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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 แผน Smart University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2563-2565 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2564) จัดทำขึ้นให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) นโยบายไทยแลนด์ 
4.0 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ.2559) รวมถึงพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 และประการสำคัญที่สุดสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาและบริหารมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในช่วง 5 ปีข้างหน้า ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตาม
พระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี  (พ .ศ .2560 -2579) แผน Smart University มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2563-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564) มีวัตถุประสงค์เพ่ือกำหนดทิศทางการ
พัฒนาการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นไปตามทิศ
ทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University) และทิศทางการพัฒนา
ประเทศสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) การพัฒนาแผน Smart University ได้รับความร่วมมือ ความ
คิดเห็น และข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  ในการจัดทำแผน Smart University 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพ่ือให้เกิดการใช้งานและการเชื่อมโยงเทคโนโลยีดิจิทัลในทุก
หน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีแนวทางในการดำเนินงาน 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 

 ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 1) ร้อยละความสำเร็จของแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุม
ทั่วถึง 
 

  กลยุทธ์ 1.1.2 โครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความปลอดภัย 
 ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 1) ร้อยละความสำเร็จของแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความปลอดภัย 
 

2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาและการวิจัย  (Smart 
Education) คือ มีเป้าหมายเพ่ือให้มีการจัดการศึกษาและการวิจัยที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่าง
ประสิทธิภาพ 
 เป้าประสงค์ 2.1 มีการจัดการศึกษาและการวิจัยที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ  
 กลยุทธ์ 2.1.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการศึกษาและการวิจัย  
 ตัวช้ีวัดความสำเร็จ    
 1) จำนวนซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย 
 2) ร้อยละของจำนวนรายวิชาที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน   

 

3. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการ การบริการ และการพัฒนาองค์กร (Smart Management) คือ มีเป้าหมายเพ่ือให้มีการบริหาร
จัดการที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 เป้าประสงค์ 3.1 มีการบริหารจัดการที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  
 กลยุทธ์ 3.1.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย  
 ตัวช้ีวัดความสำเร็จ  
 1) จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่พัฒนาหรือปรับปรุง
ในปีนั้น 
 

 



 4. พัฒนาความรู้ ทักษะ และความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Smart People) คือ           
มีเป้าหมายเพ่ือให้นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาและการทำงานในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ 

 เป้าประสงค์ 4.1 บุคลากรมีความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  สามารถนำไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานและชีวิตประจำวัน  
 กลยุทธ์ 4.1.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

 ตัวช้ีวัดความสำเร็จ  
 1) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน  

 เป้าประสงค์ 4.2 นักศึกษามีความรู้ ทักษะ ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สามารถนำไป
ประยุกต์ ใช้ในการศึกษา  
 กลยุทธ์ 4.2.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาได้รับความรู้  ความเข้าใจทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
และนำไปใช้ในการศึกษาหรือในชีวิตประจำวันได้เกิดประสิทธิภาพ 
 ตัวช้ีวัดความสำเร็จ  
 1) นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การวัดผล ( IC3 หรือเทียบเท่า) ไม่น้อยกว่า    
ร้อยละ 50  
 2) ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมมาตรฐานด้านการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล 
 
 



ค ำน ำ 
 

 แผน Smart University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2563-2565 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2564) ฉบับนี้จัดท าขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษา วิเคราะห์สภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในปัจจุบัน และเพ่ือก าหนดทิศทาง การพัฒนาการ
ด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาให้เป็นไปตามทิศทางการ
พัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University) และทิศทางการพัฒนาประเทศ สู่ดิจิทัลไทย
แลนด์ (Digital Thailand) การด าเนินการภายใต้แผน Smart University มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ได้ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.2559 ยุทธศาสตร์
ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) โดยผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วม การรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขจากตัวแทนหน่วยงาน 
คณะกรรมการด าเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถึงคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งแผนแผน Smart University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย
เนื้อหาส าคัญดังต่อไปนี้  
 บทที ่1 บทน า  
 บทที ่2 สถานภาพปัจจุบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
 บทที ่3 แผน Smart University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2563-2565 
 บทที่ 4 การน าแผน Smart University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2563 -2565 
สู่การปฏิบัติ   

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผน Smart University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา     พ.ศ.2563-
2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564)  ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือในการน าไปสู่การปฏิบัติภารกิจด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้เกิดผลสัมฤทธิ์ บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ และเป้าหมายตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ 

 
 



 สารบัญ  
  หน้า 
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บทที่ 1 

บทนำ 
 

 ตามที่คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ได้จัดทำกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561–
2580) เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุซึ่ง
ผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง และสร้างความสุขของคนไทย 
สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจและนโยบายไทย
แลนด์ 4.0 ซึ่งพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้กล่าวย้ำถึงกระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศ
ภายใต้ประเทศไทย 4.0 ว่า เป็นอีกนโยบายหนึ่งที่จะเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว และเป็น
จุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่ มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ของรัฐบาล พร้อม
ขอให้สถาบันอุดมศึกษา ได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และช่วยกันสร้างหลักคิดที่ถูกต้องให้กับ
คนไทยต่อไป ทั้งนี้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ได้จัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสั งคม 
เป็นแผนที่สามารถรองรับพลวัตของเทคโนโลยีดิจิทัล นำไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนาประเทศ ที่สามารถ
สร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน นวัตกรรม 
ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอ่ืนใด เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความ
มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงมีนโยบายให้จัดทำแผน Smart University มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2563-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564) เพ่ือตอบสนองตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560–2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 (พ.ศ.2560-2564) 
แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.2559 ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560–2579) เพ่ือสร้างศักยภาพการดำเนินงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 

1.1 กรอบแนวคิดการจัดทำแผน 

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

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

 โดยนำกรอบยุทธศาสตร์ชาติไปเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12     
ซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
 

 2. ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) 
 สำหรับยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) เป็นเป้าหมายของรัฐบาลที่จะเปลี่ยนประเทศ
ไปสู่ยุคที่ 4 คือ การขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับโลกในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะมิติด้าน
มนุษย์ คนไทยจะต้องปรับเปลี่ยนตนเองใน 4 มิติ คือ  
 1) เป็นคนไทยที่มีความรู้ ทักษะและความสามารถท่ีสอดรับกับโลกในศตวรรษที่ 21  
 2) เป็นคนไทยที่มีความรับผิดขอบต่อสังคม  
 3) เป็นคนไทยมีอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่สามารถยืนอย่างมีศักดิ์ศรีในเวทีสากล 
 4) เป็นดิจิทัลไทยเพ่ือสอดคล้องกับการเข้าสู่ยุคดิจิทัล โดยใช้กลไกประชารัฐเป็นตัวขับเคลื่อน 
 

 3. แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.2559  
 แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้ ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับประเทศไทยหากแต่เป็นการ
ต่อยอดการพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และหน่วยงานอ่ืนๆทั้งจากภาครัฐ ภาคประชาชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม อย่างไรก็
ตามปัจจุบันเทคโนโลยีและบริบททางเศรษฐกิจและสังคมกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปสู่ยุคดิจิทัล 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 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ ธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 

