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บทที่ 1 
บทนํา 

 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นสถาบันการศึกษาด้านศิลปะ ที่มุ่งสร้างสรรค์ศาสตร์แห่งศิลป์ 

ผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางศิลปะควบคู่คุณธรรม เพ่ือผดุงรักษา สืบสาน สร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติ โดยมีปณิธาน มุ่งมั่นศึกษาส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
 
วิสัยทัศน์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นองค์กรช้ันนําด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ 
บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และนําสถาบันฯ สู่นานาชาติ 
 
พันธกิจของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 

1. จัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ ระดับพ้ืนฐานระดับวิชาชีพ
ถึงระดับวิชาชีพช้ันสูงและระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ 

2. สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมที่เป็นองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างมีคุณค่า 
แก่สังคม 

3. เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม 
4. อนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน สร้างสรรค์ งานศิลป์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและพัฒนาองค์กร เพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและ

ประชาคมโลก 
 
วัตถุประสงค์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีอํานาจหน้าที่จัดการศึกษาและส่งเสริมวิชาการต้ังแต่ระดับพ้ืนฐาน

วิชาชีพ ถึงวิชาชีพช้ันสูง และระดับอุดมศึกษา ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ทั้งไทยและ
สากล รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ทําการสอนการแสดง การวิจัย และให้บริการทาง
วิชาการ ตลอดจน อนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์งานศิลป์ ส่งเสริม ทํานุบํารุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็น
เอกลักษณ์ของชาติ และศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของชุมชนในท้องถิ่น 
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เป้าหมายสู่ความสําเร็จของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 

เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ ที่มีมาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ 
 
ภาพรวมโครงสร้างการบริหารของสถาบันบัณฑิตพัฒนศลิป ์

 
 

รูปที่ 1.1 โครงสร้างการบริหารของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
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1. สํานักงานอธิการบดี 
บทบาทหน้าที่ 
กําหนดนโยบาย กํากับ  ควบคุม ดูแล ส่งเสริม สนับสนุน อํานวยการ การดําเนินงานของ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 

2. คณะศิลปนาฏดุริยางค์ 
บทบาทหน้าที่ 

(ก) ผลิตศิลปินด้านนาฏศิลป์ ไทย   ดนตรีไทย   คีตศิลป์ ไทย  ศิลปดนตรีและการแสดง
พ้ืนบ้าน ระดับอุดมศึกษาและมหาบัณฑิตศึกษา ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานของสถาบันฯ 

(ข) สร้างงานวิจัยด้านงานอนุรักษ์ งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่เป็นองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์
ไทย ดนตรีไทย และคีตศิลป์ไทยอย่างมีคุณค่าแก่สังคม 

(ค) เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการด้านนาฏศิลป์ไทย ดนตรีไทย และคีตศิลป์ไทย 
(ง) อนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน และเผยแพร่งานด้านนาฏศิลป์ไทย ดนตรีไทย และคีตศิลป์ไทย 

 
3. คณะศิลปวิจิตร  

บทบาทหน้าที่ 
(ก) ผลิตศิลปินและพัฒนาการเรียนการสอนด้านทัศนศิลป์และการออกแบบที่มีคุณสมบัติตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  ระดับอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ 
(ข) วิจัยสร้างสรรค์งานวิชาการเพ่ือสร้างองค์ความรู้และพัฒนาการเรียนการสอน ด้านทัศนศิลป์

และการออกแบบ 
(ค) เป็นแหล่งเรียนรู้ และบริการ ทางด้านวิชาการ ด้านทัศนศิลป์ และศิลปวัฒนธรรมแก่สังคม 
(ง) ทํานุบํารุง อนุรักษ์ สืบสาน และสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมด้านทัศนศิลป์และการออกแบบ 
(จ) บริการจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 

4. คณะศิลปศึกษา 
บทบาทหน้าที่ 

(ก) ผลิตครูและพัฒนาการเรียนการสอนด้านนาฏศิลป์ ดนตรีและคีตศิลป์ ที่มีคุณสมบัติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพครู 

(ข) วิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรม เพ่ือสร้างองค์ความรู้ และพัฒนาการเรียนการสอน ด้านนาฏศิลป์ 
ดนตรี และคีตศิลป์ 

(ค) เป็นแหล่งเรียนรู้และบริการทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมแก่สังคม 
(ง) ทํานุบํารุง สืบสาน และสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และคีตศิลป์ 
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(จ) บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 

5. วิทยาลัยช่างศิลป (3 แห่ง) 
บทบาทหน้าที่ 

(ก) จัดการเรียนการสอน ด้านทัศนศิลป์  
(ข) สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมด้านทัศนศิลป์ 
(ค) บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม 
(ง) อนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 

 
6. วิทยาลัยนาฏศิลป (12 แห่ง) 

บทบาทหน้าที่ 
(ก) จัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และคีตศิลป์ ระดับพ้ืนฐาน ระดับวิชาชีพถึงระดับวิชาชีพ

ช้ันสูงและระดับอุดมศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
(ข) สร้างพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัยด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และคีตศิลป์ที่มีคุณค่าสู่สังคม 
(ค) ให้บริการทางวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และคีตศิลป์กับองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคล

ทั่วไป 
(ง) ทํานุบํารุง สืบสาน อนุรักษ์ พัฒนา สร้างสรรค์ และเผยแพร่งานด้านนาฏศิลป์ไทย ดนตรี

ไทย และคีตศิลป์ไทย 
(จ) เป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และคีตศิลป์ทั้งแบบราชสํานักและพ้ืนบ้านอัน

เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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การจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 
2547-2549) และฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552-2556) พร้อมทั้งดําเนินการตามแผนฯที่กําหนดไว้ อีกทั้งตอบสนอง
นโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของประเทศไทย แต่เน่ืองจากแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 2 สิ้นสุดลง ประกอบกับ
มีการเปล่ียนแปลงนโยบายตามสถานการณ์ด้านการบริหารประเทศ และมีความต้องการเร่งรัดให้เกิดการ
พัฒนานวัตกรรมด้านการบริการภาครัฐ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเป็นเครื่องมือใน
การให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 

ดังน้ัน จึงมีความจําเป็นต้องทบทวนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ของ
หน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติ นโยบายรัฐบาล และ
นโยบายกระทรวง เพ่ือให้เกิดการศึกษาวิเคราะห์ข้อควรปรับปรุงในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ตลอดจนความต้องการประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Road Map) ของกระทรวงวัฒนธรรม ในการจัดทําแผนงานการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ เพ่ือการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และสารสนเทศด้านวัฒนธรรมของประเทศ รองรับ
การเช่ือมโยงร่วมกับหน่วยงานอ่ืนในลักษณะเดียวกัน รวมทั้งกลุ่มประเทศอาเซียน การจัดหาเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เพียงพอต่อการใช้งาน การพัฒนาองค์ความรู้ในหน่วยงานส่วนภูมิภาค และสถาบันการศึกษาใน
สังกัด ผลักดันให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้านงานวัฒนธรรมที่ย่ังยืน สามารถสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธ
กิจหลักของหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง มีมาตรฐาน ตลอดจนมีความมั่นคงปลอดภัยใน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยการจัดทําแผนแม่บทฯ ฉบับน้ี จะประกอบด้วย 

1. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559-2563) ของกระทรวง
วัฒนธรรม  

2. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559-2563) ของหน่วยงาน
ภายใต้สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ดังน้ี 

2.1 สํานักงานรัฐมนตรี 
2.2 สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค) 
2.3 กรมการศาสนา 
2.4 กรมศิลปากร (ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) 
2.5 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
2.6 สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
2.7 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ทั้งส่วนกลางและหน่วยงานส่วนกลางที่ต้ังในภูมิภาค) 
2.8 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 
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2.9 หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
2.10 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
 

แนวทางการดําเนินงาน 
 

การจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559-2563) ของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ทั้งส่วนกลางและหน่วยงานส่วนกลางที่ต้ังในภูมิภาค) มีแนวทางการดําเนินงานดังน้ี 

1. การรวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ ประกอบด้วย 
1.1 ประชุมหารือร่วมกับคณะทํางานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

กระทรวงวัฒนธรรม เพ่ือกําหนดแผนงานตลอดระยะเวลาโครงการฯ แนวทางการจัดประชุม และการจัดทํา
แผนแม่บทฯ 

1.2 ประชุมเปิดโครงการ (Kick off) นําเสนอผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและ
ผู้เก่ียวข้อง เพ่ือช้ีแจงวัตถุประสงค์ และภาพรวมแนวทางการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ฉบับที่ 3 ของกระทรวงวัฒนธรรม และหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 

1.3 ศึกษาร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ฉบับที่ 3 
(พ.ศ. 2557-2561) และกรอบนโยบาย ICT 2020 (พ.ศ. 2554-2563) 

1.4 ศึกษาวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนภาพรวมโครงสร้างการบริหารของกระทรวง
วัฒนธรรม และหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 

1.5 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสํารวจข้อมูลพ้ืนฐานการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในสภาพปัจจุบัน (Existing System) ของกระทรวงวัฒนธรรม และหน่วยงาน
ภายใต้สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม  

1.6 สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานภายใต้สังกัด เพ่ือ
รับทราบนโยบาย ภาพรวมความต้องการใช้งาน โครงการต่างๆ ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน 

1.7 จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ผู้แทนหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวง
วัฒนธรรม เพ่ือรับทราบภาพรวมความต้องการใช้งาน โครงการต่างๆ ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะที่
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน 

1.8 จัดทํารายงานสรุปสถานภาพปัจจุบัน (Existing System) ในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงวัฒนธรรม และหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 
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2. การจัดทําร่างแผนแม่บท และร่างบทสรุปผู้บริหาร ประกอบด้วย 
2.1 จัดทําร่างบทสรุปผู้บริหาร 
2.2 จัดทําร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559-

2563) ของกระทรวงวัฒนธรรม และหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งแต่ละฉบับประกอบด้วย 
2.2.1 บทนํา 
2.2.2 กรอบแนวคิดและหลักการ 
2.2.3 การวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (SWOT 

Analysis) 
2.2.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย 

 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายด้าน ICT ของกระทรวงวัฒนธรรม 

 ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 ภาพรวมแผนปฏิบัติการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559-2563) กระทรวงวัฒนธรรม และหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 

 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของกระทรวงวัฒนธรรม กับนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 

2.2.5 การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตาม
ประเมินผล ประกอบด้วย 

 โครงสร้างการบริหารจัดการตามแนวทางของร่างแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย 

 กระบวนการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 การติดตามประเมินผลตามตัวช้ีวัดความสําเร็จในแต่ละมิติและระดับ 
2.2.6 การติดตามประเมินผล 
2.2.7 สรุปยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/งบประมาณ ที่มีความ

สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เก่ียวข้อง 
3. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ที่มี ต่อร่างแผนแม่บทเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559-2563) ของกระทรวงวัฒนธรรม และหน่วยงานภายใต้สังกัด
กระทรวงวัฒนธรรม  

4. การจัดทําบทสรุปผู้บริหาร และแผนแม่บทฉบับสมบูรณ์ ประกอบด้วย 
4.1 จัดทําบทสรุปผู้บริหารฉบับสมบูรณ์ 
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4.2 ปรับปรุงร่างแผนแม่บทฯ ตามความคิดเห็นของที่ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือจัดทํา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559-2563) ของกระทรวงวัฒนธรรม และ
หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ฉบับสมบูรณ์ 

ภาพรวมโครงสร้างแผนแม่บท ซึ่งประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การดําเนินงาน 
ตลอดจนแผนงาน/โครงการที่เก่ียวข้อง จะได้กล่าวอย่างละเอียดในบทต่อไป 
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บทที่ 2 
กรอบแนวคิดและหลักการ 

 
กรอบแนวคิดและหลักการในการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับ

ที่ 3 (พ.ศ. 2559-2563) ของกระทรวงวัฒนธรรม และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ทั้งส่วนกลางและหน่วยงาน
ส่วนกลางที่ต้ังในภูมิภาค) มีการศึกษาทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ดังรายละเอียด
ที่จะกล่าวต่อไปพอสังเขป) เพ่ือตอบสนองหรือสอดรับการพัฒนาที่เป็นเอกภาพในระดับชาติและระดับ
กระทรวง ประกอบด้วย 

 ร่างแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 ประเทศไทย (ICT2020) 

 ร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฉบับที่ 3 ประเทศไทย (พ.ศ. 2557-2561) 

 ร่างนโยบาย แนวทาง และจุดเน้นการดําเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรม 
 
ร่างแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 
วิสัยทัศน์ : “ปฏิรูปประเทศไทยสู่ Digital Thailand” โดย Digital Thailand หมายถึง 

ประเทศไทยสามารถสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอ่ืนใด เพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม มุ่งเน้นการพัฒนาระยะยาวอย่างย่ังยืน สอดคล้อง
กับการทํายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แต่เน่ืองจากเทคโนโลยีดิจิทัลมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังน้ัน จึงต้อง
ภูมิทัศน์ดิจิทัลออกเป็น 4 ระยะ คือ 

 ระยะที่ 1 (1 ปี 6 เดือน) : Digital Foundation ประเทศไทยลงทุนและสร้างฐานรากในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจทิัล 

 ระยะที่ 2 (4 ปี) : Digital Thailand Inclusion ทุกภาคส่วนของประเทศไทยมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลตามแนวประชารัฐ 

 ระยะที่ 3 (10 ปี) : Full Transformation ประเทศไทยก้าวสู่การเป็น Digital Thailand ที่
ขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพ (Digital Thailand Fully 
Transformed) 

 ระยะที่ 4 (10-20 ปี) : Global Digital Leadership ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่พัฒนา
แล้ว สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมอย่างย่ังยืน 
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ยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กําหนด ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ คือ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสทิธิภาพสูงใหค้รอบคลุมทั่วประเทศ 
 

มุ่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง ที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้แบบทุกที่ ทุกเวลา โดยกําหนดให้เทคโนโลยีที่ใช้มีความเร็วเพียงพอกับความต้องการ และให้มี
ราคาค่าบริการที่ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงบริการของประชาชนอีกต่อไป นอกจากน้ี ในระยะยาว 
โครงสร้างพ้ืนฐานอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์จะกลายเป็นสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน เช่นเดียวกับ ถนน ไฟฟ้า 
นํ้าประปา ที่สามารถรองรับการเช่ือมต่อของทุกคน และทุกสรรพสิ่ง 

 
ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั 
 

กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศโดยผลักดันให้ภาคธุรกิจไทยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการลดต้นทุน
การผลิตสินค้าและบริการ เพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาไปสู่การแข่งขันเชิงธุรกิจ
รูปแบบใหม่ในระยะยาว นอกจากน้ี ยุทธศาสตร์ยังมุ่งเน้นการสร้างระบบนิเวศสําหรับธุรกิจดิจิทัล เพ่ือเสริม
ความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจไทย ที่จะส่งผลต่อการขยายฐานเศรษฐกิจและอัตราการจ้างงานของ
ไทยอย่างย่ังยืนในอนาคต 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั 

 
มุ่งสร้างประเทศไทยท่ีประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างย่ิงกลุ่มเกษตรกร ผู้ที่อยู่ในชุมชน

ห่างไกล ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริการต่างๆ ของรัฐผ่าน
เทคโนโลยีดิจิทัล มีข้อมูล องค์ความรู้ ทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่นในรูปแบบดิจิทัล ที่ประชาชนสามารถ
เข้าถึงและนําไปใช้ประโยชน์ได้โดยง่ายและสะดวก และมีประชาชนที่เท่าทันข้อมูลข่าวสาร และมีทักษะในการ
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

 
มุ่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐทั้ง

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้เกิดบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชน สามารถเข้าถึงบริการได้โดยไม่มี
ข้อจํากัดทางกายภาพ พ้ืนที่ และภาษา นําไปสู่การหลอมรวมการทํางานของภาครัฐเสมือนเป็นองค์กรเดียว 
นอกจากน้ี รัฐบาลอัจฉริยะในอนาคตจะเปิดโอกาสให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการกําหนดแนวทางการพัฒนา
สังคมและเศรษฐกิจ การบริหารบ้านเมือง และเสนอความคิดเห็นต่อการดําเนินงานของภาครัฐ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนากําลงัคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
 

ให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรวัยทํางานทุกสาขาอาชีพ ทั้งในบุคลากรภาครัฐ 
ภาคเอกชน ให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ 
และการพัฒนาบุคลากรในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรง ให้มีความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญเฉพาะ
ด้านในระดับมาตรฐานสากล เพ่ือนําไปสู่การสร้างสรรค์และจ้างงานที่มีคุณค่าสูงในยุคเศรษฐกิจและสังคมท่ีใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

 
มุ่งเน้นการมีกฎหมาย กฎระเบียบ กติกาและมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและ

สอดคล้องกับหลักเกณฑ์สากล เพ่ืออํานวยความสะดวก ลดอุปสรรค เพ่ิมประสิทธิภาพในการประกอบกิจกรรม
และทําธุรกรรมออนไลน์ต่างๆ รวมถึงสร้างความม่ันคงปลอดภัยและความเช่ือมั่น และคุ้มครองสิทธิให้แก่
ผู้ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภาคส่วน เพ่ือรองรับการเติบโตของเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้งานท่ีเพ่ิมขึ้นใน
อนาคต 
 
กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระยะ พ.ศ.2554-2563 ของประเทศไทย (ICT2020) 

 
ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2563 มีการพัฒนาอย่างฉลาดการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ

สั งคมอยู่บน พ้ืนฐานของความ รู้และปัญญา โดยให้ โอกาสแก่ประชาชนทุกคนในการมีส่ วนร่วม
กระบวนการพัฒนาอย่างเสมอภาค นําไปสู่การเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ (Smart Thailand 
2020) ที่ระบุว่า 

 
“ICT เป็นพลังขับเคลื่อนสําคญัในการนําพาคนไทยสู่ความรู้และปัญญา 

เศรษฐกิจไทยสู่การเติบโตอย่างย่ังยืนสังคมไทยสู่ความเสมอภาค” 
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โดยมีเป้าหมายหลักของการพัฒนา ประกอบด้วย 
1. มีโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT ความเร็วสูง (Broadband) ที่กระจายอย่างทั่วถึง ประชาชนสามารถ

เข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน เสมือนการเข้าถึงบริการสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานทั่วไป โดยให้ร้อยละ 80 ของ
ประชากรทั่วประเทศ สามารถเข้าถึงโครงข่ายโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงภายในปี พ.ศ. 2558 
และร้อยละ 95 ภายในปี พ.ศ. 2563 

2. มีทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพในปริมาณที่เพียงพอต่อการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ สู่เศรษฐกิจ
ฐานบริการและฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 มีความ
รอบรู้ เข้าถึง สามารถพัฒนาและใช้ประโยชน์จากสารสนเทศได้อย่างรู้เท่าทัน และเพ่ิมการจ้างงานบุคลากร 
ICT (ICT Professional) เป็นไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 3 ของการจ้างงานทั้งหมด 

3. เพ่ิมบทบาทและความสําคัญของอุตสาหกรรม ICT (โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์) 
ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยให้มีสัดส่วนมูลค่าเพ่ิมของอุตสาหกรรม ICT (รวมอุตสาหกรรมดิจิทัลคอน
เทนต์) ต่อ GDP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 18 

4. ยกระดับความพร้อมด้าน ICT โดยรวมของประเทศไทย โดยให้ประเทศไทยอยู่ในกลุ่ม
ประเทศที่มีการพัฒนาสูงที่สุดร้อยละ 25 (Top quartile) ของ Networked Readiness Index 

