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[ก]แผนปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

คํานํา 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้จัดทําแผนปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 เพ่ือเป็นการส่งเสริมการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติราชการ และตัวบ่งช้ี 
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม พ.ศ.2561-2565 และแผนปฏิบัติราชการประจําปีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ.2561 
  แผนปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ฉบับน้ี ประกอบด้วย บทนํา แผนปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการติดตาม
และประเมินผล โดยมีวัตถุประสงค์ดังน้ี 
  1. เพ่ือพัฒนาทักษะเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมีโครงการรองรับ 7 โครงการ วงเงิน 
3,458,595.- บาท 
  2. เพ่ือจัดหาเทคโนโลยีเพ่ือบริการด้านการเรียนการสอน โดยมีโครงการรองรับ 3 โครงการ 
วงเงิน 8,510,800.- บาท 
  3. เพื่อบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยมีโครงการรองรับ 3 โครงการ วงเงิน 5,160,500.- บาท 
  4. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศส่วนกลางสําหรับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 
โดยมีโครงการรองรับ 5 โครงการ วงเงิน 4,364,100.- บาท 
  5. เพ่ือพัฒนาเว็บไซต์ หน่วยงาน ผู้สอน เป็นแบบ Responsive Web โดยมีโครงการรองรับ 
6 โครงการ วงเงิน 16,803,000.- บาท 
  โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับโครงการ กิจกรรม รวมทั้งผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการและ
กิจกรรมอย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และการดําเนินโครงการได้กําหนดตัวช้ีวัดไว้ จํานวน 5 ตัวช้ีวัด 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม หวังเป็นอย่างย่ิงว่าแผนปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ฉบับน้ี จะเป็นแนวทางการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ 
มหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดต่อไป 

 

คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 



 
 

[ข]แผนปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

สารบัญ 

 

 หน้า
คํานาํ [ก]
สารบัญ [ข]
บทสรปุผูบ้ริหาร [ค]
ส่วนที่ 1 บทนาํ 
 1.1 หลักการและเหตุผล 1
 1.2 กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
 1.3 ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 3
 1.4 วัตถุประสงค์ 4
 1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 5
 1.6 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 5
ส่วนที่ 2  แผนปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ 6
ส่วนที่ 3  การติดตาม และประเมินผล 
 3.1 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 19
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 3.3 การติดตามแผนปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 20
ส่วนที่ 4  คาํอธิบายตัวชี้วัด ข้อมูลที่ติดตาม การประเมิน/คาํนวณ และเกณฑ์ในการประเมิน 
 4.1 คําอธิบายตัวช้ีวัด ข้อมูลการติดตามประเมินผล/คํานวณ/เกณฑ์ในการประเมิน 26
  
ภาคผนวก 
 ก. แผนการดําเนินงาน การปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราภัฏจันทรเกษม 34
 ข. คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําร่างแผนกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 35
 

  



 
 

[ค]แผนปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

บทสรุปผู้บริหาร 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้จัดทําแผนปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ และค่าเป้าหมายของวัตถุประสงค์ จํานวน              
5 ตัวช้ีวัด มีโครงการทั้งสิ้น 24 โครงการ วงเงินรวม 38,296,995.- บาท แบ่งโครงการตามวัตถุประสงค์ได้ดังน้ี 
 

   1. เพ่ือพัฒนาทักษะเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมีโครงการรองรับ 7 โครงการ วงเงิน 
3,458,595.- บาท 
  2. เพ่ือจัดหาเทคโนโลยีเพ่ือบริการด้านการเรียนการสอน โดยมีโครงการรองรับ 3 โครงการ 
วงเงิน 8,510,800.-บาท 
  3. เพ่ือบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี
โครงการรองรับ 3 โครงการ วงเงิน 5,160,500.- บาท 
  4. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศส่วนกลางสําหรับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาโดย
มีโครงการรองรับ 5 โครงการ วงเงิน 4,364,100.- บาท 
  5. เพ่ือพัฒนาเว็บไซต์ หน่วยงาน ผู้สอน เป็นแบบ Responsive Web โดยมีโครงการรองรับ 
6 โครงการ วงเงิน 16,803,000.- บาท 
 

  โครงการที่ระบุในแผนปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม หน่วยงานที่รับผิดชอบจะได้นําไปปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
ตัวช้ีวัดแผนงานต่อไป มหาวิทยาลัยได้กําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จของวัตถุประสงค์ จํานวน 5 ตัวช้ีวัด ดังต่อไปน้ี 
 ตัวช้ีวัดที่ 1  ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
    ในด้านทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21  
      ค่าเป้าหมาย ≥ ร้อยละ 80  
 ตัวช้ีวัดที่  2   ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    ของมหาวิทยาลัย ค่าเป้าหมาย ≥ ร้อยละ 85 
      ตัวช้ีวัดที่  3   ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยดิจิทัลในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏจากองค์กร 

ที่ได้รับการยอมรับ ค่าเป้าหมาย อันดับที่ 10 
 ตัวช้ีวัดที่  4    ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา และบุคลากรท่ีมีต่อระบบสารสนเทศสว่นกลาง   
   ค่าเป้าหมาย ≥ 3.51 
 ตัวช้ีวัดที่ 5   จํานวนเว็บไซต์แบบ Responsive Web  ค่าเป้าหมาย 20 เว็บไซต์ 
  



 
 

 
 

1แผนปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ส่วนที่ 1 
บทนํา 

  
1.1 หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
ไ ด้ กําหนดมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาไว้ในหมวด  6 ดัง น้ี  มาตรา  47 
ให้สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 48 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหาร และมาตรา 50 สถานศึกษาต้องเตรียมเอกสารหลักฐานแสดงต่างๆ 
สําหรับการประกันคุณภาพการศึกษา  
 ดังน้ัน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจึงได้จัดทําแผนปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  เพ่ือเป็นการส่งเสริมการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในและให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565  
และแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ในการจัดทําแผนดังกล่าว ซึ่งมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้องเพ่ือนําไปสู่
การปฏิบัติในทิศทางเดียวกันต่อไป 
 
1.2 กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 แผนปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่มีความรู้ความสามารถและมี
ความเกี่ยวข้องกับแผนดังกล่าว โดยผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือร่วมกันระดมความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะ
ที่เป็นประโยชน์ ร่วมกับการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลโครงการและกิจกรรมที่เก่ียวข้อง เพ่ือนํามาใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการจัดทําแผนดังกล่าว 
 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ต้ังแต่การ
กําหนดนโยบาย รูปแบบแนวทางการจัดทําแผน และการติดตามและประเมินผล โดยมีเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ.2561 – 2565  
และแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2561 เป็นกรอบในการจัดทําแผน โดยมุ่งเน้นให้หน่วยงานและบุคลากร
ที่มีส่วนเก่ียวข้องได้มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทําแผน เ พ่ือนําไปสู่การปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน                
โดยกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปได้ตามแผนภาพต่อไปน้ี 
 
 
 
 



 
 

 
 

2แผนปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

แผนภาพกระบวนการจัดทาํแผนปฏิบัติงานเทคโนโลยสีารสนเทศ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

การประกันคณุภาพการศึกษาภายใน แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
พ.ศ.2561 - 2565 

แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

( พ.ศ.2558 – 2561 ) แผนปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ( ร่าง 1 )

คณะกรรมการ 
ด้านการเงนิ 
งบประมาณ 

การจัดหารายได้ 
และผลประโยชน ์
จากทรัพย์สิน 

ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2560 

แผนปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ( ร่าง 2 ) 

เสนอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านนโยบายและแผน 
ในคราวประชมุครั้งที่ 2/2561 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 

นําเสนอที่ประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ในคราวประชมุวาระท่ี 10/2561 วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 

จัดทําและเผยแพร่ แผนปฏิบัติงานเทคโนโลยีสรสนเทศ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
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จากแผนภาพข้างต้นสามารถสรุปกระบวนการการจัดทําแผนปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ดังน้ี 

1. กําหนดรูปแบบการจัดทําแผนให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน           
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 - 2565 และแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

2. แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
3. รวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์โครงการและกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับแผนปฏิบัติงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยโครงการและกิจกรรมจะต้องสอดคล้องและตรงกับโครงการ
และกิจกรรมในแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

4. ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่  25 
สิงหาคม พ.ศ. 2560 เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของโครงการและกิจกรรม กําหนดวัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย และหน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมกัน 
 5. เสนอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านนโยบายและแผนจัดทําและเผยแพร่แผนปฏิบัติงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 6. นํา (ร่าง) แผนปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ  
 7. จัดทําและเผยแพร่ฯ 
 
1.3 ความสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม กับแผนปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การจัดทําแผนปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 น้ี มีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด และกลยุทธ์ของ
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  พ.ศ. 2561 – 2565 ดังน้ี 
 
 
 



 
 

 
 

4แผนปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
มจษ. 