 5. ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศในช่วงการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษ      
ที่สอง (พ.ศ.2552 - 2561) 
 ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศในช่วงการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง (พ.ศ.
2552-2561) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ว่า ระบบการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ มีความสอดคล้องกับความ
ต้องการและมีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนสามารถแข่งขันได้กับนานาประเทศ 
โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยกำหนดยุทธศาสตร์เพ่ือเป็นกรอบในการดำเนินงานไว้ 9 ยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูปการเรียนรู้ด้านการศึกษาเพ่ืออาชีพ    
 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 และการศึกษาเพ่ือการมี
งานทำและสร้างรายได้ ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งมีความเป็นพลวัต ประกอบด้วย 9 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระดับสถานศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การกระจายอำนาจไปสู่สถานศึกษา 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับระบบและกลไกการบริหารงานบุคคล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพ่ือการศึกษา 
 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 ด้านนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม  
              รัฐบาลจะนำการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ และความ
เป็นไทยมาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กันดังนี้  
  1) จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสำคัญทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน 
  2) ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้อง
กับความจำเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการระบบการกู้ยืมเงิน
เพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส 
  3) ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปมี
โอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและท่ัวถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ 
  4) พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่
ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และ
หลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียน
ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อ่ืน การมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ความเป็นพลเมืองดี  
  5) ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพ่ือสร้างแรงงานที่มีทักษะ
โดยเฉพาะในท้องถิ่นท่ีมีความต้องการแรงงาน  
  6) พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้น
ครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นำเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการ
สอนเพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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7) ทะนุบำรุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ 

  8) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่น 
รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย 
  9) สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านและวัฒนธรรม
สากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่ เป็นสากล เพ่ือเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของ
ประชาคมอาเซียนและเพ่ือการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก  

10) ปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกที่ดี  
 

7.2  นโยบายท่ีมอบให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
1) กำหนดบทบาทการผลิตนักศึกษาให้ชัดเจน ตามความถนัด/เป็นเลิศ ลดความซ้ำซ้อน 

   2) พัฒนานวัตกรรมการวิจัยท่ีเกิดจากทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออกของประเทศ 
   3)  สถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่นเป็นพ่ีเลี้ยงให้แก่โรงเรียนในการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 

  7.3 ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 
20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) 
  นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ  เพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560–2579) ครอบคลุมการดำเนินงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในทุกยุทธศาสตร์ สรุปดังนี้ 
  1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น เน้นให้มีการพัฒนาฐานข้อมูลรวมทั้งสนับสนุนการ
เรียนรู้ในพ้ืนที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเรื่องต่าง ๆ อาทิ ฐานข้อมูลปัญหาและความต้องการของ
ชุมชน ฐานข้อมูลกลางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม กีฬา การศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสุขภาพ 
  2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู เน้นให้มีการพัฒนาฐานข้อมูลสนับสนุนการผลิต
และการพัฒนาครู การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาคุณภาพการจั ดการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21             
สู่การศึกษา 4.0 
  3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา เน้นการพัฒนาคุณภาพของอาจารย์และ
บัณฑิตในการพัฒนาทักษะและการสอบผ่านมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ด้วยเทคโนโลยีที่ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ เน้นการพัฒนาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ของพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งการพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือการบริหาร อาทิ ระบบสนับสนุนการบริหาร ระบบข้อมูล
ทางวิชาการ ระบบสนับสนุนการเรียนรู้ 
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1.2 วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือศึกษา วิเคราะห์สภาพการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ในปัจจุบัน  
 2.2 เพ่ือกำหนดทิศทางการพัฒนาการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ให้เป็นไปตามทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart 
University) และทิศทางการพัฒนาประเทศสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) 
 
 



บทที่ 2 
สถานภาพปัจจุบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

 มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม มีภาระหน้าที่ในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการพัฒนาประเทศต่อไป ในอดีต
มหาวิทยาลัย ไม่ได้เน้นความสำคัญในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมากนัก อย่างไรก็ตาม กระแส
โลกาภิวัฒน์ที่องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ สามารถเชื่อมต่อข้อมูลกันได้ทั่วโลก มหาวิทยาลัยซึ่ง เป็นแหล่ง
เรียนรู้เสมือนเป็นคลังสมองของชาติจำเป็นต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้สามารถเข้าสู่ยุค
โลกาภิวัฒน์ได้เพ่ือให้การดำเนินการจัดทำแผน Smart University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการจัดได้ทำการศึกษาสถานภาพการดำเนินงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้ 
 

2.1 ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ประวัติมหาวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กำเนิดจากโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่าซึ่งพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชการที่ 5) ทรงมีพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราช
ทรัพย์จำนวน 30,000 บาท ให้กระทรวงธรรมการดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูขึ้ น ณ บริเวณหลัง
พระราชวังจันทรเกษม เมื่อวันที่  1 กรกฎาคม พ.ศ.2448 จากนั้นได้ พัฒนาเป็น โรงเรียนฝึกหัดครู
พระนครศรีอยุธยา และวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาตามลำดับ 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” อันเป็นตราประจำรัชกาล ให้เป็นตราสัญลักษณ์ของสถาบันราชภัฏ  
ต่อมาในปี  พ.ศ.2542 ได้มีการปฏิรูประบบการศึกษาให้มี เอกภาพมากยิ่ งขึ้น ตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
 

 ต่อมาในปี พ.ศ.2542 โดยได้ยุบรวมทบวงมหาวิทยาลัยและกระทรวงศึกษาธิการเข้าด้วยกัน และ    
มีการปรับโครงสร้างการบริหารกิจการภาคอุดมศึกษาของประเทศใหม่ โดยกำหนดให้องค์กรทั้งหลายที่ดูแล
กิจการภาคอุดมศึกษาในขณะนั้น ต้องผนวกรวมกันเป็นองค์กรเดียว ซึ่งก็รวมถึงสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ
ด้วย แล้วให้ดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
พร้อมทั้งออกพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ยกฐานะสถาบันราชภัฏทั่วประเทศเป็นมหาวิ ทยาลัย     
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2547 ทำให้สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้รับการยกฐานะให้เป็น 
“มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา” นับแต่นั้นเป็นต้นมา 
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โครงสร้างการบริหารงาน 
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 โครงสร้างการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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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 เพราะเป็นอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ าย
หลักที่ส่งและรับสัญญาณกับอุปกรณ์ควบคุมสัญญาณระดับอาคาร (Distribution Switch) ที่อยู่ในลำดับชั้น
กระจายสัญญาณ (Distribution Layer)  

2) ลำดับชั้นกระจายสัญญาณ (Distribution Layer) ที่มีอุปกรณ์ควบคุมตามอาคาร (Distribution 
Switch) โดยอุปกรณ์ในชั้นนี้ต้องเป็นอุปกรณ์ท่ีมีการส่งข้อมูลที่รวดเร็วเช่นกันและมีราคาแพงรองลงมา 

 3) ลำดับชั้นเข้าถึงอุปกรณ์ (Access Layer)  ที่มีอุปกรณ์ควบคุมสัญญาณลำดับชั้นเข้าถึงอุปกรณ์
(Access Switch) โดยอุปกรณ์ในชั้นนี้จะทำหน้าที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ควบคุมสัญญาณลำดับ
ชั้นเข้าถึงอุปกรณ์อ่ืน ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่7 ลำดับชั้นของอุปกรณ์ในระบบโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

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

 
 
 
 
 

   
 

Cisco Catalyst 4507E 

      
 

Cisco SG300 

       

 
 

Cisco SG200 
 

 

