แผน Smart University
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ.2564

บทสรุปผู้บริหาร
แผน Smart University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2564 จัดทำขึ้นให้สอดคล้อง
กับ แผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) นโยบายไทยแลนด์ 4.0 แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ.2559)
รวมถึงพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกั บคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 และประการ
สำคัญที่สุดสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาและบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในช่วง 5 ปี
ข้างหน้ า ยุ ทธศาสตร์ ใหม่มหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ เพื่ อการพั ฒ นาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี
(พ.ศ.2560-2579) แผน Smart University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2563-2565 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2564) มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสำนักวิทยบริการและเทคโนดลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นไปตามทิศ
ทางการพั ฒ นามหาวิท ยาลั ย สู่ การเป็ น มหาวิท ยาลั ยอัจฉริยะ (Smart University) และทิ ศทางการพัฒ นา
ประเทศสู่ ดิจิ ทัล ไทยแลนด์ (Digital Thailand) การพัฒ นาแผน Smart University พ.ศ.2564 ได้รับความ
ร่ ว มมื อ ความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะจากหน่ ว ยงานภายในมหาวิ ท ยาลั ย ในการจั ด ทำแผน Smart
University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2563-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564) เพื่อให้เกิด
การใช้งานและการเชื่อมโยงเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี
แนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้
ปรัชญา
ศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนา บนพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีประสิทธิภาพ
วิสัยทัศน์
พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University)
พันธกิจ
1. พัฒนาและขับเคลื่อนระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. เป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริการที่มีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาระบบและกลไกบริหารจัดการและการบริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการ การบริการ และการพัฒนาองค์กร
4. ส่ งเสริม และพั ฒ นาทั กษะการใช้ เทคโนโลยีส ารสนเทศ แก่ นักศึ กษา คณาจารย์ และบุ ค ลากร
มหาวิทยาลัย
ประเด็นพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มี 4 ด้าน ดังนี้
1. พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานทางด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Smart Infrastructure) คื อ
มีเป้าหมายเพื่อให้มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครอบคลุม มีความทันสมัย
ความปลอดภัย และได้มาตรฐาน
เป้าประสงค์ 1.1 มีโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครอบคลุม มีความทันสมัย
และมีความปลอดภัย
กลยุทธ์ 1.1.1 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุมทั่วถึง
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1) ร้อยละความสำเร็จของแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุม
ทั่วถึง

กลยุทธ์ 1.1.2 โครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความปลอดภัย
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1) ร้อยละความสำเร็จของแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มี ความปลอดภัย
2. พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ สนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษาและการวิ จั ย (Smart
Education) คือ มีเป้ าหมายเพื่ อให้ มีการจัดการศึกษาและการวิจัย ที่ นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่าง
ประสิทธิภาพ
เป้ า ประสงค์ 2.1 มี ก ารจั ด การศึ ก ษาและการวิ จั ย ที่ น ำเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ อ ย่ า งเต็ ม
ประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ 2.1.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการศึกษาและการวิจัย
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1) จำนวนซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย
2) ร้อยละของจำนวนรายวิชาที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน
3. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัด การ การบริ การ และการพัฒ นาองค์กร (Smart Management) คือ มีเป้ าหมายเพื่อให้ มีการบริห าร
จัดการที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ 3.1 มีการบริหารจัดการที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ 3.1.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1) จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่พัฒนาหรือปรับปรุงในปีนั้น
4. พั ฒ นาความรู้ ทั ก ษะ และความเข้ า ใจการใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล (Smart People) คื อ
มีเป้าหมายเพื่อให้นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาและการทำงานในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้ า ประสงค์ 4.1 บุ คลากรมี ความรู้และทั กษะการใช้ เทคโนโลยีดิ จิทั ล สามารถนำไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานและชีวิตประจำวัน
กลยุทธ์ 4.1.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน
เป้ าประสงค์ 4.2 นั กศึ กษามีค วามรู้ ทั กษะ ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิ จิทัล สามารถนำไป
ประยุกต์ ใช้ในการศึกษา
กลยุทธ์ 4.2.1 ส่งเสริม สนั บสนุนให้นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
และนำไปใช้ในการศึกษาหรือในชีวิตประจำวันได้เกิดประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1) นั ก ศึกษาระดับ ปริ ญ ญาตรีปี สุ ดท้ ายที่ผ่ านเกณฑ์ การวัดผล (IC3 หรือเทียบเท่ า) ไม่ น้อ ยกว่า
ร้อยละ 50
2) ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมมาตรฐานด้านการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล

คำนำ
แ ผ น Smart University ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ พ ร ะ น ค ร ศ รี อ ยุ ธ ย า พ .ศ .2563 -2565
(ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ.2564) ฉบั บ นี้ จั ด ทำขึ้ น โดยมี จุด มุ่ งหมายเพื่ อ ศึ กษา วิเคราะห์ ส ภาพการดำเนิ น งาน
ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ของสำนั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยาในปัจจุบัน และเพื่อกำหนดทิศทาง การพัฒนาการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นไปตามทิศทางการพัฒ นามหาวิทยาลั ย
สู่ ม หาวิท ยาลั ย อัจ ฉริ ย ะ (Smart University) และทิ ศ ทางการพั ฒ นาประเทศ สู่ ดิ จิทั ล ไทยแลนด์ (Digital
Thailand) การดำเนิ น การภายใต้ แ ผน Smart University มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
ได้ ต อบสนองยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ ง ชาติ
ฉบั บ ที่ 12 พ.ศ.2560-2564 แผนพั ฒ นาดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม พ.ศ.2559 ยุ ท ธศาสตร์ ใ หม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒ นาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) โดยผ่าน
กระบวนการมีส่ วนร่ วม การรับ ฟั งความคิดเห็ น ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขจากตัวแทนหน่วยงาน
คณะกรรมการดำเนิ น งานเทคโนโลยี ส ารสนเทศ รวมไปถึ งคณะกรรมการประจำสำนั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งแผนแผน Smart University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย
เนื้อหาสำคัญดังต่อไปนี้
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 สถานภาพปัจจุบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
บทที่ 3 แผน Smart University พ.ศ.2564 ของสำนั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
บทที่ 4 การนำแผน Smart University พ.ศ.2564 ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สู่การปฏิบัติ
หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ งว่ า แผน Smart University ของสำนั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2564 ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือในการนำไปสู่การปฏิบัติภารกิจ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยให้เกิดผล สัมฤทธิ์
บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ และเป้าหมายตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้

สารบัญ
หน้า
บทสรุปผู้บริหาร
คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1
บทนำ
1.1 กรอบแนวคิดการจัดทำแผน
1.2 วัตถุประสงค์
บทที่ 2
สถานภาพปัจจุบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2.1 ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2.2 ข้อมูลการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.3 สภาพการดำเนินงานระบบสารสนเทศ
2.4 สภาพการดำเนินงานการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)
2.5 การวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ภายในมหาวิทยาลัย
บทที่ 3
แผน Smart University พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3.1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.2 แผน Smart University พ.ศ.2563
3.3 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์
3.4 ประเด็นยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย
3.5 รายละเอียดโครงการย่อยในแต่ละยุทธศาสตร์
3.6 วงเงินงบประมาณการดำเนินงาน
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บทที่ 1

บทนำ
ตามที่คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ได้จัดทำกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561–
2580) เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” นำไปสู่ ก ารพั ฒ นาให้ ค นไทยมี ค วามสุ ข และตอบสนองต่ อ การบรรลุ ซึ่ ง
ผลประโยชน์ แห่ งชาติ ในการที่จะพัฒ นาคุณ ภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง และสร้างความสุ ขของคนไทย
สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจและนโยบายไทย
แลนด์ 4.0 ซึ่งพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้กล่าวย้ำถึงกระบวนทัศน์ในการพัฒ นาประเทศ
ภายใต้ประเทศไทย 4.0 ว่า เป็นอีกนโยบายหนึ่งที่จะเป็นรากฐานการพัฒ นาประเทศในระยะยาว และเป็น
จุดเริ่มต้น ในการขับ เคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่ มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ของรัฐบาล พร้อม
ขอให้สถาบันอุดมศึกษา ได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และช่วยกันสร้างหลักคิดที่ถูกต้องให้กับ
คนไทยต่อไป ทั้งนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้จัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสั งคม
เป็น แผนที่สามารถรองรับ พลวัตของเทคโนโลยีดิจิทัล นำไปสู่ความสำเร็จในการพัฒ นาประเทศ ที่สามารถ
สร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม
ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอื่นใด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไปสู่ความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา จึงมีนโยบายให้จัดทำแผน Smart University มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2562-2565 เพื่อตอบสนองตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560–
2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม พ.ศ.2559 ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ
20 ปี (พ.ศ.2560–2579) เพื่อสร้างศักยภาพการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยต่อไป
1.1 กรอบแนวคิดการจัดทำแผน 1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
รัฐ บาลได้วางกรอบการพัฒ นาระยะยาว เพื่อให้ ประเทศบรรลุ วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยวางกรอบการพัฒนา
6 ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย
1) ความมั่นคง
2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
โดยนำกรอบยุ ทธศาสตร์ชาติไปเชื่อมโยงกับแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

2. ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0)
สำหรับยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) เป็นเป้าหมายของรัฐบาลที่จะเปลี่ยนประเทศ
ไปสู่ยุคที่ 4 คือ การขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับโลกในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะมิติด้าน
มนุษย์ คนไทยจะต้องปรับเปลี่ยนตนเองใน 4 มิติ คือ
1) เป็นคนไทยที่มีความรู้ ทักษะและความสามารถที่สอดรับกับโลกในศตวรรษที่ 21
2) เป็นคนไทยที่มีความรับผิดขอบต่อสังคม
3) เป็นคนไทยมีอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่สามารถยืนอย่างมีศักดิ์ศรีในเวทีสากล
4) เป็นดิจิทัลไทยเพื่อสอดคล้องกับการเข้าสู่ยุคดิจิทัล โดยใช้กลไกประชารัฐเป็นตัวขับเคลื่อน
3. แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.2559
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้ ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับประเทศไทยหากแต่เป็นการ
ต่อยอดการพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ท ำมาอย่างต่อเนื่อง โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และหน่วยงานอื่นๆทั้งจากภาครัฐ ภาคประชาชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม อย่างไรก็
ตามปัจจุบันเทคโนโลยีและบริบททางเศรษฐกิจและสังคมกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปสู่ยุคดิจิทัล ดังนั้น
แผนพัฒนาดิจิทัลฯ จึงมุ่งหวังปฏิรูปประเทศไทยให้ทันต่อบริบทดังกล่าวด้วยเช่นกัน ตั้งแต่การเร่งวางรากฐาน
ดิจิทัลของประเทศผ่านการลงทุนครั้งใหญ่ การสร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่ทุกคนมีส่วนร่วมตาม
แนวทางประชารัฐ การขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคม และใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัลอย่างเต็ม
ศักยภาพ จนถึงการผลักดัน ให้ป ระเทศไทยเป็นประเทศในกลุ่มประเทศพัฒ นาแล้วที่สามารถใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลสร้างมูลค่า และขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนในระยะยาว
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้วางกรอบหลักการไว้ 4 ประการ คือ
1) ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง 2) คนเป็ น ศู น ย์ ก ลางของการพั ฒ นา 3) การมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นา
4) มุ่งเสริมสร้างกลไกการพัฒนาประเทศ โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ ธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

5. ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลั งคนของประเทศในช่วงการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่
สอง (พ.ศ.2552 - 2561)
ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศในช่วงการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง (พ.ศ.
2552-2561) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ว่า ระบบการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ มีความสอดคล้องกับความ
ต้องการและมีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนสามารถแข่งขันได้กับนานาประเทศ
โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานไว้ 9 ยุทธศาสตร์
ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูปการเรียนรู้ด้านการศึกษาเพื่ออาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพกำลังคนทุกระดับ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เร่งผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งสาขาขาด
แคลนและจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของกำลังแรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างความยั่งยืนให้กับภาคการผลิตและบริการที่เชื่อมโยงกับการ
พัฒนากำลังคน
ยุทธศาสตร์ที่ 7 เสริมสร้างความเข้มแข็งของครู คณาจารย์ และผู้บริหาร
ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 9 สร้างระบบความร่วมมือและเครือข่ายในการผลิตและพัฒนากำลังคน
6. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 เป็นแผนระยะยาวทางด้านการศึกษา มุ่งเน้นการประกัน
โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และการศึกษาเพื่อการมี
งานทำและสร้างรายได้ ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งมีความเป็นพลวัต ประกอบด้วย 9 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระดับสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การกระจายอำนาจไปสู่สถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับระบบและกลไกการบริหารงานบุคคล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและการ
ประเมินผลผู้เรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อตอบสนองตลาดแรงงานและการพัฒนา
ประเทศ (สถาบันอาชีวศึกษา/สถาบันอุดมศึกษา)
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

7. บริบทเชิงนโยบาย
7.1 นโยบายรัฐบาล
นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลจากคำแถลงนโยบายต่อรัฐสภา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี ด้านที่ 4 ด้านนโยบายสั งคมและคุณ ภาพชีวิต การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
รัฐบาลจะนำการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ และความ
เป็นไทยมาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กันดังนี้
1) จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสำคัญทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน
2) ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้อง
กับความจำเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการระบบการกู้ยืมเงิน
เพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส
3) ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปมี
โอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
4) พัฒ นาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะ
ใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และ
หลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน
ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ความเป็นพลเมืองดี
5) ส่ ง เสริ ม อาชี ว ศึ ก ษาและการศึ ก ษาระดั บ วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน เพื่ อ สร้ า งแรงงานที่ มี ทั ก ษะ
โดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน
6) พัฒ นาระบบการผลิตและพัฒ นาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญ ญาณของความเป็นครู เน้น
ครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นำเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการ
สอนเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
7) ทะนุบำรุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ
8) อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย
9) สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒ นธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรม
สากล และการสร้ างสรรค์ งานศิ ล ปะและวัฒ นธรรมที่ เป็ น สากล เพื่ อ เตรียมเข้าสู่ เสาหลั ก วัฒ นธรรมของ
ประชาคมอาเซียนและเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก
10) ปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกที่ดี
7.2 นโยบายที่มอบให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
1) กำหนดบทบาทการผลิตนักศึกษาให้ชัดเจน ตามความถนัด/เป็นเลิศ ลดความซ้ำซ้อน
2) พัฒนานวัตกรรมการวิจัยที่เกิดจากทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออกของประเทศ
3) สถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่นเป็นพี่เลี้ยงให้แก่โรงเรียนในการพัฒนาท้องถิ่น

7.3 ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ
20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)
นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒ นา
ท้องถิ่น ตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560–2579) ครอบคลุ มการดำเนิน งานด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศในทุกยุทธศาสตร์ สรุปดังนี้
1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒ นาท้องถิ่น เน้นให้ มีการพัฒ นาฐานข้อมูล รวมทั้งสนับสนุนการ
เรียนรู้ในพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเรื่องต่าง ๆ อาทิ ฐานข้อมูลปัญหาและความต้องการของ
ชุมชน ฐานข้อมูลกลางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม กีฬา การศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสุขภาพ
2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู เน้นให้มีการพัฒนาฐานข้อมูลสนับสนุนการผลิต
และการพั ฒ นาครู การนาเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การเรีย นรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่
การศึกษา 4.0
3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา เน้นการพัฒนาคุณภาพของอาจารย์และ
บัณฑิตในการพัฒนาทักษะและการสอบผ่านมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ด้วยเทคโนโลยีที่ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ เน้นการพัฒนาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ของพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร อาทิ ระบบสนับสนุนการบริหาร ระบบข้อมูล
ทางวิชาการ ระบบสนับสนุนการเรียนรู้
1.2 วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษา วิเคราะห์สภาพการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ในปัจจุบัน
2.2 เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ให้เป็ น ไปตามทิศทางการพัฒ นามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลั ยอัจฉริยะ (Smart
University) และทิศทางการพัฒนาประเทศสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand)ตามที่คณะกรรมการจัดทำ
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ได้ จั ด ทำกรอบยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561–2580) เพื่ อ ให้ บ รรลุ วิ สั ย ทั ศ น์
“ประเทศมี ค วามมั่น คง มั่ งคั่ ง ยั่ งยื น เป็ น ประเทศพั ฒ นาแล้ ว ด้ ว ยการพั ฒ นาตามปรัช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง” นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่
จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมี ความมั่นคง เสมอภาคและ
เป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจและนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งพลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรีได้กล่าวย้ำถึงกระบวนทัศน์ในการพัฒ นาประเทศภายใต้ประเทศไทย 4.0 ว่า เป็นอีก
นโยบายหนึ่งที่จะเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว และเป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็น
ประเทศที่ มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน ตามวิสัยทั ศน์ของรัฐบาล พร้อมขอให้สถาบันอุดมศึกษา ได้ร่วมแรงร่วมใจ
กันพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ และช่วยกันสร้างหลักคิดที่ถูกต้องให้กับคนไทยต่อไป ทั้งนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ได้จัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นแผนที่สามารถรองรับพลวัตของ
เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล นำไปสู่ ค วามสำเร็ จ ในการพั ฒ นาประเทศ ที่ ส ามารถสร้างสรรค์ แ ละใช้ ป ระโยชน์ จ าก
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากร
อื่นใด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงมีนโยบายให้จัดทำแผน Smart University มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2563-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564) เพื่อตอบสนองตามยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560–2579) แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
แผนพัฒ นาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.2559 ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒ นา
ท้ อ งถิ่ น ตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560–2579) เพื่ อ สร้ า งศั ก ยภาพการดำเนิ น งานด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยต่อไป
1.1 กรอบแนวคิดการจัดทำแผน
1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
รัฐ บาลได้วางกรอบการพัฒ นาระยะยาว เพื่อให้ ประเทศบรรลุ วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยวางกรอบการพัฒนา
6 ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย
1) ความมั่นคง
2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
โดยนำกรอบยุ ทธศาสตร์ชาติไปเชื่อมโยงกับแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
2. ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0)
สำหรับยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) เป็นเป้าหมายของรัฐบาลที่จะเปลี่ยนประเทศ
ไปสู่ยุคที่ 4 คือ การขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับโลกในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะมิติด้าน
มนุษย์ คนไทยจะต้องปรับเปลี่ยนตนเองใน 4 มิติ คือ
1) เป็นคนไทยที่มีความรู้ ทักษะและความสามารถที่สอดรับกับโลกในศตวรรษที่ 21
2) เป็นคนไทยที่มีความรับผิดขอบต่อสังคม
3) เป็นคนไทยมีอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่สามารถยืนอย่างมีศักดิ์ศรีในเวทีสากล
4) เป็นดิจิทัลไทยเพื่อสอดคล้องกับการเข้าสู่ยุคดิจิทัล โดยใช้กลไกประชารัฐเป็นตัวขับเคลื่อน
3. แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.2559
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้ ไม่ใช่เรื่องใหม่ส ำหรับประเทศไทยหากแต่เป็นการ
ต่อยอดการพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ท ำมาอย่างต่อเนื่อง โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และหน่วยงานอื่นๆทั้งจากภาครัฐ ภาคประชาชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม อย่างไรก็
ตามปัจจุบันเทคโนโลยีและบริบททางเศรษฐกิจและสังคมกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปสู่ยุคดิจิทัล ดังนั้น
แผนพัฒนาดิจิทัลฯ จึงมุ่งหวังปฏิรูปประเทศไทยให้ทันต่อบริบทดังกล่าวด้วยเช่นกัน ตั้งแต่การเร่งวางรากฐาน
ดิจิทัลของประเทศผ่านการลงทุนครั้งใหญ่ การสร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่ทุกคนมีส่วนร่วมตาม
แนวทางประชารัฐ การขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคม และใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัลอย่างเต็ม
ศักยภาพ จนถึงการผลักดัน ให้ป ระเทศไทยเป็นประเทศในกลุ่มประเทศพัฒ นาแล้วที่สามารถใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลสร้างมูลค่า และขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนในระยะยาว

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 12 ได้ ว างกรอบหลั ก การไว้ 4 ประการ คื อ
1) ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง 2) คนเป็ น ศู น ย์ ก ลางของการพั ฒ นา 3) การมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นา
4) มุ่งเสริมสร้างกลไกการพัฒนาประเทศ โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ ธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
5. ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศในช่วงการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษ
ที่สอง (พ.ศ.2552 - 2561)
ยุทธศาสตร์การผลิ ตและพัฒ นากำลั งคนของประเทศในช่วงการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ส อง
(พ.ศ.2552-2561) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ว่า ระบบการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ มีความสอดคล้องกับ
ความต้องการและมีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนสามารถแข่งขันได้กับนานา
ประเทศ โดยความร่ วมมือของทุ กภาคส่ ว น โดยกำหนดยุท ธศาสตร์เพื่ อเป็ น กรอบในการดำเนิน งานไว้ 9
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูปการเรียนรู้ด้านการศึกษาเพื่ออาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพกำลังคนทุกระดับ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เร่งผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งสาขาขาด
แคลนและจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของกำลังแรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างความยั่งยืนให้กับภาคการผลิตและบริการที่เชื่อมโยงกับการพัฒนา
กำลังคน
ยุทธศาสตร์ที่ 7 เสริมสร้างความเข้มแข็งของครู คณาจารย์ และผู้บริหาร
ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 9 สร้างระบบความร่วมมือและเครือข่ายในการผลิตและพัฒนากำลังคน

6. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 เป็นแผนระยะยาวทางด้านการศึกษา มุ่งเน้นการประกัน
โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และการศึกษาเพื่อการ
มีงานทำและสร้างรายได้ ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งมีความเป็นพลวัต ประกอบด้วย 9 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระดับสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การกระจายอำนาจไปสู่สถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับระบบและกลไกการบริหารงานบุคคล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและการ
ประเมินผลผู้เรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อตอบสนองตลาดแรงงานและการพัฒนา
ประเทศ (สถาบันอาชีวศึกษา/สถาบันอุดมศึกษา)
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
7. บริบทเชิงนโยบาย
7.1 นโยบายรัฐบาล
นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลจากคำแถลงนโยบายต่อรัฐสภา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี ด้านที่ 4 ด้านนโยบายสั งคมและคุณ ภาพชีวิต การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
รัฐบาลจะนำการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ และความ
เป็นไทยมาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กันดังนี้
1) จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ ความสำคัญทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน
2) ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุ นการศึกษาให้สอดคล้อง
กับความจำเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการระบบการกู้ยืมเงิน
เพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส
3) ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปมี
โอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
4) พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่
ที่ส ามารถประกอบอาชีพ ได้ห ลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และ
หลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน
ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ความเป็นพลเมืองดี
5) ส่ ง เสริ ม อาชี ว ศึ ก ษาและการศึ ก ษาระดั บ วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน เพื่ อ สร้ า งแรงงานที่ มี ทั ก ษะ
โดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน

6) พั ฒ นาระบบการผลิ ตและพัฒ นาครูที่มีคุ ณ ภาพและมีจิตวิญ ญาณของความเป็นครู เน้ น
ครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นำเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการ
สอนเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
7) ทะนุบำรุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ
8) อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย
9) สนั บสนุน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒ นธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒ นธรรม
สากล และการสร้ างสรรค์ งานศิ ล ปะและวัฒ นธรรมที่ เป็ น สากล เพื่ อ เตรียมเข้าสู่ เสาหลั ก วัฒ นธรรมของ
ประชาคมอาเซียนและเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก
10) ปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกที่ดี
7.2 นโยบายที่มอบให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
1) กำหนดบทบาทการผลิตนักศึกษาให้ชัดเจน ตามความถนัด/เป็นเลิศ ลดความซ้ำซ้อน
2) พัฒนานวัตกรรมการวิจัยที่เกิดจากทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออกของประเทศ
3) สถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่นเป็นพี่เลี้ยงให้แก่โรงเรียนในการพัฒนาท้องถิ่น
7.3 ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ
20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)
นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒ นา
ท้องถิ่น ตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560–2579) ครอบคลุ มการดำเนิน งานด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศในทุกยุทธศาสตร์ สรุปดังนี้
1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพั ฒ นาท้องถิ่น เน้นให้ มีการพัฒ นาฐานข้อมูลรวมทั้งสนับสนุนการ
เรียนรู้ในพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเรื่องต่าง ๆ อาทิ ฐานข้อมูลปัญหาและความต้องการของ
ชุมชน ฐานข้อมูลกลางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม กีฬา การศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสุขภาพ
2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู เน้นให้มีการพัฒนาฐานข้อมูลสนับสนุนการผลิต
และการพั ฒ นาครู การนาเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การเรีย นรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่
การศึกษา 4.0
3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา เน้นการพัฒนาคุณภาพของอาจารย์และ
บัณฑิตในการพัฒนาทักษะและการสอบผ่านมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ด้วยเทคโนโลยีที่ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ เน้นการพัฒนาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ของพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร อาทิ ระบบสนับสนุนการบริหาร ระบบข้อมูล
ทางวิชาการ ระบบสนับสนุนการเรียนรู้
1.2 วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษา วิเคราะห์สภาพการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ในปัจจุบัน
2.2 เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ให้เป็ น ไปตามทิศทางการพัฒ นามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลั ยอัจฉริยะ (Smart
University) และทิศทางการพัฒนาประเทศสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand)

บทที่ 2
สถานภาพปัจจุบัน ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นหน่วยงาน
ภายใต้ ส ำนั ก งานปลั ด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม มี ภ าระหน้ า ที่ ในการ
จั ด การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ในการพั ฒ นาประเทศต่ อ ไป ในอดี ต มหาวิ ท ยาลั ย ไม่ ได้ เน้ น
ความสำคัญในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมากนัก อย่างไรก็ตาม กระแสโลกาภิวัฒน์ที่องค์กรและ
หน่วยงานต่าง ๆ สามารถเชื่อมต่อข้อมูลกันได้ทั่วโลก มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้เสมือนเป็นคลังสมอง
ของชาติ จ ำเป็ น ต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่ อ ให้ ส ามารถเข้ าสู่ ยุ คโลกาภิ วั ฒ น์ ได้เพื่ อให้ ก าร
ดำเนินการจัดทำแผน Smart University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการจั ด ได้ ท ำการศึก ษาสถานภาพการดำเนิ น งานด้ านเทคโนโลยีส ารสนเทศของมหาวิท ยาลั ย
ดังต่อไปนี้
2.1 ข้อมูลพื้นฐานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ประวัติสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนั ก วิ ท ยบริ ก ารในอดี ต เป็ น ห้ อ งสมุ ด ของโรงเรีย นฝึ ก หั ด ครูพ ระนครศรี อ ยุ ธ ยา มี พั ฒ นาการ
ตามลำดับดังนี้
พ.ศ.2509 โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา ย้ายมาอยู่ที่ 96 ถนนโรจนะ ตำบลประตูชัย อำเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งปัจจุบัน ต่อมาได้ยกฐานะโรงเรียนฝึกหัดครู
พระนครศรีอยุธยาเป็นวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ห้องสมุดตั้งอยู่ที่อาคาร 2 ชั้น 2 และต่อมาได้ต่อเติม
อาคารชั้นล่างเป็นที่ตั้งของห้องสมุด
พ.ศ.2511 โรงเรีย นสตรีฝึ กหั ดครู ได้ย้ายเข้ามารวมกับวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา จึงได้รวม
หนังสือของห้องสมุดเข้าด้วยกัน
พ.ศ.2512 วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ได้เปิดสอนนักศึกษาภาคค่ำเพิ่มเติมนอกเหนือจากการ
เปิดสอนนักศึกษาภาคปกติ จึงได้ขยายต่อเติมห้องสมุดออกในแนวกว้าง เพื่อให้มีพื้นที่บริการนักศึกษาที่เพิ่ม
จำนวนมากขึ้น
พ.ศ.2515 เริ่ มก่ อสร้ างอาคารหอสมุ ดเป็ น อาคารเอกเทศ 2 ชั้น ใช้งบประมาณแผ่ น ดิ น ในการ
ก่อสร้าง รวมค่าครุภัณฑ์เป็นเงินจำนวน 2 ล้านบาท และใช้ชื่ออาคารว่า “อาคารหอสมุดกลาง”
พ.ศ.2517 ย้ายห้องสมุดจากอาคาร 2 มาอยู่ที่อาคารหอสมุดกลาง และเปิดให้บริการตั้งแต่เดือน
สิงหาคม เป็นต้นมา
พ.ศ.2527 พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) ได้กำหนดให้ห้องสมุดมีฐานะเป็นฝ่ายหอสมุด
สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการ
พ.ศ.2533 ได้เริ่มใช้คอมพิวเตอร์ พัฒนาฐานข้อมูลดัชนีวารสาร โดยใช้โปรแกรม CDS/ISIS จัดการ
ฐานข้อมูล
พ.ศ.2534 ได้เริ่มพัฒนาฐานข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือขึ้นอีกหนึ่งฐาน พร้อมทั้งให้บริการสืบค้น
OPAC (Online Public Access Catalog) ดัชนีวารสารและบรรณานุกรมหนังสือจากคอมพิวเตอร์ ควบคู่กับ
การใช้บัตรรายการ

