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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 แผน Smart University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2563 จัดท าขึ้นให้สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) นโยบายไทยแลนด์ 4.0 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ.2559) 
รวมถึงพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 และประการ
ส าคัญที่สุดสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาและบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในช่วง 5 ปี
ข้างหน้า ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี         
(พ.ศ.2560-2579) แผน Smart University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2563-2565           
มีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นไปตามทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart 
University) และทิศทางการพัฒนาประเทศสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) การพัฒนาแผน Smart 
University ได้รับความร่วมมือ ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ในการจัดท า
แผน Smart University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพ่ือให้เกิดการใช้งานและการเชื่อมโยง
เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีแนวทางในการด าเนินงาน 
ดังนี้ 
 

ปรัชญา 
ศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนา บนพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีประสิทธิภาพ 

 

วิสัยทัศน์ 
พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University) 
 

พันธกิจ  
1. พัฒนาและขับเคลื่อนระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
2. เป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริการที่มีประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาระบบและกลไกบริหารจัดการและการบริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการ

บริหารจัดการ การบริการ และการพัฒนาองค์กร 
4. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ แก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร

มหาวิทยาลัย  
 

ประเด็นพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มี 4 ด้าน ดังนี้ 
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Smart Infrastructure) คือ           

มีเป้าหมายเพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครอบคลุม มีความทันสมัย 
ความปลอดภัย และได้มาตรฐาน 
 เป้าประสงค์ 1.1 มีโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครอบคลุม มีความทันสมัย    
และมีความปลอดภัย 
 กลยุทธ์ 1.1.1 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุมทั่วถึง 

 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 1) ร้อยละความส าเร็จของแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุม
ทั่วถึง 



  กลยุทธ์ 1.1.2 โครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความปลอดภัย 
 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 1) ร้อยละความส าเร็จของแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความ
ปลอดภัย 

2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาและการวิจัย  (Smart 
Education) คือ มีเป้าหมายเพ่ือให้มีการจัดการศึกษาและการวิจัยที่น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่าง
ประสิทธิภาพ 
 เป้าประสงค์ 2.1 มีการจัดการศึกษาและการวิจัยที่น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ  
 กลยุทธ์ 2.1.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการศึกษาและการวิจัย  
 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ    
 1) จ านวนซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย 
 2) ร้อยละของจ านวนรายวิชาที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน   

 

3. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการ การบริการ และการพัฒนาองค์กร (Smart Management) คือ มีเป้าหมายเพ่ือให้มีการบริหาร
จัดการที่น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 เป้าประสงค์ 3.1 มีการบริหารจัดการที่น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  
 กลยุทธ์ 3.1.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย  
 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
 1) จ านวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่พัฒนาหรือปรับปรุง
ในปีนั้น 

 

 4. พัฒนาความรู้ ทักษะ และความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Smart People) คือ           
มีเป้าหมายเพื่อให้นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาและการท างานในชีวิตประจ าวันอย่างมีประสิทธิภาพ 

 เป้าประสงค์ 4.1 บุคลากรมีความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สามารถน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานและชีวิตประจ าวัน  
 กลยุทธ์ 4.1.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
 1) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน  

 เป้าประสงค์ 4.2 นักศึกษามีความรู้ ทักษะ ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สามารถน าไป
ประยุกต์ ใช้ในการศึกษา  
 กลยุทธ์ 4.2.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
และน าไปใช้ในการศึกษาหรือในชีวิตประจ าวันได้เกิดประสิทธิภาพ 
 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
 1) ร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีเข้ารับการอบรมมาตรฐานด้านการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล 
 2) ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมมาตรฐานด้านการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล  



ค ำน ำ 
 

 แผน Smart University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2563 ฉบับนี้จัดท าขึ้น โดยมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษา วิเคราะห์สภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาในปัจจุบัน และเพ่ือก าหนดทิศทาง การพัฒนาการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาให้เป็นไปตามทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 
(Smart University) และทิศทางการพัฒนาประเทศ สู่ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) การด าเนินการ
ภายใต้แผน Smart University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ      
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 
แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.2559 ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม การรับฟังความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขจากตัวแทนหน่วยงาน คณะกรรมการด าเนินงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมไปถึงคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งแผนแผน Smart 
University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วยเนื้อหาส าคัญดังต่อไปนี้  
 บทที ่1 บทน า  
 บทที ่2 สถานภาพปัจจุบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
 บทที ่3 แผน Smart University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2563 
 บทที่ 4 การน าแผน Smart University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2563 สู่การปฏิบัติ 
  

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผน Smart University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2563 
ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือในการน าไปสู่การปฏิบัติภารกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ และเป้าหมายตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ 



 สารบัญ  
  หน้า 

บทสรุปผู้บริหาร  
ค าน า   
สารบัญ   
บทที่ 1 บทน า 1 
 1.1 กรอบแนวคิดการจัดท าแผน 1 

 1.2 วัตถุประสงค์ 5 
บทที่ 2 สถานภาพปัจจุบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 6 

 2.1 ข้อมูลพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 6 
 2.2 ข้อมูลการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 7 
 2.3 สภาพการด าเนินงานระบบสารสนเทศ 11 
 2.4 สภาพการด าเนินงานการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) 11 
 2.5 การวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ภายในมหาวิทยาลัย 
12 

บทที่ 3 แผน Smart University พ.ศ.2563  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

14 

 3.1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 14 
 3.2 แผน Smart University พ.ศ.2563    14 
 3.3 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ 16 
 3.4 ประเด็นยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย 23 
 3.5 รายละเอียดโครงการย่อยในแต่ละยุทธศาสตร์ 25 
 3.6 วงเงินงบประมาณการด าเนินงาน 30 
บทที่ 4 การน าแผน Smart University  พ.ศ.2563 สู่การปฏิบัติ 31 
 4.1 แนวทางการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 31 
 4.2 การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 32 
 4.3 บทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ต่อการน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ 32 
 4.4 การประเมินความส าเร็จของแผน 32 
ภาคผนวก   
 ค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ 1345/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการ

ส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

 



บทที่ 1 
บทน า 

 

 ตามท่ีคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ได้จัดท ากรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561–
2580) เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุซึ่ง
ผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง และสร้างความสุขของคนไทย 
สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจและนโยบายไทย
แลนด์ 4.0 ซึ่งพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้กล่าวย้ าถึงกระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศ
ภายใต้ประเทศไทย 4.0 ว่า เป็นอีกนโยบายหนึ่งที่จะเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว และเป็น
จุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่ มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ของรัฐบาล พร้อม
ขอให้สถาบันอุดมศึกษา ได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และช่วยกันสร้างหลักคิดที่ถูกต้องให้กับ
คนไทยต่อไป ทั้งนี้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ได้จัดท าแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสั งคม 
เป็นแผนที่สามารถรองรับพลวัตของเทคโนโลยีดิจิทัล น าไปสู่ความส าเร็จในการพัฒนาประเทศ ที่สามารถ
สร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน นวัตกรรม 
ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอ่ืนใด เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความ
มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงมีนโยบายให้จัดท าแผน Smart University มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2562-2565  เพ่ือตอบสนองตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560–
2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม พ.ศ.2559 ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 
20 ปี (พ.ศ.2560–2579) เพ่ือสร้างศักยภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 