ภาพที ่8 อุปกรณ์ควบคุมสัญญาณหลักและอุปกรณ์ควบคุมสัญญาณระดับอาคารของมหาวิทยาลัย 
 
ปัญหาการดำเนินงาน 
 1. อุปกรณ์ควบคุมสัญญาณหลัก (Core Switch) เดิมทีม่หาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาใช้คือ 
Cisco Catalyst 4507E ปัจจุบันได้จัดหาอุปกรณ์ควบคุมสัญญาณหลัก (Core Switch) Cisco Catalyst รุ่น 
9407 มาทดแทนของเดิม มีผลทำให้มีขนาดแบนด์วิชท์ (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 มีผลทำให้มี
ขนาดแบนด์วิชท์ (Bandwidth) แต่ละอาคารมีขนาดเพิ่มขึ้น จากเดิม 1 Gbps เป็น 10 Gbps 
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อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย 
 อุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wireless Access Point) คือ อุปกรณ์ในเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ที่ทำให้อุปกรณ์ไร้สายสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบมีสายได้ โดยสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ผ่าน
สายสัญญาณจะถูกส่งผ่านเข้ามายังอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย ที่ทำหน้าที่กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต
ให้กับผู้ใช้บริการ ในรัศมีทำการแตกต่างกัน เช่น 25 - 30, 70 - 90 ตารางเมตร และรองรับปริมาณการใช้
พร้อมๆ กัน (Concurrence) ที่แตกต่างกันตามมาตรฐานและคุณภาพ เช่น > 30, > 150,>300 ผู้ใช้งานเป็นต้น 
 มหาวิทยาลัยฯใช้อุปกรณ์ควบคุมตัวกระจายสัญญาณไร้สาย (Wireless Controller) ที่ เป็น
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 ถูกบริหารจัดการโดยอุปกรณ์ควบคุมตัวกระจายสัญญาณไร้สายคุณภาพสูงของ Cisco รุ่น WLC5520 และ 
Cisco รุ่น WLC5500 ตามลำดับ 
 

 
 
 
 
 
 

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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ปัญหาการดำเนินงาน 
 1. อุปกรณ์ควบคุมตัวกระจายสัญญาณไร้สายและอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายเหล่านี้มีคุณภาพ
และมาตรฐานที่แตกต่างกันอย่างมาก ในหลายกรณีที่อุปกรณ์กระจายสัญญาณเหล่านี้ไม่สามารถสื่อสารกันได้
อย่างราบรื่น ส่งผลกระทบต่อความเสถียรของสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายที่ใช้ตามจุดต่างๆ ภาย ใน
มหาวิทยาลัย เช่น การขาดหายของสัญญาณ การไม่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณได้ เป็นต้น 
 2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณของมหาวิทยาลัยมีรุ่นที่แตกต่างกันจึงไม่สามารถให้บริการ
(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) 
 ช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาอยู่บนพ้ืนฐานของ               
1 ช่องสัญญาณ คือ 
 1. ช่องสัญญาณหลักจาก UniNet ขนาด 1 Gbps (1,000 Mbps) จำนวน 2 เส้นทาง รวมเป็น 2 
Gbps โดยสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาการศึกษา ภายใต้การกำกับของสำนักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาท่ีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่10 สัญญาณอินเทอร์เน็ตจริงที่ได้รับจากช่องสัญญาณ UniNet ณ วันที่ 18 มีนาคม 2564 
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ลำดับชั้นของอุปกรณ์ในระบบโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ลำดับ ชื่อระดับชั้น หน้าท่ีของระดับชั้น อุปกรณ์ในแต่ละระดับชั้น ประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน 
1 

 
 

Core Layer 
 
 
 
 
 

ช้ันนี้ เป็น ช้ันที่ รองรับจุดเช่ือมต่อ
หลายๆ จุดจาก ช้ัน  Distribution 
Layer โดยอุปกรณ์ในช้ันนี้ต้องเป็น
อุปกรณ์ที่มีการส่งข้อมูลเร็วมากๆ 
และต้องรองรับการรับ-ส่งข้อมูลจาก
ช้ัน Distribution ได้ดี แต่ก็อย่างที่
บ อ ก มี บ า งก ร ณี ที่ อุ ป ก ร ณ์ ช้ั น 
Distribution Layer  แ ล ะ  Core 
Layer จะเป็นอุปกรณ์ตัวเดียวกัน 

อุปกรณ์ในระดับช้ัน  Core Layer 
ได้แก่ Core Switch และ Firewall 
 
 

เป็นศูนย์กลางการเช่ือมต่อ
เครือข่ายไปยังอาคารต่างๆ 
ทุกอุปกรณ์ ในเครือข่ายของ
มหาวิทยาลัยต้องต้องผ่าน
อุปกรณ์ตัวนี้ดังนั้นในระดับ 
Core Layer จึงมีความจำเป็น
และสำคัญมาก 
 

2 
 

Distribution Layer 
 

ช้ันนี้เป็นช้ันที่รองรับจุดเช่ือมต่อจาก
ช้ัน Access Layer หลายๆจุดไปยัง 
ช้ัน Core Layer  โดยอุปกรณ์ส่วน
ใหญ่ที่ทำงานในช้ันนี้จะเป็นพวก 
Switch L3 ซึ่งมีฟีเจอร์ที่หลากหลาย 
เ ช่ น  InterVlan, Routing, ACLs 
(Access Control List) เป็นต้น 

อุปกรณ์ในระดับช้ัน  Distribution 
Layer ได้แก่ Switch L3 (อุปกรณ์
กระจายสัญญาณที่สามารถ หา
เส้นทางการรับส่งข้อมูลระหว่าง
เครือข่ายคอมพิวเตอร์) 
 
 

อุปกรณ์ ในการทำ Routing 
(หาเส้นทางการรับส่งข้อมูล
ระหว่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เพื่อหาเส้นทางที่เร็วที่สุดทำให้
ผู้ ใช้บริการสามารถใช้งาน
เครือข่ายได้อย่างรวดเร็ว) 
 

3 Access Layer 
 

ช้ั น ที่ อ ยู่ ใก ล้ กั บ ผู้ ใ ช้ ง าน ม าก ๆ
เนื่ องจาก ช้ันนี้ เป็น ช้ันที่ อุปกรณ์
เค รื อ ข่ า ย เ ช่ื อ ม ต่ อ กั บ เค รื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานกับอุปกรณ์
เค รื อ ข่ า ย ช้ั น  Distribution ห รื อ 
Core Layer  (แล้วแต่การออกแบบ) 
โดยส่วนใหญ่จะเป็นอุปกรณ์ที่ทำงาน
อยู่บน Layer 2 ซึ่งเป็นอุปกรณ์ราคา
ถูกจำพวก Switch L2 เป็นต้น 

อุปกรณ์ในระดับช้ัน Access Layer 
ได้แก่ Switch L2 (อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณเครือข่าย) 

ช้ันที่อยู่ ใกล้กับผู้ ใช้งานมาก
ที่สุดจึงทำให้ผู้ใช้งานสามารถ
เข้าถึงเครือข่ายได้ งายและ
สะดวกรวดเร็ว 

         

        ดังนั้น อุปกรณ์ทั้ง 3 ระดับช้ันมีความจำเป็นต่อผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยหรือการเข้าถึ งอินเทอร์เน็ตภายนอก 
และมีผลต่อความเร็วในการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงการให้บริการทางด้านการเรียนการสอนออนไลน์ การบริหารจัดการ หรือการ
ประชุมออนไลน์  

 

ปัญหาการดำเนินงาน 
 ช่องสัญญาณหลักจาก UniNet ขนาด 1 Gbps (1,000 Mbps) จำนวน 2 เส้นทาง รวมเป็น 2 Gbps 
โดยสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาการศึกษา ซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานในปัจจุบัน 
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2.3 สภาพการดำเนินงานระบบสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนภารกิจหลัก

ดังต่อไปนี้  
2.3.1 ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน โดยประกอบด้วยระบบย่อยดังนี้  

1) ระบบบริหารการศึกษา  
2) ระบบคลังข้อสอบ 
3) ระบบบริการอีเมลมหาวิทยาลัย (@aru.ac.th) และ Google for Education 
4) ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Matrix) 
 4.1) ระบบงานวิเคราะห์และลงรายการ (Cataloging System) 
 4.2) ระบบงานจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (Acquisition System) 
 4.3) ระบบงานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Serials Control System) 
     4.4) ระบบงานสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ (Online Public Access Catalog  