พ.ศ.2538 พระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น ราชภั ฏ พ.ศ.2538 (ฉบั บ ร่า ง) ได้ เปลี่ ย นฐานะวิท ยาลั ย ครู
พระนครศรีอยุธยา เป็นสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และให้ ฝ่ายหอสมุดเป็น“สำนักวิทยบริการ” ได้
บริหารงานตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ (ฉบับร่าง) ระยะเวลาหนึ่ง
พ.ศ.2540 ได้เริ่มดำเนิ นการก่อสร้างอาคารสำนักวิทยบริการหลังใหม่ เป็นอาคารเอกเทศ 4 ชั้น
รูปแบบของอาคารได้ปรับเปลี่ยนจากแบบของกองอาคารสถานที่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ โดย
ออกแบบให้มีความสูงไม่เกิน 12 เมตร ข้อบังคับเกี่ยวกับการสร้างอาคารในพื้นที่โครงการมรดกโลก ลักษณะ
อาคารได้เพิ่มพื้น ที่ใช้สอยในแนวราบมากขึ้น ใช้งบประมาณก่อสร้าง จำนวน 33.8 ล้ านบาท และค่าวัส ดุ
ครุภัณฑ์ประจำอาคาร จำนวน 12 ล้านบาท
พ.ศ.2543 นำระบบห้ องสมุดอัตโนมัติ เข้ามาจัดการฐานข้อมูลแทนโปรแกรม CDS/ISIS และได้
พัฒนางานบริการ ยืม-คืนสิ่งพิมพ์ เป็นระบบยืม–คืน ที่ควบคุมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้พัฒนาฐานข้อมูล
บรรณานุกรมหนังสือ ให้สามารถสืบค้นหนังสือของสำนักวิทยบริการผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ และ
ปลายปีเดียวกันนี้ได้เปิดใช้อาคารสำนักวิทยบริการหลังใหม่ โดยต่อเชื่อมโยงอาคารใหม่เข้ากับอาคารเดิม ทำให้
มีพื้นที่บริการและพื้นที่ใช้สอยได้เต็มตามมาตรฐานห้องสมุดระดับอุดมศึกษา ยังประโยชน์และสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ตามภารกิจและบทบาทของสำนักวิทยบริการฯ รับใช้สถาบัน ชุมชน และท้องถิ่นได้ตามวัตถุประสงค์
พ.ศ.2545 เปิดให้บริการอาคารบรรณราชนครินทร์ และได้ทำการย้ายหนังสือจากอาคารสำนักวิทย
บริการ (อาคาร 15) ไปให้บริการอาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 29) พร้อมให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ
และได้จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดบริการห้องอยุธยาศึกษาพร้อมฐานข้อมูลอยุธยา
พ.ศ.2546 ได้ จั ด ทำเว็บ ไซต์ เครื อข่ายครูและบุ คลากรทางการศึ กษา เพื่ อการปฏิ รูป การเรีย นรู้
สำหรับให้บริการครูอาจารย์ทางด้านการเรียนการสอนและกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้ง 8 กลุ่ม และให้บริการ
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ Full text ในเว็บไซต์นี้ได้เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นและฐานข้อมูลต่าง ๆ สืบค้นได้ รวมทั้ง
มีบทความการศึกษาที่เกี่ยวข้องอยู่ในเว็บไซต์ดังกล่าว
พ.ศ.2547 เป ลี่ ย นจากสถาบั น ราชภั ฏ พ ระนครศรี อ ยุ ธ ยา เป็ นมห าวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ตาม พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
พ.ศ.2548 เป็นสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 [กฎกระทรวงออกตาม
ความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ประกาศวันที่ 8 มีนาคม 2548 เล่มที่ 122 ตอน 20 ก
หน้าที่ 35]
พ.ศ.2549 ได้ย้ายศูนย์ข้อมูลและระบบเครือข่าย จากอาคารห้ องสมุดหลังเก่า (อาคาร 15) ไปยัง
อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ที่ก่อสร้างเสร็จใหม่ โดยได้ย้ายห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จาก
อาคาร 3 ชั้น 2 และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่อาคาร 7 มาด้วย
เพื่อให้บริการเป็นห้องปฏิบัติการกลางสำหรับวิชาด้านคอมพิวเตอร์ รวมทั้งได้รับงบประมาณแผ่นดิน, งบบำรุง
การศึกษาในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่สำหรับห้องปฏิบัติการ 31109, 31119 และ 31121 ซึ่งนับเป็น
จุดเริ่มต้นของการเป็นห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ที่นักศึกษาทุกคณะสามารถ
เข้ามาใช้บริการได้
ปีงบประมาณ 2549 ศูนย์ข้อมูลและระบบเครือข่าย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ได้รับงบประมาณจากหลายภาคส่วน เช่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำหนดให้ศูนย์ข้อมูลของมหาวิทยาลัย
เป็นศูนย์ข้อมูลสำรองของจังหวัด จึงได้จัดสรรงบยุทธศาสตร์ (ผู้ว่าซีอีโอ)มาให้ในการจัดหาระบบไฟฟ้ าสำรอง
ได้ แ ก่ UPS เครื่ องกำเนิ ดไฟฟ้ า และระบบปรับ อากาศความเที่ ย งตรงสู ง รวมทั้ งเครื่อ งแม่ ข่ายของระบบ

ฐานข้อมูลจั งหวัด , งบสนับ สนุ นจากมูลนิ ธิพระมงคลบพิตรโดยท่านปัญ ญา น้ำเพชร ประธานมูล นิธิ โดยมี
ข้อตกลงในการลงขันฝ่ายละครึ่งกับมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาระบบสารสนเทศขึ้ นมาใหม่ในลักษณะที่เป็น
(Web-based Application) เพื่อทดแทนระบบเดิมที่ใช้งานมาตั้งแต่ปี 2543
พ.ศ.2550 ผลจากงบประมาณ ปี 2549 ระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้มีจำนวนเพิ่มขึ้น เช่น
ระบบ e-book, ระบบคลั งข้อสอบ, ระบบบริก ารการศึกษา, ระบบบริห ารอาจารย์ และเจ้าหน้ าที่ , ระบบ
บุคลากร, ระบบทะเบียนออนไลน์, ระบบ e-meeting, ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่
ทำหน้าที่เป็นแกนหลักของระบบเครือข่าย (Core Switch) โดยมีความเร็วแกนกลาง (backbone) 10 Gbps
นอกจากนี้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้พัฒนาระบบ Video on Demand ขึ้นมาใช้เองโดย
เปิดบริการที่อาคาร 15 ห้องสมุดหลังเก่า
พ .ศ .2551 ศู น ย์ ส ร้ า งส รรค์ งาน อ อ ก แ บ บ TCDC (Thailand Creative & Design Center)
ได้คัดเลือกให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมโครงการ TCDC สู่ภูมิภาค (mini TCDC) เป็น
ศูนย์กระจายความรู้ในเรื่องของการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ โดยได้ติดตั้ง miniTCDC ที่อาคารบรรณ
ราช นครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังได้มีการจัดนิทรรศการ "ภาพเก่าเล่าเรื่อง : กว่า
จะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา" นอกจากนี้มีการจัดกิจ กรรมส่งเสริมการอ่านและงานสัปดาห์
หนังสือทุกปี สำหรับระบบเครือข่ายได้มีการเพิ่มความเร็วในการเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่ 1 Gbps.
ผ่านเครือข่าย Uninet
พ.ศ.2552 เริ่ ม มี ก ารพั ฒ นาระบบงบประมาณและการเงิน (SAP) ในเฟสแรก และติ ด ตั้ งระบบ
ประชาสัมพันธ์ (Digital signage) ตามอาคารต่าง ๆ เพื่อกระจายข่าวสารของหน่วยงาน
พ.ศ.2553 สร้างหอเฉลิมพระเกีย รติ โดยใช้พื้นที่ชั้น 2 ของอาคาร 15 (อาคารห้ องสมุดหลังเก่า )
จัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนเครื่องเก่าในห้องปฏิบัติการและเครื่องสำหรั บบริการนักศึกษานอกเวลาเรียนที่
ห้องสมุดจำนวน 100 เครื่อง ร่วมมือกับ “โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.
2550” ให้บริการสำเนาระบบ EDLTV ให้กับโรงเรียนในพื้นที่พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี ลพบุรี นนทบุรี
พ.ศ.2554 ติดตั้งระบบดับเพลิงสำหรับศูนย์ข้อมูลแบบ FM200, ปรับปรุงระบบเครือข่ายของอาคาร
1, 2, 3, 4 วิทยาการจัดการ อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์ อาคาร 6 ครุศาสตร์ อาคาร 7 ครุศาสตร์ อาคาร 15
ห้องสมุดหลังเก่า อาคาร 24 ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 29 บรรณราชนครินทร์ อาคาร 30 บัณฑิตวิทยาลัย
ยกเลิกเครือข่ายเก่าที่ถูกติดตั้งแบบขยายตามความต้องการของผู้ใช้ซึ่งประสบปัญหาในเรื่องความเร็ว และการ
ซ่อมบำรุงที่ทำได้ย าก, ติดตั้งระบบสำรองข้อมูล ขนาด 8 TB. (Terabyte) ช่ ว งปลายปี มหาวิทยาลั ยได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ มหาอุท กภั ย สำนักวิท ยบริการฯ ก็ได้รับ ผลกระทบ มีความเสี ยหายเกิดขึ้นทั้ ง
ห้องสมุดและศูนย์ข้อมูล
พ.ศ.2555 ติดตั้งระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ และได้ทำการปรับปรุง
อาคาร 100 ปี จำนวน 1 งาน
พ.ศ.2556 ขยายและติดตั้ง Wi-Fi บ้านพักอาจารย์/บุคลากร จำนวน 6 จุด ได้ทำความร่วมมือกับ
หน่วยงายงาน TQM ให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ.2557 จัดหาคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน จำนวน 70 เครื่อง ห้อง 31104 และจัดหา
ห้องเรียนเรียนต้นแบบบอร์ดอัจฉริยะห้อง 31021 อาคาร 100 ปี
พ.ศ.2558 ปรับปรุงห้องฉายภาพยนตร์ จัดหาห้องมัลติมีเดียเฉพาะบุคคล และศูนย์ภาษาอาเซียน
พ.ศ.2559 จั ด ตั้ งศู น ย์ ท ดสอบอบรมคอมพิ ว เตอร์ (MOS) ทำความร่ว มมื อ การใช้ฐ านข้อ มู ล IG
Library ร่วมกันกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ พัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต IPv6

พ.ศ.2560 จัดหาคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน จำนวน 100 เครื่อง และพัฒนาห้องสมุดมนุษย์
พ.ศ.2561 จัดหาเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น จำนวน 2 เครื่อง , จัดหา
ระบบเครือข่ายไร้สาย 1 ระบบ, จัดหาครุภัณฑ์กล้องวงจรปิ ด 1 ระบบ, จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2
รายการ ได้ทำความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ เป็นระบบตรวจสอบการ
ลอกเลี ย นวรรณกรรม ทำความร่ ว มมื อ การใช้ ฐ านข้ อ มู ล Gale และ EBSCO กลุ่ ม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมื อทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ทำบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาห้องสมุดสีเขียวร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พ.ศ.2562 จัดหาระบบเครือข่าย (ระยะที่ 1) เป็นจำนวน 1 ระบบ จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า
จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้ ออุปกรณ์เครือข่าย จำนวน 2 รายการ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 10 เครื่อง และ
เพิ่มหลอดประหยัดไปแบบกระตุก
พ.ศ.2563 สำนั ก วิท ยบริ ก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ พั ฒ นาห้ อ งมิ นิ เธีย ร์เตอร์ ห้ อ งบริก าร
สื่อมัลติมีเดีย และได้รับการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว

โครงสร้างการบริหารงาน

ภาพที่ 6 โครงสร้างการบริหารงาน ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2.2 ข้อมูลการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.1 สภาพการดำเนินงานระบบโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (System of Information
Technology Network)
ระบบโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย 3 ลำดับชั้น (Layer) ประกอบด้วย
1) ลำดับชั้นหลัก (Core Layer) ที่มีอุปกรณ์ควบคุมสัญญาณหลัก (Core Switch) โดยอุปกรณ์ในชั้น
นี้ต้องเป็นอุปกรณ์ที่มีการส่งข้อมูลความเร็วสูงและมีราคาแพง เพราะเป็นอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย
หลักที่ส่งและรับสัญญาณกับอุปกรณ์ควบคุมสัญญาณระดับอาคาร (Distribution Switch) ที่อยู่ในลำดับชั้น
กระจายสัญญาณ (Distribution Layer)
2) ลำดับ ชั้นกระจายสัญ ญาณ (Distribution Layer) ที่มีอุปกรณ์ควบคุมตามอาคาร (Distribution
Switch) โดยอุปกรณ์ในชั้นนี้ต้องเป็นอุปกรณ์ที่มีการส่งข้อมูลที่รวดเร็วเช่นกันและมีราคาแพงรองลงมา
3) ลำดับชั้น เข้าถึงอุปกรณ์ (Access Layer) ที่มีอุปกรณ์ควบคุมสัญญาณลำดับชั้นเข้าถึงอุปกรณ์
(Access Switch) โดยอุปกรณ์ในชั้นนี้จะทำหน้าที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ควบคุมสัญญาณลำดับ
ชั้นเข้าถึงอุปกรณ์อื่น ๆ

ภาพที่ 7 ลำดับชั้นของอุปกรณ์ในระบบโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในปั จจุ บั น ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลั ยวางสายใยแก้ว นำแสง (Fiber Optic) จากผู้ ให้ บริการ
โดยตรง คือ UNINET มาเชื่อมต่อกับ Router Cisco Catalyst 9407 โดยใช้อุป กรณ์ ควบคุม สั ญ ญาณหลั ก
(Core Switch) ของ Cisco Catalyst 9407 และ มี ก ารแบ่ ง V-LAN เป็ น 10 กลุ่ ม ตามจำนวนอาคารที่ มี
อุปกรณ์ควบคุมสัญญาณระดับอาคาร (Distribution Switch Layer 2) ของ Cisco SG300 และ SG200 โดย
ใช้ SFP+ (Small Form-Factor Pluggable) หรื อ เรี ย กกั น ในชื่ อ Mini-GBIC เป็ น ตั ว รั บ ส่ ง ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น
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
ภาพที่ 8 อุปกรณ์ควบคุมสัญญาณหลักและอุปกรณ์ควบคุมสัญญาณระดับอาคารของมหาวิทยาลัย

ปัญหาการดำเนินงาน
1. อุปกรณ์ควบคุมสัญญาณหลัก (Core Switch) เดิมทีม่ หาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาใช้คือ
Cisco Catalyst 4507E ปัจจุบันได้จัดหาอุปกรณ์ควบคุมสัญญาณหลัก (Core Switch) Cisco Catalyst รุ่น
9407 มาทดแทนของเดิม มีผลทำให้มีขนาดแบนด์วิชท์ (Bandwidth) แต่ละอาคารมีขนาดเพิ่มขึ้น จากเดิม1
Gigabit เป็น 10 Gigabit
2. อุปกรณ์ควบคุมสัญญาณระดับอาคาร (Distribution Switch Layer 2) เดิมที่มหาวิทยาลัยราช
ภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยาใช้ คื อ Cisco Catalyst 2960 ตามอาคารต่ าง ๆ ปั จ จุ บั น ได้ จั ด หาอุ ป กรณ์ ค วบคุ ม
สัญญาณระดับอาคาร (Distribution Switch Layer 2) เป็น Cisco SG300และ Cisco SG200 มีผลทำให้มี
ขนาดแบนด์วิชท์ (Bandwidth) แต่ละอาคารมีขนาดเพิ่มขึ้น จากเดิม 1 Gbps เป็น 10 Gbps
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย
อุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wireless Access Point) คือ อุปกรณ์ในเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ที่ทำให้อุปกรณ์ไร้สายสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบมีสายได้ โดยสัญญาณอินเทอร์ เน็ตที่ผ่าน
สายสัญญาณจะถูกส่งผ่านเข้ามายังอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย ที่ทำหน้าที่กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต
ให้กับผู้ใช้บริการ ในรัศมีทำการแตกต่างกัน เช่น 25 - 30, 70 - 90 ตารางเมตร และรองรับปริมาณการใช้
พร้อมๆ กัน (Concurrence) ที่แตกต่างกันตามมาตรฐานและคุณภาพ เช่น > 30, > 150,>300 ผู้ใช้งานเป็นต้น
มหาวิ ท ยาลั ย ฯใช้ อุ ป กรณ์ ค วบคุ ม ตั ว กระจายสั ญ ญาณไร้ ส าย (Wireless Controller) ที่ เป็ น
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 จำนวน 116 ตัว และ Cisco รุ่น WAP121-E-K9-G5 จำนวน 50
ตัว ถูกบริหารจัดการโดยอุปกรณ์ควบคุมตัวกระจายสั ญญาณไร้สายคุณภาพสูงของ Cisco รุ่น WLC5520 และ
Cisco รุ่น WLC5500 ตามลำดับ

Cisco รุ่น AIR-AP1832I-S-K9

Cisco รุ่น WLC5520

Cisco รุ่น WAP121-E-K9-G5

Cisco รุ่น WLC5500

ภาพที่ 9 อุปกรณ์ควบคุมตัวกระจายสัญญาณไร้สายคุณภาพสูง

ปัญหาการดำเนินงาน
1. อุปกรณ์ควบคุมตัวกระจายสัญญาณไร้สายและอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายเหล่านี้มีคุณภาพ
และมาตรฐานที่แตกต่างกันอย่างมาก ในหลายกรณีที่อุปกรณ์กระจายสัญญาณเหล่านี้ไม่สามารถสื่อสารกันได้
อย่ า งราบรื่ น ส่ ง ผลกระทบต่ อ ความเสถี ย รของสั ญ ญาณอิ น เทอร์ เน็ ต ไร้ ส ายที่ ใช้ ต ามจุ ด ต่ า งๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย เช่น การขาดหายของสัญญาณ การไม่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณได้ เป็นต้น
2. อุ ป กรณ์ ก ระจายสั ญ ญาณของมหาวิ ท ยาลั ย มี รุ่ น ที่ แ ตกต่ า งกั น จึ ง ไม่ ส ามารถให้ บ ริ ก าร
(Roaming)ได้ต่อเนื่อง
3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายแบบทั่วไปภายในมหาวิทยาลัยฯ มี 166 จุด ซึ่งไม่เพียงพอต่อการ
สนับสนุนการใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตของบุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายแบบทั่วไปภายในมหาวิทยาลัยฯ ไม่มีประสิทธิภาพที่สามารถ
รองรับผู้ใช้จำนวนมากได้พร้อมกัน และขาดความเสถียรถ้าหากจุดใดจุดหนึ่งมีการใช้สัญญาณสำหรับข้อมูลที่มี
ความจุมาก เช่น Streaming วีดีโอ หรือ YouTube เป็นต้น
ช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ARU Internet Bandwidth)
ช่ อ งสั ญ ญาณอิ น เทอร์ เ น็ ต ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยาอยู่ บ นพื้ น ฐานของ
1 ช่องสัญญาณ คือ
1. ช่องสั ญญาณหลักจาก UniNet ขนาด 1 Gbps (1,000 Mbps) จำนวน 2 เส้ นทาง รวมเป็น 2
Gbps โดยสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา ภายใต้การกำกับของสำนักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

ภาพที่ 10 สัญญาณอินเทอร์เน็ตจริงที่ได้รับจากช่องสัญญาณ UniNet ณ วันที่ 18 มีนาคม 2564

ลำดับชั้นของอุปกรณ์ในระบบโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ
1

2

ชื่อระดับชั้น
Core Layer

Distribution Layer

หน้าที่ของระดับชั้น
ชั้ น นี้ เ ป็ น ชั้ น ที่ ร องรั บ จุ ด เชื่ อ มต่ อ
หลายๆ จุด จากชั้น Distribution Layer
โดยอุปกรณ์ในชั้นนี้ต้องเป็นอุปกรณ์
ที่มี การส่งข้อมู ลเร็วมากๆ และต้อ ง
รองรั บ การรั บ -ส่ ง ข้ อ มู ล จากชั้ น
Distribution ได้ ดี แต่ ก็ อ ย่ า งที่ บ อกมี
บางกรณี ที่ อุ ป กรณ์ ชั้ น Distribution
Layer และ Core Layer จะเป็นอุปกรณ์
ตัวเดียวกัน
ชั้นนี้เป็นชั้นที่รองรับจุดเชื่อมต่อจาก
ชั้น Access Layer หลายๆจุดไปยัง ชั้น
Core Layer โดยอุ ป กรณ์ ส่ ว นใหญ่ ที่
ทำงานในชั้นนี้จะเป็นพวก Switch L3
ซึ่ งมี ฟี เจ อ ร์ ที่ ห ล าก ห ล าย เช่ น

อุปกรณ์ในแต่ละระดับชั้น
ประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน
อุ ป กรณ์ ใน ระดั บ ชั้ น Core Layer เป็ น ศู น ย์ ก ลางการเชื่ อ มต่ อ
ได้แก่ Core Switch และ Firewall
เครือข่ายไปยังอาคารต่างๆ ทุก
อุ ป กรณ์ ใน เค รื อ ข่ า ย ข อ ง
มหาวิ ท ยาลั ย ต้ อ งต้ อ งผ่ า น
อุ ป กรณ์ ตั ว นี้ ดั ง นั้ น ในระดั บ
Core Layer จึ ง มี ค วามจำเป็ น
และสำคัญมาก
อุ ป กรณ์ ในระดั บ ชั้ น Distribution
Layer ได้ แ ก่ Switch L3 (อุ ป ก ร ณ์
กระจายสั ญ ญาณที่ ส ามารถ หา
เส้ น ทางการรั บ ส่ งข้ อ มู ล ระหว่ า ง
เครือข่ายคอมพิวเตอร์)

อุปกรณ์ ในการทำ Routing (หา
เส้ น ท า งก าร รั บ ส่ งข้ อ มู ล
ระหว่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เพื่อหาเส้นทางที่เร็วที่สุดทำให้
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารสามารถใช้ ง าน
เครือข่ายได้อย่างรวดเร็ว)

ชั้ น ที่ อ ยู่ ใก ล้ กั บ ผู้ ใช้ งาน ม า ก ๆ อุ ป กรณ์ ใ นระดั บ ชั้ น Access Layer
เนื่ อ งจากชั้ น นี้ เ ป็ น ชั้ น ที่ อุ ป กรณ์ ได้ แ ก่ Switch L2 (อุ ป กรณ์ ก ระจาย
เค รื อ ข่ า ย เชื่ อ ม ต่ อ กั บ เค รื่ อ ง สัญญาณเครือข่าย)
คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานกับอุปกรณ์
เครื อ ข่ า ยชั้ น Distribution หรื อ Core
Layer (แล้ ว แต่ ก ารออกแบบ) โดย
ส่วนใหญ่จะเป็นอุปกรณ์ที่ทำงานอยู่
บน Layer 2 ซึ่ งเป็ น อุ ป กรณ์ ราคาถู ก
จำพวก Switch L2 เป็นต้น