1.1 กรอบแนวคิดการจัดท าแผน 

 1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 
 รัฐบาลได้วางกรอบการพัฒนาระยะยาว เพ่ือให้ประเทศบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง     
มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยวางกรอบการพัฒนา 
6 ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย  
 

 1) ความมั่นคง  
 2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
 4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
 5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ  
  

 โดยน ากรอบยุทธศาสตร์ชาติไปเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12     
ซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
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 2. ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) 
 ส าหรับยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) เป็นเป้าหมายของรัฐบาลที่จะเปลี่ยนประเทศ
ไปสู่ยุคที่ 4 คือ การขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับโลกในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะมิติด้าน
มนุษย์ คนไทยจะต้องปรับเปลี่ยนตนเองใน 4 มิติ คือ  
 1) เป็นคนไทยที่มีความรู้ ทักษะและความสามารถท่ีสอดรับกับโลกในศตวรรษที่ 21  
 2) เป็นคนไทยที่มีความรับผิดขอบต่อสังคม  
 3) เป็นคนไทยมีอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่สามารถยืนอย่างมีศักดิ์ศรีในเวทีสากล 
 4) เป็นดิจิทัลไทยเพ่ือสอดคล้องกับการเข้าสู่ยุคดิจิทัล โดยใช้กลไกประชารัฐเป็นตัวขับเคลื่อน 
 

 3. แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.2559  
 แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้ ไม่ใช่เรื่องใหม่ส าหรับประเทศไทยหากแต่เป็นการ
ต่อยอดการพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ท ามาอย่างต่อเนื่อง โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และหน่วยงานอ่ืนๆทั้งจากภาครัฐ ภาคประชาชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม อย่างไรก็
ตามปัจจุบันเทคโนโลยีและบริบททางเศรษฐกิจและสังคมก าลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปสู่ยุคดิจิทัล ดังนั้น 
แผนพัฒนาดิจิทัลฯ จึงมุ่งหวังปฏิรูปประเทศไทยให้ทันต่อบริบทดังกล่าวด้วยเช่นกัน ตั้งแต่การเร่งวางรากฐาน
ดิจิทัลของประเทศผ่านการลงทุนครั้งใหญ่ การสร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่ทุกคนมีส่วนร่วมตาม
แนวทางประชารัฐ การขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคม และใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัลอย่างเต็ม
ศักยภาพ จนถึงการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นประเทศในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วที่สามารถใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลสร้างมูลค่า และขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนในระยะยาว 

     

 4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้วางกรอบหลักการไว้ 4 ประการ คือ 
1) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา 3) การมีส่วนร่วมในการพัฒนา                
4) มุ่งเสริมสร้างกลไกการพัฒนาประเทศ โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ ธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
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 5. ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศในช่วงการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่
สอง (พ.ศ.2552 - 2561) 
 ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศในช่วงการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง (พ.ศ.
2552-2561) ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า ระบบการผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ มีความสอดคล้องกับความ
ต้องการและมีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนสามารถแข่งขันได้กับนานาประเทศ 
โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินงานไว้ 9 ยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูปการเรียนรู้ด้านการศึกษาเพ่ืออาชีพ    
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพก าลังคนทุกระดับ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เร่งผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งสาขาขาด 
แคลนและจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของก าลังแรงงาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างความยั่งยืนให้กับภาคการผลิตและบริการที่เชื่อมโยงกับการ 
พัฒนาก าลังคน             
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 เสริมสร้างความเข้มแข็งของครู คณาจารย์ และผู้บริหาร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 9 สร้างระบบความร่วมมือและเครือข่ายในการผลิตและพัฒนาก าลังคน 
 

 6. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 เป็นแผนระยะยาวทางด้านการศึกษา มุ่งเน้นการประกัน
โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และการศึกษาเพ่ือการมี
งานท าและสร้างรายได้ ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งมีความเป็นพลวัต ประกอบด้วย 9 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระดับสถานศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การกระจายอ านาจไปสู่สถานศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับระบบและกลไกการบริหารงานบุคคล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพ่ือการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและการ 
ประเมินผลผู้เรียน  
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การผลิตและพัฒนาก าลังคนเพื่อตอบสนองตลาดแรงงานและการพัฒนา 
ประเทศ (สถาบันอาชีวศึกษา/สถาบันอุดมศึกษา) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
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 7. บริบทเชิงนโยบาย  
  7.1 นโยบายรัฐบาล  
  นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลจากค าแถลงนโยบายต่อรัฐสภา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ด้านที่ 4 ด้านนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม  
              รัฐบาลจะน าการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ และความ
เป็นไทยมาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กันดังนี้  

1) จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน 

2) ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้อง
กับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการระบบการกู้ยืมเงิน
เพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส 

3) ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปมี
โอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและท่ัวถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ 

4) พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้สามารถมีความรู้และทักษะ
ใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และ
หลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียน
ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อ่ืน การมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ความเป็นพลเมืองดี  

5) ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพ่ือสร้างแรงงานที่มีทักษะ
โดยเฉพาะในท้องถิ่นท่ีมีความต้องการแรงงาน  

6) พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้น
ครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการ
สอนเพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

7) ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ 
8) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่น 

รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย 
9) สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านและวัฒนธรรม

สากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพ่ือเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของ
ประชาคมอาเซียนและเพ่ือการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก  

10) ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดี  
 

7.2  นโยบายท่ีมอบให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
1) ก าหนดบทบาทการผลิตนักศึกษาให้ชัดเจน ตามความถนัด/เป็นเลิศ ลดความซ้ าซ้อน 

   2) พัฒนานวัตกรรมการวิจัยที่เกิดจากทรัพยากรท้องถ่ิน เพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออกของประเทศ 
   3)  สถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่นเป็นพ่ีเลี้ยงให้แก่โรงเรียนในการพัฒนาท้องถิ่น 
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  7.3 ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 
20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) 
  นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ  เพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560–2579) ครอบคลุมการด าเนินงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในทุกยุทธศาสตร์ สรุปดังนี้ 
  1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น เน้นให้มีการพัฒนาฐานข้อมูลรวมทั้งสนับสนุนการ
เรียนรู้ในพ้ืนที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเรื่องต่าง ๆ อาทิ ฐานข้อมูลปัญหาและความต้องการของ
ชุมชน ฐานข้อมูลกลางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม กีฬา การศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสุขภาพ 
  2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู เน้นให้มีการพัฒนาฐานข้อมูลสนับสนุนการผลิต
และการพัฒนาครู การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่
การศึกษา 4.0 
  3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา เน้นการพัฒนาคุณภาพของอาจารย์และ
บัณฑิตในการพัฒนาทักษะและการสอบผ่านมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ด้วยเทคโนโลยีที่ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ เน้นการพัฒนาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ของพ้ืนที่รับผิดชอบ รวมทั้งการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร อาทิ ระบบสนับสนุนการบริหาร ระบบข้อมูล
ทางวิชาการ ระบบสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