5. เพ่ิมโอกาสในการสร้างรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม) โดยเกิดการจ้างงานแบบใหม่ๆ ที่เป็นการทํางานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

6. ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตระหนักถึงความสําคัญและบทบาทของ ICT ต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา โดยประชาชนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ตระหนักถึงความสําคัญและบทบาทของ ICT ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT ที่เป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง หรือการสื่อสารรูปแบบอ่ืนที่เป็น 

Broadband ให้มีความทันสมัย มีการกระจายอย่างทั่วถึงและมีความมั่นคงปลอดภัย สามารถรองรับความ
ต้องการของภาคส่วนต่างๆ ได้ 

2. พัฒนาทุนมนุษย์ที่มีความสามารถในการพัฒนา และใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ มี
วิจารณญาณและรู้เท่าทัน รวมถึงพัฒนาบุคลากร ICT ที่มีความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญระดับ
มาตรฐานสากล  

3. ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม ICT เพ่ือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
และนํารายได้เข้าประเทศ โดยใช้โอกาสจากการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ การเปิดการค้าเสรี และประชาคมอาเซียน 
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4. ใช้ ICT เพ่ือสร้างนวัตกรรมการบริการของภาครัฐที่สามารถให้บริการประชาชน และธุรกิจ
ทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย และมีธรรมาภิบาล 

5. พัฒนาและประยุกต์ ICT เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของภาคการผลิต ให้สามารถพ่ึงตนเองและ
แข่งขันได้ในระดับโลก โดยเฉพาะภาคการเกษตร ภาคบริการ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพ่ือเพ่ิมสัดส่วนภาค
บริการในโครงสร้างเศรษฐกิจโดยรวม 

6. พัฒนาและประยุกต์ ICT เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม โดยสร้างความเสมอ
ภาคของโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร และบริการสาธารณะสําหรับประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะบริการ
พ้ืนฐานที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดี ได้แก่ บริการด้านการศึกษาและบริการสาธารณสุข ซึ่งมี
มาตรการที่เน้นการเสริมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม ดังน้ี 

6.1 ส่งเสริมให้มีสื่อดิจิทัลที่สามารถใช้ประโยชน์ในการดํารงชีวิต และกระบวนการเรียนรู้
ของประชาชน โดยจัดสรรทรัพยากรการสื่อสารสําหรับโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา การพัฒนาสื่อดิจิทัลในภาษา
ท้องถิ่น การแปลสื่อหรือหนังสือการจัดทําสื่อภาษามือสําหรับผู้พิการทางการได้ยิน พร้อมทั้งเร่งกําหนด
มาตรฐานของประเทศ เรื่องรูปแบบของแฟ้มเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการทํางานในรูปแบบ
อาสาสมัคร เพ่ือสร้างสื่อที่เหมาะสมกับชุมชน โดยใช้กลไกการทํางานของเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือ
ในการทํางานร่วมกันของอาสาสมัคร 

6.2 ส่งเสริมให้เกิดชุมชนหรือสังคมเรียนรู้ออนไลน์ ที่สร้างสรรค์การจัดทําเว็บท่า สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลายและการรวมกลุ่มทางสังคมที่เข้มแข็ง การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่าง
สถาบันการศึกษา วัด ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งความรู้หรือ
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ กระตุ้นให้เกิดการเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และต่อยอดวิชาการสมัยใหม่จาก
แนวความคิดหรือความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น อันจะนําไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต การสร้างต่อยอด
ถ่ายทอดและบูรณาการความรู้ที่เหมาะสมกับการพัฒนาชุมชน และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงตระหนักเข้าใจ
และเคารพในความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอยู่ในประเทศ 

6.3 เสริมสร้างความเช่ือมั่นและความมั่นคงปลอดภัยในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย
เร่งรัดการจัดทํากฎหมายหรือกฎระเบียบที่จําเป็นต่อการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างปลอดภัย รวมท้ังรณรงค์เพ่ือ
สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเก่ียวกับกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่แล้ว และเก่ียวกับการป้องกันตนเองจาก
ภัยออนไลน์ จัดกิจกรรมเพ่ือเผยแพร่ความรู้ หรือจัดการอบรมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและความรอบรู้
สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ เพ่ือให้ประชาชนรู้เท่าทันความเสี่ยงและอันตรายที่อาจมีในสังคมออนไลน์ ส่งเสริม
การใช้กลไกทางสังคมเพ่ือสร้างชุมชนหรือสังคมออนไลน์ในทางสร้างสรรค์ ตามแนวทางของการกํากับดูแล
ตนเอง 

7. พัฒนาและประยุกต์ ICT เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมโดยภาพรวมจะเป็นประเด็นการใช้ระบบจราจรและขนส่งอัจฉริยะ ลดสัดส่วนการใช้กระดาษใน
หน่วยงานภาครัฐ และการออกข้อกําหนดการเพ่ิมสัดส่วนการประชุมทางไกล และการทํางานจากท่ีบ้านผ่าน
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เครือข่าย ICT ทั้งในการทํางานภายในหน่วยงานรัฐ และการติดต่อธุรกิจระหว่างภาครัฐกับเอกชน รวมทั้ง
ลงทุนระบบจ่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ พัฒนาเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผสมผสานระบบนิเวศน์ ตลอดจน
ออกแบบและควบคุมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศหรือภัยธรรมชาติได้ 
 
ร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฉบับที่ 3 ประเทศไทย พ.ศ. 2557-2561 

 
องค์ประกอบหลักของร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบับที่ 3) 

ประเทศไทยระยะปี พ.ศ. 2557-2561 ประกอบด้วย 
 

วิสัยทัศน์ 
 

“พัฒนาสังคมอุดมปัญญาด้วย ICT เพ่ือก้าวสู่สังคมดิจิทลัอย่างย่ังยืน โดยท่ัวถึง เท่าเทียม 
และมั่นคงปลอดภัยในทุกชุมชนและท้องถิ่น”  

(Shape-up Smart Thailand toward Digital Society) 
 

คําอธิบายวิสัยทัศน์ 
 

“ภาครัฐและภาคเอกชนบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารอย่างฉลาด (Smart) เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการได้อย่างเท่า
เทียมกัน เพ่ือการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างพอเพียง ส่งเสริมให้ธุรกิจสดใส (Vibrant) เติบโตอย่าง
ย่ังยืนด้วยโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศที่คุ้มค่า (Optimal) ยกระดับมาตรฐานการพัฒนาทักษะทางสายอาชีพ 
ICT ให้ทัดเทียมระดับความร่วมมือภูมิภาค สร้างโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ รวมไปถึงชุมชนและท้องถิ่นมีส่วน
ร่วม (Participatory) พร้อมเข้าสู่ประชาคมเพ่ือความม่ังคั่งและมั่นคงของภูมิภาค มุ่งสู่สังคมดิจิทัล (Digital 
Society) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 

เป้าหมายหลักของการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ทั้งหมดของ ร่างแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ประเทศไทย พ.ศ. 2557-2561 ดังแสดงในรูปที่ 2.1 
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รูปที่ 2.1 แผนภาพเป้าหมายหลักและผลลพัธ์ของการพัฒนา 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
1. พัฒนาทุนมนุษย์ให้เข้าถึงและรู้เท่าทัน ICT เพ่ือการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพอย่าง

พอเพียงด้วยแนวคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม มีส่วนร่วมในการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากบริการ ICT 
(Participatory People) 

 
คําอธิบายยุทธศาสตร์ที่ 1 

“ทุนมนุษย์ด้าน ICT มีขีดความสามารถในการเข้าถึงและรู้เท่าทันในการดํารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพอย่างพอเพียง (Sufficient) ด้วยแนวคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม (Innovative) มีความเป็นมือ
อาชีพในสายงาน ICT (Professional) และพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการ ICT ที่หลากหลายใน
สังคมยุคดิจิทัล (Participatory People)” 

 
2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารที่พอเพียง (Sufficient) 

และคุ้มค่า (Optimal Infrastructure) 
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คําอธิบายยุทธศาสตร์ที่ 2 

“โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้าสู่ยุคการพัฒนาแบบพอเพียง
คุ้มค่าต่อการลงทุนและอัตราค่าบริการที่เหมาะสม (Optimal Infrastructure) พร้อมด้วยระบบความมั่นคง
ปลอดภัยที่เหมาะสม (Security) กับความเป็นส่วนตัว (Privacy) และสิทธ์ิขั้นพ้ืนฐานในการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร (Right to access) ประกอบด้วยโครงข่ายความเร็วสูงเข้าสู่ทุกชุมชนและท้องถิ่นโครงข่ายความเร็วสูง 
สําหรับภาคส่วนการพัฒนาที่สําคัญได้แก่ การศึกษา การสาธารณสุข การเกษตร บริการท่องเที่ยว แรงงาน 
และการประกอบธุรกิจเป็นสําคัญ พร้อมทั้งจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายสาธารณะ (Public WiFi) เพ่ือ
บริการชุมชนในที่สาธารณะและย่านธุรกิจที่เหมาะสม และการให้บริการในด้านความมั่นคงปลอดภัยให้แก่
ผู้ใช้บริการ และมีโครงข่ายเชื่อมโยงกับต่างประเทศที่มีศักยภาพเพียงพอในการเป็นศูนย์กลางการเช่ือมต่อกับ
ประเทศในอาเซียนสู่ประเทศเศรษฐกิจช้ันนําของโลก” 

 
3. ยกระดับบริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นใน

แนวทางนวัตกรรมบริการ และมีความมั่นคงปลอดภัยทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค (Smart Government) 
 

คําอธิบายยุทธศาสตร์ที่ 3 
“บริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐอยู่ภายใต้การดําเนินการของรัฐอย่างฉลาด (Smart 

Government) ที่ให้บริการแบบเปิด (Open) ไร้ตะเข็บรอยต่อระหว่างหน่วยงาน (Seamless) และอยู่บน
พ้ืนฐานของความเข้าใจความต้องการของประชาชน (Anticipated) เน้นประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ต้ัง โดย
ยึดหลักการมีส่วนร่วมและความร่วมมือจากชุมชนและท้องถิ่น และความโปร่งใสในด้านข้อมูลข่าวสารและ
บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมด้วยระบบบริหารจัดการเชิงบูรณาการ” 

 
4. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ICT ให้เติบโตสดใส มีขีดความสามารถและ

ศักยภาพในการแข่งขันในตลาดระดับภูมิภาคและระดับสากล โดยเฉพาะอุตสาหกรรม ICT เชิงสร้างสรรค์และ
การใช้ ICT ในธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (Vibrant Business) 

 
คําอธิบายยุทธศาสตร์ที่ 4 

“ภาคธุรกิจจะเติบโตสดใส (Vibrant Business) ด้วยพลังจากธุรกิจและอุตสาหกรรม ICT ใน
เชิงสร้างสรรค์ (Creative) และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green) รวมทั้งประยุกต์ใช้ ICT เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ 
(Productive) ด้วยแนวคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมที่จะเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันใน
ตลาดระดับภูมิภาค โดยเฉพาะในภาคส่วนของ SME ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ทั้งในด้านข้อมูล
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สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจที่ทันสมัยและทันการณ์ และกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาที่สําคัญ การบริการ
และอํานวยความสะดวกและการบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งการจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม” 

 
ร่างนโยบาย แนวทาง และจุดเน้นการดําเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรม 
 

(ร่าง) นโยบาย แนวทาง และจุดเน้นการดําเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรม ประกอบการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายวีระ 
โรจน์พจนรัตน์) ประกอบด้วย 

 
1. นโยบายและแนวทางการดําเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรม 

ใช้นโยบาย แนวทาง และจุดเน้นการดําเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรม ตามอํานาจหน้าที่ 
ภารกิจ และยุทธศาสตร์ของกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลด้านวัฒนธรรม ที่ได้แถลงไว้
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 โดยยึดกรอบนโยบายและแนวทางการดําเนินงานของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมที่เคยมอบไว้ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม ในวันที่เข้ารับ
ตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 19 กระทรวง
วัฒนธรรม และตามที่ได้มอบไว้เพ่ิมเติมในปีงบประมาณ 2558 และปีงบประมาณ 2559 ดังน้ี 

1.1 กรอบนโยบาย ดําเนินงานให้กระทรวงวัฒนธรรม เป็นองค์กรขับเคลื่อนประเทศชาติ
ในมิติทางวัฒนธรรม 3 มิติ (มอบไว้เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557) ประกอบด้วย 

1.1.1 ปลูกฝัง ส่งเสริม พัฒนาสังคมไทย ให้เป็นสังคมที่มีความสงบสุข บนพ้ืนฐาน
ค่านิยมแห่งความเป็นไทย 12 ประการ (ตามนโยบายหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ) 

1.1.2 สร้างความอยู่ดีมีสุข การกินดีอยู่ดี นํารายได้ที่ย่ังยืนสู่ครัวเรือน ท้องถิ่น 
ประเทศชาติ จากการท่องเที่ยว สินค้า และบริการทางวัฒนธรรม และสินค้าจากภูมิปัญญาไทย 

1.1.3 สร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยของผู้คนในชาติ และสร้างสัมพันธ์อัน
ดีกับนานาชาติ 

1.2 แนวทางการทํางาน 
1.2.1 สานต่องานเดิม โดยดําเนินงานตามกรอบนโยบายและแนวทางการการ

ดําเนินงานในปีงบประมาณ 2558 และปีงบประมาณ 2559 ตามท่ีได้มอบหมายไว้ให้แก่ผู้บริหารระดับสูง
กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 วันที่ 22 มกราคม 2558 วันที่ 24 กันยายน 2558 และวันที่ 
29 กันยายน 2558 

1.2.2 ริเริ่มงานใหม่ โดยให้ความสําคัญกับการดําเนินงานในลักษณะการบูรณา
การเชิงยุทธศาสตร์ทั้งในส่วนกลางและในพ้ืนที่ โดยยึดร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2558-2577) ร่าง
ทิศทางแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายความมั่นคง
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แห่งชาติ (พ.ศ. 2558-2564) และนโยบายรัฐบาล รวมทั้งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ 
 

2. จุดเน้นการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2560 
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2560 มีจุดเน้นการดําเนินงานของ

กระทรวงวัฒนธรรมที่สําคัญ ดังน้ี 
2.1 การเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และการอนุรักษ์ พัฒนา และ

สืบสานมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรม 
2.1.1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ

พระบรมวงศานุวงศ์ 
2.1.2 ดําเนินงานตามพระราชดําริ และส่งเสริมการนําปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสู่การปฏิบัติ 
2.1.3 อุปถัมภ์คุ้มครองศาสนา และส่งเสริมการนําหลักธรรมทางศาสนามาใช้ใน

ชีวิตประจําวัน 
2.1.4 อนุรักษ์ พัฒนา และสืบสาน มรดกทางศิลปะและวัฒนธรรม โดยการบูรณะ 

ปฏิสังขรณ์ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ขึ้นทะเบียน ปกป้อง คุ้มครอง เผยแพร่ พัฒนา และสืบสานมรดกทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

2.2 การส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย 
2.2.1 ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยผ่านสื่อและกิจกรรมต่างๆ 
2.2.2 รณรงค์ส่งเสริมความเป็นไทยตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ือเสริมสร้างความ

เป็นไทยสู่ประชาชน ประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศทั่วโลก 3 ระดับ ได้แก่ 
(1) วิถีถิ่น วิถีไทย เพ่ือส่งเสริมความเป็นให้ประชาชนชาวไทย มีจิตสํานึกและ

พฤติกรรมการนิยมความ เป็น ไทยใน ชี วิตประจํ า วัน เพ่ิ มมากขึ้ น  เช่น  ย้ิ ม  ไห ว้  ส วัส ดี  ขอบคุณ  
ขอโทษ วินัย นํ้าใจ ไมตรี อาหาร พ้ืนบ้าน ประเพณี การแสดง และดนตรีพ้ืนบ้าน ผ้า การแต่งกายพ้ืนบ้าน 
ภาษาไทย/ภาษาถิ่น 

(2) วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมอาเซียน เพ่ือส่งเสริมความเป็นไทย รวมถึง
ร่วมมือ เช่ือมโยง และแลกเปล่ียนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นมรดกร่วมของชาวอาเซียน อาทิ ประเพณีร่วม
ของอาเซียน เช่น สงกรานต์ ลอยกระทง การแสดงอาเซียน เช่น หุ่น โขน (รามายณะ) หนังใหญ่ ผ้า การแต่ง
กาย อาหาร วรรณกรรม ภาษา กิจกรรมทางศาสนา และภาพยนตร์ 

(3) มรดกไทย มรดกโลก เพ่ือส่งเสริมความเป็นไทยสู่นานประเทศท่ัวโลก อาทิ 
มวยไทย อาหารไทย การแสดงโขนไทย ผ้า และการแต่งกายแบบไทย การขึ้นทะเบียนมรดกโลกและภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม นวดแผนไทย สปาและสมุนไพรไทย ภาพนยนตร์ โดยรณรงค์ผ่านการจัดกิจกรรมทางสื่อต่างๆ 
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2.3 การเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมถึงเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคม และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 

2.3.1 เสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาล 

2.3.2 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็ก เยาวชนและประขาชนทั่วไป โดยใช้มิติทาง
วัฒนธรรม ส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ การพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตลอดจนเปิดพ้ืนที่สร้างสรรค์สําหรับ
เด็กและเยาวชน 

2.3.3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน
ทั่วไป 

2.4 การพัฒนาและบริการการเรียนรู้และการวิจัยทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
2.4.1 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ อาทิ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

อุทยานประวัติศาสตร์ หอสมุดแห่งชาติ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช ชุมชนวัฒนธรรม
ต้นแบบ หอศิลป์ แหล่งเรียนรู้ทางศาสนา รถฉายภาพยนตร์เคลื่อนที่ พิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ 

2.4.2 ผลิตสื่อเผยแพร่ บริการการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย ทันสมัยและ
น่าสนใจ รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้ทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ให้แก่เด็ก เยาวชน และ
ประชานชนทั่วไป 

2.4.3 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม การ
จัดการความรู้ การนําผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ในการดําเนินงาน การแก้ไขปัญหา และพัฒนาสังคมในมิติ
วัฒนธรรม 

 
2.5 การนําทุนและทรัพยากรทางวัฒนธรรม มาต่อยอดและสร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมรายได้

ทางเศรษฐกิจ 
2.5.1 ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
2.5.2 ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม 
2.5.3 พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
2.5.4 ส่งเสริมกิจกรรม ประเพณี หรือเทศกาลสําคัญเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 

และการสร้างรายได้จากทุนและทรัพยากรทางวัฒนธรรม 
2.5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปินทุกแขนง โดยยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปิน และ

ปรับปรุงสวัสดิการศิลปินแห่งชาติ ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน รวมท้ังส่งเสริมอาชีพเพ่ือสร้างงาน 
สร้างรายได้ให้แก่ศิลปิน 
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2.5.6 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือก้าวสู่สังคมและเศรษฐกิจดิจิทัล 
รวมท้ังสนับสนุนการนําทุนและทรัพยากรทางวัฒนธรรมมาต่อยอดเพ่ือสร้างสรรค์สังคม และเพ่ิมรายได้ทาง
เศรษฐกิจ 

2.6 การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรม 
2.6.1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรม 
2.6.2 ส่งเสริมการปฏิรูปการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งระบบทุกกระบวนการ 

2.7 ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม 
2.7.1 ส่งเสริมอัตลักษณ์และสังคมพหุวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับบริบทสังคมของ

จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
2.7.2 ส่งเสริมการใช้มิติทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เพ่ือแก้ไขปัญหาและ

พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในทุกด้าน 
2.8 การพัฒนาความร่วมมือกับประชาคมอาเซียน และนําภาพลักษณ์ไทยสู่สากล 

2.8.1 เช่ือมโยงและพัฒนาความร่วมมือทางวัฒนธรรมกับสมาชิกอาเซียน และ
นานาชาติ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี รวมทั้งนํามิติศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เสริมสร้างสัมพันธไมตรี
ระหว่างสมาชิกอาเซียนและนานาชาติ 

2.8.2 ผลิตสื่อเผยแพร่และส่งเสริมกิจกรรมวัฒนธรรมต่างๆ เพ่ือเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ วัฒนธรรม และนําความเป็นไทยสู่สากล โดยดําเนินงานทั้งเชิงรับและเขิงรุก 

2.9 พัฒนาสมรรถนะองค์กรและศักยภาพภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม 
2.9.1 พัฒนากฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการ

ดําเนินงานทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
2.9.2 พัฒนาโครงสร้างองค์กรและบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
2.9.3 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพ และบูรณาการการดําเนินงานร่วมกับ

ภาคเครือข่ายทางวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 
2.9.4 เสริมสร้างและพัฒนากลไกอ่ืนๆ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนงานวัฒนธรรม อาทิ 

มาตรการภาษี มาตรการด้านงบประมาณและกองทุน มาตรการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ
องค์กร (CSR) ฯลฯ 

2.9.5 ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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(ร่าง) โครงการสําคัญ (Flagship Project) ตามนโยบาย แนวทาง และจุดเน้นการดําเนินงาน
ของกระทรวงวัฒนธรรม ประกอบการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ที่ จุดเน้นการดําเนินงาน โครงการสําคัญ หน่วยงานรับผิดชอบ 
พ้ืนที่/จังหวัด
เป้าหมายหลัก 

1 การเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์ และการ
อนุรักษ์  พัฒนา และสืบสาน
มรดกทางศิลปและวัฒนธรรม 

(1) โค รงการเฉลิ มพ ระ เกี ยร ติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และพระบรมวงศานุวงศ์ 

(2) โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
ดํ า เนิ น ง าน ต าม พ ร ะ ร า ช
ดําริ และการนําปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

(3) โครงการ อุปถั ม ภ์ คุ้ มครอง
ศาสนา และส่งเสริมการนํา
หลักธรรมทางศาสนามาใช้ใน
ชีวิตประจําวัน 

(4) โครงการอนุรักษ์ พัฒนาและ
สืบสานมรดกทางศิลปและ
วัฒนธรรม 

สป. และ 
ทุกหน่วยงาน 
 
ศน./ศก./สวธ. 
 