เป้าประสงค์  
มจษ. 

ตัวชี้วัด
แผนกลยุทธ์ มจษ.

เป้า
หมาย 

กลยทุธ ์ 
มจษ. 

วัตถุประสงค์
ของแผน 

1.การผลิตและพัฒนา
ศักยภาพบัณฑิตท่ีสอดคล้อง
กับการพัฒนาประเทศ    
และการเปลี่ยนแปลง     
ของโลกศตวรรษท่ี 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.การพัฒนาประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจัดการศึกษา
ตามหลักธรรมาภิบาล    
และการประกันคุณภาพ
การศึกษา  
 

บัณฑิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม    
มีทักษะแห่งศตวรรษ 
ท่ี 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยเป็น
องค์กรสมัยใหม่  
มีการขับเคลื่อนโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล      
ในการบริหารงาน 
(SMART CRU) 

ตัวชี้วัดท่ี 1.1 ร้อยละ
ความพึงพอใจของ
นายจ้าง
ผู้ประกอบการ  
ท่ีมีต่อบัณฑิต
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏจันทรเกษม 
ในด้านทักษะ 
ในศตวรรษท่ี 21  
และคุณลักษณะ
บัณฑิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม 
 
ตัวชี้วัดท่ี 5.4 ร้อยละ
ความพึงพอใจของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ต่อการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัล
ของมหาวิทยาลัย 
 

80 
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1.1 บรูณาการทกัษะ
ศตวรรษท่ี 21  
และคุณลักษณะ
บัณฑิตจันทรเกษม 
กับการเรียนการสอน
ทุกรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.9 พัฒนาองค์กร 

สู่การเป็น  
SMART CRU  

ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
และข้อมูลสารสนเทศ
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

1.เพ่ือพัฒนาทักษะเพ่ือ 
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
2.เพ่ือจัดหาเทคโนโลยี 
เพ่ือบริการด้านการเรียน 
การสอน 
3.เพ่ือบริหารจัดการ 
และยกระดับคุณภาพ
การศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
4.เพ่ือพัฒนาระบบ
สารสนเทศส่วนกลาง 
สําหรับผู้บริหาร อาจารย์ 
บุคลากร และนักศึกษา 
5.เพ่ือพัฒนาเว็บไซต์ 
หน่วยงาน ผู้สอน  
เป็นแบบ  
Responsive Web 
 

 
1.4 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาทักษะของบุคลากรและนักศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความพร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 

2. เพ่ือจัดหาปรับปรุงเทคโนโลยีให้มีความพร้อมใช้และทันสมัยรองรับการบริการการเรียนการสอนใน
ยุคดิจิทัล 

3. เพ่ือยกระดับคุณภาพในการบริหารจัดการองค์กร และจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศสู่การเป็น Smart CRU 

4. ยกระดับความสามารถในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เพ่ือเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลช้ันแนวหน้า 
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1.5 ประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักศึกษาและบุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะที่จําเป็นสําหรับในศตวรรษที่ 21 ที่มากขึ้น 
2. มีเทคโนโลยีที่สนับสนุนในการเรียนการสอนที่ทันสมัย เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
3. มีระบบสารสนเทศท่ีนํามาบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและเป็น Smart CRU 
4. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารวิชาการผ่านเว็บไซต์มากขึ้นอันนําไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัย

อิเล็กทรอนิกสใ์นอันดับแนวหน้าของประเทศ 
 
1.6 ตัวชี้วัดและคา่เป้าหมาย  

ตามวัตถุประสงค์ของแผนเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 สามารถกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จและค่าเป้าหมายได้ จํานวน 5 ตัวช้ีวัด ดังต่อไปน้ี 

 

 วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

1. เพ่ือพัฒนาทักษะของบุคลากรและ
นักศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 
 

1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ใน ด้ านทั กษะทาง ด้ าน เทค โน โล ยี
สารสนเทศและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 80  
 
 

ร้อยละ
 

2. เพ่ือจัดหาปรับปรุงเทคโนโลยีเพ่ือบริการ
ด้านการเรียนการสอน 
 

2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียต่อการบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

85 
  

ร้อยละ

3. เพ่ือบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพ
การศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

3. ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยดิจิทัล
ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏจากองค์กร 
ที่ได้รับการยอมรับ 

10 
 
 

อันดับ
 

4. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศส่วนกลาง
สําหรับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร  
และนักศึกษา 
 

4. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา 
และบุคลากรทีม่ีต่อระบบสารสนเทศ
ส่วนกลาง  

≥ 3.51  
 

ระดับ

5. เพ่ือพัฒนาเว็บไซต์ หน่วยงาน ผู้สอน  
เป็นแบบ Responsive Web 
 

5. จํานวนเว็บไซต์แบบ Responsive 
Web 

20 เว็บไซต์
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ส่วนที่ 2 
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 1. จํานวนโครงการทั้งหมดมี 24 โครงการ 
 2. งบประมาณที่ใช้ทั้งหมด 38,296,995.- บาท 
 3. สามารถให้บริการนักศึกษาทั้งหมด 12,000 คน 
 4. มีการพัฒนาระบบทั้งหมด 8 ระบบ 
 
รายละเอียดโครงการและกิจกรรม 
 การจัดทําแผนปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ได้มีการกําหนดโครงการและกิจกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผน เพ่ือให้
ลักษณะโครงการและกิจกรรมมีความเช่ือมโยง ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติราชการ
ของมหาวิทยาลัย 
 โดยโครงการและกิจกรรมที่กําหนดในแผนได้ผ่านการวิเคราะห์ความเช่ือมโยงกับตัวช้ีวัดและกลยุทธ์
ของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ.2561 – 2565 และแผนปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 สามารถจําแนกวัตถุประสงค์ ได้ดังน้ี 
 1. เพ่ือพัฒนาทักษะเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีตัวช้ีวัดจํานวน 1 ตัวช้ีวัด มีโครงการรองรับ
จํานวน 7 โครงการ วงเงินทั้งหมด 3,458,595.- บาท 
 2. เพ่ือจัดหาเทคโนโลยีเพ่ือบริการด้านการเรียนการสอน มีตัวช้ีวัดจํานวน 1 ตัวช้ีวัด มีโครงการรองรับ 
3 โครงการ วงเงินทั้งหมด 8,510,800.- บาท 
 3. เพ่ือบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีตัวช้ีวัดจํานวน     
1 ตัวช้ีวัด มีโครงการรองรับจํานวน 3 โครงการ วงเงินทั้งหมด 5,160,500.- บาท 
 4. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศส่วนกลางสําหรับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มีตัวช้ีวัด
จํานวน 1 ตัวช้ีวัด มีโครงการรองรับจํานวน 5 โครงการ วงเงินทั้งหมด 4,364,100.- บาท 
 5. เพ่ือพัฒนาเว็บไซต์ หน่วยงาน ผู้สอน เป็นแบบ Responsive Web มีตัวช้ีวัดจํานวน 1 ตัวช้ีวัด      
มีโครงการรองรับจํานวน 6 โครงการ วงเงินทั้งหมด 16,803,000.- บาท 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

7 แผนปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

วัตถุประสงค์ของแผนฯ ข้อ 1 เพื่อพัฒนาทักษะของบคุลากรและนักศกึษาเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมในด้านทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21    

    ค่าเป้าหมายร้อยละ 80    
กลยุทธ์/
ตัวชี้วัด 
มจษ. 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ 
ประเภทโครงการ 

ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 
(หน่วย:บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ตาม 
พันธกิจ 

ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ 

1 โครงการที่ 1 อบรมและพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์สําหรบันักศึกษา     3,000  
 กิจกรรมที่ 1 อบรมคอมพิวเตอร์สําหรับ

นักศึกษา   
-  เพื่อการให้บริการฝึกอบรมทักษะ

คอมพิวเตอร์สําหรับนักศึกษา 
  400 คน พ.ย. 60 3,000 สํานักวิทยบริการฯ 

 กิจกรรมที่ 2 อบรมการสืบค้นข้อมูล
สารสนเทศห้องสมุด 

-  เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏจันทรเกษมมีทักษะการค้นคว้าข้อมูล
สารสนเทศห้องสมุด 

  200 คน ม.ค.-ก.พ.61 - สํานักวิทยบริการฯ 

1 โครงการ 2 พัฒนานักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0   219,870
 กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ

เตรียมความพร้อมของนักศึกษาในยุค 
Thailand 4.0” 

1. เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ยุคไทย
แลนด์ 4.0 

2. เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ให้มี
คุณภาพและคุณธรรมตามความต้องการ
ของสังคมตลอดจนมีศักยภาพในการ
ดํารงชีวิตประกอบอาชีพและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของประเทศ 

3. เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิต
ที่พึงประสงค์

  30 คน
 

3.51 
 
 
 
 

3.51 

ก.พ.- มี.ค.61
 

4,970 คณะวิทยาศาสตร์ 

 กิจกรรมที่ 2 เสวนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์    200 คน ธ.ค.60 30,200 คณะวิทยาศาสตร์ 
 กิจกรรมที่ 3 อบรมพัฒนาทักษะซอฟท์แวร์    30 คน เม.ย.-พ.ค.61 32,250 คณะวิทยาศาสตร์ 



 
 

 
 

8 แผนปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 
กลยุทธ์/
ตัวชี้วัด 
มจษ. 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ 
ประเภทโครงการ 

ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 
(หน่วย:บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ตาม 
พันธกิจ 

ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ 

 กิจกรรมที่ 7 เปิดโลกนวัตกรรมเทคโนโลยี
มัลติมีเดีย 

   120 คน ก.พ.61 31,400 คณะวิทยาศาสตร์ 

 กิจกรรมที่ 4 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
เสริมสร้างทักษะทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

   40 คน ม.ค.-ก.พ.61 17,300 คณะวิทยาศาสตร์ 

 กิจกรรมที่ 5 เปิดโลกแห่งเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

   100 คน เม.ย.61 42,600 คณะวิทยาศาสตร์ 

 กิจกรรมที่ 6 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
เสริมสร้างทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   40 คน มี.ค.-เม.ย.61 16,900 คณะวิทยาศาสตร์ 

 กิจกรรมที่ 7 เปิดโลกนวัตกรรมเทคโนโลยี
มัลติมีเดีย 

   120 คน ก.พ.61 31,400 คณะวิทยาศาสตร์ 

 กิจกรรมที่ 8 เตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อ
เข้าสู่เป็นนักอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
อุตสาหกรรมสําหรับนักศึกษารุ่นใหม่ 

   20 คน ส.ค.61 12,300 คณะวิทยาศาสตร์ 

 กิจกรรมที่ 9 พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้าง
ทักษะทางหุ่นยนต์อุตสาหกรรมไทยแลนด์ 4.0 

   20 คน ก.พ.-มี.ค.61 27,810 คณะวิทยาศาสตร์ 

 กิจกรรมที่ 10 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
เสริมสร้างทักษะทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 

   20 คน มี.ค.-เม.ย.61 4,140 คณะวิทยาศาสตร์ 

1 โครงการที่ 3  ส่งเสริมสนับสนนุและการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 

  2,000,000

 กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

เพื่อให้มหาวิทยาลัยจัดหาสื่อการเรียนการ
สอนทางด้านเทคโนโลยีเพื่อความสอดคล้อง
กับหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา 
 

  ร้อยละ 80 ม.ค.-ส.ค.61 2,000,000
 

ส่วนกลาง
(สํานักวิทยบริการฯ

และ 
คณะวิทยาศาสตร์) 



 
 

 
 

9 แผนปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 
กลยุทธ์/
ตัวชี้วัด 
มจษ. 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ 
ประเภทโครงการ 

ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 
(หน่วย:บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ตาม 
พันธกิจ 

ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ 

1 โครงการ 4 พัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) และมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21     1,375  
 กิจกรรมที่ 1 อบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

สําหรับนักศึกษา 
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าร่วม

แข่งขันร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการหรือ
วิชาชีพของนักศึกษา 

2. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นักศึกษา 

3. เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ง
แห่งชาติ (TQF) และมีทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 

 
 
 
 

  90 คน
 
 

ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ 65 

ม.ค.61 1,375 คณะเกษตรและ
ชีวภาพ 

1 โครงการที่ 5 พัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศระบบปฏิบัติการขั้นพื้นฐานให้นักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

    59,400  

 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาทักษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศระบบปฏิบัติการขั้นพื้นฐานให้
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ 

1. เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้น
ปีที่ 4 ในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความคุ้นเคยใน
การใช้โปรแกรมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ต่างๆ และใช้ปฏิบัติงาน 

 
 

  600 คน
 

ร้อยละ 80 

ม.ค.-มี.ค.61 59,400 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 



 
 

 
 

10 แผนปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 
กลยุทธ์/
ตัวชี้วัด 
มจษ. 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ 
ประเภทโครงการ 

ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 
(หน่วย:บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ตาม 
พันธกิจ 

ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ 

1 โครงการที่ 6  พัฒนานักศึกษาด้านวชิาการ วิชาชีพ และคุณภาพบัณฑิต     7,650  
 กิจกรรมที่ 1 การอบรมและพัฒนาทักษะ

ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ด้านการใช้

เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให้นักศึกษานําความรู้ที่ได้ไป

ประยุกต์ใช้ในการเรียนมีความรู้เท่าทัน
เทคโนโลยี 

3. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
ทางวิชาการและเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมถึงเพื่อเป็นการ
เปิดโลกกว้างทางด้านวิชาการให้กับ
นักศึกษา 

4. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้และ
สร้างเสริมประสบการณ์ภายนอกตํารา
เรียน

  45 คน
 

ร้อยละ 80 
 
 

1 วัน 

ธ.ค.60-ม.ค.
61 

7,650
 

ศูนย์การศึกษา มจษ.-
ชัยนาท 

1 โครงการที่ 7  สนบัสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา     1,167,300  
 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาและวัดระดับความรู้

ความสามารถทางไอที 
- เพื่อพัฒนาและวัดระดับความรู้ทางด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

  ร้อยละ 70 มี.ค.-ก.ย.61 1,167,300
 

สํานักวิทยบริการฯ 

รวม 7 โครงการ   รวมงบประมาณโครงการ 3,458,595.-

 
 
 



 
 

 
 

11 แผนปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

วัตถุประสงค์ของแผนฯ ข้อ 2   เพื่อจัดหาปรับปรุงเทคโนโลยเีพื่อบริการด้านการเรียนการสอน 
ตัวชี้วัดที่  2  ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนไดส้่วนเสียต่อการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย  เป้าหมาย ร้อยละ 85 

กลยุทธ์/
ตัวชี้วัด 
มจษ. 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ 
ประเภทโครงการ 

ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 
(หน่วย:บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ตาม 
พันธกิจ 

ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ 

2 โครงการที่ 8  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้     1,200,000  
 กิจกรรมที่ 1 ค่าจัดเช่าช่องสัญญาณ

อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
 

1. เพื่อดําเนินการจัดเช่าช่องสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 

2. เพื่อใช้ระบบสารสนเทศอื่นๆ ให้บริการแก่
นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัยฯ 

3. เพื่อมีช่องทางการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
อย่างน้อย 2 ช่องทาง ทั้งในประเทศและ
ในต่างประเทศ 

  10,000 คน
 

ความเร็ว
40/100 

 
ร้อยละ 80 

ต.ค.60-ก.ย.
61 
 
 
 
 
 

1,200,000 
 
 
 

 

ส่วนกลาง
(สํานักวิทยบริการฯ) 
 

2 โครงการที่ 9 จัดหาครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ     1,865,800  
 กิจกรรมที่ 1 ชุดบนเรียนสําเร็จรูปสําหรับ

ห้องเรียนอัจฉริยะ 
-  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและคุณธรรม

ตามความต้องการของสังคมตลอดจนมี
ศักยภาพในการดํารงชีวิตปรกอบอาชีพ
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของประเทศ 

  ร้อยละ 80 ต.ค.-ธ.ค.60 800,000 ส่วนกลาง
(สํานักวิทยบริการฯ

และคณะ
วิทยาศาสตร์) 

 กิจกรรมที่ 2 ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ
แบบปัญหาพื้นฐาน (Problem base 
Learning) 

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ 

2. จัดการหาครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัย 

 
 
 

  ร้อยละ 80 ต.ค.-ธ.ค.60 1,065,800 ส่วนกลาง
(สํานักวิทยบริการฯ

และคณะ
วิทยาศาสตร์) 



 
 

 
 

12 แผนปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

กลยุทธ์/
ตัวชี้วัด 
มจษ. 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ 
ประเภทโครงการ 

ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 
(หน่วย:บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ตาม 
พันธกิจ 

ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ 

2 โครงการที่ 10 ปรบัปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ     5,445,000  
 กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงศูนย์ไอที 1 งาน - เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีห้องเรียน และ

ห้องปฏิบัติการที่พร้อมต่อการจัดการเรียน
การสอนและการดําเนินงานตามพันธกิจ
อื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  1 งาน
ร้อยละ 80 