1.2 วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือศึกษา วิเคราะห์สภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ในปัจจุบัน  
 2.2 เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ให้เป็นไปตามทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart 
University) และทิศทางการพัฒนาประเทศสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) 
 
 



บทที่ 2 
สถานภาพปัจจุบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

 มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานภายใต้ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม มีภาระหน้าที่ในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการพัฒนาประเทศต่อไป ในอดีต
มหาวิทยาลัย ไม่ได้เน้นความส าคัญในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมากนัก อย่างไรก็ตาม กระแส
โลกาภิวัฒน์ที่องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ สามารถเชื่อมต่อข้อมูลกันได้ทั่วโลก มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นแหล่ง
เรียนรู้เสมือนเป็นคลังสมองของชาติจ าเป็นต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้สามารถเข้าสู่ยุค
โลกาภิวัฒน์ได้เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าแผน Smart University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการจัดได้ท าการศึกษาสถานภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้ 
 

2.1 ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ประวัติมหาวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ก าเนิดจากโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่าซึ่งพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชการที่ 5) ทรงมีพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราช
ทรัพย์จ านวน 30,000 บาท ให้กระทรวงธรรมการด าเนินการจัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูขึ้น ณ บริเวณหลัง
พระราชวังจันทรเกษม เมื่อวันที่  1 กรกฎาคม พ.ศ.2448 จากนั้นได้พัฒนาเป็น โรงเรียนฝึกหัดครู
พระนครศรีอยุธยา และวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาตามล าดับ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานชื่อวิทยาลัยครูทั้ง    
36 แห่งว่า “สถาบันราชภัฏ” นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณสูงสุด แต่โดยนิตินัยยังไม่สามารถใช้ชื่อดังกล่าวได้ 
เพราะต้องมีการปรับพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูให้เป็นพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏเสียก่อน 
 

 กระทั่งวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2538 มีประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ รวมทั้งได้รับ
พระราชทาน “ตราพระราชลัญจกร” อันเป็นตราประจ ารัชกาล ให้เป็นตราสัญลักษณ์ของสถาบันราชภัฏ 
ต่อมาในปี พ.ศ.2542 ได้มีการปฏิรูประบบการศึกษาให้มี เอกภาพมากยิ่ งขึ้น ตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
 

 ต่อมาในปี พ.ศ.2542 โดยได้ยุบรวมทบวงมหาวิทยาลัยและกระทรวงศึกษาธิการเข้าด้วยกัน และ    
มีการปรับโครงสร้างการบริหารกิจการภาคอุดมศึกษาของประเทศใหม่ โดยก าหนดให้องค์กรทั้งหลายที่ดูแล
กิจการภาคอุดมศึกษาในขณะนั้น ต้องผนวกรวมกันเป็นองค์กรเดียว ซึ่งก็รวมถึงส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ
ด้วย แล้วให้ด าเนินงานภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
พร้อมทั้งออกพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ยกฐานะสถาบันราชภัฏทั่วประเทศเป็นมหาวิทยาลัย     
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2547 ท าให้สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้รับการยกฐานะให้เป็น 
“มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา” นับแต่นั้นเป็นต้นมา 
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โครงสร้างการบริหารงาน 

 
ภาพที ่6 โครงสร้างการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

2.2 ข้อมูลการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.2.1 สภาพการด าเนินงานระบบโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (System of Information 
Technology Network) 

ระบบโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย 3 ล าดับชั้น (Layer) ประกอบด้วย  
1) ล าดับชั้นหลัก (Core Layer) ที่มีอุปกรณ์ควบคุมสัญญาณหลัก (Core Switch) โดยอุปกรณ์ในชั้น

นี้ต้องเป็นอุปกรณ์ที่มีการส่งข้อมูลความเร็วสูงและมีราคาแพง เพราะเป็นอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย
หลักที่ส่งและรับสัญญาณกับอุปกรณ์ควบคุมสัญญาณระดับอาคาร (Distribution Switch) ที่อยู่ในล าดับชั้น
กระจายสัญญาณ (Distribution Layer)  

2) ล าดับชั้นกระจายสัญญาณ (Distribution Layer) ที่มีอุปกรณ์ควบคุมตามอาคาร (Distribution 
Switch) โดยอุปกรณ์ในชั้นนี้ต้องเป็นอุปกรณ์ที่มีการส่งข้อมูลที่รวดเร็วเช่นกันและมีราคาแพงรองลงมา 

 3) ล าดับชั้นเข้าถึงอุปกรณ์ (Access Layer)  ที่มีอุปกรณ์ควบคุมสัญญาณล าดับชั้นเข้าถึงอุปกรณ์
(Access Switch) โดยอุปกรณ์ในชั้นนี้จะท าหน้าที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ควบคุมสัญญาณล าดับ
ชั้นเข้าถึงอุปกรณ์อ่ืน ๆ 
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ภาพที ่7 ล าดับชั้นของอุปกรณ์ในระบบโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ในปัจจุบันระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยวางสายใยแก้วน าแสง (Fiber Optic) จากผู้ให้บริการ
โดยตรง คือ UNINET มาเชื่อมต่อกับ Router Cisco Catalyst 9407 โดยใช้อุปกรณ์ควบคุมสัญญาณหลัก 
(Core Switch) ของ Cisco Catalyst 9407 และ มีการแบ่ง V-LAN เป็น 10 กลุ่มตามจ านวนอาคารที่มี
อุปกรณ์ควบคุมสัญญาณระดับอาคาร (Distribution Switch Layer 2) ของ Cisco SG300 และ SG200 โดย
ใช้ SFP+ (Small Form-Factor Pluggable) หรือเรียกกันในชื่อ Mini-GBIC เป็นตัวรับส่งข้อมูลที่เป็น
สัญญาณ FIBER OPTIC โดยมี แบนด์วิชท์ (Bandwidth) 10 Gigabit จากอาคารต่างๆมายัง อุปกรณ์ควบคุม
สัญญาณหลัก (Core Switch) ของ Cisco Catalyst 9407 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Router Cisco Catalyst 9407 
 

 
 
 
 
 

   
 

 

Cisco Catalyst 4507E 

 

      
 

Cisco SG300 
 

       

 
 

Cisco SG200 
 

 