 
 
ศน./ศคธ. 
 
 
 
ศก./สวธ./สบศ. และ
ทุกหน่วยงาน 

2 การส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและ
ความเป็นไทย 

(5) โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
อัตลักษณ์ไทยและความเป็น
ไทย 

ทุกหน่วยงาน 

3 การเสริมสร้างค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ รวมถึง
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
แ ล ะ เส ริ ม ส ร้ า ง คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม 

(6) โครงการเสริมสร้างค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ 

(7) โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางวัฒนธรรม 

(8) โครงการพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ 

(9) โครงการเสริมสร้างและพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม 

สป./ศน./สวธ./ศคธ./
สศร./สบศ. 
สป./ศน./สวธ./ศคธ. 
 
สป ./ศ น ง ./ส ว ธ ./
สศร./หภ. 
ศน./ศคธ. 
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ที่ จุดเน้นการดําเนินงาน โครงการสําคัญ หน่วยงานรับผิดชอบ 
พ้ืนที่/จังหวัด
เป้าหมายหลัก 

4 การพัฒ นาและบริก ารการ
เรียนรู้และการวิจัยทางศาสนา 
ศิลปและวัฒนธรรม 

(10) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ท า ง ศ า ส น า  ศิ ล ป แ ล ะ
วัฒนธรรม 

(11) โครงการส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนาทางด้านศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม 

(12) โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ฐ า น
ข้อมูลและการบ ริการการ
เรียนรู้ทางศาสนา ศิลปและ
วัฒนธรรม 

ทุกหน่วยงาน 
 
 
ทุกหน่วยงาน 
 
 
 
ทุกหน่วยงาน 
 

5 การนําทุนและทรัพยากรทาง
วัฒ นธรรม  มาต่อยอดและ
สร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมรายได้ทาง
เศรษฐกิจ 

(13) โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 

(14) โครงการพัฒนาสินค้าและ
บริการทางวัฒนธรรม 

(15) โครงการพัฒนาศั กยภาพ
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

(16) โครงการส่ งเสริม กิจกรรม 
ประเพณี หรือเทศกาลสําคัญ 
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 

(17) โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
สนับสนุนศิลปิน 

(18) โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ
ก้าวสู่ สั งคมและเศรษฐกิจ
ดิจิทัล 

สป./สวธ./สศร./หภ. 
 
สป./ศน./ศก./สวธ./
สศร. 
สป./ศน./ศก./สวธ./
สศร./ศมส./หภ. 
สป./ศน./ศก./สวธ./
สศร./สบศ. 
 
สป./ศก./สวธ./สศร. 
 
ทุกหน่วยงาน 

6 ก า ร ส่ ง เส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า
ก า ร ศึ ก ษ า เ ฉ พ า ะ ด้ า น
ศิลปวัฒนธรรม 

(19) โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ก า ร ศึ ก ษ า เฉ พ า ะ ด้ า น
ศิลปวัฒนธรรม 

 
 

สบศ.
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ที่ จุดเน้นการดําเนินงาน โครงการสําคัญ หน่วยงานรับผิดชอบ 
พ้ืนที่/จังหวัด
เป้าหมายหลัก 

7 ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม 

(20) โครงการวัฒนธรรมเช่ือมใจ 
ชายแดนใต้สันติสุข 

สป./ศน./ศก./สวธ./
สศร. 

8 การพัฒนาความร่วมมือ กับ
ป ระชาคมอา เซี ยน และ นํ า
ภาพลักษณ์ไทยสู่สากล 

(21) โครงการเช่ือมโยงและพัฒนา
ความร่วมมือทางวัฒนธรรม
กับต่างประเทศ 

(22) โ ค ร ง ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง
ภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรม
และนําความเป็นไทยสู่สากล 

ทุกหน่วยงาน 
 
 
ทุกหน่วยงาน 
 

9 การพัฒนาสมรรถนะองค์กร
และศักยภาพภาคีเครือข่ายทาง
วัฒนธรรม 

(23) โครงการพัฒนากฎหมายทาง
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

(24) โครงการพัฒนาโครงสร้าง
องค์กรและบุคลากร เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน 

(25) โครงการพัฒนาศั กยภาพ 
และบูรณาการการดําเนินงาน
ร่วม กับภาคี เครือข่ ายทาง
วัฒนธรรม 

(26) โค ร งก าร เส ริ ม ส ร้ า งแ ล ะ
พัฒ นากล ไก เพ่ื อ ส่ ง เส ริ ม
สนับสนุนงานวัฒนธรรม 

(27) โ ค ร ง ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

ทุกหน่วยงาน 
 
ทุกหน่วยงาน 
 
 
ทุกหน่วยงาน 
 
 
 
ทุกหน่วยงาน 
 
 
ทุกหน่วยงาน 
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บทที่ 3 
สถานภาพปัจจุบัน 

 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีอัตรากําลัง ณ เดือน ตุลาคม 2558 รวมทุกตําแหน่ง ทุกประเภท

และทุกสายงาน จํานวนทั้งสิ้น 1,568 อัตรา โดยจําแนกได้ ดังน้ี 
จํานวนบุคลากรของสถาบนับัณฑิตพัฒนศิลป ์     ณ เดือนตุลาคม 2558 

ลําดับ 
ท่ี 

รายการบุคลากร ผู้บริหาร 
บํานาญ 

คณบดี/
ผอ. 

บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 

อาจารย์ ครู 
ลูกจ้าง
(ประจํา) 

พนักงาน
ราชการ 

ลูกจ้าง
(เหมา)

รวม 

1 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 1 - - 4 4 - - - 9
2 สํานักงานอธิการบดี - 3 60 - - 1 30 53 147
3 คณะศิลปนาฏดุริยางค์  1 - 5 10 - - 13 12 51
4 คณะศิลปวิจิตร  - 1 5 15 - - 9 20 50
5 คณะศิลปศึกษา 1 - 5 23 3 - 14 21 67
6 วิทยาลัยช่างศิลป - 1 4 - 73 7 5 12 102
7 วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช - 1 2 - 13 1 5 7 29
8 วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี - 1 3 - 36 7 1 2 50
9 วิทยาลัยนาฏศิลป 1 - 5 - 133 11 6 18 174
10 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ์ุ - 1 3 - 52 3 8 26 93
11 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี - 1 2 - 49 8 6 6 72
12 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ - 1 3 - 62 11 4 15 96
13 วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา - 1 2 - 40 - 3 14 60
14 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช - 1 3 - 67 3 7 10 91
15 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 1 - 2 - 48 4 6 20 81
16 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด - 1 2 - 65 4 3 25 100
17 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี - 1 3 - 56 4 3 10 77
18 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย - 1 3 - 49 8 6 9 76
19 วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี - 1 1 - 50 - 2 10 64
20 วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง - 1 1 - 70 3 3 11 89
 รวม 5 17 114 52 870 75 134 301 1,568
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สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สํารวจข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ณ เดือนตุลาคม 2558 รวมทั้งสิ้น
จํานวน 10,472 ราย สรุปได้ดังน้ี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) จํานวน 2,929 ราย ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.4 - ม.6) และระดับปวช. จํานวน 3,655 ราย ระดับปวส. จํานวน 119 ราย ระดับปริญญาตรี  
4 ปี และ 5 ปี จํานวน 3,631 ราย ระดับปริญญาโท จํานวน 138 ราย 
จํานวนนักเรียนของสถาบนับัณฑิตพัฒนศลิป ์     ณ เดือนตุลาคม 2558 

สถานศึกษา 
ระดับการศึกษา 

มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.
ม.1 ม.2 ม.3 รวม ม.4/ป1ี ม.5/ป2ี ม.6/ป3ี รวม

วิทยาลัยช่างศิลป 0 0 0 0 267 141 193 601
วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช 0 0 0 0 27 37 33 97
วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุร ี 0 0 0 0 32 28 31 91
วิทยาลัยนาฏศิลป 307 242 219 768 220 175 202 597
วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ์ุ 48 39 47 134 158 100 103 361
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 74 45 78 197 81 70 71 222
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 82 63 75 220 120 99 132 351
วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 37 36 37 110 83 69 69 221
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 69 59 74 202 99 88 79 266
วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 111 106 92 309 126 81 88 295
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 59 54 74 187 110 109 103 322
วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 60 38 44 142 111 67 61 239
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 68 49 47 164 93 75 89 257
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุร ี 104 64 89 257 79 72 88 239
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 91 74 74 239 119 84 82 285

รวม 1,110 869 950 2,929 1,399 1,089 1,167 3,655

รวมทั้งหมด 6,584 
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จํานวนนักศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์     ณ เดือนตุลาคม 2558 

สถานศึกษา 
ระดับ ปวส. 

ระดับปริญญาตรี 
หลักสูตร  4  ปี หลักสูตร  5  ปี

ปี1 ปี2 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 ปี 2  ปี 3  ปี 4 ปี 5 รวม
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ 0 0 0 43 39 44 60 186 0  0  0  0  0  0 
คณะศิลปวิจิตร 0  0  0  105 95 60 81 341 0  0  0  0  0  0 
คณะศิลปศึกษา 0  0  0  0  0  0  0  0  139 149 124 122 161 695
วิทยาลัยช่างศิลป 40 29 69 13 16 14 13 56 0  0  0  0  0  0 
วิทยาลัยช่างศิลป
นครศรีธรรมราช 

6 5 11 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

วิทยาลัยช่างศิลป
สุพรรณบุรี 

25 14 39 0  0  4 12 16 0  0  0  0  0  0 

วิทยาลัยนาฏศิลป 0  0  0  0  0  0  0  0  20 21 28 37 44 150
วิทยาลัยนาฏศิลป
กาฬสินธ์ุ 

0  0  0  55 26 37 23 141 37 40 40 31 157 305

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 0  0  0  0  0  0  0  0  40 25 31 24 31 151
วิทยาลัยนาฏศิลป
เชียงใหม่ 

0  0  0  15 5 0 0 20 36 24 42 58 63 223

วิทยาลัยนาฏศิลป
นครราชสีมา 

0  0  0  0  0  0  0  0  33 16 8 33 21 111

วิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช 

0  0  0  0  0  0  0  0  24 9 32 26 33 124

วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 0  0  0  0  0  0  0  0  29 21 32 33 25 140
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 0  0  0  30 40 21 24 115 56 40 27 11 129 263
วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 0  0  0  0  0  0  0  0  35 39 20 33 29 156
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 0  0  0  0  0  0  0  0  38 20 18 23 28 127
วิทยาลัยนาฏศิลป
สุพรรณบุรี 

0  0  0  0  0  0  0  0  28 20 28 46 25 147

วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 0  0  0  0  0  0  0  0  38 38 29 25 34 164
รวม 71 48 119 261 221 180 213 875 553 462 459 502 780 2,756

รวมทั้งหมด 3,750 

บัณฑิตศึกษา 138 
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สภาพปัจจุบันของเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (Hardware & Network) 
การสํารวจสถานภาพปัจจุบันของเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ในที่น้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ประเมินความพร้อมและความเหมาะสมเบ้ืองต้นของการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ ที่จําเป็นต่อการบริหารและ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในองค์กร แต่มิได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการตรวจสอบทางทะเบียนครุภัณฑ์
และการจัดสรรงบประมาณ โดยผลการสํารวจพบว่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ส่วนกลางและหน่วยงาน
ส่วนกลางที่ต้ังในภูมิภาค) มีสถานภาพการใช้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ เดือนตุลาคม 2558 ดังน้ี 

รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
รวม

(เครื่อง)
จํานวนเครื่องในแต่ละปีงบประมาณ

2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) 29 5 6 4 3 4 4 2 1
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะ (PC) 2,381 378 436 415 229 250 319 127 227
เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook 79 12 14 21 - 8 19 2 2
เครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต
(นักเรียน) (ครู) 

- - - - - - 1,811 - - 

เครื่องพิมพ์ (Printer) 454 29 35 30 32 26 48 23 231
เครื่องสแกนเนอร์ (Scanner) 48 2 8 4 5 7 8 8 6
ชุดอุปกรณ์ Conference 21 - - - - - - - 21
เครื่องโทรสาร  37 6 4 8 6 5 2 3 3
โปรเจคเตอร์ 18 5 - 8 4 - 1 - -
เครื่องสํารองไฟฟ้าเคร่ืองแม่ข่าย 1 
KVA 

3 - 3 - - - - - - 

ระบบเครือข่ายแบบ Wifi Hotspot 5 - - 5 - - - - -
Switch L2 5 5 - - - - - - -
Switch & Hub 3 - - - - - 3 - -
Access point 2 - - 2 - - - - -
อุปกรณ์ส่งสัญญาณ Wireless & 
LAN 

14 - - - - - 14 - - 

รวมทั้งหมด 3,099 442 506 497 279 300 2,229 165 491 
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รายการคอมพวิเตอร์และเครอืข่าย 
รวมจํานวน 

(เครื่อง) 
สภาพปจัจุบัน /เครื่อง 

ประเภทการใช้งาน/
เครื่อง 

ใช้งานได้ ใช้งานไม่ได้ ห้องเรียน สํานักงาน
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) 29 23 6 10 19
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะ (PC) 2,381 2,229 152 1,080 1,320
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) 79 74 5 1 78
เครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต(นักเรียน) (ครู) 1,811 1,811 - 1,811 -
เครื่องพิมพ์ (Printer) 454 430 24 6 448
เครื่องสแกนเนอร์ (Scanner) 48 40 8 - 48
ชุดอุปกรณ์ Conference 21 21 - - 21
เครื่องโทรสาร  37 31 6 - 37
เครื่องโปรเจคเตอร์ 18 15 3 10 8
เครื่องสํารองไฟฟ้าเคร่ืองแม่ข่าย 1 KVA 3 3 - - 3
ระบบเครือข่ายแบบ Wifi Hotspot 5 5 - - 5
Switch L2 5 5 - - 5
Switch & Hub 3 3 - - 3
Access point 2 2 - - 2
อุปกรณ์ส่งสัญญาณ Wireless & LAN 14 14 - - 14

รวม 4,910 4,706 204 2,918 2,011 

 
หมายเหตุ : รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีการติดต้ังใช้งานก่อนปีงบประมาณ 2554 ถือว่ามีความล้าสมัย 

และมีความเสี่ยงต่อกระบวนการรักษาความปลอดภัยในระบบ ICT 
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สถานภาพปัจจุบันการใช้งานระบบเครือข่าย (Network) ณ เดือนตุลาคม 2558 มีลักษณะดังนี้ 
 

 
 

รูปที่ 3.1 ภาพรวมระบบเครือข่ายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
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สภาพปัจจุบันของโปรแกรมและภาพรวมข้อมูลที่จําเป็นต่อการใช้งาน (Software & Data) 
สํารวจ ณ เดือนตุลาคม 2558 

ลําดับ ชื่อระบบสารสนเทศหรือฐานข้อมูล ภาพรวมการทํางานหรือวัตถุประสงค์การใช้งาน
1 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

http://intranet.bpi.ac.th/iwebflow/ 
 

ให้บริการงานบริหารจัดการทั่วไปภายในสถาบัน ผ่าน
เว็บไซต์บนเครือข่ายอินทราเน็ตและอินเตอร์เน็ต ซึ่ง
ประกอบด้วย  
1. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
2. ระบบจัดเก็บเอกสาร  
3. ระบบจองอิเล็กทรอนิกส ์ 
4. ระบบหนังสอืเวียนอิเล็กทรอนิกส์  
5. ระบบข่าวประชาสัมพันธ์  
6. ระบบควบคุมการใช้งาน  

2 ระบบบริหารการศึกษา 
http://registra.bpi.ac.th 

ให้บริการนักเรยีน/นักศึกษาในการลงทะเบียนเรียน 
ตรวจสอบผลการเรียน ระบบฐานข้อมูลทะเบียนและ
ประมวลการศึกษา ซึ่งจัดเก็บข้อมูลนักเรียน/นักศึกษาทั้ง 3 
ระดับ คือระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษา 
และระดับอุดมศึกษา 4 โดยเริ่มต้ังแต่การสมัครเรียน
ออนไลน์ รวมทั้งให้บริการบุคลากรทางการศึกษาในการ
จัดเก็บฐานข้อมูลด้านการศึกษาด้วย 

3 ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
http://qa.bpi.ac.th 

ใช้บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา และประเมินผลคณุภาพการศึกษาของสถาบันฯ 
ในระดับอุดมศึกษา (Che-QA Online)ผ่านระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลกลางของ สกอ. ตาม
ระเบียบของหน่วยงานที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาทุก
แห่งต้องดําเนินการปีการศึกษาละ 1 ครั้ง (ตามระยะเวลาท่ี
ระบบเปิดทะเบียนและประมวลผลการศึกษา) โดยเป็น
ระบบฐานข้อมูลนักเรียนนักศกึษา ที่ให้บริการสมัครเรียน
ออนไลน์และให้บริการบุคลากรในการด้านการจัดเก็บ
ฐานข้อมูลด้านการศึกษาด้วย 

4 ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย งานสร้างสรรค์
และการจัดการองค์ความรู้ 
http://rdedu.bpi.ac.th/research/ 