ต.ค.60-ก.ย.
61 

5,445,000 ส่วนกลาง
(สํานักวิทยบริการ) 

รวม 3 โครงการ   รวมงบประมาณโครงการ 8,510,800.-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

13 แผนปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

วัตถุประสงค์ของแผนฯ ข้อ 3 เพื่อบริหารจัดการและยกระดับคณุภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตัวชี้วัดที่  3  ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยดิจิทลัในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏจากองค์กรที่ได้รับการยอมรับ คา่เปา้หมาย อันดับที่ 5 

กลยุทธ์/
ตัวชี้วัด 
มจษ. 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ 
ประเภทโครงการ 

ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 
(หน่วย:บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ตาม 
พันธกิจ 

ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ 

3 โครงการที่ 11 สิง่สนับสนนุการเรียนรู้     400,000  
 กิจกรรมที่ 1 ค่าจัดจ้างผู้ให้บริการทําบัตร

นักศึกษา แบบ RFIDและแถบ BAR CODE  
เพื่อใช้บันทึกข้อมูล และตรวจสอบการเข้า
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ 
กองพัฒนานักศึกษา 

  3,000 ใบ 
 

ส.ค.-ก.ย.61 
 

400,000 
 

ส่วนกลาง 
(สํานักวิทยบริการ) 

 
3 โครงการที่ 12 สิง่สนับสนนุการเรียนรู้     4,690,500  
 กิจกรรม 1 จัดเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

(คอมพิวเตอร์) บริการตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพ 

  558 เครื่อง ต.ค.60-ก.ย.
61 

4,690,500 ส่วนกลาง 
(สํานักวิทยบริการ) 

 
3 โครงการที่ 13 จัดหาครุภัณฑ์การศึกษาชุดพัฒนาระบบฐานข้อมูลวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะ

ทางด้านวิชาการ  
   

70,000 
 

  1. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัย 
ภายในคณะวิทยาการจัดการ 

2. เพื่อบริหารจัดการข้อมูลทางด้านวิจัย และ
ทางด้านวิชาการ ภายในคณะวิทยาการ
จัดการ 

  1 ระบบ 
 

ร้อยละ 80 

ต.ค.-ธ.ค.60 70,000 คณะวิทยาการ
จัดการ 

รวม 3 โครงการ   รวมงบประมาณโครงการ 5,160,500.-

 
 
 



 
 

 
 

14 แผนปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

วัตถุประสงค์ของแผนฯ ข้อ 4 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศส่วนกลางสาํหรับผูบ้ริหาร อาจารย์ บคุลากร และนักศกึษา 
ตัวชี้วัดที่  4  ระดับความพงึพอใจของนักศึกษา และบคุลากรที่มีต่อระบบสารสนเทศส่วนกลาง คา่เป้าหมาย ≥ 3.51 

กลยุทธ์/
ตัวชี้วัด 
มจษ. 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ 
ประเภทโครงการ 

ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 
(หน่วย:บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ตาม 
พันธกิจ 

ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ 

4 โครงการที่ 14 สิง่สนับสนนุการเรียนรู้     2,000,000  
 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบสารสนเทศ

ส่วนกลางเพื่อการบริการ 
1. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และผลิตสื่อการเรียน

การสอน 
2. เพื่อบํารุงรักษาอุปกรณ์ให้มีสภาพพร้อมใช้

งานและให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อเป็นแหล่งผลิตสื่อการเรียนการสอนมี

อุปกรณ์ที่ทันสมัย 
4. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยสําหรับ

นักศึกษา 

  1 ระบบ
 

50 จุด 

ต.ค.60-มี.ค.
61 

2,000,000 ส่วนกลาง
(สํานักวิทยบริการฯ) 

 

4 โครงการที่ 15 ทักษะการใช้งานห้องเรียนอัจฉริยะ     18,440  
 กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมการใช้งานห้อง Smart 

Class room 
1. เพื่อเสริมทักษะการใช้ห้องเรียนอัจฉริยะ 

แก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ 
2. เพื่อเป็นแหล่งผลิตสื่อการเรียนการสอน มี

อุปกรณ์ที่ทันสมัย 
3. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยสําหรับ

นักศึกษา

  44 คน พ.ค.-มิ.ย.61 18,440 สํานักวิทยบริการฯ 

4 โครงการที่ 16 พัฒนาบุคลากรสายสนบัสนุน     65,660  
 กิจกรรมที่ 1 อบรมระบบสารสนเทศเพื่อการ

จัดการ (MIS) 
1. เพื่ออบรมคอมพิวเตอร์สําหรับบุคลากร
2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ หรือเพิ่มศักยภาพของ

บุคลากรให้มีความสามารถในการใช้ ICT 

  ระดับดี
 

 

เม.ย.-มิ.ย.61
 

 

9,260
 

 

สํานักวิทยบริการฯ 
 
 



 
 

 
 

15 แผนปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

กลยุทธ์/
ตัวชี้วัด 
มจษ. 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ 
ประเภทโครงการ 

ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 
(หน่วย:บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ตาม 
พันธกิจ 

ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ 

 กิจกรรมที่ 2 อบรมระบบสารบรรณเพื่องาน
ธุรการและงานส่วนบุคคล 

1. เพื่อให้บุคลากรใช้ระบบได้อย่างถูกต้อง
ตามขั้นตอนเกิดทักษะการใช้งาน 

  ระดับดี ม.ค.-มี.ค.61
 

10,880
 

สํานักวิทยบริการฯ 
 

 กิจกรรมที่ 3  การนําเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การปฏิบัติงาน

   ระดับดี ม.ค.-มี.ค.61 45,520 สํานักวิทยบริการฯ 

4 โครงการที่ 17 ฐานข้อมูลและการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์สําหรับนักศึกษาแลศิษย์เก่าของคณะ
วิทยาการจัดการ  

   
30,000 

 

  1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของคณะ
ให้สามารถรายงานสารสนเทศที่เป็น
ประโยชน์ในการบริหาร การประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะ และเป็น
ช่องทางในการติดต่อกับนักศึกษาและ
ศิษย์เก่าได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้นําระบบสื่อสารข้อมูลเพื่อส่งข่าย
สารของคณะให้กับนักศึกษา ศิษย์เก่า 
และบุคลากร ให้คณะเป็นที่รู้จักมากขึ้น 

  3.51 
 
 
 
 
 

3.51 

ต.ค.-ธ.ค.60 30,000 คณะวิทยาการ
จัดการ 

4 โครงการที่ 18 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร  

   
2,250,000 

 

  1. เพื่อจัดหาครุภัณฑ์สําหรับการบริหาร
จัดการงานวิจัย 

2. เพื่อจัดหาโปรแกรมสําเร็จรูปในการ
วิเคราะห์สถิติ SPSS ที่ถูกกฎหมาย 

  ร้อยละ 80 
 

1 โปรแกรม 

ต.ค.-ธ.ค.60 2,250,000 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

รวม 3 โครงการ   รวมงบประมาณโครงการ 4,364,100.-

 



 
 

 
 

16 แผนปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 
 
วัตถุประสงค์ของแผนฯ ข้อ  5   เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ หนว่ยงาน ผู้สอน เป็นแบบ Responsive Web 
ตัวชี้วัด 5  จํานวนเว็บไซต์แบบ Responsive Web  ค่าเป้าหมาย 20 เว็บไซต์ 

กลยุทธ์/
ตัวชี้วัด 
มจษ. 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ 
ประเภทโครงการ 

ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 
(หน่วย:บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ตาม 
พันธกิจ 

ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์

5 โครงการที่ 19 พัฒนาระบบสารสนเทศส่วนกลางเพื่อการบริการ     2,000,000  
 กิจกรรมที่ 1  จัดหาครุภัณฑ์เพื่อการบริการ

 
- เพื่อขยายการบริการด้านสารสนเทศไปยัง
หน่วยงานส่วนกลางของมหาวิทยาลัย 

  8
 

ต.ค.-ธ.ค.60
 

600,000
 

สํานักวิทยบริการฯ 
 

 กิจกรรมที่ 2  พัฒนาระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานบุคลากร 

- เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรด้วย ICT 

  ร้อยละ 80
 

ต.ค.60-มิ.ย.
61 

1,000,000
 

สํานักวิทยบริการฯ 
 

 กิจรรมที่ 3 บํารุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อ
การตัดสินใจ 

- เพื่อยกระดับภาพลักษณ์ด้านไอทีให้แก่
หน่วยงานส่วนกลางของมหาวิทยาลัย   

  ≥ 3.51 ต.ค.60-ก.ย.
61 

400,000 สํานักวิทยบริการฯ 

5 โครงการที่ 20 บริหารจัดการระบบเครือข่ายและสารสนเทศ     2,103,000  
 กิจกรรมที่ 1  ค่าเช่าอุปกรณ์เครือข่ายจัดเก็บ