ภาพที ่8 อุปกรณ์ควบคุมสัญญาณหลักและอุปกรณ์ควบคุมสัญญาณระดับอาคารของมหาวิทยาลัย 
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ปัญหาการด าเนินงาน 
 1. อุปกรณ์ควบคุมสัญญาณหลัก (Core Switch) เดิมทีม่หาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาใช้คือ 
Cisco Catalyst 4507E ปัจจุบันได้จัดหาอุปกรณ์ควบคุมสัญญาณหลัก (Core Switch) Cisco Catalyst รุ่น 
9407 มาทดแทนของเดิม มีผลท าให้มีขนาดแบนด์วิชท์ (Bandwidth) แต่ละอาคารมีขนาดเพ่ิมขึ้น จากเดิม1 
Gigabit เป็น 10 Gigabit 
 2. อุปกรณ์ควบคุมสัญญาณระดับอาคาร (Distribution Switch Layer 2) เดิมที่มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยาใช้คือ Cisco Catalyst 2960 ตามอาคารต่าง ๆ ปัจจุบันได้จัดหาอุปกรณ์ควบคุม
สัญญาณระดับอาคาร (Distribution Switch Layer 2)  เป็น Cisco SG300และ Cisco SG200 มีผลท าให้มี
ขนาดแบนด์วิชท์ (Bandwidth) แต่ละอาคารมีขนาดเพิ่มขึ้น จากเดิม 1 Gbps เป็น 10 Gbps 
 

อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย 
 อุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wireless Access Point) คือ อุปกรณ์ในเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ที่ท าให้อุปกรณ์ไร้สายสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบมีสายได้ โดยสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ผ่าน
สายสัญญาณจะถูกส่งผ่านเข้ามายังอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย ที่ท าหน้าที่กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต
ให้กับผู้ใช้บริการ ในรัศมีท าการแตกต่างกัน เช่น 25 - 30, 70 - 90 ตารางเมตร และรองรับปริมาณการใช้
พร้อมๆ กัน (Concurrence) ที่แตกต่างกันตามมาตรฐานและคุณภาพ เช่น > 30, > 150,>300 ผู้ใช้งานเป็นต้น 
 มหาวิทยาลัยฯใช้อุปกรณ์ควบคุมตัวกระจายสัญญาณไร้สาย (Wireless Controller) ที่เป็น
ฮาร์ดแวร์ 2 ตัวประกอบด้วย Cisco รุ่น WLC5520 และ Cisco รุ่น WLC5500 รวมซอฟท์แวร์ 1 ระบบ โดย
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายคุณภาพสูง (Wireless Access Point) ที่รองรับการเชื่อมต่อพร้อมกัน > 116 
อุปกรณ์ ของCisco รุ่น AIR-AP1832I-S-K9 จ านวน 116 ตัว และ Cisco รุ่น WAP121-E-K9-G5 จ านวน 50 
ตัว ถูกบริหารจัดการโดยอุปกรณ์ควบคุมตัวกระจายสัญญาณไร้สายคุณภาพสูงของ Cisco รุ่น WLC5520 และ 
Cisco รุ่น WLC5500 ตามล าดับ 
 

 
 
 
 
 
 

Cisco รุ่น AIR-AP1832I-S-K9 

 
 
 
 
 
 

Cisco รุ่น WAP121-E-K9-G5 
 
 
 

Cisco รุ่น WLC5520 
 

 
 
 

    Cisco รุ่น WLC5500 

ภาพที่ 9 อุปกรณ์ควบคุมตัวกระจายสัญญาณไร้สายคุณภาพสูง 
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ปัญหาการด าเนินงาน 
 1. อุปกรณ์ควบคุมตัวกระจายสัญญาณไร้สายและอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายเหล่านี้มีคุณภาพ
และมาตรฐานที่แตกต่างกันอย่างมาก ในหลายกรณีที่อุปกรณ์กระจายสัญญาณเหล่านี้ไม่สามารถสื่อสารกันได้
อย่างราบรื่น ส่งผลกระทบต่อความเสถียรของสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายที่ใช้ตามจุดต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย เช่น การขาดหายของสัญญาณ การไม่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณได้ เป็นต้น 
 2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณของมหาวิทยาลัยมีรุ่นที่แตกต่างกันจึงไม่สามารถให้บริการ
(Roaming)ได้ต่อเนื่อง 
 3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายแบบทั่วไปภายในมหาวิทยาลัยฯ มี 166 จุด ซึ่งไม่เพียงพอต่อการ 
สนับสนุนการใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตของบุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย 
 4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายแบบทั่วไปภายในมหาวิทยาลัยฯ ไม่มีประสิทธิภาพที่สามารถ
รองรับผู้ใช้จ านวนมากได้พร้อมกัน และขาดความเสถียรถ้าหากจุดใดจุดหนึ่งมีการใช้สัญญาณส าหรับข้อมูลที่มี
ความจุมาก เช่น Streaming วีดีโอ หรือ YouTube เป็นต้น 
 

ช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ARU Internet Bandwidth) 
 ช่องสัญญาณอินเทอร์ เน็ตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาอยู่บนพ้ืนฐานของ               
1 ช่องสัญญาณ คือ 
 1. ช่องสัญญาณหลักจาก UniNet ขนาด 1 Gbps (1,000 Mbps) จ านวน 2 เส้นทาง รวมเป็น 2 
Gbps โดยส านักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาการศึกษา ภายใต้การก ากับของส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาท่ีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 
 

  

 
ภาพที ่10 สัญญาณอินเทอร์เน็ตจริงที่ได้รับจากช่องสัญญาณ UniNet ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2563  
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ปัญหาการด าเนินงาน 
 ช่องสัญญาณหลักจาก UniNet ขนาด 1 Gbps (1,000 Mbps) จ านวน 2 เส้นทาง รวมเป็น 2 Gbps 
โดยส านักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาการศึกษา ซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานในปัจจุบัน 
 

2.3 สภาพการด าเนินงานระบบสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนภารกิจหลัก

ดังต่อไปนี้  
2.3.1 ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน โดยประกอบด้วยระบบย่อยดังนี้  

1) ระบบบริหารการศึกษา  
2) ระบบคลังข้อสอบ 

 

2.3.2 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ โดยประกอบด้วยระบบย่อยดังนี้  
  1) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
  2) ระบบบริหารงานวิจัย 
  3) ระบบงานพัสดุ 
  4) ระบบรายงานผู้บริหาร 
  5) ระบบประเมินบุคลากรมหาวิทยาลัย 
  6) ระบบบริหารยานพาหนะ 
  7) ระบบ e-Meeting 
  8) ระบบ Service Tracking   
  9) ระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
  10) ระบบบริหารอาคารสถานที่ 
  11) ระบบฐานข้อมูล Big Data (ข้อมูลต าบล) 
 

ซึ่งระบบดังกล่าวได้พัฒนาขึ้นตามความต้องการจากหน่วยงานต่าง  ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้พัฒนาระบบขึ้นเพ่ืออ านวยความ
สะดวกและตอบสนองความต้องการจากผู้ใช้งานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
 