ชั้ น ที่ อ ยู่ ใ กล้ กั บ ผู้ ใ ช้ งานมาก
ที่สุดจึงทำให้ผู้ใช้งานสามารถ
เข้ า ถึ ง เครื อ ข่ า ยได้ ง ายและ
สะดวกรวดเร็ว

InterVlan, Routing, ACLs (Access Control
List) เป็นต้น

3

Access Layer

ดังนั้น อุปกรณ์ทั้ง 3 ระดับชั้นมีความจำเป็นต่อผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยหรือการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตภาย นอก
และมีผลต่อความเร็วในการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงการให้บริการทางด้านการเรียนการสอนออนไลน์ การบริหารจัดการ หรือ การ
ประชุมออนไลน์

ปัญหาการดำเนินงาน
ช่องสัญญาณหลักจาก UniNet ขนาด 1 Gbps (1,000 Mbps) จำนวน 2 เส้นทาง รวมเป็น 2 Gbps
โดยสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา ซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานในปัจจุบัน

2.3 สภาพการดำเนินงานระบบสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา มีการพัฒ นา
ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจหลักดังต่อไปนี้
2.3.1 ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน โดยประกอบด้วยระบบย่อยดังนี้
1) ระบบบริการค้นหาตัวเล่มหนังสือเพื่อการยืม (Books Seeking System)
2) การบริการโปรแกรมสำนักงานสำเร็จรูป (Microsoft Office 365)
3) ฐานข้อมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์
3.1) สืบค้นหนังสือห้องสมุด
3.2) ห้องสมุดข่าว
3.3) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)
3.4) ThaiLis
3.5) MATICHON
3.6) แนะนำหนังสือใหม่
3.7) IG LIBRARY
3.8) อักขราวิสุทธิ์
3.9) 2e-Book
3.10) การยืมคืนหนังสือผ่านแอปพลิเคชัน
3.11) SE-ED READER
3.12) ฐานข้อมูลพัฒนาโดยสำนัก
3.13) ฐานข้อมูลทดลองการใช้งาน
3.14) ฐานข้อมูลต่างประเทศ
4) ระบบทดสอบสมรรถนะและทักษะทางด้านดิจิทั
2.3.2 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ โดยประกอบด้วยระบบย่อยดังนี้
1) ระบบ ARU Digital Workflow
2) ระบบฐานข้อมูลตำบล (Big Data)
3) ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
4) ระบบควบคุมอาคารอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Smart Building
System with IoT Technology)
4.1) ระบบควบคุมอุณหภูมิ
4.2) ระบบควบคุมแสงสว่าง
4.3) ระบบควบคุมความชื้น
4.4) ระบบควบคุม PM 2.5
ซึ่งระบบดังกล่าวได้พัฒ นาขึ้นตามความต้องการจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้พัฒนาระบบขึ้นเพื่ออำนวยความ
สะดวกและตอบสนองความต้องการจากผู้ใช้งานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

2.4 สภาพการดำเนินงานการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหลายแห่ง ได้ดำเนินการสร้างระบบการ
เรียนการสอนออนไลน์เพื่อขยายฐานการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา ทำให้การเรียนการสอนในปัจ จุบันเปลี่ยนไป
การเรียนในรูปแบบ E-Learning สามารถตอบสนองการศึกษาได้เต็มรูปแบบ ทั้งในระบบและนอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดยไม่จำกัดเวลา และสถานที่โดยใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรจากเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยสาเหตุนี้มหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศได้เข้าร่วม และ
กลายเป็นส่วนหนึ่งของกูเกิลเพื่อการศึกษา (Google for Education) เพื่อใช้ประโยชน์จากโปรแกรมต่าง ๆ
ของกูเกิลได้เต็มรูป แบบโดยไม่ต้อ งเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก เช่น Google Docs, Google Slides, Google
Sheets, Google Calendar และอื่นๆ เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Google Classroom ซึ่งถือว่าเป็นระบบ
การเรียนการสอนออนไลน์ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก โดยที่อาจารย์ผู้สอนสามารถใช้เป็นทางเลือกในการ
เรียนการสอนและมอบหมายงานให้กับนักศึกษา
ปัญหาการดำเนินงาน
1. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ใช้ระบบการ
เรียนการสอนออนไลน์โดยใช้ Google Classroom แต่การใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ดังกล่าว และ
อาจารย์มีการผลิตสื่อแบบที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนแบบ E-Learning มีจำนวนน้อยมาก
2. การใช้ป ระโยชน์ จากโปรแกรมต่าง ๆ ของกูเกิลเพื่อการศึกษาของอาจารย์ และบุคลากร ของ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ยังมีจำนวนจำกัด อาจารย์
จำนวนมากไม่ได้รับทราบถึงประโยชน์และการเป็นส่วนหนึ่งของกูเกิลเพื่อการศึกษา
2.5 การวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในมหาวิทยาลัย
สำนั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ท ำการวิ เคราะห์ แ ละประเมิ น
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ด้านทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา โดยใช้ ก รอบแนวคิ ด ของแมคคิ น ซี ย์ (McKinsey 7-S Framework) และการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรตามหลัก PEST Analysis ผลของการระดมสมอง เป็นดังนี้
ตาราง 1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
จุดแข็ง/ข้อได้เปรียบ
1. ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยทุกระดับให้ความสำคัญ
กับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. มหาวิทยาลัยมีผู้เชี่ยวชาญและมีหลักสูตรการ
พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย
3. มีระบบการบริหารงบประมาณมีการกระจายอำนาจทำให้
ดำเนินการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
4. มี ห น่ ว ยงานที่ ดู แ ลระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยที่ชัดเจน
5. มี ค ณะกรรมการที่ ดู แ ลด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย
6. เป็นศูนย์กลางโครงการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
พัฒนาการศึกษา (Uninet) ระดับภูมิภาค
7. มีระบบสารสนเทศที่หลากหลายเพื่อให้บริการตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย

จุดอ่อน/ปัญหา
1. ขาดการทบทวนและขั บ เคลื่ อ นแผนยุ ท ธศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศไม่มีการดำเนินการตามแผนและ
การประเมินตามแผนในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
2. ระบบบริห ารและการตั ดสิ น ใจยั งไม่มี ก ารนำมาใช้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ
3. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ยัง
ไม่เพียงพอ
4. ระบบงานสารสนเทศต่าง ๆ เป็นแบบแยกส่วนยังไม่
เป็นศูนย์กลางของข้อมูล
5. การพัฒนาระบบสารสนเทศที่สนับสนุน
การเรียนการสอนและการบริหารจัดการยังไม่เพียงพอ

ตาราง 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
โอกาส

อุปสรรค

O1 นโยบายในการขับเคลื่อนประเทศ ส่งผลให้มหาวิทยาลัย
จะต้องพัฒนาในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
O2 มหาวิ ท ยาลั ย ตั้ ง อยู่ ใ นจั ง หวั ด ที่ เ ป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ข อง
ประเทศ ในการพัฒ นาพระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองอัจฉริยะ
(Ayutthaya Smart City)
O3 มีแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่หลากหลาย
O4 สั งคมมี ก ารใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ใน
ชีวิตประจำวัน

T1 มีความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
รวดเร็ว ทำให้พัฒ นาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ทันกับ
การเปลี่ยนแปลง
T2 ระบบเศรษฐกิ จ ในภาพรวมของประเทศ ส่ งผลให้
มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อยลง

บทที่ 3
แผน Smart University พ.ศ.2564
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3.1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
ปรัชญา
ศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนา บนพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
วิสัยทัศน์
พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University)
พันธกิจ
1) พัฒนาและขับเคลื่อนระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2) เป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริการที่มีประสิทธิภาพ
3) พัฒนาระบบและกลไกบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
การบริการ และการพัฒนาองค์กร
4) ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ แก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร
ประเด็นพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Smart Infrastructure)
2) พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อสนั บ สนุ น การจัด การศึก ษาและการวิจัย บริการ
วิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (Smart Education)
3) พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Smart Management)
4) พัฒนาความรู้ ทักษะ และความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Smart People)
3.2 แผน Smart University พ.ศ.2563-2565
ประเด็นพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มี 4 ด้าน ดังนี้
1. ประเด็ น พั ฒ นาโครงสร้า งพื้ น ฐานทางด้า นเทคโนโลยีสารสนเทศ (Smart Infrastructure)
คือ
มีเป้าหมายเพื่อให้มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครอบคลุม มี
ความทันสมัย ความปลอดภัย และได้มาตรฐาน
เป้ า ประสงค์ 1.1 มี โครงสร้ างพื้ น ฐานทางด้ านเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ค รอบคลุ ม มี ค วาม
ทันสมัย และมีความปลอดภัย
กลยุทธ์ 1.1.1 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุมทั่วถึง
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1) ร้อ ยละความสำเร็ จ ของแผนพั ฒ นาโครงสร้างพื้ น ฐานทางด้ านเทคโนโลยีส ารสนเทศให้
ครอบคลุมทั่วถึง
กลยุทธ์ 1.1.2 โครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความปลอดภัย
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1) ร้อยละความสำเร็จของแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความ
ปลอดภัย