เป็นแหล่งค้นหาข้อมูลผลงานวิจัยสร้างสรรค์ของสถาบัน 
โดยเปิดให้บริการแก่ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร
ทางการศึกษา นิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไป 
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ลําดับ ชื่อระบบสารสนเทศหรือฐานข้อมูล ภาพรวมการทํางานหรือวัตถุประสงค์การใช้งาน
5 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  

http:/ulibm.bpi.ac.th 
 

เป็นระบบที่ให้บริการแก่ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร
ทางการศึกษา นิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ในการ
สืบค้นฐานข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบออนไลน์ของ
ห้องสมุดเครือข่ายในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

6 ระบบสืบค้นข้อมูลศิลปวัฒนธรรม 
ศูนย์รักษ์ศิลป์ 
http://www.artccenter.com 

เป็นระบบจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้ในด้านต่างๆ เช่น
นาฎศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ทัศนศิลป์ และศิลปวัฒนธรรม ซึ่ง
รวบรวมองค์ความรู้จากตําราในอดีตและปัจจุบัน เพ่ือ
เผยแพร่ข้อมูลและให้บริการสําหรับนักเรียน นักศึกษา ครู 
อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนผู้สนใจทั่วไป 
ได้สืบค้นข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว โดยผู้ใช้สามารถเข้าใช้บริการและสมัครเป็นสมาชิก
ได้ 

7 ระบบจองต๋ัวออนไลน์ เผยแพร่กิจกรรม
การแสดง นิทรรศการศิลปกรรม 
http://www.wangnatheater.com 

เป็นระบบจองต๋ัวออนไลน์ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมการ
แสดงนิทรรศการศิลปกรรมจติรกรรมที่สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ ได้ให้บรกิารแก่ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร
ทางการศึกษา นิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปใช้ใน
ติดตามกิจกรรมการแสดง กิจกรรมการจัดนิทรรศการหอ
ศิลป์ 

8 ระบบบริหารการตัดสินใจของผู้บริหาร
http://mis.bpi.ac.th 

เป็นระบบที่จัดเก็บข้อมูลการบริหารงานในด้านต่างๆ ได้แก่ 
แผนงานโครงการ การเงินและบัญชี พัสดุ งานบุคลากร 
กิจการนักศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และรายงานสําหรับ
ผู้บริหาร  ซึ่งในปัจจุบันระบบดังกล่าวได้มีการนําเข้าข้อมูล
แล้วบางส่วน   

9 ระบบเว็บไซต์หน่วยงาน(ทั้งส่วนกลาง
และหน่วยงานส่วนกลางที่ต้ังในภูมิภาค) 
http://www.bpi.ac.th 

เป็นระบบประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของหน่วยงาน 
เผยแพร่งานด้านการประชาสัมพันธ์ กิจกรรม และ
โครงสร้างการบริหารงานขององค์กร 
 

10 ระบบเว็บไซต์การประกวดศิลปกรรมเด็ก
และเยาวชนแห่งชาติ 
http://www.bpi.ac.th/artcontest 

เป็นระบบการประกวดศิลปกรรมสําหรับเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ รับสมัคร ประกาศผลการประกวด รวบรวมผลงาน
ที่ทําการประกวด 
 



 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559-2563) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ทั้งส่วนกลางและหน่วยงานส่วนกลางที่ต้ังในภูมิภาค) 
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ลําดับ ชื่อระบบสารสนเทศหรือฐานข้อมูล ภาพรวมการทํางานหรือวัตถุประสงค์การใช้งาน
11 ระบบเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป์ 
http://info.bpi.aqc.th 

เป็นระบบเว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ. ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร  

 
หมายเหตุ :  ระบบบริหารการตัดสินใจของผู้บริหาร ยังไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เน่ืองจาก

หน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับระบบยังขาดบุคลากรที่รับผิดชอบในการนําเข้าข้อมูลดังกล่าว 
 
แผนงาน/โครงการด้าน ICT ที่ดําเนินการในปี พ.ศ. 2559 - 2563 

ลําดับ ชื่อแผนงาน  / โครงการ  วัตถุประสงค ์
ระยะเวลาที่
ต้องการ 

1 โครงการบํารุงรักษาระบบ
สารสนเทศ  

1) เพ่ือบํารุงรักษา Software แต่ละระบบงานของ
สถาบันฯ ให้สามารถทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2) เพ่ือแก้ไขช่องโหว่ในระบบสารสนเทศของ
สถาบันฯ ให้สามารถทํางานได้ถูกต้อง 

ปี 2559-2563

2 โครงการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ 1) เพ่ือปรบัปรุงและพัฒนาเว็บไซตข์องสถาบันฯให้มี
ความสวยงาม ทันสมัย รองรับกับเทคโนโลยีใน
ปัจจบุัน 

2) เพ่ือปรบัปรุงและพัฒนาเว็บไซตใ์ห้เป็นสากลมาก
ยิ่งข้ึน 

3) เพ่ือปรบัปรุงและพัฒนาเว็บไซตข์องสถาบันฯ ให้มี
ข้อมูลท่ีหลากหลายและครอบคลุมภารกิจทุกด้าน
ขององค์กร 

4) เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในทุกๆ 
ด้านของหน่วยงาน เช่น โครงการท่ีดําเนินงานตาม
แผนปฏบิัติการประจําปี และผลการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจําปี  เปน็ตน้ 

ปี 2560-2563

3 โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตหน่วยงานภายใน 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการระบบ
อินเตอร์เน็ตให้สามารถใช้งานได้อย่างครอบคลุม
และมีประสทิธิภาพสูงสุด รองรับการให้บริการ
นักเรียน นักศกึษา ครูอาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา 

ปี 2559-2563



 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559-2563) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ทั้งส่วนกลางและหน่วยงานส่วนกลางที่ต้ังในภูมิภาค) 
33 

   

ลําดับ ชื่อแผนงาน  / โครงการ  วัตถุประสงค ์
ระยะเวลาที่
ต้องการ 

4 โครงการติดต้ังระบบสํารองข้อมูล
ข้อมูลสารสนเทศ 

เพ่ือเก็บสํารองข้อมูลของระบบสารสนเทศของ
สถาบันฯ ลดความเสี่ยงในสญูหายข้อมูล สามารถ
ทดแทนการให้บริการได้อย่างรวดเร็วเมื่อระบบ
หลักมีปัญหา 

ปี 2560

5 โครงการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
เพ่ิมเติมและทดแทน 

1) เพ่ือทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ต่อพ่วงเดิมที่ล้าสมัย เสื่อมสภาพ และมีอายุการ
ใช้งานเกินกว่า 5 ปี 

2) เพ่ือให้รองรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่พ่ิม
มากขึ้นภายในสถาบันฯ 

3) เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
หน่วยงานในสังกัดสถาบันฯ ให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

4) เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกระดับ
การศึกษาให้มคีวามพร้อมด้านเครื่องมือในการ
จัดการศึกษาที่มีความทันสมยั 

ปี 2559-2563

6 โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ 

เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับเช่ือมโยงข้อมูล
ภายในหน่วยงานในสังกัดได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่างส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ปี 2559-2563

7 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ
การใช้ระบบสารสนเทศกลางและโปรแกรม
ประยุกต์ต่างๆ 

2) เพ่ือให้บุคลากรนําความรู้ไปพัฒนาการ
ปฏิบัติงานของตน 

3) เพ่ือพัฒนาความรู้และเพ่ิมทักษะของบุคลากร 
ในการใช้เคร่ืองมือที่มีอยู่ให้มปีระสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น 

4) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรในการใช้
ระบบสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 

ปี 2559-2563



 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559-2563) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ทั้งส่วนกลางและหน่วยงานส่วนกลางที่ต้ังในภูมิภาค) 
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ลําดับ ชื่อแผนงาน  / โครงการ  วัตถุประสงค ์
ระยะเวลาที่
ต้องการ 

8 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและฐานข้อมูลเพ่ือ
การบริหารการบริการและการ
ปฏิบัติงาน 

มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร และการบริการ
วิชาการที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อย่างครบวงจร และมคีวามรวดเร็วในการให้บริการ 
ตอบสนองกับผู้ใช้บริการ ด้วยความมีเสถียรภาพ
รองรับเทคโนโลยีสมัยใหม ่

ปี 2560-2563

9 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
การเช่ือมโยงระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 

1) เพ่ือพัฒนาโครงข่ายพ้ืนฐานให้สามารถเช่ือมโยง
ข้อมูลการให้บริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

2) เพ่ือพัฒนาระบบโครงข่ายอินเตอร์ให้เพียงพอ
ต่อการใช้งานและรองรับการให้บริการเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) เพ่ือรองรับการขยายการให้บริการด้าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุมทุกพ้ืนทีข่อง
หน่วยงาน 

ปี 2561

10 โครงการจัดต้ังศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1) เพ่ือเป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของทุกหน่วยงานในสังกัด 

2) เพ่ือเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3) เพ่ือเป็นศูนย์การแก้ไขปัญหาด้านระบบงาน
คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และ
ระบบสารสนเทศของสถาบันฯ 

ปี 2560-2563

 
ความต้องการใช้ระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ผลจากการสํารวจข้อมูลพ้ืนฐานด้าน ICT ประกอบกับการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง และ
การจัดประชุมกลุ่มย่อย พอสรุปความต้องการใช้งานระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ ดังน้ี 

 
ชื่อระบบ  วัตถุประสงค์ เหตุผลและความจําเปน็

1.ระบบการเรียนการสอน
ออนไลน์ 
 

1) เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา เรียนรู้
ผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยตัวเอง  
2) เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ ให้มี
ความน่าสนใจ  

เพ่ือให้การพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ความทันสมัย และน่าสนใจ สามารถ
เรียนรู้ได้ด้วยตัวเองระบบe-Learning 
เป็นรูปแบบการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์



 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559-2563) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ทั้งส่วนกลางและหน่วยงานส่วนกลางที่ต้ังในภูมิภาค) 
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ชื่อระบบ  วัตถุประสงค์ เหตุผลและความจําเปน็
3) เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนในรูปแบบใหม่ ที่มีความทันสมัย 

รูปแบบใหม่โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง โดย
สามารถเรียนรูไ้ด้ตามอัธยาศัยทุกที่ ทุก
เวลา และยังสามารถเลือกเรียนได้ตาม
ความสามารถและความสนใจของตนเอง
อีกด้วยโดยรูปแบบการนําเสนอผ่านสื่อ
มัลติมีเดียทั้งบทความ ภาพเสียงหรือวิดีโอ
ในรูปแบบที่สามารถโต้ตอบได้เสมือนการ
เรียนในห้อง 
เรียนปกติ 

2.ปรับปรุงระบบบริหาร
การศึกษา 
 

เพ่ือให้บริการนักเรียน นักศกึษา ใน
การลงทะเบียนออนไลน์ ตรวจสอบ
การเรียน ตรวจสอบตารางเรียน
ตารางสอน และให้บริการประมวล
การศึกษา  

การลงทะเบียน การตรวจสอบผลการ
เรียนต่างๆ เป็นไปด้วยความยากลําบาก 
การจัดเก็บฐานยังใช้โปรแกรม Excel ใน
การจัดเก็บข้อมูล ซึ่งไม่สามารถท่ีจะ
ให้บริการออนไลน์ได้ ดังน้ันการเพ่ิมการ
ให้บริการที่สะดวกและรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ จึงจําเป็นต้องพัฒนาระบบ
สารสนเทศให้ตอบสนองกับผู้รับบริการ
และผูใ้ช้งาน 

3. ระบบบริหารการ
ปฏิบัติงาน 
 

โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
1) เพ่ือเป็นเคร่ืองมือของฝ่ายบริหารใน
การกํากับติดตามเพ่ือให้ส่วนราชการ
และจังหวัด สามารถบรรลุเป้าหมาย
ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสทิธิผล และ 
2) เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชานําผลการ
ประเมินการปฏิบัติราชการไปใช้
ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
และการให้เงินรางวัลประจําปีแก่
ข้าราชการพลเรือนสามัญตามหลักการ

ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
(Performance Management) เป็น
ระบบ เพ่ือผลักดันให้ผลการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการบรรลุเป้าหมาย 
โดยการเช่ือมโยงเป้าหมายผลการปฏิบัติ
ราชการในระดับองค์กร หน่วยงานและ
ระดับบุคคลเข้าด้วยกัน ซึ่งต้ังอยู่บนฐาน
กระบวนการความต่อเน่ือง ต้ังแต่ 
1) การวางแผนการปฏิบัติงานที่จะต้องทํา
ให้ชัดเจน และสอดคล้องกับทิศทางตาม
ยุทธศาสตร์ขององค์กร 
2) การติดตามผลการปฏิบัติงานเพ่ือให้
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ชื่อระบบ  วัตถุประสงค์ เหตุผลและความจําเปน็
ของระบบคุณธรรม อันจะเป็นการ
สร้างขวัญกําลงัใจและแรงจูงใจในการ
พัฒนาผลงานของข้าราชการหลักการ
ของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล 

ผู้บังคับบัญชากํากับ ดูแล ใหค้ําปรึกษาแก่
ผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง 
3) การพัฒนาผลการปฏิบัติงานเพ่ือ
ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานทํางานได้ดีย่ิงขึ้น 
4) การประเมนิผลการปฏิบัติราชการเพ่ือ
วัดความสําเร็จของงาน โดยเทียบกับ
เป้าหมายที่กําหนดไว้ต้ังแต่แรก และ 
5) การนําผลท่ีได้จากการประเมินไป
ประกอบการพิจารณาตอบแทนความดี
ความชอบแก่ผู้ปฏิบัติงานนอกจากน้ัน 
ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานยังเป็น
กระบวนการที่ให้ความสําคญักับการมีส่วน
ร่วมระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ปฏิบัติงาน 
ในการผลักดันผลการปฏิบัติราชการให้
สูงขึ้น และสอดคล้องกับทิศทาง เป้าหมาย 
ผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจของส่วนราชการ โดย
มีการนําตัวช้ีวัดผลงานหลัก (Key 
Performance Indicators - KPIs) มาใช้
เป็นเคร่ืองมือกําหนดเป้าหมายการทํางาน
ของบุคคลร่วมกัน ซึ่งผู้บังคับบัญชา
สามารถติดตามผลการปฏิบัติงาน หา
แนวทางในการพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด
ผลงานหลักที่กําหนดน้ันๆ เพ่ือจะได้ให้
สิ่งจูงใจสําหรับการเสริมสร้างแรงจูงใจ
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่มีผลการปฏิบัติ
ราชการดี เกิดผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 

4. ระบบประเมินผลการ
เรียนการสอน 
 

1) เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนและรายวิชาของครู อาจารย์
ผู้สอน 
2) เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามสี่วนร่วม

การประเมินการสอน การประเมินรายวิชา
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เป็นขั้นตอน
หน่ึงของการพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนของคณะวิชา เน่ืองจากการ
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ชื่อระบบ  วัตถุประสงค์ เหตุผลและความจําเปน็
ในการให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
ต่อการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
3) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 

ประเมินการสอนเป็นการสะท้อนข้อมูลทั้ง
ในส่วนปัจจัยนําเข้า (Input) กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน (Process) ให้
อาจารย์ผู้สอนและคณะวิชาได้ทราบ และ
เป้าหมายสุดท้าย คือ พัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ให้นักศกึษา 

 5.ระบบ Help desk  เพ่ือให้บริการช่วยเหลือและแก้ปัญหา
เบ้ืองต้นเก่ียวกับปัญหา และบริการ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยเพ่ิมช่อง
ทางการติดต่อขอรับบริการให้สามารถ
รับเรื่อง/ตอบหรือช่วยแก้ปัญหาได้
อย่างรวดเร็วขึ้น 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นสถาบันที่จัด
การศึกษา โดยสํานักงานอธิการบดีเป็น
หน่วยที่ทําหน้าที่สนับสนุนการให้บริการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน
ในสังกัด  ปัจจบัุนการให้ให้บริการด้าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบ
ฐานข้อมูล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
และระบบคอมพิวเตอร์ ประสบกับปัญหา
ในด้านเทคนิค ไม่มีบุคลากรที่มีความ
ชํานาญในตรวจซ่อมบํารุงเบ้ืองต้น หรือ
ขาดอุปกรณ์ต่างๆ เก่ียวกับการใช้
คอมพิวเตอร์ สถาบันฯ ได้เห็นความสําคัญ
และความจําเป็นที่จะให้บริการในการ
ตรวจซ่อมเบ้ืองต้นและให้คําปรึกษาแก่
หน่วยงานที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 
จึงมีความจําเป็นต้องมีการพัฒนาระบบ 
Help Desk เพ่ือให้บริการรับเรื่องและ
ตอบปัญหาเทคนิคคอมพิวเตอร์ผา่นทาง
เว็บไซต์ของสถาบันฯ 

6.ระบบบริหารทรัพย์สิน 1) เพ่ือรวบรวมทรัพย์สินของสถาบัน
2) เพ่ือจัดทําทะเบียนทรัพย์สินใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
3) เพ่ือให้มีฐานข้อมูลทรัพย์สินฐาน
เดียวกัน 
4) เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการคํานวณค่า

ในปัจจุบันการทํางาน มีการนําเทคโนโลยี
มาเพ่ือช่วยในการปฏิบัติงาน การ
ปรับเปลี่ยนการบริหารงานจากระบบเดิม
เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเป้าหมายใน
การจัดเก็บข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ก็ได้นํา
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ชื่อระบบ  วัตถุประสงค์ เหตุผลและความจําเปน็
เสื่อมราคา และคํานวณต้นทุน
5) เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหาร
ทรัพย์สินของสถาบันฯ 

เทคโนโลยีมาในเพ่ือช่วยในการปฏิบัติงาน
ซึ่งสถาบันฯมีหน่วยงานในสังกัดทั้ง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 19 หน่วยงาน
และมีปริมาณครุภัณฑ์เป็นจํานวนมาก ทํา
ให้ยากต่อบริหารทรัพย์สิน เพ่ือให้การ
บริหารทรัพย์สนิมีประสิทธิภาพ จึงมีความ
จําเป็นอย่างมากที่ต้องมีระบบเข้ามา
ควบคุมและเช่ือมต่อให้เป็นข้อมูลเดียวกัน 
การพัฒนาโปรแกรมดังกล่าวขึ้นก็เพ่ือ ให้
หน่วยงานลดเวลาการปฏิบัติงาน มี
ความถูกต้องแม่นยําในการบริหาร
ทรัพย์สิน และคํานวณค่าเสื่อมราคา 
รวมถึงการส่งข้อมูลใหฝ้่ายบริหาร
ทรัพย์สินได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

7.ระบบจัดเก็บองค์ความรู้ 1) เพ่ือพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลองค์
ความรู้ด้านต่างๆ การบริการวิชาการ 
ให้เป็นระบบและให้มีประสทิธิภาพ 
2) เพ่ือพัฒนาระบบกลไกการบริการ
วิชาการ ให้สามารถใช้เทคโนโลยีใน
การบริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
3) เพ่ือแสดงออกถึงบทบาทความ
รับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ 
ในการส่งเสริมการบริการวิชาการที่
เน้นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นแหล่ง
ปลูกฝัง นักเรียน นักศึกษาใหม้ีจิตใจใน
การอนุรักษ์ การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ของประเทศ ซึง่ปัจจุบันสถาบันฯ ได้ให้
ความสําคัญในการที่จะให้คร ูอาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดทําองค์
ความรู้เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูล ในศึกษาเป็น
ต้นแบบ  ปัจจบัุนได้มีการพัฒนาองค์
ความรู้ใน มากขึ้น ซึ่งเป็นข้อมูลในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น รูปแบบที่เป็นกระดาษ วิดีโอ 
รูปภาพ และเสียง แต่ยังไม่มรีะบบจัดเก็บ
ข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จึง
จําเป็นต้องพัฒนาระบบจัดเก็บองค์ความรู้
ในรูปแบบของฐานข้อมูล ที่สามารถ
จัดเก็บได้ทั้งภาพ เสียง วีดิโอ ไฟล์ ฯลฯ 
เพ่ือช่วยให้การสืบค้นได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว  
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สภาพปัจจุบันของบุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีบุคลากรรวมทั้งสิ้นจํานวน 1,568 คน โดยมีผู้รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จําแนกตาม