2.4 สภาพการด าเนินงานการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)  
 มหาวิทยาลัยหลายแห่ง ได้ด าเนินการสร้างระบบการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อขยายฐานการเรียนรู้
ให้กับนักศึกษา ท าให้การเรียนการสอนในปัจจุบันเปลี่ยนไป การเรียนในรูปแบบ E-Learning สามารถ
ตอบสนองการศึกษาได้เต็มรูปแบบ ทั้งในระบบและนอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย นักศึกษาสามารถ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดยไม่จ ากัดเวลา และสถานที่โดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรจากเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด้วยสาเหตุนี้มหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศได้เข้าร่วม และกลายเป็นส่วนหนึ่งของกูเกิลเพ่ือการศึกษา 
(Google for Education) เพ่ือใช้ประโยชน์จากโปรแกรมต่าง ๆ ของกูเกิลได้เต็มรูปแบบโดยไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายจ านวนมาก เช่น Google Docs, Google Slides, Google Sheets, Google Calendar และอ่ืนๆ 
เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Google Classroom ซ่ึงถือว่าเป็นระบบการเรียนการสอนออนไลน์ที่ได้รับความ
นิยมอย่างมาก โดยที่อาจารย์ผู้สอนสามารถใช้เป็นทางเลือกในการเรียนการสอนและมอบหมายงานให้กับ
นักศึกษา  
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ปัญหาการด าเนินงาน  
 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้ Google 
Classroom แต่การใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ดังกล่าว และอาจารย์มีการผลิตสื่อแบบที่ใช้ส าหรับการ
เรียนการสอนแบบ E-Learning มีจ านวนน้อยมาก  
 2. การใช้ประโยชน์จากโปรแกรมต่าง ๆ ของกูเกิลเพ่ือการศึกษาของอาจารย์และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ยังมีจ านวนจ ากัด อาจารย์จ านวนมากไม่ได้รับทราบถึงประโยชน์และ
การเป็นส่วนหนึ่งของกูเกิลเพ่ือการศึกษา  
 

2.5 การวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในมหาวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยได้ท าการวิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 
ด้านทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยใช้กรอบแนวคิดของ
แมคคินซีย์ (McKinsey 7-S Framework) และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรตามหลัก PEST 
Analysis ผลของการระดมสมอง เป็นดังนี้ 
 
 

ตาราง 1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
 

จุดแข็ง/ข้อได้เปรียบ จุดอ่อน/ปัญหา 
1. ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยทุกระดับให้ความส าคัญ 
กับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. มหาวิทยาลัยมีผู้เชี่ยวชาญและมีหลักสูตรการ 
พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย 
3. มีระบบการบริหารงบประมาณมีการกระจายอ านาจ
ท าให้ด าเนินการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
4. มีหน่วยงานที่ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยที่ชัดเจน 
5. มีคณะกรรมการที่ดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย 
6.  เป็นศูนย์กลางโครงการเครื อข่ ายเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา  (Uninet) ระดับ
ภูมิภาค  
7. มีระบบสารสนเทศที่หลากหลายเพ่ือให้บริการตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

1 .  ข าดก า ร ท บทว นและขั บ เ คลื่ อ น แผ น
ยุทธศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศไม่มีการ
ด าเนินการตามแผนและการประเมินตามแผนใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
2. ระบบบริหารและการตัดสินใจยังไม่มีการ
น ามาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
3.  ผู้ เ ชี่ ยวชาญเฉพาะทางด้ าน เทคโนโลยี
สารสนเทศ ยังไม่เพียงพอ 
4. ระบบงานสารสนเทศต่าง ๆ เป็นแบบแยกส่วน
ยังไม่เป็นศูนย์กลางของข้อมูล 
5. การพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุน 
การเรียนการสอนและการบริหารจัดการยังไม่
เพียงพอ 
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ตาราง 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 

โอกาส อุปสรรค 

O1 นโยบายในการขับเคลื่อนประเทศ ส่งผลให้
มหาวิทยาลั ยจะต้อง พัฒนาในด้ าน เทคโน โลยี
สารสนเทศ 
O2 มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในจังหวัดที่เป็นยุทธศาสตร์ของ
ประเทศ ในการพัฒนาพระนครศรีอยุธยาเป็นเมือง
อัจฉริยะ (Ayutthaya Smart City) 
O3  มี แหล่ ง เ รี ยนรู้ ด้ าน เทคโน โลยี ส ารสน เทศ             
ที่หลากหลาย 
O4 สังคมมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนหนึ่ง
ในชีวิตประจ าวัน 
 

T1 มีความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่ า งรวด เร็ ว  ท า ให้ พัฒนาด้ าน เทคโน โลยี
สารสนเทศไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง 
T2 ระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ ส่งผล
ให้มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณ
น้อยลง 
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บทที ่3 
แผน Smart University พ.ศ.2563  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

3.1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์  
 

 ปรัชญา  
 ศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนา บนพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 
 

 วิสัยทัศน์  
 พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University) 

 

 พันธกิจ  
  1) พัฒนาและขับเคลื่อนระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  2) เป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริการที่มีประสิทธิภาพ 
  3) พัฒนาระบบและกลไกบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 

การบริการ และการพัฒนาองค์กร 
  4) ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ แก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร  

 

 ประเด็นพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Smart Infrastructure)  
  2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาและการวิจัย  บริการ
วิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (Smart Education) 
  3) พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Smart Management) 
  4) พัฒนาความรู้ ทักษะ และความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Smart People)  
 

3.2  แผน Smart University พ.ศ.2563   
ประเด็นพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มี 4 ด้าน ดังนี้ 

1. ประเด็นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Smart Infrastructure) คือ           
มีเป้าหมายเพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครอบคลุม มีความทันสมัย 
ความปลอดภัย และได้มาตรฐาน 
  เป้าประสงค์ 1.1 มีโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครอบคลุม มีความ
ทันสมัย และมีความปลอดภัย 
  กลยุทธ์ 1.1.1 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุมทั่วถึง 

  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
  1) ร้อยละความส าเร็จของแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้
ครอบคลุมทั่วถึง  

 

  กลยุทธ์ 1.1.2 โครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความปลอดภัย 
  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
  1) ร้อยละความส าเร็จของแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความ 
ปลอดภัย 
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 2. ประเด็นพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาและการวิจัย 
(Smart Education) คือ มีเป้าหมายเพ่ือให้มีการจัดการศึกษาและการวิจัยที่น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  เป้าประสงค์ 2.1 มีการจัดการศึกษาและการวิจัยที่น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ  
  กลยุทธ์ 2.1.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการศึกษา และ
การวิจัย  
  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
  1) จ านวนซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย 
  2) ร้อยละของจ านวนรายวิชาที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน   
  

3. ประเด็นพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการ การบริการ และการพัฒนาองค์กร (Smart Management) คือ มีเป้าหมายเพ่ือให้มีการ
บริหารจัดการที่น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 เป้าประสงค์ 3.1 มีการบริหารจัดการที่น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  
 กลยุทธ์ 3.1.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย  
 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
 1) จ านวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่พัฒนาหรือปรับปรุง
ในปีนั้น 

 

 4. ประเด็นพัฒนาความรู้ ทักษะ และความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Smart People) คือ           
มีเป้าหมายเพ่ือให้นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาและการท างานในชีวิตประจ าวันอย่างมีประสิทธิภาพ 

 เป้าประสงค์ 4.1 บุคลากรมีความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สามารถน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานและชีวิตประจ าวัน  
 กลยุทธ์ 4.1.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
 1) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน  