2. ประเด็ น พั ฒ นาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่ อ สนั บ สนุ น การจั ดการศึ กษาและการวิ จั ย
(Smart Education) คือ มีเป้าหมายเพื่อให้มีการจัดการศึกษาและการวิจัยที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้ าประสงค์ 2.1 มีการจัดการศึกษาและการวิจัย ที่นำเทคโนโลยีส ารสนเทศมาใช้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ 2.1.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการศึกษา และ
การวิจัย
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1) จำนวนซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย
2) ร้อยละของจำนวนรายวิชาที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน
3. ประเด็นพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจั ดการ การบริ การ และการพั ฒ นาองค์กร (Smart Management) คือ มีเป้าหมายเพื่อให้ มีการ
บริหารจัดการที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างเต็มมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ 3.1 มีการบริหารจัดการที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ 3.1.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1) จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่พัฒนาหรือปรับปรุง
ในปีนั้น
4. ประเด็นพัฒนาความรู้ ทักษะ และความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Smart People) คือ
มีเป้าหมายเพื่อให้นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย มีความรู้ ความเข้าใจและทั กษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาและการทำงานในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้ า ประสงค์ 4.1 บุ คลากรมี ความรู้และทั กษะการใช้ เทคโนโลยีดิ จิทั ล สามารถนำไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานและชีวิตประจำวัน
กลยุทธ์ 4.1.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน
เป้ าประสงค์ 4.2 นั กศึ กษามีค วามรู้ ทั กษะ ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิ จิทัล สามารถนำไป
ประยุกต์ ใช้ในการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ 4.2.1 ส่งเสริม สนั บสนุนให้นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
และนำไปใช้ในการศึกษาหรือในชีวิตประจำวันได้เกิดประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1) นั กศึกษาระดับ ปริญ ญาตรี ปี สุ ดท้ า ยที่ ผ่ านเกณฑ์ การวัดผล (IC3 หรือเที ยบเท่ า) ไม่ น้อยกว่า
ร้อยละ 50
2) ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมมาตรฐานด้านการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล
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3.3 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามประเด็นพัฒนา
ประเด็นพัฒนาที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าประสงค์ 1.1
มีโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครอบคลุม มีความทันสมัย และมีความปลอดภัย
กลยุทธ์ 1.1.1 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุมทั่วถึง
ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จ
1) ร้อยละความสำเร็จของแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึง
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 12 รายการ ร้อยละ 27
1. Core switch (1 เครื่อง 2,193,700 บาท)
2. ระบบอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย 1 ระบบ จำนวน 1,969,800 บาท
3. ระบบเครือข่ายแกนหลัก 1 ระบบ 5,237,100 บาท
4. ระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Firewall)
1 ระบบ จำนวน1,675,000 บาท
5. ระบบ ARU Digital Workflow (เต็มระบบ)
6. ระบบฐานข้อมูลตำบล (เฟส 2) 85 ตำบล จำนวน 1,897,000 บาท
7. ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
8. ฐานข้อมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์
9. ระบบบริการค้นหาตัวเล่มหนังสือเพื่อการยืม (Books Seeking System)
10. การบริการโปรแกรมสำนักงานสำเร็จรูป (Microsoft Office 365)
11. ระบบทดสอบสมรรถนะและทักษะทางด้านดิจิทัล
12. ระบบควบคุมอาคารอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
(Smart Building System with IoT Technology) 1 ระบบ
จำนวน 300,000 บาท
หมายเหตุ : จำนวนทั้งหมด 12 รายการ

หน่วยนับ
ร้อยละ

ข้อมูลที่ผ่านมา
2563
20

เป้าหมาย (ปี พ.ศ.)
2564
27
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กลยุทธ์ 1.1.2 โครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความปลอดภัย
ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จ
1) ร้อยละความสำเร็จของแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความปลอดภัย
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 4 รายการ ร้อยละ 27
1. Core switch (1 เครื่อง 2,193,700 บาท)
2. ระบบอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย 1 ระบบ จำนวน 1,969,800 บาท
3. ระบบเครือข่ายแกนหลัก 1 ระบบ 5,237,100 บาท
4. ระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Firewall)
1 ระบบ จำนวน1,675,000 บาท
หมายเหตุ : จำนวนทั้งหมด 4 รายการ

หน่วยนับ

ข้อมูลที่ผ่านมา
2563

ร้อยละ

20

เป้าหมาย
(ปี พ.ศ.)
2564
27
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ประเด็นพัฒนาที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาและการวิจัย
เป้าประสงค์ 2.1 มีการจัดการศึกษาและการวิจัยที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ 2.1.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการศึกษาและการวิจัย
ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จ
1) จำนวนซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย
2) ร้อยละของจำนวนรายวิชาที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน

หน่วยนับ
จำนวนซอฟต์แวร์
ร้อยละ

ข้อมูลที่ผ่านมา
2563
1
85

เป้าหมาย (ปี พ.ศ.)
2564
2
90
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ประเด็นพัฒนาที่ 3 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าประสงค์ 3.1
มีการบริหารจัดการที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ 3.1.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จ
1) จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ที่พัฒนาหรือปรับปรุงในปีนั้น
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 8 รายการ
1. ระบบ ARU Digital Workflow (เต็มระบบ)
2. ระบบฐานข้อมูลตำบล (เฟส 2) 85 ตำบล จำนวน 1,897,000 บาท
3. ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
4. ฐานข้อมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์
5. ระบบบริการค้นหาตัวเล่มหนังสือเพื่อการยืม (Books Seeking System)
6. การบริการโปรแกรมสำนักงานสำเร็จรูป (Microsoft Office 365)
7. ระบบทดสอบสมรรถนะและทักษะทางด้านดิจิทัล
8. ระบบควบคุมอาคารอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
(Smart Building System with IoT Technology) 1 ระบบ
จำนวน 300,000 บาท
หมายเหตุ : จำนวนทั้งหมด 8 รายการ

หน่วยนับ
จำนวนระบบ

ข้อมูลที่ผ่านมา
2563
3 ระบบ

เป้าหมาย (ปี พ.ศ.)
2564
4 ระบบ
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ประเด็นพัฒนาที่ 4 พัฒนาความรู้ ทักษะ และความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เป้าประสงค์ 4.1
บุคลากรมีความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจำวัน
กลยุทธ์ 4.1.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จ
1) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบตั ิงาน

หน่วยนับ
ร้อยละ

ข้อมูลที่ผ่านมา
2563
75

เป้าหมาย (ปี พ.ศ.)
2564
80

เป้าประสงค์ 4.2
นักศึกษามีความรู้ ทักษะ ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สามารถนำไปประยุกต์ ใช้ในการศึกษา
กลยุทธ์ 4.2.1 ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ นให้ นั กศึ กษาได้รับ ความรู้ ความเข้าใจทางด้ านเทคโนโลยีดิ จิทั ล และนำไปใช้ในการศึก ษาหรือในชี วิต ประจำวันได้ เกิ ด
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จ
1) นักศึกษาระดับปริญญาตรีปสี ุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การวัดผล (IC3 หรือเทียบเท่า) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
2) ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมมาตรฐานด้านการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล

หน่วยนับ
ร้อยละ
ร้อยละ

ข้อมูลที่ผ่านมา
2563
65

เป้าหมาย (ปี พ.ศ.)
2564
50
70
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3.4 ประเด็นยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดระดับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเด็นพัฒนา
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 มีโครงสร้างพื้นฐานทาง
1.1.1 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 1) ร้อยละความสำเร็จของแผนพัฒนา
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครอบคลุม
ทางด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศให้ โครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยี
มีความทันสมัย และมีความปลอดภัย
ครอบคลุมทั่วถึง
สารสนเทศให้ครอบคลุมทั่วถึง
1.1.2 โครงสร้ า งพื้ น ฐานทางด้ า น 2) ร้ อ ยละความสำเร็ จ ของแผนพั ฒ นา
เทคโนโลยี ส ารสนเทศให้ มี ค วาม โครงสร้ า งพื้ น ฐานทางด้ า นเทคโนโลยี
ปลอดภัย
สารสนเทศให้มีความ ปลอดภัย
2. พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี 2.1 มี ก ารจั ด การศึ ก ษาและการวิ จั ย ที่ น ำ 2.1.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ใช้
สารสนเทศเพื่อ สนับ สนุ น การ เท ค โน โล ยี ส ารส น เท ศ ม าใช้ อย่ างเต็ ม เทคโนโลยี ส ารสนเทศในการจั ด
จัดการศึกษาและการ
ประสิทธิภาพ
การศึกษา และการวิจัย
วิจัย
3. พัฒ นาระบบและกลไกการ
บริห ารจัด การงานเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ สนับ สนุ น การ
บริ ห ารจั ด การ การบริ ก าร
และการพัฒนาองค์กร
4. พั ฒ นาความรู้ ทั ก ษะ และ
ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล

3.1 การบริหารจัดการที่นำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

3 .1.1 พั ฒ น า ร ะ บ บ เท ค โน โล ยี
สารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้ครอบคลุม

- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้มีความปลอดภัย
1) จำนวนซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่สนับสนุนการ จั ด ห า แ ล ะ พั ฒ น า ร ะ บ บ
จัดการเรียนการสอนและการวิจัย
เท ค โนโล ยี ส ารส น เท ศ เพื่ อ
2) ร้ อ ยละของจำนวนรายวิ ช าที่ มี ก ารใช้ สนับสนุนการจัดการศึกษาและ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสนั บสนุ นการ การวิจัย
เรียนการสอน
1) จำนวนระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ พั ฒ น า ร ะ บ บ เท ค โน โล ยี
สำหรั บ การบริ ห ารจั ด การมหาวิ ท ยาลั ย ที่ สารสนเทศเพื่ อ การบ ริ ห าร
พัฒนาหรือปรับปรุงในปีนั้น
จัดการ

4.1 บุ ค ลากรมี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะการใช้ 4.1.1 ส่งเสริม สนับ สนุน ให้ บุคลากร 1) ร้ อ ยละความพึ งพอใจของผู้ เข้ า รั บ การ พัฒนาความรู้ ทักษะ และความ
เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล สามารถนำไปใช้ ใ นการ ได้ รั บ การพั ฒ นาความรู้ แ ละทั ก ษะ ฝึ ก อบรมระบบเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ในการ เข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ปฏิบัติงานและชีวิตประจำวัน
ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ปฏิบัติงาน
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ประเด็นพัฒนา

ประเด็นยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดระดับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
4.2 นักศึกษามีความรู้ ทักษะ ความเข้าใจการ 4.2.1 ส่งเสริม สนับ สนุนให้ นักศึกษา 1) นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่าน
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สามารถนำไปประยุกต์ ใช้ ได้ รั บ ความรู้ ความเข้ า ใจทางด้ า น เกณฑ์การวัดผล (IC3 หรือเทียบเท่า) ไม่น้อย
ในการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล และนำไปใช้ ใ น กว่าร้อยละ 50
การศึกษาหรือในชีวิตประจำวันได้เกิด 2) ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้า
ประสิทธิภาพ
รั บ การอบรมมาตรฐานด้ า นการใช้ ง าน
เทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการหลัก
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3.5 รายละเอียดโครงการย่อยในแต่ละประเด็นพัฒนา
ประเด็นพัฒนาที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึง
เป้าหมาย
ลำดับ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด
2564

1
2.
3
4

พั ฒ นาระบบโครงสร้ า งพื้ น ฐานทาง ด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ
จัดหาอุปกรณ์กระจายสัญญาณหลักของระบบเครือข่าย ที่มี
ประสิทธิภาพ (Core Switch)
จั ด หาอุ ป กรณ์ ก ระจายสั ญ ญาณภายในอาคาร (Access
Switch)
จัดหาอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สายสมรรถนะสูง
(Wireless Access Point)