ตําแหน่งและหน่วยงานในสังกัด ณ เดือนตุลาคม 2558 ดังนี้ 
1. ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ สังกัด จํานวน 
1 นางสาวจําลอง  แจม่นาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ชํานาญการ 
เสนอนโยบายการบริหารงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

สํานักงานอธิการบดี 1 

2 นายสมชาย  ปฐมฐานะกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชํานาญการ 

ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล สํานักงานอธิการบดี 1 

3 นายธนาธรณ์  มาสม นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติการ 

ดูแลระบบสารสนเทศ ,ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
และระบบฐานข้อมูล 

สํานักงานอธิการบดี 1 

4 นายสุภัค เฉยเจริญ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติการ 

ดูแลระบบสารสนเทศ ,ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
และการบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ 

สํานักงานอธิการบดี 1 

5 ว่าที่ ร.ต.กิจติพงษ์  แจ่มนาม นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
(พนักงานราชการ) 

ดูแลระบบงานเอกสารภายในสถาบันฯและงาน
บริหารทั่วไปของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สํานักงานอธิการบดี 1 

6 นางสาวพัชรดา นาคา นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
(พนักงานราชการ) 

ดูแลระบบงานเอกสารภายในสถาบันฯและงาน
บริหารทั่วไปของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สํานักงานอธิการบดี 1 
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2. ครู อาจารย์ ที่ทําหน้าที่รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจําคณะ และวิทยาลัยในสังกัด 
ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ สังกัด จํานวน 

1 นายอาทิตย์  สขุล้วน นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ 

ดูแลระบบเว็บไซต์ การเผยแพร่ข่าวสารของคณะ คณะศิลปนาฎดุริยางค์ 1 

2 นางสาวตรีรัตน์  วิสุทธิพันธ์ นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ 

ดูแลงานระบบทะเบียนประจําคณะ คณะศิลปนาฎดุริยางค์ 1 

3 นายชยากร  เรืองจํารูญ อาจารย์ ดูแลงานระบบเว็บไซต์ ระบบสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์ 

คณะศิลปวิจิตร 1 

4 น.ส.กมลรส  ชัยศรี นักจัดการงานทั่วไป ดูแลระบบเว็บไซต์ การเผยแพร่ข่าวสารของคณะ คณะศิลปวิจิตร 1 
5 นางสาวพิชญา ดํานิล อาจารย์ ดูแลระบบเว็บไซต์ การเผยแพร่ข่าวสาร ระเบียบ

ข้อบังคับ คําสั่ง ของคณะ 
คณะศิลปศึกษา 1 

6 นายศรายุทธิ์  หอมเย็น อาจารย์ เว็บไซต์ข้อมูลวิชาการของภาคและคณะ คณะศิลปศึกษา 1 
7 น.ส.ธัญญาลักษณ์ ใจเที่ยง อาจารย์ งานบริการระบบห้องสมุดประจําคณะ คณะศิลปศึกษา 1 
8 น.ส.ธนรรธร เลิศบําเพ็ญทรพัย์ นักวิชาการศึกษา ดูแลงานระบบทะเบียนประจําคณะ คณะศิลปศึกษา 1 
9 นายเสกสรรค์ ขวัญศร ี ครู ดูแลงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

ประจําวิทยาลัย 
วิทยาลัยช่างศิลป 1 

10 นางสาวไพรินทร์ ชมมะล ิ ครู ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต วิทยาลัยช่างศิลป 1 
11 นายศุภชัย ระเห็ดหาญ ครู (คศ.2) ระบบสารสนเทศและระบบอินเตอร์เน็ต วิทยาลัยช่างศิลป

นครศรีธรรมราช 
1 
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ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ สังกัด จํานวน 
12 นายพีรวัฒน์ อินนุพัฒน์ พนักงานราชการ ระบบอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์ วิทยาลัยช่างศิลป

นครศรีธรรมราช 
1 

13 นางสาวพิมพ์ชนก ซิมกลาง ครู จัดระบบดูแลเครื่องคอมฯและ Sever วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 1 
14 นายธเรศ พิศชาติ ครูชํานาญการ ICT การเรียนการสอน วิทยาลัยนาฏศิลป 1 
15 นายฐิติพงษ์  เปล่งรัตน์ ครู ดูแลซ่อมบํารุง วิทยาลัยนาฏศิลป 1 
16 นายปราโมทย์  โต้งทอง ครู เว็บไซต์วิทยาลัย วิทยาลัยนาฏศิลป 1 
17 นายอภิชัย  เฉยเจริญ พนักงานราชการ ดูแลซ่อมบํารุง วิทยาลัยนาฏศิลป 1 
18 นายพงศพล  กาญจินดา รองผู้อํานวยการ

ฝ่ายบริหาร 
ดูแลระบบสารสนเทศประจําวิทยาลัย วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 1 

19 นายเชาวลิศ  ทองคํา  หัวหน้าฝ่ายเทคโนฯ ดูแลเว็บไซต์และระบบคอมของวิทยาลัย วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 1 
20 นางสาวกาญจนา  วงศ์ม่าน บรรณารักษ์หอ้งสมุด ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 1 
21 นายธนาธิป  นามีผล ครูสอนคอมพิวเตอร์ ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 1 
22 นายจันทร์  แก้วจิโน ครูชํานาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่รองผอ. 
ฝ่ายบริหาร 

ดูแลการบริหารและการกําหนดนโยบายด้านไอทีของ
วิทยาลัย 

วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 1 

23 นายสิทธิพร  สถาพร นายช่างไฟฟ้า
(หัวหน้างานสารสนเทศ) 

ดูแลภาพรวมระบบสารสนเทศของวิทยาลัย วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 1 

24 นายวิษณุนารถ  
วุฒิกนกกาญจณ์ 

ครู (คศ.2) ดูแลและบริหารงานภาพรวมระบบสารสนเทศของ
วิทยาลัย 

วิทยาลัยนาฏศิลป
นครราชสีมา 

1 
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ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ สังกัด จํานวน 
25 นายประภา วิสันเทียะ ครูอัตราจ้าง

(ดนตรีพื้นเมือง) 
เก็บข้อมูล, Multimedia วิทยาลัยนาฏศิลป

นครราชสีมา 
1 

26 นายเกียรติศักดิ์ หมวกขุนทด ครูอัตราจ้าง 
(คอมพิวเตอร์) 

Admin, Programmer วิทยาลัยนาฏศิลป
นครราชสีมา 

1 

27 นายเบญจพล  จันทรมานะ พนักงานราชการ ดูแลระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช 

1 

28 นายอานนท์  ไกรแก้ว ครู (คศ.2) ดูแลระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช 

1 

29 นายธีระศักดิ์  ชายเกตุ ครู ดูแลระบบงานทั่วไปและดูแลระบบสารสนเทศของ
วิทยาลัย 

วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 1 

30 นายสัญญา  จนัทร์สุวรรณ ครู ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 1 
31 นายเนรศร์  ทรงกรด ลูกจ้างชั่วคราว ดูแลระบบสารสนเทศของวิทยาลัย วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 1 
32 นายอดิเรท  โครตา ครู (คศ.3) ดูแลระบบเว็บไซต์ การเผยแพร่ข่าวสาร 

ของวิทยาลัย 
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 1 

33 นายรัตนศักดิ์  สมนสิงห์  ครู ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตของวิทยาลัย 

วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 1 

34 นางสาวพิมพ์ฉัตราพร  
ดวงสร้อย 

ครู (คศ.3) ดูแลระบบทะเบียนและประมวลผลออนไลน์และ
เว็บไซต์วิทยาลัย 

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 1 
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ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ สังกัด จํานวน 
35 นายกฤษณะ  อํานวยผล ครู ดูแลเว็บไซต์ ระบบประชาสัมพันธ์ ระบบ

คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ
วิทยาลัย 

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 1 

36 นายพรเทพ  ศรีรัตนานนท์ ครู ดูแลระบบเครือข่าย/เครื่องคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 1 
37 นายนิติ  เอมโอด ครู ดูแลเว็บไซต์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 1 
38 นายประภัสร์  คล้ายสุบรรณ ครู คศ. 2 ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

อินเตอร์เน็ตของวิทยาลัย 
วิทยาลัยนาฏศิลป

สุพรรณบุร ี
1 

39 นายจักรพันธุ์  วิริยะประสิทธิ์ นักวิชาการศึกษา ดูแลระบบทะเบียนและประมวลผลออนไลน์และ
เว็บไซต์วิทยาลัย 

วิทยาลัยนาฏศิลป
สุพรรณบุร ี

1 

40 นายมลตรี เขียวมณี ครู ดูแลระบบโสตฯของวิทยาลัย วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 1 
41 นางนงลักษณ์ เขียวมณี ครู ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 1 
42 นายวรกิตติ์ หยกประดิษฐ์ ครู ดูแลระบบอินเตอร์เน็ตภายในวิทยาลัย วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 1 
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สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงและการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) 
ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พอสรุปได้ดังน้ี 

1. ปัจจุบันมีแนวนโยบายการรักษาความปลอดภัยด้าน ICT และสนับสนุนมาตรฐานการจัดเก็บ
ข้อมูลงานวิจัยเพ่ือการให้บริการ แต่ขาดแคลนกําลังคนด้านเทคนิค 

2. ต้องการนําเสนอผลงานสร้างสรรค์ด้วยการใช้ ICT เป็นกลไกสําคัญ 
3. ต้องการพัฒนาระบบห้องสมุดดิจิทัล (กําลังอยู่ระหว่างเขียนโครงการ) 
4. ต้องการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลความรู้ทุกชนิดในรูปแบบดิจิทัล เช่น หนังสือ ตํารา ท่ารํา 

เป็นต้น เพ่ือลดความสิ้นเปลืองสถานที่ และสามารถจัดเก็บได้อย่างถาวร 
 

นอกจากน้ีคณะผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง ยังให้ความอนุเคราะห์การจัดประชุมกลุ่ม
ย่อย (Focus Group) เพ่ือระดมความคิดเห็นและความต้องการพัฒนาระบบ ICT พอสรุปได้ดังน้ี 

1. ต้องการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเครือข่ายภายในสถาบัน และการเช่ือมโยงร่วมกับ
กระทรวง 

2. ต้องการเช่ือมโยงระบบห้องสมุดไปยังหอสมุดแห่งชาติและอ่ืนๆอย่างมีเอกภาพ รวมทั้ง
สนับสนุนการเผยแพร่ปริญญานิพนธ์ (Abstract) ในระดับบัณฑิตศึกษาด้วย 

3. ต้องการพัฒนาแบบเรียน e-Learning  
4. ต้องการพัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณ และบริหารเงินนอกงบประมาณ อย่างน้อย

เพ่ือประโยชน์ในการคํานวณเงินเหลือจ่ายได้อย่างรวดเร็ว 
5. ต้องการพัฒนาระบบสํานักงานอัตโนมัติ (e-Office) เช่น ระบบ e-Meeting เป็นต้น 
6. ต้องการบูรณาการระบบสารสนเทศภายใน ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีเสถียรภาพที่ดี โดยมี

ผู้ดูแลระบบงานและฐานข้อมูล ทั้งในด้านเทคนิคและกระบวนการ 
7. ต้องการบูรณาการระบบสารสนเทศร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น เช่ือมโยงข้อมูลร่วมกับ

กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) การประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกับ กพร. เป็นต้น 
8. การพัฒนา ICT จําเป็นต้องลําดับความสําคัญ เพ่ือดําเนินการได้อย่างเหมาะสม 

 
สําหรับการจัดประชุมกลุ่มย่อยของครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันบัณฑิต 

พัฒนศิลป์ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) มีการนําเสนอปัญหา
อุปสรรคและความต้องการในการปรับปรุงด้าน ICT สามารถสรุปผลการประชุมได้ ดังน้ี 

1. ต้องการระบบบริหารการศึกษา เพ่ือติดตามเงินรายได้ของสถาบันฯ และต่อยอดจากการรับ
จ่ายเงินลงทะเบียนของนักศึกษาผ่านระบบสารสนเทศ เช่น เงินจากกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) เป็นต้น 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการจัดทําฐานข้อมูลแยกตามระดับการศึกษา  
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2. ต้องการแผนบริหารความเส่ียงด้าน ICT ซึ่งปัจจุบันใช้บริการ Cloud ของสํานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) ในการประมวลผลสารสนเทศทุกระบบ และกําลังวางแผนใช้เครือข่าย Uninet เป็น
เครือข่ายสํารอง (Backup line) 

3. ต้องการระบบการเรียนการสอนแบบ Online จําแนกตามระดับการศึกษา 
4. ต้องการระบบบริหารทรัพย์สินของสถาบันฯแบบรวมศูนย์ (Center) ซึ่ งปัจจุ บันใช้ 

Application ของกรมบัญชีกลาง (Stand alone) จึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการท่ีเพ่ิมมากขึ้นได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เช่น การจัดห้องเรียนจําแนกตามระดับการศึกษา การจัดสรรอุปกรณ์ดนตรี (เก่า-ใหม่) ที่ทุก
ฝ่ายสามารถเข้าถึงร่วมกันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

5. การพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (DOC : Department Operation Center) จะต้อง
ตอบสนองการนําเสนอข้อมูลที่น่าสนใจและเหมาะสม (ในฐานของเจ้าของข้อมูล) รวมทั้งประเด็นข้อมูลสําคัญที่
จําเป็นต้องนําเสนอต่อรัฐบาลและสาธารณะ 

6. ต้องการเพ่ิมประสิทธิภาพและเสถียรภาพของระบบเครือข่ายที่ เหมาะสมกับวิทยาลัย
นาฏศิลป์ทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันใช้เครือข่ายภาครัฐ (GIN) โดยมีการใช้ระบบ ADSL (CAT) เป็นเครือข่ายสํารอง
และสามารถใช้ระบบอินเทอร์เน็ตได้เพียงบางอาคารซึ่งอาจเน่ืองมาจากสภาพความพร้อมของอาคารสถานท่ี
และการออกแบบรองรับด้าน ICT ร่วมกับส่วนกลาง 

7. วิทยาลัยต่างๆ มีการใช้ระบบ Wifi ของ TOT และเครือข่าย GIN 
8. ต้องการระบบสนับสนุนการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนทางวิชาการอ่อน 

เพ่ือให้ผ่านการสอบระดับชาติได้อย่างสมภาคภูมิ เช่น GAT/PAT เป็นต้น 
9. ต้องการการจัดสรรคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอ เช่น เครื่องประจําห้องเรียนอัจฉริยะของแต่ละ

วิทยาลัย 
10. ต้องการพัฒนาบุคลากรและความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career path) เพ่ือดําเนินการด้าน 

ICT ประจําของแต่ละส่วนงาน เช่น การจัดสรรอัตรากําลังประจําสําหรับงานทะเบียนและวัดผล เป็นต้น อย่าง
น้อยเพ่ือเตรียมทดแทนการใช้บุคลากรที่ไม่ตรงกับสายงาน ในปัจจุบัน 

11. ต้องการพัฒนาระบบจัดการข้อมูลนักเรียน ให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกง่ายดาย มี
เสถียรภาพ และที่สําคัญควรบูรณาการเป็นโปรแกรมเดียว แต่ใช้งานได้ครบทุกมิติการรายงานผลตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยที่เก่ียวข้อง (ทํานองเดียวกับโปรแกรมของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน) เพราะในปัจจุบัน แม้ผู้ใช้จะมีประสบการณ์แต่หลายโปรแกรมก็ยังไม่สมบูรณ์ จึงมีการปรับปรุง
บ่อยๆ ส่งผลให้ต้องศึกษาวิธีการตลอดเวลา นอกจากน้ีการส่งต่อ/มอบหมายงานให้ผู้อ่ืนหรือผู้มารับหน้าที่ใหม่ 
จะดําเนินการได้อย่างยากลําบาก 

12. ต้องการแผนบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบและกระบวนการ จากสถาบันกระจายลงสู่
ภูมิภาคอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งจัดให้มีผู้เช่ียวชาญในการช่วยกํากับดูแล 
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13. ลดภาระการกรอกข้อมูลซ้ําซ้อนจากความจําเป็นที่ต้องใช้งานหลากหลายระบบ เช่น ปพ.1 
ใช้ระบบ e-Citizen ปพ.7 ใช้ระบบ GPA55 ส่วน ปพ.2 และ ปพ.3 ต้องจัดทําเอง เป็นต้นเน่ืองจากแต่ละระบบ
ไม่สามารถรองรับการจัดทํารายงานได้แตกต่างกันและไม่ครบทุกมิติ 

14. ลดภาระการจัดทําข้อมูลและเอกสารของครู นอกจากน้ีควรรักษาระดับการใช้โปรแกรมให้
คงที่ ไม่ควรเปลี่ยนรุ่น (Version) บ่อย เพราะจะส่งผลกระทบต่อการจัดทําหลักสูตรและการประเมินผลเป็น
ประโยชน์ต่อแนวทางการคืนครูให้แก่นักเรียน 

15. ต้องการพัฒนาศักยภาพด้าน ICT ที่เหมาะสมแก่บุคลากรแต่ละฝ่าย เพ่ือให้ทันความก้าวหน้า
และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

16. ปรับปรุงประสิทธิภาพและเสถียรภาพของระบบเครือข่าย ส่งผลให้เกิดความเสียหายระหว่าง
การจัดเก็บและบันทึกข้อมูล 

17. ต้องการระบบ One Stop Service เพ่ือให้บริการข้อมูลนักเรียนและผู้ปกครอง ที่มักกลับมา
ขอข้อมูลผลการเรียน รวมท้ังการขอรับรองผลการเรียนจากหน่วยงานต่างๆท้ังภาครัฐและเอกชน 

18. ต้องการพัฒนาและอบรมเจ้าหน้าที่แบบเป็นขั้นตอน (On the job training) อย่างต่อเน่ือง
หรือวาระประจํา เพราะศักยภาพของแต่ละบุคคลไม่เท่าเทียมกัน และมีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลบ่อย  

19. ต้องการเช่ือมโยงฐานข้อมูลประวัตินักเรียนทั้งภายในและภายนอกสถาบัน เป็นประโยชน์ต่อ
การเบิกงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายหัวของนักเรียน และอํานวยความสะดวกต่อการนําข้อมูลไปใช้ใน
ระบบงานอ่ืน 
 
ข้อเสนอแนะด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 

การรักษาความม่ันคงปลอดภัยในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งใน
ประเด็นการรักษาความลับของข้อมูล (Confidential) ความถูกต้องเช่ือถือได้ของข้อมูล (Integrity) และความ
มีเสถียรภาพในการใช้งานได้อย่างต่อเน่ือง (Availability) สมควรจะดําเนินกระบวนการ/กิจกรรมสําคัญต่างๆ 
ประกอบด้วย 

1. กําหนดแนวนโยบาย/แนวปฏิบัติ ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางการจัดทําแผนบริหารความเส่ียง แผนการรักษาความม่ันคงปลอดภัย 
และแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ของกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานภายใต้สังกัด
กระทรวงวัฒนธรรมได้อย่างเป็นเอกภาพ 

2. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ และสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
เพ่ือให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย มีความรู้ความเข้าใจในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความสุ่มเสี่ยงในการกระทําความผิดโดยไม่เจตนา 
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บทวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (SWOT Analysis) 
ผลการวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ด้วยเทคนิคการประเมิน

ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก (SWOT Analysis) ที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานด้าน ICT ของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ (ทั้งส่วนกลางและหน่วยงานส่วนกลางที่ต้ังในภูมิภาค) สามารถสรุปได้ดังน้ี 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1. ผู้บริหารระดับสูงมีความตระหนักและให้ความสําคัญ

ต่อการพัฒนาฐานข้อมูลองคค์วามรู้ด้านศิลปและ
วัฒนธรรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 
และการเผยแพร่สู่สาธารณะ 

2. ทีมงานเทคนิคด้าน ICT มีความมุ่งมั่นอย่างเข้มแข็ง  
ที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมลู ภายใต้
ข้อจํากัดและปัญหาอุปสรรคที่มากมาย 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใช้งาน ICT ให้ความ
ร่วมมือในการจัดเก็บและจัดทําข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
เป็นอย่างดี แม้ในบางโอกาสจะขาดแคลนเครื่องมือ
และงบประมาณ 

4. มีข้อมูลองค์ความรู้ที่สั่งสมไว้ เพ่ือรอการจัดระบบให้อยู่
ในรูปแบบที่สามารถจะนํามาประมวลผลและเผยแพร่
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมากมาย ซึง่บางส่วน
ได้มีการนําเสนอบนเว็บไซต์บ้างแล้ว 

5. มีครูอาวุโสที่เพียบพร้อมด้วยองค์ความรู้ด้านศิลปะ 
และวัฒนธรรม สามารถให้คําปรึกษาแนะนําในการ
สอบทานข้อมลูองค์ความรู้ต่างๆ เพ่ือการเผยแพร่ได้
อย่างถูกต้องน่าเช่ือถือ 

6. ข้อมูลองค์ความรู้ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็น
ข้อมูลพ้ืนฐานสําคัญที่จําเป็นหรือมีความต้องการใช้
งานของหน่วยงานภายนอกหลายแห่ง (ทั้งภาครัฐและ
เอกชน) เช่น กระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น 

7. มีหน่วยงานในสังกัดกระจายตัวครอบคลุมอยู่ทั่ว
ประเทศ ส่งผลให้สามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างทั่วถึง
ทุกพ้ืนที่ในเวลาอันรวดเร็ว 

1. นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน ICT ยัง
ไม่ได้รับการตอบสนองอย่างเป็นรูปธรรม ซึง่อาจ
เน่ืองมาจากอ่อนประชาสัมพันธ์ หรือขาดแผนงาน/
กฎระเบียบที่เป็นลายลักษณอั์กษร 

2. การจัดสรรเคร่ืองมืออุปกรณ์ที่จําเป็นต่อการทํางาน
ด้าน ICT มีอยู่อย่างจํากัด ซึ่งไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการใช้งานและส่วนใหญ่เริ่มมีความล้าสมัย 

3. ผู้ใช้ ICT บางส่วนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ได้ด้วยตัวเองจําเป็นต้องแจ้งเรื่องและรอนักเทคนิค
จากส่วนกลางมาช่วยดําเนินการ 

4. กระบวนการพัฒนาข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการและ
การเผยแพร่องค์ความรู้ อาจขาดความเป็นเอกภาพ 
เน่ืองจากต้องจัดเก็บข้อมูลที่หลากหลายระบบ 

5. ความถูกต้องน่าเช่ือถือของข้อมูลที่จัดเก็บและนําไป
เผยแพร่บางส่วน อาจขาดการตรวจสอบตามวิธีการ/
หลักการ/แนวทางที่เหมาะสม 

6. ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาระบบ
สารสนเทศและฐานข้อมูล ทีอ่าจไม่เหมาะสมตามหลัก
วิชาการทางคอมพิวเตอร์ 

7. หน่วยงานในสังกัดมีการกระจายตัวอยู่ในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค ส่งผลให้ต้องลงทุนงบประมาณด้าน 
ICT เพ่ิมขึ้น เน่ืองจากไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้ 

8. การสื่อความเข้าใจระหว่างทีมงานทางเทคนิคกับครู
และบุคลากรทางการศึกษา ที่อาจไม่ค่อยตรงกัน 

9. เสถียรภาพของระบบเครือข่ายและของซอฟต์แวร์ ที่
อาจไม่สามารถตอบสนองการใช้งานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 
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โอกาส (Opportunity) ข้อจํากัด (Threat) 
1. รัฐบาลให้ความสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

ดิจิทัล (Digital Economy) ซึง่จําเป็นต้องใช้
มรดกทางวัฒนธรรมเป็นต้นทุนจากข้อมูลองค์
ความรู้ในการนําไปต่อยอดการพัฒนาสร้างสรรค์
เชิงพาณิชย์และการท่องเที่ยว 

2. เทคโนโลยีปัจจบัุนเอ้ือต่อการจัดเก็บและ
ถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมในรูปแบบดิจิทลั 
ได้อย่างสะดวกง่ายดาย 

3. เกิดกระแสการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจในระดับนานาชาติ ส่งผลต่อ
การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ชุมชนระดับท้องถิ่นและ
ระดับชาติของไทย ซึ่งจะช่วยผลักดันการเผยแพร่
ข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มีความรุนแรงมาก
ขึ้นอีก 

4. หน่วยงานภายนอกพร้อมให้การสนับสนุนอย่าง
เต็มที่ เช่น สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ์
(สรอ.) เตรียมสนับสนุนการใช้ระบบเครือข่าย 
(GIN) เป็นต้น 

1. ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางเทคโนโลยี 
ส่งผลแกมบังคับให้ทุกฝ่ายต้องมีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการนําเสนอข้อมูลองค์ความรู้ ตลอดจน
แนวทางการใช้เครื่องมือทั้งฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ตลอดเวลา ซึ่งจําเป็นต้องลงทุน
งบประมาณตลอดเวลาเช่นกัน 
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บทที่ 4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

 
วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นกลไกในการขับเคลื่อนสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้
เป็นองค์กรช้ันนําด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ เพ่ือนําสถาบันฯ สู่นานาชาติ 
 
พันธกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

1. พัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งภายในสถาบันฯ คณะ และระหว่างวิทยาลัย ที่มีความเร็ว 
และเสถียรภาพ รองรับการเรียนการสอน การวิจัยและสร้างสรรค์ 

2. พัฒนาระบบการเรียนการสอนอิเลคทรอนิกส์ (e-Learning) และเนื้อหา (Content) เพ่ือ 
บูรณาการ การเรียน การสอน วิจัย และสร้างสรรค์ร่วมกันในทุกวิทยาลัย 

3. พัฒนาฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ให้มีความพร้อมรองรับการใช้
งาน และการเช่ือมโยงบูรณาการผ่านระบบดิจิทัล 

4. พัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการภายใน ให้มีความพร้อมรองรับการใช้งาน และการ
เช่ือมโยงบูรณาการผ่านระบบดิจิทัล 

5. เพ่ิมสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในแต่ละระดับ 

6. พัฒนาระบบเครือข่าย จัดสรรเคร่ืองมืออุปกรณ์ รวมทั้งระบบสารสนเทศที่จําเป็นต่อการใช้
งาน รองรับการเช่ือมโยงบูรณาการระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ด้วยความมั่นคง
ปลอดภัย 
 
เป้าหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

บูรณาการระบบสารสนเทศและข้อมูลร่วมกันทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม เพ่ือ
ตอบสนองการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล (รูปที่ 4.1) ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม รวมทั้งข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการภายใน ที่จะต้องมีการพัฒนาร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพในระดับ
ของหน่วยงานและของระดับกระทรวง โดยอาจมีการสอบทานข้อมูล (Clearing House) ตามบริบทการทํางาน
ของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือนําไปสู่การบูรณาการด้วยความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลเรื่องเดียวกัน ดังน้ี 
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1. เช่ือมโยงการเรียน การสอน การวิจัยและสร้างสรรค์ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ระหว่างสถาบันฯ กับเครือข่ายสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ  

2. บูรณาการระบบให้บริการข้อมูลองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สู่ประชาชน
และสาธารณะ (One Stop Service) 

3. บูรณาการระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (DOC : Department Operation Center) 
ร่วมกับระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกระทรวง (MOC : Ministry Operation Center) 

4. บูรณาการระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกระทรวง (MOC : Ministry Operation Center) 
ร่วมกับระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับสํานักนายกรัฐมนตรี (PMOC : Prime Minister Operation Center) 
 
หมายเหตุ: เพ่ือที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าว การดําเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ที่จะกล่าวต่อไป) ใน 

แต่ละยุทธศาสตร์ อาจต้องดําเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน ในที่น้ีจึงทําเคร่ืองหมาย * กํากับไว้ 
 

 
 

รูปที่ 4.1 เป้าหมายการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 

ภาพรวมการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
ตามเป้าหมายข้างต้น สามารถกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จได้ดังน้ี 

1. สามารถบูรณาการข้อมูลองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ร่วมกันได้ 
2. มีระบบให้บริการข้อมูลองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สู่ประชาชนและ

สาธารณะ แบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว (One Stop Service) 
3. มีระบบประมวลผลข้อมูลการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน เพ่ือจัดทําเป็นระบบศูนย์

ปฏิบัติการระดับกรม (DOC) ได้โดยอัตโนมัติ 
4. สามารถเช่ือมโยงข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (DOC) ไปยังศูนย์ปฏิบัติการระดับ

กระทรวง (MOC) ได้โดยผ่านระบบเครือข่าย 
 
ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนารูปแบบและสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและการบริการ 
 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือมุ่งเน้นการให้บริการนําเสนอหรือเผยแพร่ข้อมูลที่มีความถูกต้องสมบูรณ์ ตามกฎหมาย/
ระเบียบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง เช่น ข้อมูลสถิติด้านศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา 
และประชาชน สามารถท่ีจะนําไปวิเคราะห์เพ่ือประกอบการบริหารจัดการ/ตัดสินใจดําเนินกิจกรรมที่เก่ียวข้อง
ได้อย่างเหมาะสมต่อไป นอกจากน้ียังรวมถึงการอํานวยความสะดวกในการรับข้อมูล/ข่าวสารจากภายนอก 
เพ่ือเอ้ือต่อการดําเนินกิจกรรมร่วมกันผ่านทางระบบดิจิทัลอีกด้วย 

 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. แผนงานพัฒนาระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (DOC) 
วัตถุประสงค์  

เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลดิจิทัล ที่ต้องการเช่ือมโยงบูรณาการข้อมูลการบริหารจัดการ
ภายในของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการระดับกระทรวง (MOC) ประกอบด้วย 

1.1 โครงการพัฒนามาตรฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ ตามกรอบแนวทาง TH  
e-GIF เพ่ือความสะดวกในการเช่ือมโยงบูรณาการข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 
และหน่วยงานภายนอก 
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1.2 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (Executive Information 
System: EIS) โดยรวบรวมประมวลผลข้อมูลจากระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารและการ
ปฏิบัติงาน 

1.3 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (DOC) ของสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ 

1.4 โครงการพัฒนาระบบรายงานการบริหารราชการแผ่นดิน เอ้ือต่อการตรวจราชการ
ของผู้บริหารและการเตรียมข้อมูลของเจ้าหน้าที่ 

 
2. แผนงานพัฒนา/ปรับปรุงระบบการบริการหน่วยงานภายนอกและประชาชน  

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเปิดให้บริการเชิงรุกหรือเตรียมความพร้อมด้านข้อมูล ที่จะอํานวยความสะดวกให้แก่

หน่วยงานภายนอกและประชาชน ในการติดต่อสื่อสารหรือดําเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมได้
อย่างรวดเร็ว ประกอบด้วย 
  

2.1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการเช่ือมโยงบูรณาการ
และใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันระหว่างส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค 

2.2 โครงการพัฒนาระบบบริการแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว (One Stop Service) 
 

3. แผนงานพัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน  
(Back Office) 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือปรับปรุงระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลปัจจุบัน ที่ใช้ในการบริหารจัดการของผู้บริหาร
และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีความทันสมัย รวมทั้งการพัฒนาระบบสารสนเทศใหม่ ให้รองรับความ
ต้องการใช้งานที่เพ่ิมมากขึ้นหรือเปล่ียนแปลงไป นอกจากน้ียังเป็นการเตรียมความพร้อมของข้อมูลพ้ืนฐานที่
จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกระทรวง (MOC) ประกอบด้วย 

 

3.1 โครงการพัฒนาระบบบริหารแผนงาน/โครงการและงบประมาณ เพ่ือสรุปภาพรวม
การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละไตรมาสได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

3.2 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบบริหารโครงการ (Project Management) เพ่ือ
ติดตามข้ันตอนการดําเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.3 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบบริหารจัดการพัสดุครุภัณฑ์ 
3.4 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR) 
3.5 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) 
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3.6 โครงการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและแก้ไขช่องโหว่ 
3.7 โครงการระบบ Single Window 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การนําทุนทางวัฒนธรรมเป็นฐานการสร้างเศรษฐกิจดิจิทัล 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือมุ่งเน้นรูปแบบการนําเสนอข้อมูลองค์ความรู้ที่ทันสมัย สร้างความน่าสนใจและแรงดึงดูด
ผู้ใช้งานได้อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย โดยเฉพาะอย่างย่ิง เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มักละเลยคุณค่าทางศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรมของไทย เป็นประโยชน์ต่อการกระตุ้นหรือสร้างแรงบันดาลใจให้นักคิด นักการตลาด  
ในการนําไปต่อยอดการผลิตสินค้าหรือบริการด้วยรูปแบบที่มีเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. แผนงานเตรียมความพร้อมสื่อสาระองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเตรียมความพร้อมเบ้ืองต้นของข้อมูลและสื่อสาระองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ  
และวัฒนธรรม ก่อนการนําเสนอหรือเผยแพร่สู่สาธารณะ ประกอบด้วย 

 

1.1 โครงการสอบทานความถูกต้องสมบูรณ์ (Clearing) ของข้อมูลและสื่อสาระองค์
ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

1.2 โครงการพัฒนาระบบทะเบียนข้อมูลสื่อสาระองค์ความรู้ฯ เพ่ือจัดหมวดหมู่ ประเภท 
จํานวน รวมท้ังแหล่งจัดเก็บในระบบดิจิทัลของกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานในสังกัด อีกทั้งเป็นการ
เตรียมความพร้อมในการนําเสนอสื่อสาระในรูปแบบต่างๆ ต่อไป 

1.3 โครงการบูรณาการสื่อการเรียนการสอน (Content) ร่วมกับหน่วยงานทางการ
ศึกษา 

1.4 โครงการพัฒนามาตรฐานข้อมูลสื่อสาระองค์ความรู้ฯ ตามกรอบแนวทาง TH e-GIF 
เพ่ือความสะดวกในการเช่ือมโยงบูรณาการข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม และ
หน่วยงานภายนอก เช่น กระทรวงศึกษาธิการ 

 
2. แผนงานพัฒนาระบบนําเสนอสื่อสาระองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนา/ปรับปรุงรูปแบบการนําเสนอข้อมูลองค์ความรู้บนเว็บไซต์ รวมทั้ง Tablet  

Smart Phone และอุปกรณ์อ่ืนที่ได้รับความนิยม เป็นประโยชน์ต่อการนําเสนอข้อมูลเชิงรุก ประกอบด้วย 
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2.1 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงเว็บไซต์นําเสนอข้อมูลสื่อสาระองค์ความรู้ฯ รวมทั้ง
กิจกรรมการบํารุงรักษาข้อมูลให้มีความถูกต้องทันสมัย 

2.2 โครงการพัฒนา/ปรับปรุง Mobile Application เพ่ือนําเสนอสื่อสาระองค์ความรู้ฯ 
ด้วยรูปลักษณ์ที่ทันสมัย 

2.3 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบนําเสนอสื่อสาระองค์ความรู้บนแผนที่ภูมิศาสตร์ 
(GIS)  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างสังคมคุณภาพผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ให้แก่ผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละฝ่าย ใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทันและมีธรรมาภิบาล 
รวมทั้งเป็นแบบอย่างการสื่อสารสู่สังคมด้วยอัตลักษณ์ความเป็นไทย ผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. แผนงานพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้แก่
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูล 
ที่เป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะและการบริหารราชการแผ่นดิน อีกทั้งส่งเสริมการสร้าง
ความก้าวหน้า (Career Path) ในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารด้วยความมั่นคง
ปลอดภัย ตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่ดี ประกอบด้วย 

 

1.1 โครงการจัดทําแผน/พัฒนาบุคลากรเพิ่มพูนทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย 

 การจัดทําพจนานุกรมสมรรถนะ (Competency) ที่ เหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติงาน และสนับสนุนกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของแต่ละฝ่าย  

 การกําหนดระดับความคาดหวังขององค์กร เพ่ือนําไปสู่การทดสอบและ
ประเมินผล 

 การทดสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

 การจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล/กลุ่ม และการฝึกอบรม 
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1.2 โครงการจัดสรรตําแหน่งหน้าที่หรือเพ่ิมบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ซึ่งมีวุฒิการศึกษาและคุณสมบัติความสามารถท่ีเหมาะสมต่อความต้องการของสถาบัน และวิทยาลัย 
(ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค) เพ่ืออย่างน้อยจะลดภาระของครู อาจารย์ ในการจัดทําข้อมูลด้านการศึกษา 

1.3 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในกระบวนการพัฒนาและใช้งานเทคโนโลยี
ดิจิทัล ระหว่างหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม เพ่ือที่อย่างน้อยจะเกิดสังคมการ
ร่วมปรึกษาหารือและคําแนะนําอย่างกว้างขวาง 
 

2. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ เพ่ื อการปฏิ บั ติงาน  (Knowledge 
Management) 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนเป็นความรู้ทั่วไป และความรู้
เฉพาะตัว (Tacit Knowledge) ให้เพ่ือนร่วมงาน และเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ สามารถนําความรู้ดังกล่าวไปใช้ได้
อย่างเหมาะสม ซึ่งอย่างน้อยจะประกอบด้วย 

 ประกาศ/ข่าวสารภายในหน่วยงาน 

 กฎระเบียบ/วิธีดําเนินงานที่ถูกต้องเหมาะสม 

 ข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา 

 การเป็นกรรมการคณะต่างๆ 

 ทักษะประสบการณ์การทํางาน 

 ทักษะการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 
 

3. โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ทางการศึกษา 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือการสื่อสารสู่สังคมออนไลน์ ซึ่งกําลังมีบทบาทและผลกระทบท้ังทางตรง/ทางอ้อมต่อวิถี
ชีวิตของประชาชนทุกเพศทุกวัย อย่างน้อยเพ่ือที่ทุกฝ่ายในสังคมจะได้รู้เท่าทันการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยใช้
องค์ความรู้ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เป็นแหล่งอ้างอิงและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไป 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือสนับสนุนกระบวนการรักษาความม่ันคงปลอดภัย ในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ทั้งในประเด็นการรักษาความลับของข้อมูล (Confidential) ความถูกต้องเช่ือถือได้ของข้อมูล 
(Integrity) และความเสถียรภาพในการใช้งานได้อย่างต่อเน่ือง (Availability)  
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. แผนงานจัดทําแนวนโยบายและแผนบริหารความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 
วัตถุประสงค์ 

จัดทําแนวนโยบายและแผนบริหารความเสี่ยงตามข้อกําหนดของกฎหมาย เพ่ือส่งให้
คณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบ/รับรอง ก่อนการประกาศใช้ ประกอบด้วย 