     System) 
 4.5) ระบบงานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ (Circulation System) 
 4.6) ระบบงานสำหรับผู้ดูแลระบบ (Administration System) 
 4.7) ระบบยืมต่อทรัพยากรสารสนเทศด้วยตนเอง (Self-Checkout System) 
5) ระบบบริการค้นหาตัวเล่มหนังสือเพ่ือการยืม (Books Seeking System) 
6) การบริการโปรแกรมสำนักงานสำเร็จรูป (Microsoft Office 365) 
7) ระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
8) ฐานข้อมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์  
 8.1) สืบค้นหนังสือห้องสมุด 
 8.2) ห้องสมุดข่าว 
 8.3) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) 
 8.4) ThaiLis 
 8.5) MATICHON 
 8.6) แนะนำหนังสือใหม่ 
 8.7) IG LIBRARY 
 8.8) อักขราวิสุทธิ์ 
 8.9) 2e-Book 
 8.10) การยืมคืนหนังสือผ่านแอปพลิเคชัน 
 8.11) SE-ED READER 
 8.12) ฐานข้อมูลพัฒนาโดยสำนัก 
 8.13) ฐานข้อมูลทดลองการใช้งาน 
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 8.14) ฐานข้อมูลต่างประเทศ 
9) ระบบทดสอบสมรรถนะและทักษะทางด้านดิจิทัล 

 

2.3.2 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ โดยประกอบด้วยระบบย่อยดังนี้  
  1) ระบบ ARU Digital Workflow 
  2) ระบบ e-Meeting 
  3) ระบบฐานข้อมูลตำบล (Big Data) 
  4) ระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
  5) ระบบยืนยันตัวบุคคล 
  6) ระบบบริหารงานวิจัย 
  7) ระบบงานพัสดุ   
  8) ระบบบริหารยานพาหนะ   
  9) ระบบ Service Tracking    
  10) ระบบบริหารอาคารสถานที่ 
  11) ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า  

12) ระบบควบคุมอาคารอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  (Smart Building 
System with IoT Technology) 

    12.1) ระบบควบคุมอุณหภูมิ 
    12.2) ระบบควบคุมแสงสว่าง 
    12.3) ระบบควบคุมความชื้น 
    12.4) ระบบควบคุม PM 2.5 
  13) ระบบกล้องวงจรปิดภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  14) ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
      

ซึ่งระบบดังกล่าวได้พัฒนาขึ้นตามความต้องการจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้พัฒนาระบบขึ้นเพ่ืออำนวยความ
สะดวกและตอบสนองความต้องการจากผู้ใช้งานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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2.4 สภาพการดำเนินงานการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)  
 มหาวิทยาลัยหลายแห่ง ได้ดำเนินการสร้างระบบการเรียนการสอนออนไลน์เพ่ือขยายฐานการเรียนรู้
ให้กับนักศึกษา ทำให้การเรียนการสอนในปัจจุบันเปลี่ยนไป การเรียนในรูปแบบ E-Learning สามารถ
ตอบสนองการศึกษาได้เต็มรูปแบบ ทั้งในระบบและนอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย นักศึกษาสามารถ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดยไม่จำกัดเวลา และสถานที่โดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรจากเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด้วยสาเหตุนี้มหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศได้เข้าร่วม และกลายเป็นส่วนหนึ่งของกูเกิลเพ่ือการศึกษา 
(Google for Education) เพ่ือใช้ประโยชน์จากโปรแกรมต่าง ๆ ของกูเกิลได้เต็มรูปแบบโดยไม่ต้อ งเสีย
ค่าใช้จ่ายจำนวนมาก เช่น Google Docs, Google Slides, Google Sheets, Google Calendar และอ่ืนๆ 
เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Google Classroom ซึ่งถือว่าเป็นระบบการเรียนการสอนออนไลน์ที่ได้รับความ
นิยมอย่างมาก โดยที่อาจารย์ผู้สอนสามารถใช้เป็นทางเลือกในการเรียนการสอนและมอบหมายงานให้กับ
นักศึกษา  
ปัญหาการดำเนินงาน  
 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้ Google 
Classroom แต่การใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ดังกล่าว และอาจารย์มีการผลิตสื่อแบบที่ใช้สำหรับการ
เรียนการสอนแบบ E-Learning มีจำนวนน้อยมาก  
 2. การใช้ประโยชน์จากโปรแกรมต่าง ๆ ของกูเกิลเพ่ือการศึกษาของอาจารย์และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ยังมีจำนวนจำกัด อาจารย์จำนวนมากไม่ได้รับทราบถึงประโยชน์และ
การเป็นส่วนหนึ่งของกูเกิลเพ่ือการศึกษา  
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2.5 การวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในมหาวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยได้ทำการวิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 
ด้านทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยใช้กรอบแนวคิดของ
แมคคินซีย์ (McKinsey 7-S Framework) และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรตามหลัก PEST 
Analysis ผลของการระดมสมอง เป็นดังนี้ 
 

ตาราง 1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
 

จุดแข็ง/ข้อได้เปรียบ จุดอ่อน/ปัญหา 
1. ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยทุกระดับให้ความสำคัญ 
กับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. มหาวิทยาลัยมีผู้เชี่ยวชาญและมีหลักสูตรการ 
พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีหลากหลาย 
3. มีระบบการบริหารงบประมาณมีการกระจายอำนาจทำให้
ดำเนินการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
4. มีหน่ วยงานที่ ดู แลระบบ เทคโน โลยีสารสน เทศของ
มหาวิทยาลัยที่ชัดเจน 
5. มีคณะกรรมการที่ดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย 
6. เป็นศูนย์กลางโครงการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
พัฒนาการศึกษา (Uninet) ระดับภูมิภาค  
7. มีระบบสารสนเทศที่หลากหลายเพื่อให้บริการตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย 

1. ขาดการทบทวนและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศไม่มีการดำเนินการตามแผนและ
การประเมินตามแผนในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
2. ระบบบริหารและการตัดสินใจยังไม่มีการนำมาใช้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
3. ผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ยัง
ไม่เพียงพอ 
4. ระบบงานสารสนเทศต่าง ๆ เป็นแบบแยกส่วนยังไม่
เป็นศูนย์กลางของข้อมูล 
5. การพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุน 
การเรียนการสอนและการบริหารจัดการยังไม่เพียงพอ 

 

ตาราง 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 

โอกาส อุปสรรค 

O1 นโยบายในการขับเคลื่อนประเทศ ส่งผลให้มหาวิทยาลัย
จะต้องพัฒนาในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
O2 มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในจังหวัดที่เป็นยุทธศาสตร์ของประเทศ 
ในการพัฒนาพระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองอัจฉริยะ (Ayutthaya 
Smart City) 
O3 มีแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่หลากหลาย 
O4 สังคมมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนหนึ่ งใน
ชีวิตประจำวัน 

T1 มีความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
รวดเร็ว ทำให้พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ทันกับ
การเปลี่ยนแปลง 
T2 ระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ ส่งผลให้
มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อยลง 
 

 



บทที่ 3 
แผน Smart University พ.ศ.2563-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564) 

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

  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
  1) ร้อยละความสำเร็จของแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศให้
ครอบคลุมทั่วถึง  
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  กลยุทธ์ 1.1.2 โครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความปลอดภัย 
  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
  1) ร้อยละความสำเร็จของแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความ 
ปลอดภัย 

 2. ประเด็นพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาและการวิจัย 
(Smart Education) คือ มีเป้าหมายเพ่ือให้มีการจัดการศึกษาและการวิจัยที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  เป้าประสงค์ 2.1 มีการจัดการศึกษาและการวิจัยที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ  
  กลยุทธ์ 2.1.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการศึกษา และ
การวิจัย  
  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ  
  1) จำนวนซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย 
  2) ร้อยละของจำนวนรายวิชาที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน   
  