และควบคุมรักษาความปลอดภัย 
- เพื่อดูแลรักษาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศให้อยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งาน

  < 3 ครั้ง/ปี
 

ต.ค.60-ก.ย.
61 

853,000 สํานักวิทยบริการฯ 
 

 กิจกรรมที่ 2 บํารุงรักษาโปรแกรมระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) 

 

- เพื่อปรับปรุงพัฒนาซอฟต์แวร์และ
ฮาร์ดแวร์ให้สอดคล้องกับความต้องการ
และกระบวนการทํางานปัจจุบัน

  30 ภาระงาน ต.ค.60-ก.ย.
61 

950,000 สํานักวิทยบริการฯ 

 กิจกรรมที่ 3 บํารุงรักษาระบบเครือข่ายหลัก 
(Backbone)

- เพื่อบํารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายหลักทุก
อาคารอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

  ระดับ 4 จาก 
5

ต.ค.60-ก.ย.
61

300,000 สํานักวิทยบริการฯ 



 
 

 
 

17 แผนปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์/
ตัวชี้วัด 
มจษ. 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ 
ประเภทโครงการ 

ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 
(หน่วย:บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ตาม 
พันธกิจ 

ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์

5 โครงการที่ 21 จัดหาซอฟแวร์ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)     6,300,000  
 กิจกรรมที่ 1  จัดหาซอฟแวร์ระบบ

สารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)  
 

1. เพื่อให้โปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการ (MIS) ทํางานบน
ระบบปฏิบัติการ Windows 8 ขึ้นไปได้ 

2. เพื่อให้การให้บริการจัดการของ
มหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ 

3. เพื่อพัฒนาระบบใหม่แบบ Web Base ที่
รองรับการใช้งานผ่านอุปกรณ์ที่
หลากหลาย

  5 ระบบ ต.ค.60-ส.ค.
61 

6,300,000 สํานักวิทยบริการฯ 

5 โครงการที่ 22 ซอฟต์แวร์ระบบบริหารงานวิจัย     1,280,000  
 กิจกรรมที่ 1  ซอฟแวร์ระบบบริหารงานวิจัย

 
 

1. เพื่อให้โปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการ (MIS) ทํางานบน
ระบบปฏิบัติการ Windows 8 ขึ้นไปได้ 

2. เพื่อให้การบริการจัดการด้านงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยตอบตัวชี้วัดของ สกอ. ได้

  1 ระบบ ต.ค.60-ส.ค.
61 

1,280,000 สํานักวิทยบริการฯ 
และ 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
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3. เพื่อพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยรูปแบบ
ใหม่ Web Base ที่รองรับการใช้งาน
ผ่านอุปกรณ์ที่หลากหลาย

5 โครงการที่ 23 ซอฟต์แวร์ระบบบริหารงานบุคลากรและเงินเดือน 1 ระบบ     1,420,000  
 กิจกรรมที่ 1  ซอฟต์แวร์ระบบบริหารงาน

บุคลากรและเงินเดือน 1 ระบบ 
1. เพื่อให้ระบบซอฟแวร์ระบบบริหารงาน

บุคลากรและเงินเดือนทํางานบน
ระบบปฏิบัติการ Windows 8 ขึ้นไปได้ 

2. เพื่อให้การบริการจัดการบริหารงาน
บุคลากรของมหาวิทยาลัยตอบตัวชี้วัด
ของ สกอ. ได้ 

3. เพื่อพัฒนาระบบบริหารงานบริหารงาน
บุคลากรรูปแบบใหม่ Web Base ที่
รองรับการใช้งานผ่านอุปกรณ์ที่
หลากหลาย 

  1 ระบบ ต.ค.60-ส.ค.
61 

1,420,000 สํานักวิทยบริการฯ 
และ 

กองบริหารงาน
บุคคล 

กลยุทธ์/
ตัวชี้วัด 
มจษ. 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ 
ประเภทโครงการ 

ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 
(หน่วย:บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ตาม 
พันธกิจ 

ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์

5 โครงการที่ 24 ชุดครุภัณฑ์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ     3,700,000  
 กิจกรรมที่ 1  จัดหาครุภัณฑ์ระบบห้องสมุด

อัตโนมัติ 
1. เพื่อปรับปรุงระบบบริการห้องสมุดให้เป็น

ระบบ RFID  
2. เพื่อขยายศักยภาพในการทํางานและ

ให้บริการให้สูงขึ้น 
3. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ระบบห้องสมุดที่

ทันสมัย ตรงกับผู้ใช้ช่วงวัย GEN Z

  ระดับดี ต.ค.60-มี.ค.
61 

3,700,000 สํานักวิทยบริการฯ 

รวม 6 โครงการ   รวมงบประมาณโครงการ 16,803,000.-
หมายเหตุ -  หมายถึง ไม่ใช้งบประมาณ 
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ส่วนที่ 3 
การติดตาม และประเมินผล 

 
 การกํากับ ติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป็นกิจกรรมที่สําคัญที่มุ่งเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับ
เป้าหมาย ทั้งใน  เชิงปริมาณ และคุณภาพ เพ่ือเสนอให้ผู้รับผิดชอบ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ทราบ และ
พิจารณาเป็นระยะ 
 มหาวิทยาลัยได้กําหนดกลไกในการติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือให้สามารถนําผลประเมินมาใช้ในการวางแผนปฏิบัติงานเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์แนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยด้านต่างๆ 
  
3.1 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
 1. เพ่ือรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ-
จันทรเกษมที่กําหนดไว้ โดยพิจารณาจากเง่ือนไข เวลาที่ควรปฏิบัติ และสัมฤทธ์ิผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณ 
และคุณภาพของโครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ 
 2. เพ่ือทราบปัญหา อุปสรรคการดําเนินงานเป็นระยะๆ เพ่ือนําไปสู่การปรับปรุงแผนปฏิบัติงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมและโครงการ/กิจกรรมในปีต่อไป 
 3. เพ่ือต้องการทราบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมของการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์แนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยด้านต่างๆ 
 
3.2 ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผล 
 1. ประชุมวางแผนในรูปแบบคณะกรรมการ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 2. หน่วยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ 
 3. ติดตามโดยคณะกรรมการ หรือผู้บริหาร 2 ครั้ง ต่อปี 
 4. ประเมินความสําเร็จตามตัวช้ีวัดของแผน 
 5. รายงานผลประเมินต่อคณะกรรมการ และผู้บริหารพิจารณา 
 6. ทบทวน/ปรับปรุงพัฒนาแผนปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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3.3 การติดตามแผนปฏิบัติงานเทคโนโลยสีารสนเทศ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามช่วงเวลา 
 

โครงการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ต.ค.
60 

พ.ย.
60 

ธ.ค.
60 

ม.ค. 
61 

ก.พ
61 

มี.ค.
61 

เม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค.
61 

ส.ค.
61 

ก.ย.
61 

โครงการท่ี 1 อบรมและพัฒนาทักษะ
คอมพิวเตอร์สําหรับนักศึกษา 

 

กิจกรรมท่ี 1 อบรมคอมพิวเตอร์
สําหรับนักศึกษา 

 สวท.           

กิจกรรมท่ี 2 อบรมการสืบค้นข้อมูล
สารสนเทศห้องสมุด 

   สวท. สวท.        

โครงการ 2 พัฒนานักศึกษาเพ่ือ
เตรียมความพร้อมสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 

 

กิจกรรมท่ี 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การเตรียมความพร้อมของนักศึกษา
ในยุค Thailand 4.0” 

    วท. วท.       

กิจกรรมท่ี 2 เสวนาทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

  วท.          

กิจกรรมท่ี 3 อบรมพัฒนาทักษะ
ซอฟท์แวร์ 

      วท. วท.     

กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และเสริมสร้างทักษะทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

   วท. วท.        

กิจกรรมท่ี 5 เปิดโลกแห่งเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

      วท.      

กิจกรรมท่ี 6 พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และเสริมสร้างทักษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

     วท. วท.      

กิจกรรมท่ี 7 เปิดโลกนวัตกรรม
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 

    วท.        

กิจกรรมท่ี 8 เตรียมความพร้อม
นักศึกษาเพ่ือเข้าสู่เป็นนัก
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
อุตสาหกรรมสําหรับนักศึกษารุ่นใหม่ 

          วท.  
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โครงการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ต.ค.
60 

พ.ย.
60 

ธ.ค.
60 

ม.ค. 
61 

ก.พ
61 

มี.ค.
61 

เม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค.
61 

ส.ค.
61 

ก.ย.
61 

กิจกรรมท่ี 9 พัฒนาศักยภาพและ
เสริมสร้างทักษะทางหุ่นยนต์
อุตสาหกรรมไทยแลนด์ 4.0 

    วท. วท.       