1.1 โครงการจัดทําแนวนโยบาย/แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
1.2 โครงการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1.3 โครงการจัดทําแผนการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร 
1.4 โครงการจัดทําแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
2. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้อง 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือปกป้อง/หลีกเลี่ยงการกระทําความผิดทางกฎหมายท่ีเก่ียวข้องคอมพิวเตอร์ และ

สนับสนุนกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เน่ืองจาก
ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธ์ิมักเป็นพาหะในการบุกรุกโจมตีของผู้ไม่ประสงค์ดีกลุ่มต่างๆ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพ่ิมประสิทธิภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเครื่องมืออุปกรณ์และระบบเครือข่าย ให้มีความ
เหมาะสมทันสมัย 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือปรับปรุง/บํารุงรักษา/พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเครื่องมืออุปกรณ์ (Hardware) และ
ระบบเครือข่าย (Network) เพ่ือรองรับการเช่ือมโยงบูรณาการข้อมูลร่วมกันทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
วัฒนธรรม ด้วยความสะดวกรวดเร็ว มีเสถียรภาพ และมีความมั่นคงปลอดภัย 

 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. โครงการพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ และกํากับติดตามการดําเนินงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้มีความพร้อมรองรับการทํางานที่เพ่ิมมากขึ้น ทัน
ต่อสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมีกิจกรรมอย่างน้อย ดังน้ี 



 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559-2563) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ทั้งส่วนกลางและหน่วยงานส่วนกลางที่ต้ังในภูมิภาค) 
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 การกําหนดนโยบายและกฎระเบียบเพ่ือการจัดต้ังส่วนงานใหม่ 

 การจัดสรรตําแหน่งหน้าที่และจํานวนบุคลากรที่เหมาะสมต่อการบริหารจัดการ 
และกํากับติดตามการดําเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 การจัดสรรเคร่ืองมืออุปกรณ์ที่เหมาะสม 
 
2. แผนงานพัฒนา/ปรับปรุงระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนา/ปรับปรุงระบบเครือข่ายปัจจุบันของกระทรวงวัฒนธรรม ให้มีความเหมาะสม

ทันสมัย รองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และการใช้งานที่เพ่ิมมากขึ้น ประกอบด้วย 
 

2.1 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงเคร่ืองแม่ข่าย (Server) และหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Storage)  
2.2 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงอุปกรณ์เช่ือมโยงเครือข่าย (Network) และอุปกรณ์

ป้องกันการบุกรุกโจมตีระบบเครือข่าย ที่หมดอายุการใช้งาน พร้อมลิขสิทธ์ิการใช้งาน 
2.3 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ์ที่จําเป็นต่อการควบคุมหรือใช้งานในห้อง

เครื่องแม่ข่าย (Server Room) 
2.4 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินทราเน็ตของหน่วยงานภายใน เพ่ือรองรับการ

ให้บริการนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
2.5 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการเช่ือมโยงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือ

รองรับการให้บริการอินเทอร์เน็ตได้อย่างครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
2.6 โครงการจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพ่ิมเติม/ทดแทน เพ่ือสนับสนุน

การทํางาน และการเรียนการสอนทุกระดับ 
 

3. โครงการพัฒนา/ปรบัปรุงระบบสํารองข้อมูล (Backup) 
วัตถุประสงค์ 

สนับสนุนกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เตรยีม
ความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณเีกิดเหตุศูนย์ข้อมูลหลักไมส่ามารถใช้งานได้อย่างทันท่วงทีด้วยระบบ 
Cloud Computing ประกอบด้วยกิจกรรมดังน้ี 

3.1 การพัฒนา/ปรับปรุงระบบสํารองข้อมูล (Backup) และการเรียกคืนข้อมลู 
(Restore) 

3.2 การทบทวนและฝึกซ้อมปฏิบัติการเรียกคืนข้อมูล (Restore) ในกรณฉีุกเฉิน 
 
 



 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559-2563) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ทั้งส่วนกลางและหน่วยงานส่วนกลางที่ต้ังในภูมิภาค) 
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4. โครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบประชุมทางไกล (Video Conference) 
วัตถุประสงค์ 

สนับสนุนการจัดประชุมระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพ่ือลดต้นทุนในการเดินทางและ
ค่าที่พัก อีกทั้งอํานวยความสะดวกในการเรียกใช้ข้อมูลจากสถานที่ทํางานของแต่ละฝ่ายได้อย่างคล่องตัว 
 
ภาพรวมแผนปฏิบัติการ 

ภาพรวมแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559-2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ทั้งส่วนกลางและหน่วยงานส่วนกลางที่ต้ังในภูมิภาค) 
สามารถจําแนกการดําเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ในแต่ละปีงบประมาณ พอสรุปได้ดังน้ี 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ
2559 2560 2561 2562 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนารปูแบบและสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและการบริการ 
1. แผนงานพัฒนาระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (DOC)

1.1 โครงการพัฒนามาตรฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ (TH e-GIF)  X X X
1.2 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS)  X X X
1.3 โครงการพัฒนาระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (DOC) X X X X
1.4 โครงการพัฒนาระบบรายงานการบริหารราชการแผ่นดิน  X X X

2. แผนงานพัฒนา/ปรับปรุงระบบการบริการหน่วยงานภายนอกและประชาชน
2.1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการ

เช่ือมโยงบูรณาการและใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันระหว่างส่วนกลางกับ
ภูมิภาค 

X X X X

2.2 โครงการพัฒนาระบบบริการแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว (One stop Service)  X X X
3. แผนงานพัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศและฐานข้อมลู เพ่ือการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน

3.1 โครงการพัฒนาระบบบริหารแผนงาน/โครงการและงบประมาณ  X X X
3.2 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบบริหารโครงการ (Project 

Management) 
X X X X

3.3 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบบริหารจัดการพัสดุครุภัณฑ์ X X X X
3.4 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR)   X X
3.5 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสาร (e-Document)  X X X
3.6 โครงการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ เพ่ิมประสิทธิภาพ/แก้ไขช่องโหว่ X X X X
3.7 โครงการระบบ Single Window  X X



 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559-2563) 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ
2559 2560 2561 2562 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การนําทุนทางวัฒนธรรมเป็นฐานการสรา้งเศรษฐกิจดิจิทัล
1. แผนงานเตรียมความพร้อมสือ่สาระองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

1.1 โครงการสอบทานความถูกต้องสมบูรณ์ (Clearing) ของข้อมูลและสื่อ
สาระองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

 X X X

1.2 โครงการพัฒนาระบบทะเบียนข้อมูลสื่อสาระองค์ความรู้ฯ X X X X
1.3 โครงการบูรณาการสื่อการเรียนการสอน (Content) ร่วมกับหน่วยงาน

ทางการศึกษา 
 X X X

1.4 โครงการพัฒนามาตรฐานข้อมูลสื่อสาระองค์ความรู้ฯ (TH e-GIF)  X X X
2. แผนงานพัฒนาระบบนําเสนอสื่อสาระองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

2.1 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงเว็บไซต์นําเสนอข้อมูลสื่อสาระองค์ความรู้ฯ X X X X
2.2 โครงการพัฒนา/ปรับปรุง Mobile Application เพ่ือนําเสนอสื่อสาระ  X X X
2.3 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบนําเสนอสื่อสาระองค์ความรู้บนแผนที่

ภูมิศาสตร์ (GIS) 
 X X X

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างสังคมคุณภาพผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล
1. แผนงานพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

1.1 โครงการจัดทําแผน/พัฒนาบุคลากรเพ่ิมพูนทักษะความสามารถด้านICT X X X X
1.2 โครงการจัดสรรตําแหน่งหน้าที่หรือเพ่ิมบุคลากรด้าน ICT X X X X
1.3 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในกระบวนการพัฒนาและใช้งาน  X X X

2. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้เพ่ือการปฏิบัติงาน X X X X
3. โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ทางการศึกษา  X X X
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
1. แผนงานจัดทําแนวนโยบายและแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

1.1 โครงการจัดทําแนวนโยบาย/แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 X X X

1.2 โครงการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

X X X X

1.3 โครงการจัดทําแผนการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้าน ICT X X X X
1.4 โครงการจัดทําแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร X X X X

2. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้อง X X 



 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559-2563) 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ
2559 2560 2561 2562 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพ่ิมประสิทธิภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเครื่องมืออุปกรณ์และระบบเครือข่าย ใหม้ีความ
เหมาะสมทันสมัย 

1. โครงการพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตฯ  X X X
2. แผนงานพัฒนา/ปรับปรุงระบบเครือข่ายและอุปกรณ์

2.1 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงเคร่ืองแม่ข่าย (Server) และหน่วยจัดเก็บ
ข้อมูล (Storage) 

X X X X

2.2 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงอุปกรณ์เช่ือมโยงเครือข่าย (Network) และ
อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกโจมตีระบบเครือข่ายที่หมดอายุพร้อมลิขสิทธ์ิ

X X X X

2.3 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงเคร่ืองมืออุปกรณ์ที่จําเป็นต่อการควบคุมหรือ
ใช้งานในห้องเคร่ืองแม่ข่าย (Server Room) 

X X X X

2.4 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายภายในของหน่วยงาน เพ่ือรองรับการ
ให้บริการนักเรยีน นักศึกษาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

X X X X

2.5 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการเช่ือมโยงระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เพ่ือรองรับการให้บริการอินเทอร์เน็ตได้อย่างครอบคลุม
ทุกพ้ืนที ่

X X X X X

2.6 โครงการจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพ่ิมเติม/ทดแทน 
เพ่ือสนับสนุนการทํางาน การเรียนการสอนทุกระดับ 

X X X X X

3. โครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบสํารองข้อมูล (Backup) X X X X
4. โครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบประชุมทางไกล (Video Conference) X X X X

 
ความจําเป็นของการบํารุงรักษาระบบ (Maintenance) 

ตามหลักทฤษฎีทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่ดี กําหนดให้วงจรการพัฒนาและประยุกต์ใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Life Cycle of Development) จําเป็นต้องมีการปรับปรุง/
บํารุงรักษาระบบ (Maintenance) ที่ได้รับการพัฒนาและใช้งานในปัจจุบัน ให้มีความทันสมัยเป็นประโยชน์ต่อ
การใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป อันเน่ืองมาจากสาเหตุสําคัญ 2 ประการคือ 

1. ผู้ใช้มีความต้องการใช้งานที่เพ่ิมมากขึ้น หรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
2. เทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามากขึ้น หรือมีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
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การบํารุงรักษาระบบ (Maintenance) ในทางปฏิบัติจําเป็นต้องจัดสรรงบประมาณ 
อย่างน้อยปีละ 15% ของการลงทุนครั้งแรก เพ่ือให้ระบบมีความทันสมัย และลดความเสี่ยง/ความเสียหาย
อย่างน้อย ดังน้ี 

1. เครื่องมืออุปกรณ์ (Hardware) เกิดความชํารุดเสียหาย ไม่มีอะไหล่ซ่อมบํารุง และใช้การ
ไม่ได้ 

2. ลิขสิทธ์ิการใช้โปรแกรม (Software) พ้ืนฐานที่จําเป็น เช่น Windows, Office เป็นต้น 
รวมทั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสต่างๆ มีความล้าสมัยหรือหมดอายุการใช้งาน จะกลายเป็นช่องโหว่ให้ผู้ไม่
ประสงค์ดี (Hacker) บุกรุกโจมตีระบบได้อย่างง่ายดาย ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูล บางกรณีจะเสื่อม
เสียภาพลักษณ์องค์กร ตลอดจนความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูง 

3. การใช้โปรแกรม (Software) เพ่ือการบริหารหรือการปฏิบัติงาน ที่มีความล้าสมัย จะ
กลายเป็นภาระของผู้ใช้งานทุกฝ่าย โดยอย่างน้อยผู้บริหารจะได้รับรายงาน/ข้อมูลที่ล่าช้า ส่วนเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานอาจต้องจัดเก็บ/รวบรวมข้อมูลหลายแหล่ง เพ่ือการจัดทํารายงานที่มีรูปแบบ/ความต้องการ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งท้ายที่สุดอาจต้องยุติการใช้โปรแกรมดังกล่าว (ก่อนเวลาอันสมควร) 

4. เกิดความไม่ต่อเน่ืองของการใช้ข้อมูลและการจัดทํารายงานต่างๆ ซึ่งเป็นผลมาจากความ
ล้าสมัยของโปรแกรม กลายเป็นความสูญเปล่าด้านงบประมาณเพื่อการพัฒนาและการจัดทําข้อมูลตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมา 
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบนับณัฑิตพัฒนศิลป์ กับนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
 

แผนแม่บท ICT พ.ศ. 2559-2563 สถาบนับัณฑิตฯ ร่างแผนพัฒนาดิจิทัลฯ 
กรอบนโยบาย ICT2020
(ยุทธศาสตร์การพัฒนา) 

ร่างแผนแม่บท ICT ประเทศไทย 
(ยุทธศาสตร์การพัฒนา) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนารูปแบบและสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการและการบริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐ
สู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

4. ใช้ ICT เพื่อสร้างนวัตกรรมการ
บริการของภาครัฐฯ 

3. ยกระดับบริการอิเล็กทรอนิกส์
ของภาครัฐฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การนําทุนทางวัฒนธรรมเป็นฐานการ
สร้างเศรษฐกิจดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั 

3. ยกระดับขีดความสามารถใน
การแข่งขันของอุตสาหกรรม 
ICT เพื่อสร้างมูลค่าเศรษฐกิจฯ 

5. พัฒนาและประยุกต์ ICT สร้าง
ความเข้มแข็งภาคการผลิตฯ 

4. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจและ
อุตสาหกรรม ICT ให้เติบโต
สดใสมขีีดความสามารถและ
ศักยภาพในการแข่งขันฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างสังคมคุณภาพผ่านเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคม
คุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนากําลังคน
ให้พร้อมเข้าสูยุ่คเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัล 

2.พัฒนาทุนมนุษย์ที่มีความ
สามารถในการพัฒนาและใช้
สารสนเทศฯ 

6.1ส่งเสริมใหม้ีสื่อดิจิทัลที่
สามารถใช้ประโยชน์ในการ
ดํารงชีวิต 

6.2ส่งเสริมให้เกิดชุมชนหรือ
สังคมเรียนรู้ออนไลน์ฯ 

 

1. พัฒนาทุนมนุษย์ให้เข้าถึงและ
รู้เท่าทัน ICTเพื่อดํารงชีวิตและ
ประกอบอาชีพฯ 
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แผนแม่บท ICT พ.ศ. 2559-2563 สถาบนับัณฑิตฯ ร่างแผนพัฒนาดิจิทัลฯ 
กรอบนโยบาย ICT2020
(ยุทธศาสตร์การพัฒนา) 

ร่างแผนแม่บท ICT ประเทศไทย 
(ยุทธศาสตร์การพัฒนา) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6สร้างความเชื่อมั่น
ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

 6.3 เสริมสร้างความเชื่อมั่นและ
ความมั่นคงปลอดภัยในการใช้
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ฯ 

2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่พอเพียงฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเครื่องมืออุปกรณ์และระบบเครือข่าย 
ให้มีความเหมาะสมทันสมัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ 
ครอบคลุมทั่วประเทศ 

1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ICT ที่เป็นอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูงหรือการสื่อสารรูปแบบฯ 

2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่พอเพียงฯ 
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แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

วิสัยทัศน์: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นกลไกในการขับเคลื่อนสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ใหเ้ป็นองค์กรชั้นนําด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ เพื่อนําสถาบันฯ สู่นานาชาติ  

พันธกิจ :  
1. พัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งภายในสถาบันฯ คณะ และระหว่างวิทยาลัย ที่มีความเร็ว และเสถียรภาพ รองรับการเรียนการสอน การวิจัยและสร้างสรรค์ 
2. พัฒนาระบบการเรียนการสอนอิเลคทรอนิกส์ (e-Learning) และเนื้อหา (Content) เพื่อบูรณาการ การเรียน การสอน วิจัย และสร้างสรรค์ร่วมกันในทุกวิทยาลัย 
3. พัฒนาฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ให้มีความพร้อมรองรับการใช้งาน และการเชื่อมโยงบูรณาการผ่านระบบดิจิทัล 
4. พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการภายใน ให้มีความพร้อมรองรับการใช้งานและการเชื่อมโยงบูรณาการผ่านระบบดิจิทัล 
5. เพิ่มสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในแต่ละระดับ 
6. พัฒนาระบบเครือข่ายจัดสรรเครื่องมืออุปกรณ์ รวมทั้งระบบสารสนเทศที่จําเป็นต่อการใช้งาน รองรับการเชื่อมโยงบูรณาการระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ด้วยความมั่นคงปลอดภัย 
เป้าหมาย : 1. เชื่อมโยงการเรียน การสอน การวิจัยและสร้างสรรค์ 

ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระหว่าง
สถาบันฯกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ 

2. บูรณาการระบบให้บริการข้อมูลองค์ความรู้ด้าน
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สู่ประชาชนและ
สาธารณะ   (One Stop Service) 
 

3. บูรณาการระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (DOC : 
Department Operation Center) ร่วมกับระบบ
ศูนย์ปฏิบัติการระดับกระทรวง (MOC : Ministry 
Operation Center) 

4. บูรณาการระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกระทรวง 
(MOC : Ministry Operation Center) ร่วมกับ
ระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับสํานักนายกรัฐมนตรี 
(PMOC : Prime Minister Operation Center) 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ   
1. สามารถบูรณาการข้อมูลองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมร่วมกันได้ 
2. มีระบบให้บริการข้อมูลองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สูป่ระชาชนและสาธารณะแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว (One Stop Service) 
3. มีระบบประมวลผลข้อมูลการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน เพื่อจัดทําเป็นระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (DOC) ได้โดยอัตโนมัติ 
4. สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากศนูย์ปฏิบัติการระดับกรม (DOC) ไปยังศูนย์ปฏิบัติการระดับกระทรวง (MOC) ได้โดยผ่านระบบเครือข่าย 

ยุท
ธศ

าส
ตร์

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนารูปแบบและสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการและการบริการ 

การนําทุนทางวัฒนธรรมเป็นฐานการสร้าง
เศรษฐกิจดิจิทลั 

การสร้างสังคมคุณภาพผ่านเทคโนโลยีดิจิทลั การสร้างความมั่นคงปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล 

การเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เครื่องมืออุปกรณ์และระบบเครือข่ายให้มีความ
เหมาะสมทันสมัย 

วัต
ถุป

ระ
สง

ค์ เพื่อมุ่งเน้นการให้บริการนําเสนอหรือเผยแพร่
ข้อมูลที่มคีวามถูกต้องสมบูรณ์ฯ 

เพื่อมุ่งเน้นรูปแบบการนําเสนอข้อมูลองค์ความรู้
ที่ทันสมัย ฯ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ฯ 

เพื่อสนับสนุนกระบวนการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัย ฯ 

เพื่อปรับปรุง/บํารุงรักษา/พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ ฯ 

แผ
นง

าน
/โค

รง
กา

ร 

1. แผนงานพัฒนาระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม 
(DOC)มี 4 โครงการ 

2. แผนงานพัฒนา/ปรับปรุงระบบการบริการ
หน่วยงานภายนอกและประชาชนมี 2 
โครงการ 

3. แผนงานพัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศ เพื่อ
การบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Back 
Office)มี 7 โครงการ 

1. แผนงานเตรียมความพร้อมสือ่สาระองค์
ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
มี 4 โครงการ 

2. แผนงานพัฒนาระบบนําเสนอสื่อสาระองค์
ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
มี 3 โครงการ 

1. แผนงานพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้แก่
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มี 3 โครงการ 

2. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์
ความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน (Knowledge 
Management) 

3. โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์
ทางการศึกษา 

1. แผนงานจัดทําแนวนโยบายและแผนบริหาร
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมี 4 โครงการ 

2. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้ซอฟต์แวร์ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้อง 

1. โครงการพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

2. แผนงานพัฒนา/ปรับปรุงระบบเครือข่ายและ
อุปกรณ์มี 6 โครงการ 

3. โครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบสํารองข้อมูล 
(Backup)มี 2 กิจกรรม 

4. โครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบประชุม
ทางไกล (Video Conference) 

 



 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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บทที่ 5 
การบริหารจัดการและติดตามประเมินผล 

 
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามประเมินผล ของ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ทั้งส่วนกลางและหน่วยงานส่วนกลางที่ต้ังในภูมิภาค (ดังรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไป) 
ประกอบด้วย 

 โครงสร้างการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ตามแนวทางของ 
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย) 

 กระบวนการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 การติดตามประเมินผลตามตัวช้ีวัดความสําเร็จในแต่ละมิติและระดับ 
 
โครงสร้างการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการ ตามแนวทางของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2557-2561 (ณ เดือนกันยายน 2558 ยังมีสถานะเป็นฉบับร่าง) 
กําหนดให้มีการขับเคลื่อนการดําเนินการบริหารจัดการแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติ โดยผ่านกลไกของ
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแห่งชาติ (กสทช.) ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริหาร
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ และมีผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง 
(Chief Information Officer : CIO) ประจําหน่วยงานของรัฐ ทําหน้าที่บริหารและพัฒนางานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารตามภารกิจของหน่วยงาน ทั้งน้ี กําหนดให้มีหน่วยประสานงานกลางด้านนโยบาย
และแผน ICT ของประเทศ ทําหน้าที่เป็นสํานักงานบริหารโครงการ (Program Management Officer : 
PMO) เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ ในการนําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 3 
ของประเทศไทย พ.ศ. 2557-2561 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม การติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามนโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนา ICT ของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการดําเนินงานของ
คณะกรรมการ กสทช. 