วงเงินงบประมาณ
(บาท)
2564

ระบบกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต
(สายสัญญาณ Fiber Optic)
ระบบกระจายสัญญาณเครือข่ายแกนหลัก จำนวน 2 ตัว
(อุปกรณ์ทำ High Availability (HA)
ด้วยกันเองและ ทำ กับ Distribution Switch)
จำนวนอุปกรณ์กระจายสัญญาณภายในอาคาร

1 ระบบ

5,237,100

1 ตัว

2,193,700

1 ระบบ

1,675,000

จำนวนจุดกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สายสมรรถนะสูง

1 ระบบ

1,969,800

รวม

11,075,600
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กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความปลอดภัย
เป้าหมาย
ลำดับ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด
2564

1

จัดหาระบบป้องกันการบุกรุกและโจมตีระบบเครือข่าย
(Firewall/ Intrusion Prevention System)

2
3

จัดหากล้องวงจรปิดดิจิทัล (CCTV)
จัดหาและปรับปรุงระบบจัดเก็บ Log-File เพื่อบันทึกข้อมูลจราจรทาง
คอมพิ วเตอร์ที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพตาม พรบ.ว่า ด้ วยการกระทำความผิ ด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560
พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ระบบสำรองและจั ด การไฟฟ้ า สำหรั บ ระบบ
เครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ
จ้างเช่า VM Ware สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

4
5

วงเงินงบประมาณ
(บาท)
2564

จำนวนระบบป้องกันการบุกรุกและโจมตี
ระบบเครือข่าย 1 ระบบ

1 ระบบ

1,675,000

จำนวนกล้องวงจรปิด
จำนวนระบบบันทึกข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ 1 ระบบ

-

จำนวนระบบสำรองและจัดการไฟฟ้า
สำหรับระบบเครือข่าย
จำนวนระบบ VM Ware
ในการรองรับบริหารจัดการ

1 ระบบ

850,000

1 License

69,900

-

2,479,900
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ประเด็นพัฒนาที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาและการวิจัย
กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการศึกษาและการวิจัย
เป้าหมาย
ลำดับ
1
2
3

โครงการ/กิจกรรม
พัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ
จัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft
สำหรับการเรียนการสอนและการวิจัย
พัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการจัดการศึกษา (Google Classroom)

2563
80

วงเงินงบประมาณ
(บาท)
2563
2,200,000

250

642,000

ตัวชี้วัด
จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์
จำนวนลิขสิทธิ์ Microsoft
สำหรับการเรียนการสอนและการวิจัย
จำนวนระบบสารสนเทศ
รวม

1

2,842,000
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ประเด็นพัฒนาที่ 3 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
เป้าหมาย
ลำดับ
1

โครงการ/กิจกรรม
พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารงบประมาณรายจ่าย (3D)
(งานงบประมาณ, พัสดุ, การเงิน)

ระบบ Smart University (เฟส 3) ปี 2564
1
Core switch (1 เครื่อง 2,193,700 บาท)
2
ระบบอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย 1 ระบบ 1,969,800 บาท
3
ระบบเครือข่ายแกนหลัก 1 ระบบ 5,237,100 บาท
4
ระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Firewall)
1 ระบบ 1,675,000 บาท
5
ระบบ ARU Digital Workflow (เต็มระบบ)
6
ระบบฐานข้อมูลตำบล (เฟส 2) 85 ตำบล 1,897,000 บาท
7
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
8
ฐานข้อมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์
9
ระบบบริการค้นหาตัวเล่มหนังสือเพื่อการยืม (Books Seeking System)
10 การบริการโปรแกรมสำนักงานสำเร็จรูป (Microsoft Office 365)
11 ระบบทดสอบสมรรถนะและทักษะทางด้านดิจิทัล
12 ระบบควบคุมอาคารอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
(Smart Building System with IoT Technology)

ตัวชี้วัด
2564
1

จำนวนระบบการบริหาร
งบประมาณรายจ่าย

วงเงินงบประมาณ
(บาท)
2564
72,000

เครื่อง
ระบบ
ระบบ
ระบบ

1
1
1
1

2,193,700
1,969,800
5,237,100
1,675,000

ระบบ
ระบบ
ระบบ
ฐาน
ระบบ
ระบบ
ระบบ
ระบบ

1
1
1
1
1
1
1
1

1,897,000
300,000

รวม

13,344,600
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ประเด็นพัฒนาที่ 4 พัฒนาความรู้และทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
กลยุทธ์ 4.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ลำดับ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1

อบรมความรู้ และทั กษะทางด้ านเทคโนโลยีดิ จิทั ลแก่บุ ค ลากร ของสำนั กวิท ยบริก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ร้อยละ

เป้าหมาย
2564
80

วงเงินงบประมาณ (บาท)
2564
-

รวม

-

กลยุทธ์ 4.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และนำไปใช้ในการศึกษาได้เกิดประสิทธิภาพ
ลำดับ
1

โครงการ/กิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)

ตัวชี้วัด
ร้อยละ
ร้อยละ

เป้าหมาย
2564
50
70
รวม

วงเงินงบประมาณ (บาท)
2564
9,600
9,600
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3.6 วงเงินงบประมาณการดำเนินงาน
แผน Smart University ของสำนั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ช่วงปี พ.ศ.2564 ใช้งบประมาณ
จำนวน 28,158,838 บาท
ตาราง วงเงินงบประมาณการดำเนินการพัฒนายุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 4
รวมวงเงินงบประมาณ

วงเงินงบประมาณ (บาท)
2564
13,670,500
1,134,137.92
13,344,600
9,600
28,158,838
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บทที่ 4
การนำแผน Smart University พ.ศ.2564 สู่การปฏิบัติ
เพื่อให้การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ มีแนวทางในการดำเนินงานที่ชัดเจนคณะกรรมการดำเนินงาน
แผน Smart University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2563-2565 จึงกำหนด
4.1 แนวทางการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ
4.1.1 การบริหารจัดการและกระบวนการจัดทำแผน Smart University
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา มีนโยบายใน
การจั ด ทำแผน Smart University สำนั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อตอบสนองตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560–2579)
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนพัฒ นาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม พ.ศ.2559 ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20
ปี (พ.ศ.2560–2579) เพื่อสร้างศักยภาพการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
โดยมีแนวทางให้ ทุกหน่ วยงานเป็นคณะกรรมการจัดทำแผน Smart University ของสำนักวิท ย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา มุ่งเน้นการร่วมระดมความคิดเห็น
เพื่อวางกรอบและแนวทางการพัฒ นาเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี
พ.ศ.2563-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564) ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยคณะกรรมการมีหน้าที่และดำเนินการ ดังนี้
1. ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลนโยบายและจัดทำแผน Smart University มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
2. วางแผนการดำเนิ น งานจั ด ทำแผน Smart University ของสำนั กวิท ยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2564
3. พิจารณาทบทวน โดยวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส ภาวะคุกคามของการพัฒนาเทคโนโลยี
กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ กำหนดแผนงาน/โครงการ ที่ต้อง
ดำเนินงานและหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
4. ยกร่างแผน Smart University ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2564)
5. นำเสนอร่ า งแผน Smart University ของสำนั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2564) เพื่อขอความเห็นชอบ จากคณะประจำสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามลำดับ รวมทั้งถ่ายทอดแผนสู่ บุคลากรภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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4.1.2 การถ่ายทอดแผนสู่หน่วยงาน
คณะกรรมการจั ดทำแผนการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยกองนโยบายและแผนและสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุม
ชี้แจงแผนถ่ายทอดแผน Smart University ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2564 รวมถึงแนวปฏิบัติต่างๆ สู่หน่วยงาน โดยการถ่ายทอดจัดเป็น 2 ระดับ ดังนี้
1) ประชุ ม ชี้ แ จงและถ่ า ยทอดแผน Smart University พ.ศ.2564 ของสำนั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2564 และแนวปฏิบัติแก่ผู้บริหารหรือ
ตัวแทนหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสร้างความเข้าใจและสามารถถ่ายทอดไป สู่บุคลากรในหน่วยงานได้
ทุกระดับ
2) ประชุ ม ชี้ แ จงและถ่ า ยทอดแผน Smart University พ.ศ.2564 ของสำนั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีส ารสนเทศ และแนวปฏิบัติแก่บุคลากรผู้ มีห น้าที่รับผิดชอบในการดูแลงานด้านการเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในแต่ละหน่วยงาน
4.1.3 การนำแผนสู่การปฏิบัติ
การนำแผนไปสู่การปฏิบั ติเป็ นเรื่องสำคัญ มาก ดังนั้น หน่วยงานจะต้องจัดทำกลยุทธ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ ของหน่ ว ยงานให้ ส อดคล้ องกับแผน Smart University ของสำนั กวิท ยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ดังนี้
1) แผน Smart University พ.ศ.2563-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564)
2) แผน Smart University พ.ศ.2564
4.2 การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
สำนั กวิท ยบริก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ในฐานะผู้ รับ ผิ ด ชอบหลั ก จะนำข้อ มูล สารสนเทศ
รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับตัวชี้วัด และค่าเป้ าหมายตามยุทธศาสตร์ นำเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย
เพื่อให้ ผู้บ ริห ารได้มีระบบในการติดตามข้อมูลความคืบหน้าในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง
4.3 บทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ต่อการนำยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ
การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดจากความร่วมมือของบุคลากรทุกภาคส่วน
ตั้ ง แต่ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ถึ งบุ ค ลากรทุ ก คนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการขั บ เคลื่ อ นเทคโนโลยี ส ารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการประจำสำนักฯ ที่มีบทบาทสำคัญในการกำกับทิศทางให้ความเห็นชอบต่อ
การดำเนินงานตามแผน Smart University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (พ.ศ.2563-2565) รวมทั้ง
กำหนดแนวทางปฏิบัติที่เอื้อต่อการบรรลุเป้าหมาย และการติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงาน
4.4 การประเมินความสำเร็จของแผน
ให้ ป ระเมิน ตามตั ว ชี้ วัด ของแผน และนำผลการประเมิ น มาใช้ ในการพั ฒ นาปรับ ปรุงการจั ดทำ
แผนปฏิบัติการในปีถัดไป
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สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เลขที่ 96 ถ. ปรีดีพนมยงค์ ต. ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ 035-276579 โทรสาร 035-245165
เว็บไซต์ http://www.arit.ac.th