 เป้าประสงค์ 4.2 นักศึกษามีความรู้ ทักษะ ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สามารถน าไป
ประยุกต์ ใช้ในการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ 4.2.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
และน าไปใช้ในการศึกษาหรือในชีวิตประจ าวันได้เกิดประสิทธิภาพ 
 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 1) ร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีเข้ารับการอบรมมาตรฐานด้านการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล 
 2) ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเข้ารับการอบรมมาตรฐานด้านการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล
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3.3 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายตามประเด็นพัฒนา 
ประเด็นพัฒนาที ่1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 เป้าประสงค์ 1.1  มีโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครอบคลุม มีความทันสมัย และมีความปลอดภัย 
 กลยุทธ์ 1.1.1  พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุมทั่วถึง 
 

ตัวช้ีวัดระดับความส าเร็จ 
 

หน่วยนับ 
 

ข้อมูลที่ผ่านมา 
2562 

เป้าหมาย (ปี พ.ศ.) 
2563 

1) ร้อยละความส าเร็จของแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้
ครอบคลุมอย่างทั่วถึง  
   - ระยะ 1 จ านวน 3 รายการ ร้อยละ 15.00  

 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 
 Core switch 
 เครื่องส ารองไฟห้องศูนย์แม่ข่าย 

   - ระยะ 2 จ านวน 4 รายการ ร้อยละ 25.00  
 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
 ระบบยืนยันตัวบุคคล  
 อุปกรณ์เก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ 
 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 

   - ระยะ 3 จ านวน 4 รายการ ร้อยละ 25.00  
 ระบบบริหารงานวิจัย  
 ระบบพัสดุ  
 ระบบรายงานผู้บริหาร  
 ระบบประเมินบุคลากรมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 15.00 25.00 
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ตัวช้ีวัดระดับความส าเร็จ 
 

หน่วยนับ 
 

ข้อมูลที่ผ่านมา 
2562 

เป้าหมาย (ปี พ.ศ.) 
2563 

   - ระยะ 4 จ านวน 5 รายการ ร้อยละ 35.00  
 ระบบบริหารยานพาหนะ     
 ระบบ e-Meeting  
 ระบบ Service Tracking  
 ระบบคลังข้อสอบ  
 ระบบบริหารอาคารสถานที่ 

หมายเหตุ : จ านวนทั้งหมด 16 รายการ    
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กลยุทธ์ 1.1.2 โครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความปลอดภัย 

ตัวช้ีวัดระดับความส าเร็จ 
 

หน่วยนับ 
 

ข้อมูลที่ผ่านมา 
2562 

เป้าหมาย (ปี พ.ศ.) 
2563 

1) ร้อยละความส าเร็จของแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มี
ความมั่นคงปลอดภัย 
   - ระยะ 1 จ านวน 1 รายการ ร้อยละ 20.00 
   - ระยะ 2 จ านวน 4 รายการ ร้อยละ 80.00 

หมายเหตุ : จ านวนทั้งหมด 10 รายการ  
   1. ระบบเก็บการจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log  File) (63) 
   2. ระบบยืนยนัตัวบุคคล (Authentication) (63) 
   3. ระบบรักษาความปลอดภยัทางคอมพิวเตอร์  (Fire wall) (64) 
   4. ระบบกล้องวงจรปิดแบบคมชัดสูง (64) 
   5. งานเดินสายใยแก้วน าแสง พร้อมอุปกรณ์ประกอบเส้นทางหลักและส ารอง (64)   
   7. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแกนหลัก (Core Switch) (64) 
   8. อุปกรณ์ก าหนดเส้นทางเครือข่าย (Router) (64) 
   9. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง รองรับ 10 G จ านวน 23 ตัว (64) 
   10. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง รองรับ 1 G จ านวน 52 ตัว (64)    

 

ร้อยละ 20.00 80.00 
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ประเด็นพัฒนาที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาและการวิจัย  
 เป้าประสงค์ 2.1 มีการจัดการศึกษาและการวิจัยที่น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  
 กลยุทธ์ 2.1.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการศึกษาและการวิจัย 
 

ตัวช้ีวัดระดับความส าเร็จ หน่วยนับ 
ข้อมูลที่ผ่านมา 

2562 
เป้าหมาย (ปี พ.ศ.) 

2563 
1) จ านวนซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย 

 

จ านวนซอฟต์แวร์ 3 1 
2) ร้อยละของจ านวนรายวิชาที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 80 85 
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ประเด็นพัฒนาที่ 3 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 เป้าประสงค์ 3.1 มีการบริหารจัดการที่น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ 3.1.1  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

 

ตัวช้ีวัดระดับความส าเร็จ หน่วยนับ 
ข้อมูลที่ผ่านมา 

2562 
เป้าหมาย (ปี พ.ศ.) 

2563 
1) จ านวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
    ที่พัฒนาหรือปรับปรุงในปีนั้น  
   - ระยะ 1 จ านวน 1 ระบบ   

 ปรับปรุงระบบบริหารการศึกษา 
   - ระยะ 2 จ านวน 3 ระบบ  

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
 ระบบยืนยันตัวบุคคล 
 อุปกรณ์เก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ 

   - ระยะ 3 จ านวน 4 ระบบ  
 ระบบบริหารงานวิจัย  
 ระบบพัสดุ  
 ระบบรายงานผู้บริหาร  
 ระบบประเมินบุคลากรมหาวิทยาลัย 

   - ระยะ 4 จ านวน 5 ระบบ   
 ระบบบริหารยานพาหนะ   
 ระบบ e-Meeting 
 ระบบ Service Tracking  

จ านวนระบบ 1 ระบบ 3 ระบบ 
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ตัวช้ีวัดระดับความส าเร็จ หน่วยนับ 
ข้อมูลที่ผ่านมา 

2562 
เป้าหมาย (ปี พ.ศ.) 

2563 
 ระบบคลังข้อสอบ  
 ระบบบริหารอาคารสถานที่ 

หมายเหตุ : จ านวน 13 ระบบ 
ระบบ Smart University (เฟส 2) ปี 63 
   - ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
   - ระบบยืนยันตัวบุคคล 
   - อุปกรณ์เก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ 
ระบบ Smart University (เฟส3) ปี 64 
   - ระบบบริหารงานวิจัย       
   - ระบบพัสดุ 
   - ระบบรายงานผู้บริหาร     
   - ระบบประเมินบุคลากรมหาวิทยาลัย 
ระบบ Smart University (เฟส4) ปี 65 
   - ระบบบริหารยานพาหนะ       
   - ระบบ e-Meeting 
   - ระบบ Service Tracking      
   - ระบบคลังข้อสอบ 
   - ระบบบริหารอาคารสถานที่ 
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ประเด็นพัฒนาที่ 4 พัฒนาความรู้ ทักษะ และความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
 เป้าประสงค์ 4.1  บุคลากรมีความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจ าวัน 
 กลยุทธ์ 4.1.1  ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

ตัวช้ีวัดระดับความส าเร็จ 
 

หน่วยนับ 
 

ข้อมูลที่ผ่านมา 
2562 

เป้าหมาย (ปี พ.ศ.) 
2563 

1) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน  ร้อยละ 70 75 
 
 เป้าประสงค์ 4.2  นักศึกษามีความรู้ ทักษะ ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สามารถน าไปประยุกต์ ใช้ในการศึกษา 
 กลยุทธ์ 4.2.1  ส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และน าไปใช้ในการศึกษาหรือในชีวิตประจ าวันได้เกิด
ประสิทธิภาพ 
 
 

ตัวช้ีวัดระดับความส าเร็จ หน่วยนับ 
ข้อมูลที่ผ่านมา 

2562 
เป้าหมาย (ปี พ.ศ.) 