3. ประเด็นพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการ การบริการ และการพัฒนาองค์กร (Smart Management) คือ มีเป้าหมายเพ่ือให้มีการ
บริหารจัดการที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างเต็มมีประสิทธิภาพ 
 เป้าประสงค์ 3.1 มีการบริหารจัดการที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  
 กลยุทธ์ 3.1.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย  
 ตัวช้ีวัดความสำเร็จ  
 1) จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่พัฒนาหรือปรับปรุง
ในปีนั้น 

 

 4. ประเด็นพัฒนาความรู้ ทักษะ และความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Smart People)     
คือ มีเป้าหมายเพ่ือให้นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาและการทำงานในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ 

 เป้าประสงค์ 4.1 บุคลากรมีความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สามารถนำไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานและชีวิตประจำวัน  
 กลยุทธ์ 4.1.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

 ตัวช้ีวัดความสำเร็จ  
 1) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน  
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 เป้าประสงค์ 4.2 นักศึกษามีความรู้ ทักษะ ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สามารถนำไป
ประยุกต์ ใช้ในการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ 4.2.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
และนำไปใช้ในการศึกษาหรือในชีวิตประจำวันได้เกิดประสิทธิภาพ 
 ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 1) นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การวัดผล (IC3 หรือเทียบเท่า) ไม่น้อยกว่า    
ร้อยละ 50 
 2) ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเข้ารับการอบรมมาตรฐานด้านการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล
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3.3 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายตามประเด็นพัฒนา 
ประเด็นพัฒนาที ่1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 เป้าประสงค์ 1.1  มีโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครอบคลุม มีความทันสมัย และมีความปลอดภัย 
 กลยุทธ์ 1.1.1  พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุมทั่วถึง 

 

ตัวช้ีวัดระดับความสำเร็จ 
 

หน่วยนับ 
 

ข้อมูลที่ผ่านมา 
2562 

เป้าหมาย (ปี พ.ศ.) 
2563 2564 2565 

1) ร้อยละความสำเร็จของแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึง  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 13 รายการ ร้อยละ 29 
   1. อุปกรณก์ระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2  
   2. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2  
   3. Core switch 1 เครื่อง  
   4. เครื่องสำรองไฟห้องศูนย์แม่ข่าย  
   5. ระบบกล้องวงจรปิดภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
   6. การบำรุงรักษาระบบบริหารการศึกษา  
   7. ระบบบริการอีเมลมหาวิทยาลัย (@aru.ac.th)  
   8. ค่าลิขสิทธิ์ Anti-Virus (180 ลายเซ็น)  
   9. ค่าบริการ Cloud Service จำนวน 1 งาน  
  10. ระบบ e-Meeting  
  11. ระบบคลังข้อสอบ 
  12. ฐานข้อมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 
  13. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Matrix) 

ร้อยละ 29 20 27 24 
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ตัวช้ีวัดระดับความสำเร็จ 
 

หน่วยนับ 
 

ข้อมูลที่ผ่านมา 
2562 

เป้าหมาย (ปี พ.ศ.) 
2563 2564 2565 

        - ระบบงานสำหรับผู้ดูแลระบบ (Administration System) 
        - ระบบงานวิเคราะห์และลงรายการ (Cataloging System) 
        - ระบบงานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Serials Control System) 
        - ระบบงานสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์  (Online Public 
Access Catalog System) 
        - ระบบงานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ (Circulation System) 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 9 รายการ ร้อยละ 20 
   1. เก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์  
   2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ  
      - (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง  
      - (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2  
   3. ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
   4. ระบบยืนยันตัวบุคคล 1 ระบบ  
   5. ระบบบริการอีเมลมหาวิทยาลัย (@aru.ac.th)  
   6. ระบบ ARU Digital Workflow (งานหนังสือภายใน) 1 ระบบ        
   7. ระบบฐานข้อมูลตำบล (เฟส 1)  
   8. ฐานข้อมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 
   9. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Matrix) 
       - ระบบงานจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (Acquisition Systems) 
       - ระบบยืมต่อทรัพยากรสารสนเทศด้วยตนเอง (Self-checkout System) 
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ตัวช้ีวัดระดับความสำเร็จ 
 

หน่วยนับ 
 

ข้อมูลที่ผ่านมา 
2562 

เป้าหมาย (ปี พ.ศ.) 
2563 2564 2565 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 12 รายการ ร้อยละ 27 
   1. Core switch (1 เครื่อง) 
   2. ระบบอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย 1 ระบบ  
   3. ระบบเครือข่ายแกนหลัก 1 ระบบ  
   4. ระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Firewall)         
   5. ระบบ ARU Digital Workflow  
   6. ระบบฐานข้อมูลตำบล (เฟส 2) 85 ตำบล  
   7. ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า 
   8. ฐานข้อมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 
   9. ระบบบริการค้นหาตัวเล่มหนังสือเพ่ือการยืม (Books Seeking System) 
   10. การบริการโปรแกรมสำนักงานสำเร็จรูป (Microsoft Office 365) 
   11. ระบบทดสอบสมรรถนะและทักษะทางด้านดิจิทัล 
   12. ระบบควบคุมอาคารอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง    
     (Smart Building System with IoT Technology) 1 ระบบ       

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 11 รายการ ร้อยละ 24 
   1. ระบบกล้องวงจรปิดดิจิทัล (CCTV) 
   2. ระบบฐานข้อมูลตำบล (เฟส 3) 109 ตำบล 
   3. ระบบบริหารยานพาหนะ     
   4. ระบบ Service Tracking  
   5. ระบบบริหารอาคารสถานที่ 
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ตัวช้ีวัดระดับความสำเร็จ 
 

หน่วยนับ 
 

ข้อมูลที่ผ่านมา 
2562 

เป้าหมาย (ปี พ.ศ.) 
2563 2564 2565 

   6. ระบบยืนยันตัวบุคคล 
   7. ระบบบริหารงานวิจัย  
   8. ระบบพัสดุ  
   9. ระบบรายงานผู้บริหาร  
   10. ระบบยืมคืนอัตโนมัติด้วยตนเอง 
   11. ฐานข้อมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 
 

หมายเหตุ : จำนวนทั้งหมด 45 รายการ       
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 กลยุทธ์ 1.1.2 โครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความปลอดภัย 

ตัวช้ีวัดระดับความสำเร็จ 
 

หน่วยนับ 
 

ข้อมูลที่ผ่านมา 
2562 

เป้าหมาย (ปี พ.ศ.) 
2563 2564 2565 

1) ร้อยละความสำเร็จของแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความปลอดภัย 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 7 รายการ ร้อยละ 47 
   1. อุปกรณก์ระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2     
   2. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2  
   3. Core switch 1 เครื่อง  
   4. เครื่องสำรองไฟห้องศูนย์แม่ข่าย (จำนวน 1 ระบบ) 
   5. ระบบกล้องวงจรปิดภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา        
   6. ค่าลิขสิทธิ์ Anti-Virus (180 ลายเซ็น) 1 งาน  
   7. ค่าบริการ Cloud Service จำนวน 1 งาน  

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 3 รายการ ร้อยละ 20 
   1. เก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (1 ระบบ) 
   2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ  
      - (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง  
      - (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2  
   3. ระบบยืนยันตัวบุคคล 1 ระบบ    

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 4 รายการ ร้อยละ 27 
   1. Core switch (1 เครื่อง) 
   2. ระบบอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย 1 ระบบ  
   3. ระบบเครือข่ายแกนหลัก 1 ระบบ  

ร้อยละ 47 20 27 6 
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ตัวช้ีวัดระดับความสำเร็จ 
 

หน่วยนับ 
 

ข้อมูลที่ผ่านมา 
2562 

เป้าหมาย (ปี พ.ศ.) 
2563 2564 2565 

   4. ระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Firewall)  

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 รายการ ร้อยละ 6 
    1. ระบบกล้องวงจรปิดดิจิทัล (CCTV) 
หมายเหตุ : จำนวนทั้งหมด 15 รายการ       
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ประเด็นพัฒนาที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาและการวิจัย  
 เป้าประสงค์ 2.1 มีการจัดการศึกษาและการวิจัยที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  
 กลยุทธ์ 2.1.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการศึกษาและการวิจัย 
 

ตัวช้ีวัดระดับความสำเร็จ หน่วยนับ 
ข้อมูลที่ผ่านมา 

2562 
เป้าหมาย (ปี พ.ศ.) 