กิจกรรมท่ี 10 พัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและเสริมสร้างทักษะทาง
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 

     วท. วท.      

โครงการท่ี 3  ส่งเสริมสนับสนุนและ
การพัฒนาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

 

กิจกรรมท่ี 1 ส่งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

   สวท. 
วท. 

สวท. 
วท. 

สวท. 
วท. 

สวท. 
วท. 

สวท. 
วท. 

สวท. 
วท. 

สวท. 
วท. 

สวท. 
วท. 

สวท. 
วท. 

โครงการ 4 พัฒนานักศึกษาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) และมี
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

 

กิจกรรมท่ี 1 อบรมคอมพิวเตอร์
เบื้องต้นสําหรับนักศึกษา

   ก.         

โครงการท่ี 5 พัฒนาทักษะทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบปฏิบัติการข้ันพ้ืนฐานให้
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 

กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาทักษะทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศระบบปฏิบัติการ
ข้ันพ้ืนฐานให้นักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์ 

   มน. มน. มน.       

โครงการท่ี 6  พัฒนานักศึกษาด้าน
วิชาการ วิชาชีพ และคุณภาพบัณฑิต 

 

กิจกรรมท่ี 1 การอบรมและพัฒนา
ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ชน. ชน.         
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โครงการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ต.ค.
60 

พ.ย.
60 

ธ.ค.
60 

ม.ค. 
61 

ก.พ
61 

มี.ค.
61 

เม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค.
61 

ส.ค.
61 

ก.ย.
61 

โครงการท่ี 7 สนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

 

กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาและวัดระดับ
ความรู้ความสามารถทางไอที 

สวท. สวท. สวท. สวท. สวท. สวท. สวท. สวท. สวท. สวท. สวท. สวท. 

โครงการท่ี 8  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

กิจกรรมท่ี 1 ค่าจัดเช่าช่องสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

สวท. สวท. สวท. สวท. สวท. สวท. สวท. สวท. สวท. สวท. สวท. สวท. 

โครงการท่ี 9 จัดหาครุภัณฑ์ห้องเรียน
อัจฉริยะ 

 

กิจกรรมท่ี 1 ชุดบนเรียนสําเร็จรูป
สําหรับห้องเรียนอัจฉริยะ

สวท. 
วท. 

สวท. 
วท. 

สวท. 
วท. 

         

กิจกรรมท่ี 2 ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียน
อัจฉริยะแบบปัญหาพ้ืนฐาน 
(Problem base Learning) 
 

สวท. 
วท. 

สวท. 
วท. 

สวท. 
วท. 

         

โครงการท่ี 10 ปรับปรุงห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการ 

 

กิจกรรมท่ี 1 ปรับปรุงศูนย์ไอที 1 งาน สวท. สวท. สวท. สวท. สวท. สวท. สวท. สวท. สวท. สวท. สวท. สวท. 
โครงการท่ี 11 สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

 

กิจกรรมท่ี 1 ค่าจัดจ้างผู้ให้บริการทํา
บัตรนักศึกษา แบบ RFIDและแถบ 
BAR CODE 

          สวท. สวท. 

โครงการท่ี 12 สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

 

กิจกรรม 1 จัดเช่าครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

สวท. สวท. สวท. สวท. สวท. สวท. สวท. สวท. สวท. สวท. สวท. สวท. 

โครงการท่ี 13 จัดหาครุภัณฑ์
การศึกษาชุดพัฒนาระบบฐานข้อมูล
วิจัยเพ่ือพัฒนาทักษะทางด้าน
วิชาการ 
 

วจก. วจก. วจก.          
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โครงการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ต.ค.
60 

พ.ย.
60 

ธ.ค.
60 

ม.ค. 
61 

ก.พ
61 

มี.ค.
61 

เม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 
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61 

ก.ค.
61 

ส.ค.
61 

ก.ย.
61 

โครงการท่ี 14 สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

 

กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาระบบสารสนเทศ
ส่วนกลางเพื่อการบริการ

สวท. สวท. สวท. สวท. สวท. สวท.       

โครงการท่ี 15 ทักษะการใช้งาน
ห้องเรียนอัจฉริยะ 

 

กิจกรรมท่ี 1 จัดอบรมการใช้งานห้อง  
Smart Class room 

       สวท. สวท.    

โครงการท่ี 16 พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน 

 

กิจกรรมท่ี 1 อบรมระบบสารสนเทศ
เพ่ือการจัดการ (MIS) 

      สวท. สวท. สวท.    

กิจกรรมท่ี 2 อบรมระบบสารบรรณ
เพ่ืองานธุรการและงานบุคคล 

   สวท. สวท. สวท.       

กิจกรรมท่ี 3  การนําเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน 

   สวท. สวท. สวท.       

โครงการท่ี 17 ฐานข้อมูลและการ
สื่อสารผ่านสื่อออนไลน์สําหรับ
นักศึกษาแลศิษย์เก่าของคณะ
วิทยาการจัดการ 

วจก. วจก. วจก.          

โครงการท่ี 18 ระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารจัดการงานวิจัย แขวง
จันทรเกษม เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 

สว. สว. สว.          

โครงการท่ี 19 พัฒนาระบบ
สารสนเทศส่วนกลางเพ่ือการบริการ 

 

กิจกรรมท่ี 1  จัดหาครุภัณฑ์เพ่ือการ
บริการ 

สวท. สวท. สวท.          

กิจกรรมท่ี 2   พัฒนาระบบประเมินผล
การปฏิบัติงานบคุลากร 

สวท. สวท. สวท. สวท. สวท. สวท. สวท. สวท. สวท.    

กิจรรมท่ี 3 บํารุงรักษาระบบ
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 
 

สวท. สวท. สวท. สวท. สวท. สวท. สวท. สวท. สวท. สวท. สวท. สวท. 
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โครงการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ต.ค.
60 

พ.ย.
60 

ธ.ค.
60 

ม.ค. 
61 

ก.พ
61 

มี.ค.
61 

เม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค.
61 

ส.ค.
61 

ก.ย.
61 

โครงการท่ี 20 บริหารจัดการระบบ
เครือข่ายและสารสนเทศ

 

กิจกรรมท่ี 1  ค่าเช่าอุปกรณ์เครือข่าย
จัดเก็บและควบคุมรักษาความ
ปลอดภัย 

สวท. สวท. สวท. สวท. สวท. สวท. สวท. สวท. สวท. สวท. สวท. สวท. 

กิจกรรมท่ี 2 บํารุงรักษาโปรแกรม
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (MIS) 

สวท. สวท. สวท. สวท. สวท. สวท. สวท. สวท. สวท. สวท. สวท. สวท. 

กิจกรรมท่ี 3 บํารุงรักษาระบบ
เครือข่ายหลัก (Backbone) 

สวท. สวท. สวท. สวท. สวท. สวท. สวท. สวท. สวท. สวท. สวท. สวท. 

โครงการท่ี 21 จัดหาซอฟแวร์ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) 

 

กิจกรรมท่ี 1  จัดหาซอฟแวร์ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) 

สวท. สวท. สวท. สวท. สวท. สวท. สวท. สวท. สวท. สวท. สวท. สวท. 

โครงการท่ี 22 ซอฟแวร์ระบบบริหาร
งานวิจัย 

 

กิจกรรมท่ี 1  ซอฟแวร์ระบบบริหาร
งานวิจัย 

สวท. สวท. สวท. สวท. สวท. สวท. สวท. สวท. สวท. สวท. สวท. สวท. 

โครงการท่ี 23 ซอฟแวร์ระบบ
บริหารงานบุคลากรและเงินเดือน 1 
ระบบ 

 

กิจกรรมท่ี 1  ซอฟแวร์ระบบ
บริหารงานบุคลากรและเงินเดือน 1 
ระบบ 

สวท. สวท. สวท. สวท. สวท. สวท. สวท. สวท. สวท. สวท. สวท. สวท. 

โครงการท่ี 24 ชุดครุภัณฑ์ระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ 

 

กิจกรรมท่ี 1  จัดหาครุภัณฑ์ระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ 

สวท. สวท. สวท. สวท. สวท. สวท.       