2563 
1) นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมมาตรฐานด้านการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล ร้อยละ  60 65 
2) ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมมาตรฐานด้านการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล  ร้อยละ 60 65 
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3.4 ประเด็นยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย 
ประเด็นพัฒนา เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดตวามส าเร็จ โครงการหลัก 

1. พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 มีโครงสร้างพ้ืนฐานทาง 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครอบคลุม  
มีความทันสมัย และมีความปลอดภัย 

1.1.1 พัฒนาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศให้
ครอบคลุมทั่วถึง 
1.1.2 โครงสร้างพ้ืนฐาน
ท า ง ด้ า น เ ท ค โ น โ ล ยี
ส า ร ส น เ ท ศ ใ ห้ มี ค ว า ม
ปลอดภัย 

1) ร้อยละความส าเร็จของแผนพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ครอบคลุมทั่วถึง  
2) ร้อยละความส าเร็จของแผนพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มีความ ปลอดภัย 
 

- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ครอบคลุม  
 

- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้มีความ
ปลอดภัย 

2. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การจัดการศึกษาและการ 
วิจัย 

2.1 มีการจัดการศึกษาและการวิจัยที่
น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 

2.1.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้
อ า จ า ร ย์ ใ ช้ เ ทค โ น โ ลยี
ส า ร ส น เ ท ศ ใ น ก า ร จั ด
การศึกษา และการวิจัย  
 
 

1) จ านวนซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่สนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนและการวิจัย 
2) ร้อยละของจ านวนรายวิชาที่มีการ
ใช้ เ ทค โน โ ลยี ส า รสน เทศ ในกา ร
สนับสนุนการเรียนการสอน  

จั ดหาและ พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการจัดการศึกษา
และการวิจัย 

3. พัฒนาระบบและกลไก
การบริหารจั ดการงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
ส นั บ ส นุ น ก า ร บ ริ ห า ร
จัดการ การบริการ และ
การพัฒนาองค์กร 

3.1 การบริหารจัดการที่น าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 

3.1.1 พัฒนาระบบ
เทค โน โลยี ส า รสน เทศ
ส าหรับการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย  

1) จ านวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ที่พัฒนาหรือปรับปรุงในปีนั้น  

พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการ  
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ประเด็นยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย 
ประเด็นพัฒนา เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดตวามส าเร็จ โครงการหลัก 

4. พัฒนาความรู้  ทักษะ 
และความเข้า ใจการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 

4.1 บุคลากรมีความรู้และทักษะการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล สามารถน าไปใช้ใน
การปฏิบัติงานและชีวิตประจ าวัน 

4.1.1 ส่งเสริม สนับสนุน
ใ ห้ บุ ค ล า ก ร ไ ด้ รั บ ก า ร
พัฒนาความรู้และทักษะ
ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

1) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลใน
การปฏิบัติงาน 

พัฒนาความรู้ ทักษะ และ
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 

 4.2 นักศึกษามีความรู้ ทักษะ ความ
เข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สามารถ
น าไปประยุกต์ ใช้ในการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

4.2.1 ส่งเสริม สนับสนุน
ให้นักศึกษาได้รับความรู้ 
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ท า ง ด้ า น
เทคโน โลยี ดิ จิ ทั ล  และ
น าไปใช้ในการศึกษาหรือ
ในชีวิตประจ าวันได้ เกิด
ประสิทธิภาพ 
 

1) ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่เข้ารับ
การอบรมมาตรฐานด้านการใช้งาน
เทคโนโลยีดิจิทัล 
2) ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่เข้ารับการอบรมมาตรฐานด้านการใช้
งานเทคโนโลยีดิจิทัล  
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3.5 รายละเอียดโครงการย่อยในแต่ละประเด็นพัฒนา 
ประเด็นพัฒนาที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุมอย่างท่ัวถึง 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย วงเงินงบประมาณ (บาท) 

2563 2563 
1 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ร้อยละของจ านวนอาคารที่ติดตั้งสายสัญญาณ Fiber 
Optic 

75 - 

2 จัดหาอุปกรณ์กระจายสัญญาณภายใน
อาคาร (Access Switch)  
 

จ านวน Access Switch ที่มีความเร็ว 10 Gbp.  SFP+ 76 1,799,205 

รวม 151 1,799,205 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 
 

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความปลอดภัย 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย วงเงินงบประมาณ (บาท) 

2563 2563 
1 จัดหาระบบป้องกันการบุกรุกและโจมตีระบบเครือข่าย 

(Firewall/ Intrusion Prevention System) 
จ านวนระบบป้องกันการบุกรุกและโจมตี 
ระบบเครือข่าย 1 ระบบ 

1 ระบบ 
 

- 

2 จัดหาและปรบัปรุงระบบจดัเก็บ Log-File เพื่อบันทึก
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพตาม 
พรบ.ว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ.2560 

จ านวนระบบบนัทึกข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ 1 ระบบ 

1 ระบบ 765,050 

  รวม 2 ระบบ 765,050 
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ประเด็นพัฒนาที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาและการวิจัย 
กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการศึกษาและการวิจัย 

 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย วงเงินงบประมาณ (บาท) 

2563 2563 

1 
พัฒนาและปรับปรุงห้องปฏบิัตกิาร 
คอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

75 492,137.92 

2 
ห้องผลิตสื่อ และนวัตกรรมเพื่อการศึกษาให้มี
มาตรฐานและทนัสมัย 

จ านวนคอมพิวเตอร์ Macintosh - - 

3 
จัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft ส าหรับการเรียน
การสอนและการวิจัย 

จ านวนลิขสิทธิ ์Microsoft ส าหรับการ
เรียนการสอนและการวิจัย 

250 642,000 

4 
พัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา (Google 
Classroom) 

จ านวนระบบสารสนเทศ 1 - 

   รวม 1,134,137.92 
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ประเด็นพัฒนาที่ 3 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย วงเงินงบประมาณ (บาท) 

2563 2563 
1 พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารงบประมาณ

รายจ่าย (3D) (งานงบประมาณ, พัสด,ุ การเงิน) 
จ านวนระบบการบริหารงบประมาณ
รายจ่าย 

1 72,000 

2 จัดซื้อและบ ารุงรักษาระบบห้องสมุดอัจฉริยะ (Matrix) ระบบห้องสมุดอัตโนมัติอัจฉริยะ 1 256,800 
3 ระบบ Smart University (เฟส 1)  