2563 2564 2565 
1) จำนวนซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย 
    

จำนวน
ซอฟต์แวร์ 

3 1 2 2 

2) ร้อยละของจำนวนรายวิชาที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการเรียน
การสอน 

ร้อยละ 80 85 90 95 
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ประเด็นพัฒนาที่ 3 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 เป้าประสงค์ 3.1 มีการบริหารจัดการที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ 3.1.1  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

 

ตัวช้ีวัดระดับความสำเร็จ 
 

หน่วยนับ 
 

ข้อมูลที่ผ่านมา 
2562 

เป้าหมาย (ปี พ.ศ.) 
2563 2564 2565 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 6 รายการ  
   1. การบำรุงรักษาระบบบริหารการศึกษา  
   2. ระบบบริการอีเมลมหาวิทยาลัย (@aru.ac.th)  
   3. ระบบ e-Meeting  
   4. ระบบคลังข้อสอบ 
   5. ฐานข้อมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 
   6. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Matrix) 
        - ระบบงานสำหรับผู้ดูแลระบบ (Administration System) 
        - ระบบงานวิเคราะห์และลงรายการ (Cataloging System) 
        - ระบบงานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Serials Control System) 
        - ระบบงานสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ (Online Public Access   
          Catalog System)        
        - ระบบงานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ (Circulation System) 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 7 รายการ  
   1. ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
   2. ระบบยืนยันตัวบุคคล 1 ระบบ   
   3. ระบบบริการอีเมลมหาวิทยาลัย (@aru.ac.th)  

จำนวนระบบ 
 
 
 

1 ระบบ 
 
 
 

E 
Government 

Connected 
Government 

Smart 
Government 
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ตัวช้ีวัดระดับความสำเร็จ 
 

หน่วยนับ 
 

ข้อมูลที่ผ่านมา 
2562 

เป้าหมาย (ปี พ.ศ.) 
2563 2564 2565 

   4. ระบบ ARU Digital Workflow (งานหนังสือภายใน) 1 ระบบ        
   5. ระบบฐานข้อมูลตำบล (เฟส 1) 88 ตำบล  
   6. ฐานข้อมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 
   7. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Matrix) 
       - ระบบงานจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (Acquisition System) 
       - ระบบยืมต่อทรัพยากรสารสนเทศด้วยตนเอง (Self-Checkout System)        

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 8 รายการ  
   1. ระบบ ARU Digital Workflow  
   2. ระบบฐานข้อมูลตำบล (เฟส 2) 85 ตำบล  
   3. ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า 
   4. ฐานข้อมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 
   5. ระบบบริการค้นหาตัวเล่มหนังสือเพ่ือการยืม (Books Seeking System) 
   6. การบริการโปรแกรมสำนักงานสำเร็จรูป (Microsoft Office 365) 
   7. ระบบทดสอบสมรรถนะและทักษะทางด้านดิจิทัล 
   8. ระบบควบคุมอาคารอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง    
     (Smart Building System with IoT Technology) 1 ระบบ      

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 10 รายการ  
   1. ระบบฐานข้อมูลตำบล (เฟส 3) 109 ตำบล 
   2. ระบบบริหารยานพาหนะ     
   3. ระบบ Service Tracking  
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ตัวช้ีวัดระดับความสำเร็จ 
 

หน่วยนับ 
 

ข้อมูลที่ผ่านมา 
2562 

เป้าหมาย (ปี พ.ศ.) 
2563 2564 2565 

   4. ระบบบริหารอาคารสถานที่ 
   5. ระบบยืนยันตัวบุคคล 
   6. ระบบบริหารงานวิจัย  
   7. ระบบพัสดุ  
   8. ระบบรายงานผู้บริหาร  
   9. ระบบยืมคืนอัตโนมัติด้วยตนเอง 
  10. ฐานข้อมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 
 

หมายเหตุ : จำนวนทั้งหมด 31 รายการ       
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ประเด็นพัฒนาที่ 4 พัฒนาความรู้ ทักษะ และความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
 เป้าประสงค์ 4.1  บุคลากรมีความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจำวัน 
 กลยุทธ์ 4.1.1  ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

ตัวช้ีวัดระดับความสำเร็จ 
 

หน่วยนับ 
 

ข้อมูลที่ผ่านมา 
2562 

เป้าหมาย (ปี พ.ศ.) 
2563 2564 2565 

1) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   
ในการปฏิบัติงาน  

ร้อยละ 70 75 80 85 

 
 

 เป้าประสงค์ 4.2  นักศึกษามีความรู้ ทักษะ ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สามารถนำไปประยุกต์ ใช้ในการศึกษา 
 กลยุทธ์ 4.2.1  ส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และนำไปใช้ในการศึกษาหรือในชีวิตประจำวันได้เกิด
ประสิทธิภาพ 
 

ตัวช้ีวัดระดับความสำเร็จ 
 

หน่วยนับ 
 

ข้อมูลที่ผ่านมา 
2562 

เป้าหมาย (ปี พ.ศ.) 
2563 2564 2565 

1) ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย (ในปีที่ประเมิน) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาที่เข้าทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 

ร้อยละ  - - 50 60 

2) ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมมาตรฐานด้านการใช้งาน
เทคโนโลยีดิจิทัล  

ร้อยละ 60 65 70 75 
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3.4 ประเด็นยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย 
ประเด็นพัฒนา เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ โครงการหลัก 

1. พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 มีโครงสร้างพ้ืนฐานทาง 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครอบคลุม  
มีความทันสมัย และมีความปลอดภัย 

1.1.1 พั ฒ น า ร ะ บ บ
โครงสร้างพ้ืนฐานทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศให้
ครอบคลุมทั่วถึง 
1.1.2 โครงสร้างพ้ืนฐาน
ท า ง ด้ า น เท ค โน โ ล ยี
ส า ร ส น เท ศ ให้ มี ค ว าม
ปลอดภัย 

1) ร้อยละความสำเร็จของแผนพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ครอบคลุมทั่วถึง  
2) ร้อยละความสำเร็จของแผนพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มีความ ปลอดภัย 
 

- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ครอบคลุม  
 

- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้มีความ
ปลอดภัย 

2. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การจัดการศึกษาและการ 
วิจัย 

2.1 มีการจัดการศึกษาและการวิจัยที่
นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 

2.1.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้
อ าจ ารย์ ใช้ เท ค โน โลยี
ส า ร ส น เท ศ ใน ก า ร จั ด
การศึกษา และการวิจัย  
 

1) จำนวนซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่สนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนและการวิจัย 
2) ร้อยละของจำนวนรายวิชาที่มีการ
ใช้ เท ค โน โล ยี ส ารส น เท ศ ใน ก าร
สนับสนุนการเรียนการสอน  

จั ดห าและพั ฒ นาระบ บ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการจัดการศึกษา
และการวิจัย 

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

3.1 การบริหารจัดการที่นำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 

3 .1.1 พั ฒ น า ร ะ บ บ
เท ค โน โลยี ส ารสน เท ศ
สำหรับการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย  

1) จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำหรับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ที่พัฒนาหรือปรับปรุงในปีนั้น  

พัฒ นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการ  
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ประเด็นยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย 
ประเด็นพัฒนา เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ โครงการหลัก 

4. พัฒนาความรู้  ทักษะ 
และความ เข้ าใจการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 