 

หมายเหตุ : ความหมายของอักษรย่อ 
  ก. หมายถึง คณะเกษตรและชีวภาพ 

มน. หมายถึง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
วจก. หมายถึง คณะวิทยาการจัดการ 
วท. หมายถึง คณะวิทยาศาสตร์ 
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วพ. หมายถึง คณะวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 
ศ. หมายถึง คณะศึกษาศาสตร์ 
สวท. หมายถึง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ชน. หมายถึง ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท 
สปก. หมายถึง สํานักประกันคุณภาพการศึกษา  
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ส่วนที่ 4 
 

คําอธิบายตัวช้ีวัด ข้อมูลที่ติดตาม การประเมิน/คํานวณ และเกณฑ์ในการประเมิน 
แผนปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
วัตถุประสงคท์ี่ 1. เพื่อพฒันาทักษะของบุคลากรและนักศึกษาเพื่อการเรียนรูศ้ตวรรษที่ 21  
 

ตัวชี้วัดที่ 1 
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมในด้านทักษะทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 

คําอธบิาย : 
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต พิจารณาจากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตของ

ผู้ประกอบการในด้านอัตลักษณ์ของบัณฑิต 
 

นิยาม :   
บัณฑิต คือ บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมภาคในเวลาราชการและนอกราชการ ผู้ใช้บัณฑิต 

คือ หัวหน้า  ผู้บังคับบัญชา  นายจ้าง  หรือผู้ประกอบการ  ผู้ใช้บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา  ระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมภาคในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
การให้คะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมในด้านทักษะทางด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทําการวิเคราะห์ข้อมูล และการนําผลการวิเคราะห์ข้อมูล
มาแปลความหมายตามเกณฑ์ที่กําหนด จะแตกต่างกันไปตามลักษณะประเภทของตัวช้ีวัดแต่ละตัว โดยแบ่ง
ระดับการประเมินเป็น 5 ระดับ คือ ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 และร้อยละ 85 ซึ่งมีเกณฑ์
การประเมินดังน้ี 
 1. ตัวช้ีวัดที่ใช้เป็นวิธีการให้คะแนนและเกณฑ์การประเมินความถึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตตามแบบประเมิน 

2. ตัวช้ีวัดที่ผลการวัดเป็นร้อยละ ใช้วิธีเปลี่ยนค่าร้อยละเป็นคะแนน ตามช่วงเกณฑ์การให้คะแนน +/- 
ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเป็นระดับ 1-5 (ระดับ 5 เท่ากับ 5 คะแนน) แล้วประเมินตามคะแนนดังน้ี 

 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 
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แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล: 
1. แบบประเมนิภาวะการมีงานทําของบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต 
2. กองพัฒนานักศึกษา 
3. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
4. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ส่วนงาน MIS) 
 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  คณบดีทุกคณะ / ผูอํ้านวยการสํานัก  เบอร์โทรศัพท์  
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  1. นายจิรวุฒิ   เชยกลิ่น  เบอร์โทรภายใน 2925 ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
   2. เบอร์โทรภายใน 7018,1304 เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา 
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วัตถุประสงคท์ี่  2. เพื่อจัดหาปรบัปรุงเทคโนโลยเีพื่อบริการด้านการเรียนการสอน 
 

ตัวชี้วัดที่ 2 
ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

 

คําอธบิาย : 
 พิจารณาจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย  ได้แก่  บุคลากรสายวิชาการ  บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  
นักศึกษา  ศิษย์เก่า  และผู้ใช้บัณฑิต   
 

นิยาม :  
ผู้ใช้บัณฑิต คือ หัวหน้า  ผู้บังคับบัญชา  นายจ้าง  หรือผู้ประกอบการ  ผู้ใช้บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา  

ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมภาคในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ  
 

เกณฑ์การประเมิน 
การให้คะแนนความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศของ

มหาวิทยาลัย ทําการวิเคราะห์ข้อมูล และการนําผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาแปลความหมายตามเกณฑ์ที่กําหนด 
จะแตกต่างกันไปตามลักษณะประเภทของตัวช้ีวัดแต่ละตัว โดยแบ่งระดับการประเมินเป็น 5 ระดับ คือ ร้อยละ 65 
ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 และร้อยละ 85 ซึ่งมีเกณฑ์การประเมินดังน้ี 
 1. ตัวช้ีวัดที่ใช้เป็นวิธีการให้คะแนนและเกณฑ์การประเมินของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับมหาวิทยาลัย  ประจําปีการศึกษา 2559  ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2560  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

2. ตัวช้ีวัดที่ผลการวัดเป็นร้อยละ ใช้วิธีเปลี่ยนค่าร้อยละเป็นคะแนน ตามช่วงเกณฑ์การให้คะแนน +/- 
ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเป็นระดับ 1-5 (ระดับ 5 เท่ากับ 5 คะแนน) แล้วประเมินตามคะแนนดังน้ี 

 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 

 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล: 
1. หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  และสถานประกอบการ 
2. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เบอร์โทรภายใน 1700 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : 1. สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เบอร์โทรภายใน 7066 
  2. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  เบอร์โทรภายใน 2925 และ 2931   
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วัตถุประสงคท์ี่  3. เพื่อบรหิารจัดการและยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ตัวชี้วัดที่ 3 
ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยดิจิทัลในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏจากองค์กรที่ได้รับการยอมรับ 

 

คําอธบิาย : 
 อันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยดิจิทัลในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏจากองค์กรที่ได้รับการยอมรับพิจารณา
จากการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโดยระบบ 4 International Colleges & Universities (4icu.org)    ซึ่ง
เป็นหน่วยงานอิสระ มีสํานักงานอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย ดําเนินการจัดอันดับความนิยมเว็บไซต์           ของ
มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่าง ๆ  ในประเทศและทั่วโลกมาต้ังแต่เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2005 โดยรายงานผล ปีละ 
2 ครั้ง คือ เดือนมกราคมและเดือนกรกฎาคม มีจุดมุ่งหมายเพ่ือจัดอันดับความนิยมของมหาวิทยาลัย และ
วิทยาลัยนานาชาติ บนพ้ืนฐานของความนิยมในการเข้าติดตามชมเว็บไซต์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงที่จะเป็น เว็บไซต์
ที่ช่วยให้นักศึกษานานาชาติได้เข้าใจเก่ียวกับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยนานาชาติมากยิ่งขึ้น นอกจากน้ี การที่
เว็บไซต์ที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และมีการ Update ข้อมูลข่าวสารที่สม่ําเสมอ  
 

นิยาม :   
4International Colleges & Universities (4 icu)  คือ การจัดอันดับความสําคัญของเว็บเพจ       

โดยคํานวณจากจํานวนลิงค์ของเว็บไซต์อ่ืนที่เช่ือมโยงมายังเว็บไซต์หรือเว็บเพจของเรา ซึ่งเป็นการวัด Link 
Popularity โดยจะคํานึงถึงคุณภาพของลิงค์เป็นสําคัญ  

Google Page Rank : คือ วิธีการจัดลําดับความสําคัญเว็บเพจทั่วโลก จาก Google โดยให้ช่ือว่า Google 
Page Rank การวัดค่าการจัดลําดับความสําคัญน้ี Google ได้กําหนดไว้ต้ังแต่ 0 ถึง 10 ย่ิงตัวเลขสูงเท่าไหร่ 
ค่า Page Rank หรือ PR จะย่ิงสูงเท่าน้ัน และเป็นเหตุให้ได้รับการจัดลําดับที่ดีกว่าจาก Google. 

Alexa Rank : คืออันดับเว็บทั่วโลกที่อยู่บนเว็บของ Alexa ตัวเลขแสดงอันดับของการเข้าชมเว็บไซต์ 
ในค่าของ Alexa Rank น้ี ได้มาจากการคํานวณ ตาม Traffic ที่มาจาก UIP ที่เป็นผู้ใช้อยู่ทั่วไป 

Majestic Seo Citation Flow : คือข้อมูลการอ้างอิงตัวเลขที่จะทํานายว่า URL หน่ึงๆน้ันจะมีอํานาจ
มากแค่ไหน โดยมีหลักการว่ามีเว็บจํานวนเท่าไหร่ที่ลิงค์ไปหามันซึ่งอยู่บนเว็บของ Majestic Seo 

Majestic Seo Trust Flow : คือตัวเลขที่บอกว่าหน้าน้ันมีความน่าเช่ือถือขนาดไหนโดยมีพ้ืนฐาน   อยู่
ที่ว่าเว็บที่ลิงค์มาน้ันมีความน่าเช่ือถือแค่ไหน ซึ่งอยู่บนเว็บของ Majestic Seo 

Majestic Seo Referring Domains : คือจํานวนโดเมนที่มีแบคลิ๊งค์มี ยังเวบไซต์ ซึ่งอยู่บนเว็บ
ของ Majestic Seo 