   - ปรับปรุงระบบบริหารการศึกษา 
ระบบบริหารการศึกษา  
 

1 235,400 

4 ระบบ Smart University (เฟส 2) มีจ านวนระบบอย่างน้อย 1 ระบบ  3 2,644,500 
    - ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (1,200,000)  1 1,200,000 
    - ระบบยนืยันตวับุคคล (679,450)  1 679,450 
    - อุปกรณ์เก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (765,050)  1 765,050 
5 ระบบ Smart University (เฟส 3) มีจ านวนระบบอย่างน้อย 1 ระบบ  - - 
    - ระบบบริหารงานวิจัย  - - 
    - ระบบพสัด ุ  - - 
    - ระบบรายงานผูบ้ริหาร  - - 
    - ระบบประเมิน KPI รายบุคคล  - - 
6 ระบบ Smart University (เฟส 4) มีจ านวนระบบอย่างน้อย 1 ระบบ - - 
    - ระบบบริหารยานพาหนะ  - - 
    - ระบบจัดการประชุม  - - 
    - ระบบ Service Tracking  - - 
    - ระบบคลงัข้อสอบ  - - 
    - ระบบบริหารอาคารสถานที ่  - - 
   รวม 3,208,700 
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ประเด็นพัฒนาที่ 4 พัฒนาความรู้และทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
กลยุทธ์ 4.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย วงเงินงบประมาณ (บาท) 

2563 2563 
1 อบรมความรู้ และทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

แ ก่ บุ ค ล า ก ร  ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา  

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
ปฏิบัติงาน  

80 - 

   รวม - 
 

 
กลยุทธ์ 4.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และน าไปใช้ในการศึกษาได้เกิดประสิทธิภาพ 

 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย วงเงินงบประมาณ (บาท) 

2563 2563 
1 การอบรมและทดสอบมาตรฐานทางด้านเทคโนโลยี

ดิ จิ ทั ล แ ก่ นั ก ศึ ก ษ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา  

ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่เข้ารับการอบรม
มาตรฐานด้านการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล 

- - 

ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้ารับการ
อบรมมาตรฐานด้านการใช้งานเทคโนโลยดีิจิทัล 

85 - 

   รวม - 
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3.6 วงเงินงบประมาณการด าเนินงาน 
แผน Smart University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ช่วงปี พ.ศ.2563 ใช้งบประมาณ 
จ านวน 6,607,092.92 บาท 
  

ตาราง วงเงินงบประมาณการด าเนินการพัฒนายุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ยุทธศาสตร์ 
วงเงินงบประมาณ (บาท) 

2563 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 2,564,255 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 834,137.92 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 3,208,700 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 - 

รวมวงเงินงบประมาณ 6,607,092.92 
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บทที ่4 
การน าแผน Smart University  พ.ศ.2563 สู่การปฏิบัต ิ

 

 เพื่อให้การน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ มีแนวทางในการด าเนินงานที่ชัดเจนคณะกรรมการ
ด าเนินงานแผน Smart University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2563 จึงก าหนด 
 

4.1 แนวทางการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 
 4.1.1 การบริหารจัดการและกระบวนการจัดท าแผน Smart University 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีนโยบายในการจัดท าแผน Smart University 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563–2565 เพ่ือตอบสนองตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560–2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ.2560-2564) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.2559 ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560–2579) เพ่ือสร้าง
ศักยภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย  
  

 โดยมีแนวทางให้ทุกหน่วยงานเป็นคณะกรรมการจัดท าแผน Smart University 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มุ่งเน้นการร่วมระดมความคิดเห็น เพ่ือวางกรอบและ       
แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2563-2565 โดยคณะกรรมการมีหน้าที่และด าเนินการ ดังนี้ 
 1. ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลนโยบายและจัดท าแผน Smart University มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 2. วางแผนการด าเนินงานจัดท าแผน  Smart University มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา (พ.ศ.2563-2565) 
 3. พิจารณาทบทวน โดยวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส ภาวะคุกคามของการพัฒนา
เทคโนโลยี ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ก าหนด
แผนงาน/โครงการ ที่ต้องด าเนินงานและหน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
 4. ยกร่างแผน Smart University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (พ.ศ.2563-
2565) 
 5. น าเสนอร่างแผน Smart University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (พ.ศ.
2563-2565) เพ่ือขอความเห็นชอบ จากคณะประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตามล าดับ รวมทั้งถ่ายทอดแผนสู่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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 4.1.2 การถ่ายทอดแผนสู่คณะ/หน่วยงาน 
 คณะกรรมการจัดท าแผนการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยกองนโยบายและแผนและส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ     
ได้จัดประชุมชี้แจงแผนถ่ายทอดแผน Smart University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
(พ.ศ.2563-2565) รวมถึงแนวปฏิบัติต่างๆ สู่คณะ/สานัก/หน่วยงาน โดยการถ่ายทอดจัดเป็น 2 ระดับ 
ดังนี้ 
 1) ประชุมชี้แจงและถ่ายทอดแผน  Smart University มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา (พ.ศ.2563-2565) และแนวปฏิบัติแก่ผู้บริหารหรือตัวแทนหน่วยงานที่ได้รับ
มอบหมาย เพื่อสร้างความเข้าใจและสามารถถ่ายทอดไปสู่บุคลากรในหน่วยงานได้ทุกระดับ 
 2) ประชุมชี้แจงและถ่ายทอดแผน  Smart University มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา (พ.ศ.2563-2565) และแนวปฏิบัติแก่บุคลากรผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลงาน
ด้านการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในแต่ละหน่วยงาน 
 

 4.1.3 การน าแผนสู่การปฏิบัติ 
 การน าแผนไปสู่การปฏิบัติเป็นเรื่องส าคัญมาก ดังนั้นคณะ/ส านัก/หน่วยงานจะต้องจัดท า
กลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผน Smart University มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (พ.ศ.2563-2565) ดังนี้ 
 1) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 
 2) แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2563 
 

4.2 การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในฐานะผู้รับผิดชอบหลักจะน า ข้อมูล
สารสนเทศรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ น าเสนอต่อ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ผู้บริหารได้มีระบบในการติดตามข้อมูลความคืบหน้าในการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
 

4.3 บทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ต่อการน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ 
 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดจากความร่วมมือของบุคลากรทุก
ภาคส่วนตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงถึงบุคลากรทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเทคโนโลยี
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการประจ าส านักฯ ที่มีบทบาทส าคัญในการก ากับ
ทิศทางให้ความเห็นชอบต่อการด าเนินงานตามแผน Smart University มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา (พ.ศ.2563-2565) รวมทั้งก าหนดแนวทางปฏิบัติที่เอื้อต่อการบรรลุเป้าหมาย และ
การติดตามความคืบหน้าของการด าเนินงาน 
 

4.4 การประเมินความส าเร็จของแผน 
 ให้ประเมินตามตัวชี้วัดของแผน และน าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการ
จัดท าแผนปฏิบัติการในปีถัดไป 
 



ภาคผนวก 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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