4.1 บุคลากรมีความรู้และทักษะการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล สามารถนำไปใช้ใน
การปฏิบัติงานและชีวิตประจำวัน 

4.1.1 ส่งเสริม สนับสนุน
ให้ บุ ค ล าก ร ได้ 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
นำไปประยุกต์ ใช้ในการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

4.2.1 ส่งเสริม สนับสนุน
ให้นักศึกษาได้รับความรู้ 
ค ว า ม เข้ า ใ จ ท า ง ด้ า น
เท ค โน โลยี ดิ จิ ทั ล  แล ะ
นำไปใช้ในการศึกษาหรือ
ในชีวิตประจำวันได้ เกิด
ประสิทธิภาพ 
 

1) นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้าย
ที่ ผ่ าน เกณ ฑ์ การวัดผล  ( IC3 หรือ
เทียบเท่า) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
2) ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่เข้ารับการอบรมมาตรฐานด้านการใช้
งานเทคโนโลยีดิจิทัล  
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3.5 รายละเอียดโครงการย่อยในแต่ละประเด็นพัฒนา 
ประเด็นพัฒนาที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุมอย่างท่ัวถึง 
 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย วงเงินงบประมาณ (บาท) 

2563 2564 2565 2563 2564 2565 
1 พั ฒ น าระ บ บ โค ร งส ร้ า งพื้ น ฐ าน ท า ง        

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระบบกระจายสัญญาณอินเทอร์เนต็(สายสัญญาณ 

Fiber Optic) 
- 1 ระบบ - - 5,237,100 - 

2. จัดหาอุปกรณ์กระจายสัญญาณหลักของ
ระบบเครือข่าย ท่ีมีประสิทธิภาพ  
(Core Switch) 

ระบบกระจายสัญญาณเครือข่ายแกนหลัก 
จำนวน 2 ตัว 

(อุปกรณ์ทำ High Availability (HA)  
ด้วยกันเองและ ทำ กับ Distribution Switch) 

- 1 ตัว - - 2,193,700 - 

3 จัดหาอุปกรณ์ กระจายสัญญาณภายใน
อาคาร (Access Switch)  

จำนวนอุปกรณ์กระจายสัญญาณภายในอาคาร - 1 ระบบ - - 1,675,000 - 

4 จัดหาอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้
สายสมรรถนะสูง (Wireless Access Point)  

จำนวนจุดกระจายสัญญาณเครือข่ายไรส้าย
สมรรถนะสูง 

- 1 ระบบ - - 1,969,800 - 

รวม - 11,075,600 
 

- 
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กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความปลอดภัย 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย วงเงินงบประมาณ (บาท) 

2563 2564 2565 2563 2564 2565 
1 จัดหาระบบป้องกันการบุกรุกและโจมตีระบบเครือข่าย 

 (Firewall/ Intrusion Prevention System) 
จำนวนระบบป้องกัน 
การบุกรุกและโจมต ี

ระบบเครือข่าย 1 ระบบ 

- 1 ระบบ 
 
 

- 
 

- 1,675,000 - 
 

2 จัดหากล้องวงจรปิดดิจิทัล (CCTV)  จำนวนกล้องวงจรปิด - - 76 ตัว - - 1,972,117 
3 จัดหาและปรับปรุงระบบจัดเก็บ Log-File เพื่อบันทึกข้อมูล

จราจรทางคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพตาม พรบ.ว่าด้วยการ
กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 

จำนวนระบบบันทึกข้อมลู
จราจรทางคอมพิวเตอร์  

1 ระบบ 

1 ระบบ - - 765,050 - - 

4 พัฒนาและปรับปรุงระบบสำรองและจัดการไฟฟ้า สำหรับ
ระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ 

จำนวนระบบสำรองและ
จัดการไฟฟ้าสำหรับ 

ระบบเครือข่าย 

- 1 ระบบ - - 850,000 
 

- 

5 จ้างเช่า VM Ware สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวนระบบ VM Ware 
ในการรองรับ 
บริหารจดัการ 

- 1 
License 

- - 69,900 - 

รวม 765,050  2,479,900 1,972,117 

 
 
 
 
 
 
. 



36 
 

ประเด็นพัฒนาที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาและการวิจัย 
กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการศึกษาและการวิจัย 

 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย วงเงินงบประมาณ (บาท) 

2563 2564 2565 2563 2564 2565 
1 พัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 

คอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ 
จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ 75 80 85 492,137.92 2,200,000 2,200,000 

2 จัดซื้อลิขสิทธ์ิโปรแกรม Microsoft  
สำหรับการเรียนการสอนและการวิจัย 

จำนวนลิขสิทธิ์ Microsoft 
สำหรับการเรียนการสอนและ

การวิจัย 

250 250 250  642,000 642,000 642,000 

3 พัฒนาและส่งเสรมิการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เพื่อการจัดการศึกษา (Google Classroom) 

จำนวนระบบสารสนเทศ 1  1 1 - - - 

รวม 1,134,137.92 2,842,000 2,842,000 
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ประเด็นพัฒนาที่ 3 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย วงเงินงบประมาณ (บาท) 

2563 2564 2565 2563 2564 2565 
1 บำรุงรักษา ปรับปรุงระบบการบรหิารงบประมาณรายจา่ย (3D)  

(งานงบประมาณ, พสัดุ, การเงิน) 
ระบบ 1 1 1 72,000 72,000 72,000 

 ระบบ Smart University (เฟส 2) ปี 2563         
1 เก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (1 ระบบ) ระบบ 1 - - 235,400 - - 
2 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ  

   - (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง  
   - (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบท่ี 2  

ระบบ  - - 2,148,000 - - 

3 ระบบยืนยันตัวบุคคล 1 ระบบ   ระบบ  - - 679,500 - - 
4 ระบบ ARU Digital Workflow (งานหนังสือภายใน)  ระบบ 1 - - 1,200,000 - - 
5 ระบบฐานข้อมลูตำบล (เฟส 1) 88 ตำบล บาท ระบบ 1 - - 1,876,605 - - 
6 ฐานข้อมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน ์ ระบบ  - -  - - 
7 บำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัจฉริยะ (Matrix) ระบบ 1 - - 256,800 - - 
8 ระบบงานจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (Acquisition Systems) ระบบ 1 - - - - - 
9 ระบบยืมต่อทรัพยากรสารสนเทศด้วยตนเอง (Self-checkout  system) ระบบ 1 - - - - - 
10 ระบบการบริการค้นหาหนังสือเพื่อการยืม (Book Seeking Service) ระบบ 1 - - - - - 
 ระบบ Smart University (เฟส 3) ปี 2564        

1. Core switch (1 เครื่อง) เครื่อง - 1 - - 2,193,700 - 
2 ระบบอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย 1 ระบบ  ระบบ - 1 - - 1,969,800 - 
3  ระบบเครือข่ายแกนหลัก 1 ระบบ  ระบบ - 1 - - 5,237,100 - 
4 ระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Firewall) ระบบ - 1 - - 1,675,000 - 
5 ระบบ ARU Digital Workflow (เต็มระบบ) ระบบ - 1 - - - - 
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ลำดับ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย วงเงินงบประมาณ (บาท) 

2563 2564 2565 2563 2564 2565 
6 ระบบฐานข้อมูลตำบล (เฟส 2) 85 ตำบล  ระบบ - 1 - - 1,897,000 - 
7 ระบบฐานข้อมลูศิษย์เก่า ระบบ - 1 - - - - 
8 ฐานข้อมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ฐาน - 1 - - - - 
9 ระบบบริการค้นหาตัวเล่มหนังสือเพื่อการยืม (Books Seeking System) ระบบ - 1 - - - - 
10 การบริการโปรแกรมสำนักงานสำเร็จรูป (Microsoft Office 365) ระบบ - 1 - - - - 
11 ระบบทดสอบสมรรถนะและทักษะทางด้านดิจิทัล ระบบ - 1 - - - - 
12 ระบบควบคุมอาคารอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  

