจิทัล 

            

3. พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลภาวะการมี
งานท าของบัณฑิต 

            

4. ปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี 
(pbru.ac.th) 

            

5. พัฒนาระบบระบบรายงานตวับัณฑิตในการเข้ารับ
ปริญญาบตัร  

            

6. พัฒนา PBRU APP แอพพลชิันส าหรับอุปกรณ์
ประเภท Mobile เพื่อแสดงข้อมูลของมหาวิทยาลยัฯ 

            



กิจกรรม ระยะเวลาการด าเนินงาน 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7. พัฒนาระบบจองห้องเรียน / ห้องประชุมออนไลด์              
8. พัฒนาระบบ One Stop IT Service             

9. ระบบกองทุนสวสัดิการมหาวทิยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 

            

10. พัฒนาระบบประชาสัมพนัธข์้อมูลต่างๆ เช่น 
ข้อมูลการใช้ห้องฝึกอบรม ข้อมูลการรอรับบริการ
ด้านคอมพิวเตอร์ (IT CLINIC) ผ่าน Digital Signage 
Kiosk 

            

11.  พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านสถิติการให้บริการ
ของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล 

            

12. DTC KM : ระบบการจัดการความรู้ของศูนย์
เทคโนโลยดีิจิทัล 

            

13  ปรับปรุงเว็บไซต์ศูนย์เทคโนโลยีดจิิทัล 
(ict.pbru.ac.th) 

            



การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 จุดแข็ง  (Strengths) 

1. หน่วยพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ให้ความส าคัญต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างดี 

โดยมีการตั้งทีมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้การบริหารจัดการ เป็นไปได้ด้วยความ

เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 

2.  มีแนวทางการด าเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

3. มีบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านการจัดท าเว็บไซต์และพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีความรู้ 

และความตั้งใจในการปฏิบัติงาน 

 จุดอ่อน  (Weaknesses) 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศ ในบางส่วนยังไม่ครบถ้วนเรียบร้อยเท่าท่ีควร  

2. ขาดการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศองค์กร 

 โอกาส (Opportunities) 

1. ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลมีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ ความก้าวหน้าในหน้าที่การ

งานโดยมีการจัดอบรม ส่งไปอบรม ศึกษาดูงานของหน่วยงานต่างๆ  

2. ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มี วัสดุ-อุปกรณ์ อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานเพียงพอ 

 อุปสรรค์(Threats) 

1. หน่วยงานบางส่วนที่ขอใช้บริการในการพัฒนาระบบสารสนเทศ มีความต้องการใช้ระบบที่ซับซ้อน

และเฉพาะด้าน ทางหน่วยฯต้องศึกษาข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมเพ่ือให้ความเข้าใจระหว่างผู้ขอ

ใช้บริการกับผู้พัฒนาระบบมีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน จึงท าให้ระบบการจัดเก็บข้อมูลโดยรวมเกิด

ความล่าช้ากว่าที่ควร 

2. หน่วยงานที่ขอรับบริการมักจะส่งข้อมูลเพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศ มาในเวลากระชั้นชิด ท าให้ต้อง

เร่งด าเนินการ บางครั้งข้อมูลบางส่วนที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศ ไม่ครบถ้วน

สมบูรณ์ จึงอาจเกิดความเสี่ยงในการผิดพลาดได้สูง 