URL (Uniform Resource Locator, Universal Resource Locator)  คือตัวระบุแหล่งทรัพยากร
สากล ประเภทหน่ึง ซึ่งใช้ที่อยู่บนเว็บ หรือ ที่อยู่อินเทอร์เน็ต ก็ได้ ซึ่งปกติแล้วเรามักพิมพ์ยูอาร์แอลในแถบ    
ที่อยู่ของเว็บเบราว์เซอร์เพ่ือเรียกข้อมูลจากเว็บไซต์สําหรับระบุแหล่งที่อยู่ของทรัพยากรที่ต้องการ  
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เกณฑ์การประเมิน 
       ใช้เกณฑ์การจัดอันดับเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยโดยระบบ 4icu โดยใช้ผลคะแนนการจัดอันดับของ
เว็บไซต์ดังกล่าว เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายคือไม่เกินอันดับที่ 10 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล: 
1. ติดตามการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลยัดิจิทัลในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏจากwebsite  4icu.org 
2. สํารวจและติดตามจํานวนเว็บไซต์ใหม่ และเว็บไซต์ที่มคีวามเคลื่อนไหวและไม่เคลือ่นไหวของข้อมูล 
 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ เบอร์โทรศัพท์ 1700  
ผู้จัดเก็บข้อมูล : 1.นายกฤษฎา  พูลยรัตน์  เบอร์โทรภายใน 1712  ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
    2.นางสาวสกนธ์รัตน์  แย้มประยูร  เบอร์โทรภายใน 2924  ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
  3.นางสาวสุมาลี  ถวายสินธ์ุ  เบอร์โทรภายใน 2921 ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
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วัตถุประสงคท์ี่ 4. เพื่อพฒันาระบบสารสนเทศส่วนกลางสําหรับผู้บรหิาร อาจารย์ บุคลากร  และนักศึกษา 
 

ตัวชี้วัดที่ 4 
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา และบุคลากรท่ีมีต่อระบบสารสนเทศสว่นกลาง 

 

คําอธบิาย :  
          พิจารณาจากสรุปการวัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศส่วนกลาง ได้แก ่
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต , ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย (WI-FI) , ระบบโทรศัพท์ดิจิตอล (IP Phone) 
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) , ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (Web Server) , ระบบห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ , ระบบเคร่ืองพิมพ์แบบเติมเงิน (Print Server) , ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ (MIS) 
 

นิยาม :    
        - นักศึกษา คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมภาคในเวลาราชการและนอกราชการ 
          -  บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  พนักงานราชการ  พนักงาน 
มหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจําตามสัญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
          - บุคลากรสายวิชาการ ให้นับจํานวนพนักงานสายวิชาการของส่วนงาน ที่มีตําแหน่งทางวิชาการ 
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ โดยมีสถานภาพเป็นข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย  อาจารย์ประจําตามสัญญา  และอาจารย์ประจําหลักสูตร โดยไม่นับรวมอาจารย์พิเศษ  
 - ระบบสารสนเทศ (Information System) คือ ระบบพ้ืนฐานของการทํางานต่างๆ ในรูปแบบของ
การเก็บ (input) การประมวลผล (processing) เผยแพร่ (output) และมีส่วนจัดเก็บข้อมูล (storage) 
 

เกณฑ์การประเมิน   
       การให้คะแนนผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด การวิเคราะห์ข้อมูล และการนําผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
มาแปลความหมายตามเกณฑ์ที่กําหนด จะแตกต่างกันไปตามลักษณะประเภทของตัวช้ีวัดแต่ละตัว โดยแบ่ง
ระดับการประเมินเป็น 5 ระดับ คือ ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง และ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ซึ่งมีเกณฑ์      การ
ประเมินดังน้ี 
 1. ตัวช้ีวัดที่ตรงกับตัวบ่งช้ีของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ใช้วิธีการให้คะแนน      และ
เกณฑ์การประเมินของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 

2. ตัวช้ีวัดที่ผลการวัดเป็นร้อยละ ใช้วิธีเปลี่ยนค่าร้อยละเป็นคะแนนตามเกณฑ์ที่กําหนดโดยกําหนด
คะแนนเป็น 1-5 คะแนน แล้วประเมินตามคะแนนดังน้ี 
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คะแนน ผลการประเมิน
5 ดีมาก 
4 ดี 
3 พอใช้ 
2 ต้องปรับปรุง
1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

 

3. ตัวช้ีวัดที่ให้คะแนนแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนมาเทียบกับเกณฑ์การ
ประเมินดังน้ี 
 

คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน
4.51 – 5.00 ดีมาก
3.51 – 4.50 ดี 
2.51 – 3.50 พอใช้
1.51 – 2.50 ต้องปรับปรุง
1.00 – 1.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล: 
 1. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
 3. รายละเอียดสัญญาการดูแลบํารุงรักษา 
 4. สรุปผลและรายงานผล 
 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ เบอร์โทรศัพท์ 1700  
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

1. นายชัชวาล  ถาวรสุทธ์ิ   เบอร์โทรภายใน  2933  ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
2. นายนิรชา  เสือนาค   เบอร์โทรภายใน  2933  ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
3. นางสาวปราณี  จิตรเย็น   เบอร์โทรภายใน  2930  ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
4. นายทวิช  บุญสวัสด์ิ   เบอร์โทรภายใน  2933  ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
5. นายจิรวุฒิ  เชยกลิ่น   เบอร์โทรภายใน  2925  ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
6. นายธนกฤต  ตัณฑวนิช   เบอร์โทรภายใน  2933   ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
7. นางสาวสกนธ์รัตน์  แย้มประยูร   เบอรโ์ทรภายใน  2933   ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
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วัตถุประสงคท์ี่ 5. เพื่อพฒันาเว็บไซต์ หน่วยงาน ผูส้อน เปน็แบบ Responsive Web  
 

ตัวชี้วัดที่ 5 
จํานวนเว็บไซต์แบบ Responsive Web 

 

คําอธบิาย :  
พิจารณาจากเว็บไซต์หน่วยงานภายในและเว็บไซต์อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นแบบ Responsive Web  

 

นิยาม :   
         - Responsive Web คือ เว็บไซต์ที่สามารถรองรับการทํางานบนหน้าจออุปกรณ์เครือข่ายได้อุปกรณ์  
เช่น Desktop Internet ,Mobile Internet ( ipad ,iphone ,android ,windows mobile อ่ืนๆ) ซึ่งอุปกรณ์
เหล่าน้ีจะมีหน้าจอแตกต่างกันไป ตามขนาดความกว้างของเคร่ือง 
         - หน่วยงาน คือ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
         - บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
และลูกจ้างประจําตามสัญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
         - บุคลากรสายวิชาการ ให้นับจํานวนพนักงานสายวิชาการของส่วนงาน ที่มีตําแหน่งทางวิชาการ 
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ โดยมีสถานภาพเป็นข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย  อาจารย์ประจําตามสัญญา  และอาจารย์ประจําหลักสูตร โดยไม่นับรวมอาจารย์พิเศษ  
 

การคํานวณผลการดําเนินงาน :   
         นับจํานวน 
 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. สํารวจเว็บไซต์หน่วยงานภายในและเว็บไซต์อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นแบบ Responsive Web 
2. สรุปผลและรายงานผล 
 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ เบอร์โทรศัพท์ 1700  
ผู้จัดเก็บข้อมูล : 1.นายกฤษฎา  พูลยรัตน์  เบอร์โทรภายใน 1712  ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
                     2.นางสาวสกนธ์รัตน์  แย้มประยูร  เบอร์โทรภายใน 2924  ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
  3.นางสาวสุมาลี  ถวายสินธ์ุ  เบอร์โทรภายใน 2921 ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
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ภาคผนวก ก. 
แผนการดําเนนิงาน การปรบัปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ขยาย) 

 
การปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน 2560 2561 

กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS)    

จัดทํา TOR แผนดําเนินการ     
ระบบงบประมาณ (180 วัน)         
ระบบจัดซ้ือจัดจ้าง (180 วัน)         
ระบบคลังพัสดุ (180 วัน)      
ระบบการเงิน (180 วัน)      
ระบบเงินเดือน (60 วัน)     
ระบบบัญชี (150 วัน)      

ระบบบริหารงานบุคลากร (270 วัน)    
จัดทํา TOR แผนดําเนินการ     
พัฒนาระบบ          

ระบบบริหารงานวิจัย (270 วัน)    
จัดทํา TOR แผนดําเนินการ     
พัฒนาระบบ          

    
 
หมายเหตุ 1. ระบบบริหารงานบุคลากรและระบบบริหารงานวิจัย ต้องพัฒนาระบบใหม่ทั้งหมด  
                 ระบบอ่ืนเป็นการปรับปรุงอัพเกรด 
    2. ทุกระบบมีจะการจัดทําคู่มือและฝกึอบรมให้ผูใ้ช้งาน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

35แผนปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ภาคผนวก ข. 
คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําร่างแผนกลยุทธเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2562-2565) 

 

 



 
 

 
 

36แผนปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 

 