(Smart Building System with IoT Technology) 
ระบบ - 1 - - 300,000 - 

 ระบบ Smart University (เฟส 4) ปี 2565        
1. ระบบฐานข้อมูลตำบล (เฟส 3) ระบบ - - 1 - - - 
2. ระบบบริหารยานพาหนะ  ระบบ - - 1 - - - 
3. ระบบ Service Tracking  ระบบ - - 1 - - - 
4. ระบบบริหารอาคารสถานท่ี ระบบ - - 1 - - - 
5. ระบบยืนยันตัวบุคคล ระบบ - - 1 - - - 
6. ระบบบริหารงานวิจัย  ระบบ - - 1 - - - 
7. ระบบพัสด ุ ระบบ - - 1 - - - 
8. ระบบรายงานผู้บริหาร ระบบ - - 1 - - - 
9. ระบบยืมคืนอัตโนมัติด้วยตนเอง ระบบ - - 1 - - - 
10. ฐานข้อมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ระบบ - - 1 - - - 

รวม 6,468,305 13,344,600 72,000 
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ประเด็นพัฒนาที่ 4 พัฒนาความรู้และทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
กลยุทธ์ 4.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย วงเงินงบประมาณ (บาท) 

2563 2564 2565 2563 2564 2565 
1 อบรมความรู้ และทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่บุคลากร  

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ร้อยละ ร้อยละ

80 
ร้อยละ

80 
ร้อยละ

85 
- - - 

รวม - - - 
 

กลยุทธ์ 4.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และนำไปใช้ในการศึกษาได้เกิดประสิทธิภาพ 
 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย วงเงินงบประมาณ (บาท) 

2563 2564 2565 2563 2564 2565 
1 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

(Digital  Literacy) 
ร้อยละ - 50  55 9,600 9,600 9,600 

ร้อยละ 
65 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ
75 

- - - 

รวม 9,600 9,600 9,600 
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3.6 วงเงินงบประมาณการดำเนินงาน 
แผน Smart University มหาวิทยาลั ยราชภัฏ พระนครศรีอยุ ธยา ช่ วงปี  พ .ศ .2563 -2565          

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564) ใช้งบประมาณดำเนินงาน 39,661,648 ล้านบาท มีแผนการใช้งบประมาณในแต่ 
ละปี ดังนี้ 

พ.ศ.2563 จำนวน 6,607,092.92 บาท 
พ.ศ.2564 จำนวน 28,158,838 บาท 
พ.ศ.2565 จำนวน   4,895,717   บาท  

 

ตาราง วงเงินงบประมาณการดำเนินการพัฒนายุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ยุทธศาสตร์ 
วงเงินงบประมาณ (บาท) รวมวงเงิน 

งบประมาณ 2563 2564 2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 2,564,255 13,670,500 1,972,117 18,206,872 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 834,137.92 1,134,137.92 2,842,000 4,810,276 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 3,208,700 13,344,600 72,000 16,625,300 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 - 9,600 9,600 19,200 

รวมวงเงินงบประมาณ 6,607,092.92 28,158,838 4,895,717 39,661,648 
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บทที่ 4 
การนำแผน Smart University  พ.ศ.2563-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564)  

สู่การปฏิบัต ิ
 

 เพ่ือให้การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ มีแนวทางในการดำเนินงานที่ชัดเจนคณะกรรมการดำเนินงาน
แผน Smart University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2563-2565 จึงกำหนด 
 

4.1 แนวทางการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ 
 4.1.1 การบริหารจัดการและกระบวนการจัดทำแผน Smart University 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีน โยบายในการจัดทำแผน Smart University 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปี พ.ศ.2563–2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564) เพ่ือตอบสนอง
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560–2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564) แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.2559 ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560–2579) เพ่ือสร้างศักยภาพการดำเนินงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย  
  

 โดยมีแนวทางให้ทุกหน่วยงานเป็นคณะกรรมการจัดทำแผน Smart University มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา มุ่งเน้นการร่วมระดมความคิดเห็น เพ่ือวางกรอบและแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2563-2565 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564) โดยคณะกรรมการมีหน้าที่และดำเนินการ ดังนี้ 
 1. ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลนโยบายและจัดทำแผน Smart University มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
 2. วางแผนการดำเนินงานจัดทำแผน Smart University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
พ.ศ.2563-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564)       
 3. พิจารณาทบทวน โดยวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส ภาวะคุกคามของการพัฒนาเทคโนโลยี 
กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ กำหนดแผนงาน/โครงการ ที่ต้อง
ดำเนินงานและหน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
 4. ยกร่างแผน Smart University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2563-2565 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2564)       
 5. นำเสนอร่างแผน Smart University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2563-2565 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564) เพ่ือขอความเห็นชอบ จากคณะประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตามลำดับ รวมทั้งถ่ายทอดแผนสู่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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 4.1.2 การถ่ายทอดแผนสู่คณะ/หน่วยงาน 
 คณะกรรมการจัดทำแผนการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยกองนโยบายและแผนและสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุม
ชี้แจงแผนถ่ายทอดแผน Smart University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (พ.ศ.2563-2565) รวมถึง
แนวปฏิบัติต่างๆ สู่คณะ/สานัก/หน่วยงาน โดยการถ่ายทอดจัดเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 
 1) ประชุมชี้แจงและถ่ายทอดแผน  Smart University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา    
พ.ศ.2563-2565(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564) และแนวปฏิบัติแก่ผู้บริหารหรือตัวแทนหน่วยงานที่ได้รับ
มอบหมาย เพ่ือสร้างความเข้าใจและสามารถถ่ายทอดไปสู่บุคลากรในหน่วยงานได้ทุกระดับ 
 2) ประชุมชี้แจงและถ่ายทอดแผน  Smart University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา    
พ.ศ.2563-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564) และแนวปฏิบัติแก่บุคลากรผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลงาน
ด้านการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในแต่ละหน่วยงาน 
 

 4.1.3 การนำแผนสู่การปฏิบัติ 
 การนำแผนไปสู่การปฏิบัติเป็นเรื่องสำคัญมาก ดังนั้นคณะ/สำนัก/หน่วยงานจะต้องจัดทำกลยุทธ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผน  Smart University มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา (พ.ศ.2563-2565) ดังนี้ 
 1) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี พ.ศ.2563-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564)       
 2) แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2564 
 

4.2 การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในฐานะผู้รับผิดชอบหลักจะนำข้อมูลสารสนเทศ
รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ นำเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
เพ่ือให้ผู้บริหารได้มีระบบในการติดตามข้อมูลความคืบหน้าในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ต่างๆ          
อย่างต่อเนื่อง 
 

4.3 บทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ต่อการนำยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ 
 การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดจากความร่วมมือของบุคลากรทุกภาคส่วน
ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงถึงบุคลากรทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการประจำสำนักฯ ที่มีบทบาทสำคัญในการกำกับทิศทางให้ความเห็นชอบต่อ
การดำเนินงานตามแผน Smart University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (พ.ศ.2563-2565) รวมทั้ง
กำหนดแนวทางปฏิบัติที่เอื้อต่อการบรรลุเป้าหมาย และการติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงาน 
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4.4 การประเมินความสำเร็จของแผน 
 ให้ประเมินตามตัวชี้วัดของแผน และนำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการจัดทำ
แผนปฏิบัติการในปีถัดไป 



 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 









 
 
 
 
 
 

น ำเสนอโดย 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
 

พิจำรณำอนุมัติโดย 
คณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 
 

อาศัยอ านาจตามมาตรา 18 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
พ.ร.บ. มรภ. พ.ศ.2547 ม.41 ให้ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก  

เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานในส่วนราชการนั้น 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