ดังน้ัน แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559-2563 ของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ทั้งส่วนกลางและหน่วยงานส่วนกลางท่ีต้ังในภูมิภาค) จึงควรมีโครงสร้างการบริหาร 
กํากับติดตาม และการประเมินผล ด้วยคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO: Chief 
Information Officer) ซึ่งประกอบด้วย 

1. อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์      ที่ปรึกษา 
2. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ประธาน 



 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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3. คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์      กรรมการ 
4. คณบดีคณะศิลปศึกษา       กรรมการ 
5. คณบดีคณะศิลปวิจิตร       กรรมการ 
6. ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลป (12 แห่ง)     กรรมการ 
7. ผู้อํานวยการวิทยาลัยช่างศิลป (3 แห่ง)     กรรมการ 
8. ผู้อํานวยการกอง (3 กอง)       กรรมการ 
9. หัวหน้างานขึ้นตรงต่ออธิการบดี      กรรมการ 

10. หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ     กรรมการและเลขานุการ 
 

อํานาจหน้าที่ 
1. บริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  

(ทั้งส่วนกลางและหน่วยงานส่วนกลางที่ต้ังในภูมิภาค) 
2. กํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฉบับน้ี 
3. ประเมินผลการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนแม่บทฉบับน้ี 
4. แต่งต้ังคณะทํางานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามความเหมาะสม 
5. แก้ไขปัญหาอุปสรรคการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป์ (ทั้งส่วนกลางและหน่วยงานส่วนกลางที่ต้ังในภูมิภาค) 
6. นําเสนอรายงานการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ต่อคณะกรรมการ

บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของกระทรวงวัฒนธรรม 
 
กระบวนการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

กระบวนการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือบรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559-2563) ของสถาบันบัณฑิต 
พัฒนศิลป์ (ทั้งส่วนกลางและหน่วยงานส่วนกลางที่ต้ังในภูมิภาค) ประกอบด้วย 

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือร่วมกันกําหนดค่าตัวช้ีวัดความสําเร็จ ตลอดจนแนวทางการนํา
แผนแม่บทฯ ฉบับน้ีไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 

2. ขับเคล่ือนผลักดันการบูรณาการระบบสารสนเทศและข้อมูล ตามกรอบแนวทาง TH e-GIF 
อย่างน้อย 3 ระดับ ประกอบด้วย 

2.1 ระดับนโยบาย หมายถึง การให้ความสําคัญระหว่างผู้บริหารระดับสูงของแต่ละ
หน่วยงาน ในการกําหนดนโยบาย เพ่ือจัดทําข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ที่จะดําเนินการเช่ือมโยง



 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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แลกเปลี่ยน และใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน โดยที่แต่ละฝ่ายอาจจําเป็นต้องจัดทํากฎระเบียบรองรับให้
เหมาะสมต่อไป 

2.2 ระดับเทคนิค หมายถึง การศึกษาความเป็นไปได้/แนวทาง/เทคนิค การพัฒนาระบบ
เช่ือมโยงข้อมูล เฉพาะข้อมูลส่วนที่จะเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนกันข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เท่าน้ัน ซึ่งจะ
ส่งผลต่อการพัฒนาโปรแกรม การจัดสรรเคร่ืองมืออุปกรณ์และระบบเครือข่ายที่จําเป็นของแต่ละฝ่าย 

2.3 ระดับปฏิบัติการ หมายถึง การดําเนินงานรับ-ส่งข้อมูลในทางปฏิบัติเป็นกิจวัตร ซึ่ง
จําเป็นต้องมีการปรับปรุงข้อมูลของแต่ละฝ่ายให้มีความถูกต้องทันสมัย 
 

3. การพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (DOC) เพ่ือให้เป็นศูนย์กลางการบูรณาการข้อมูลองค์
ความรู้ และข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ ตามเป้าหมายการพัฒนาของแผนแม่บทฯ ฉบับน้ี มีหลักการสําคัญให้
เลือกพิจารณา ประกอบด้วย 

3.1 การเช่ือมโยงข้อมูลองค์ความรู้และข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการมายังศูนย์กลาง
หมายถึง การพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆในสังกัด ยังคงจัดเก็บฐานข้อมูลดังกล่าวไว้ที่หน่วยงาน
เจ้าของข้อมูลตามปกติ เพียงแต่มีการเช่ือมโยงการใช้ข้อมูลมายังศูนย์กลาง เฉพาะข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้
หรือที่ได้ตกลงร่วมกันไว้เท่าน้ัน เพ่ือเอ้ือต่อการสบืค้นและใช้ประโยชน์จากข้อมูลร่วมกันได้อย่างสะดวก 

3.2 การรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้และข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการไว้ที่ศูนย์กลาง
หมายถึง การพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด จะมีการนําส่งข้อมูลบางส่วนเฉพาะท่ีตกลงร่วมกัน
ไว้ มาจัดเก็บรวบรวมไว้ที่ศูนย์กลาง เพ่ือเอ้ือต่อการพัฒนาฐานข้อมูลในลักษณะที่สามารถประมวลผลสรุป
ข้อมูลได้อย่างสะดวก โดยมีข้อตกลงเบื้องต้นร่วมกันในการนําส่งข้อมูลชุดที่มีการปรับปรุงล่าสุด (Update) 
อย่างชัดเจน 
 
หลักการบูรณาการระบบสารสนเทศและข้อมูล 
 

ผลจากการวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ของกระทรวง
วัฒนธรรมและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ทั้งส่วนกลางและหน่วยงานส่วนกลางที่ต้ังในภูมิภาค) พบว่าข้อมูล
และสารสนเทศส่วนใหญ่ จะมีลักษณะเป็นไซโล (Silo based) จึงสมควรจะมีการประยุกต์ใช้สถาปัตยกรรมเชิง
บริการ (Service Oriented Architecture : SOA) โดยในที่น้ีจะใช้กรอบแนวทาง TH e-GIF ซึ่งเป็นมาตรฐาน
การบูรณาการระบบสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงานต่างๆในระดับกระทรวง ระดับกรม และ
ระดับจังหวัด สามารถที่จะเช่ือมโยงกันได้โดยผ่านการเช่ือมต่อระดับกระทรวง (Ministry) ระดับกรม 
(Department) หรือระดับจังหวัด (Provincial interface) ตามลําดับ  นอกจากน้ี ยังต้องให้บริการแก่
ประชาชน เช่น ระบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว (One Stop Service) โดยอาจใช้ควบคู่กับบัตร
ประชาชน (Smart card) ในการทําธุรกรรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือเครือข่ายไร้สาย
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ได้เอง เอ้ือต่อการพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) ที่มีการเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง ซึ่งจําเป็นต้องมีกระบวนการจัดเก็บข้อมูลที่มีความเป็นเอกภาพ โดยการ
จัดทําและใช้มาตรฐานข้อมูลร่วมกับการกําหนดมาตรการสําคัญ อาทิ 

 การบริหารจัดการมาตรฐานรายการข้อมูล 

 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

 การกระจายความรับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูล 

 การพัฒนาคุณภาพและและประสิทธิภาพในการจัดเก็บและจัดส่งข้อมูล 

 การให้บริการข้อมูลสารสนเทศ และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล 
 
การติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัดความสําเร็จในแต่ละมิติและระดับ 
 

แนวทางติดตามประเมินผล ให้ประสบความสําเร็จตามตัวช้ีวัดความสําเร็จในแต่ละมิติและ
ระดับ อาจพิจารณาในภาพรวมการดําเนินงาน ซึ่งประกอบด้วย 

1. การติดตามประเมินผล 
หมายถึง คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ตามโครงสร้างการ

บริหารข้างต้น จะทําหน้าที่ติดตามประเมินผลอย่างน้อยปีงบประมาณละ 2 ครั้ง ซึ่งประกอบด้วย 

 การสํารวจผลการดําเนินงานโครงการต่างๆ 

 การวัดผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดที่กําหนดไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์ 

 การปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานตามความจําเป็น เพ่ือบรรลุเป้าหมายที่กําหนด 
 

2. การแต่งต้ังคณะทํางาน 
หมายถึง คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ตามโครงสร้างการ

บริหารข้างต้น ทําหน้าที่ในการแต่งต้ังคณะทํางาน เพ่ือตอบสนองการดําเนินงานในแต่ละประเด็น ดังน้ี 
2.1 คณะทํางานพัฒนาข้อมูลของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ทั้งส่วนกลางและหน่วยงาน

ส่วนกลางที่ต้ังในภูมิภาค) เพ่ือทําหน้าที่ดังน้ี 

 ขับเคล่ือน/ผลักดันกระบวนการตรวจสอบและปรับปรุง (Clearing) ข้อมูล
องค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เพ่ือความพร้อมในการบูรณาการอย่างมีเอกภาพ 

 ขับเคลื่อน/ผลักดันกระบวนการเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก 

 แก้ไขปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการพัฒนาข้อมูลองค์ความรู้ฯ 
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 นําเสนอความเห็นและรับฟังข้อแนะนําจากคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูง (CIO) 

2.2 คณะทํางานพัฒนาระบบสารสนเทศของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ทั้งส่วนกลางและ
หน่วยงานส่วนกลางที่ต้ังในภูมิภาค) เพ่ือทําหน้าที่ดังน้ี 

 ขับเคลื่อน/ผลักดันการพัฒนาโปรแกรมและระบบสารสนเทศ เพ่ือการ
บริหารจัดการภายใน เฉพาะระบบพ้ืนฐานการทํางานที่สามารถดําเนินการร่วมกันได้ 

 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ในการพัฒนาหรือใช้ระบบ
สารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ทั้งส่วนกลางและหน่วยงาน
ส่วนกลางที่ต้ังในภูมิภาค)  เพ่ือประหยัดงบประมาณ 

 นําเสนอความเห็นและรับฟังข้อแนะนําจากคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูง (CIO) 
 
การติดตามประเมินผล 

 
การติดตามประเมินผลการแปลงแผนแม่บทฯไปสู่การปฏิบัติ ให้ยึดแนวทางตามแผนแม่บท

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ฉบับที่ 3 ของประเทศไทย พ.ศ. 2557-2561 ของหน่วยประสานงาน
กลางด้านนโยบายและแผน ICT ดังน้ี 

1. สร้างความตระหนักให้แก่หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ทั้งส่วนกลางและ
หน่วยงานส่วนกลางที่ต้ังในภูมิภาค) ในการนําแผนไปสู่การปฏิบัติ (Awareness Building) 

2. ทําการศึกษา ทบทวน และปรับปรุงตัวช้ีวัด ทั้งในภาพรวมและในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 
เพ่ือให้สามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างมีผลสัมฤทธ์ิ 

3. อบรม สัมมนา เพ่ือให้ความรู้ในรายละเอียดของยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ให้แก่หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลัก 

4. กําหนดลําดับความสําคัญของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม รวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการ
เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในการนําแผนแม่บทไปปฏิบัติ 

5. ให้คําแนะนําปรึกษาในเร่ืองการจัดสรรทรัพยากร และงบประมาณการดําเนินการของ
หน่วยงานเจ้าภาพ รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

6. ติดตามและประเมินผลการนําแผนแม่บทไปปฏิบัติเป็นรายปี ในระยะคร่ึงทาง และเมื่อสิ้นสุด
แผน 
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บทที่ 6 
สรุปยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

 
สรุปยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก งบประมาณ ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามแผนแม่บท

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559-2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนารูปแบบและสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการบริการ  
ความสอดคล้อง: ร่างแผนพัฒนาดิจิทัลฯ ข้อ 4. ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

กรอบนโยบาย ICT2020 ข้อ 4. ใช้ ICT เพื่อสร้างนวัตกรรมการบริการของภาครัฐฯ 
ร่างแผนแม่บท ICT ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557-2561) ประเทศไทย 

ข้อ 3. ยกระดับบริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐฯ 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย
งาน 

ปีงบประมาณ (ล้านบาท) รวม
เงิน 

ตัวชี้วัด หมายเหตุ 
2559 2560 2561 2562 2563

1. แผนงานพัฒนาระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (DOC) 

1.1 โครงการพัฒนามาตรฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ ตาม
กรอบแนวทาง TH e-GIF เพื่อความสะดวกในการเชื่อมโยง
บูรณาการข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
วัฒนธรรม และหน่วยงานภายนอก 

สบศ. - - 0.1 0.1 0.1 0.3 มีมาตรฐานเพื่อการปรับปรุง
ระบบสารสนเทศของ
สถาบันฯตามกรอบแนวทาง 
TH e-GIF  
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย
งาน 

ปีงบประมาณ (ล้านบาท) รวม
เงิน 

ตัวชี้วัด หมายเหตุ 
2559 2560 2561 2562 2563

1.2 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 
(Executive Information System : EIS) โดยรวบรวม
ประมวลผลข้อมูลจากระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล เพื่อการ
บริหารและการปฏิบัติงานต่างๆ 

สบศ. - - 3.0 3.0 3.0 9.0 มีระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผูบ้ริหาร 

1.3 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม 
(DOC) ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

สบศ. - 0.2 0.2 0.5 0.5 1.4 มีระบบคัดกรองข้อมูลจาก
ระบบ EIS เพื่อส่งต่อไปยัง
ระบบ MOC ได้โดยอัตโนมัติ

2 ปีแรกเป็น
ค่าจ้างกรอก
ข้อมูล 

1.4 โครงการพัฒนาระบบรายงานการบริหารราชการแผ่นดิน เอื้อ
ต่อการตรวจราชการของผู้บริหารและการเตรียมข้อมูลของ
เจ้าหน้าที่ 

สบศ. - - - - - - มีรายงานการตรวจราชการ
ของผู้บริหาร 

ดําเนินการโดยไม่
ต้องใช้
งบประมาณ 

รวมงบประมาณ - 0.2 3.3 3.6 3.6 10.7
2. แผนงานพัฒนา/ปรับปรุงระบบการบริการหน่วยงานภายนอกและประชาชน

2.1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการ
เชื่อมโยงบูรณาการและใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันระหว่าง
ส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค 

สบศ. - 3.0 0.45 0.45 0.45 4.35 มีระบบบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศร่วมกันระหว่าง
ส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค 

2.2 โครงการพัฒนาระบบบริการแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว (One Stop 
Service) 

สบศ.
 

- 0.10 0.10 0.10 0.30 มีระบบ One Stop 
Service ของสถาบันฯ 

รวมงบประมาณ - 3.0 0.55 0.55 0.55 4.65
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย
งาน 

ปีงบประมาณ (ล้านบาท) รวม
เงิน 

ตัวชี้วัด หมายเหตุ 
2559 2560 2561 2562 2563

3. แผนงานพัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Back Office) 
3.1 โครงการพัฒนาระบบบริหารแผนงาน/โครงการและงบประมาณ 

เพื่อสรุปภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละไตรมาสได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

สบศ. - - 2.0 0.3 0.3 2.6 มีระบบบริหารแผนงาน/
โครงการและงบประมาณ 

3.2 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบบริหารโครงการ (Project 
Management) เพื่อติดตามขั้นตอนการดําเนินงานและการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

สบศ. - 3.0 0.45 0.45 0.45 4.35 มีระบบบริหารโครงการ 
(Project Management) 

3.3 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบบริหารจัดการพัสดุครุภัณฑ์ สบศ. - 2.0 0.3 0.3 0.3 2.9 มีระบบบริหารจัดการพัสดุ
ครุภัณฑ์ 

3.4 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR) สบศ. - - - 5.0 5.0 10.0 มีระบบบริหารทรัพยากร
บุคคล 

3.5 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Document) 

สบศ. - - 3.0 3.0 0.45 6.45 มีระบบบริหารจัดการ
เอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส ์

3.6 โครงการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
แก้ไขช่องโหว่ 

สบศ. - 1.5 1.5 1.5 1.5 6.0 จํานวนระบบสารสนเทศที่
ได้รับการบํารุงรักษา 

3.7 *โครงการระบบ Single Window วธ.  
รวมงบประมาณ - 6.50 7.25 10.55 8.00 32.3

รวมทั้งสิน้ - 9.70 11.10 14.70 12.15 47.65
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การนําทุนทางวัฒนธรรมเป็นฐานการสรา้งเศรษฐกิจดิจิทัล 
ความสอดคล้อง: ร่างแผนพัฒนาดิจิทัลฯ ข้อ 2. ขับเคลือ่นเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

กรอบนโยบาย ICT2020 ข้อ 3. ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม ICT เพื่อสร้างมูลค่าเศรษฐกิจฯ 
ข้อ 5. พัฒนาและประยุกต์ ICT เพื่อสร้างความเข้มแข็งภาคการผลิตฯ 

ร่างแผนแม่บท ICT ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557-2561) ประเทศไทย  
ข้อ 4. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ICT ให้เติบโตสดใสมีขดีความสามารถในการแข่งขนัฯ 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย
งาน 

ปีงบประมาณ (ล้านบาท) รวม
เงิน 

ตัวชี้วัด หมายเหตุ 
2559 2560 2561 2562 2563

1. แผนงานเตรียมความพร้อมสือ่สาระองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
1.1 โครงการสอบทานความถูกต้องสมบูรณ์ (Clearing) ของข้อมูล

และสื่อสาระองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
สบศ. - - 0.1 0.1 0.1 0.3 ข้อมูลสารสนเทศของ

สถาบันฯที่มีการตรวจสอบ 
1.2 โครงการพัฒนาระบบทะเบียนข้อมูลสื่อสาระองค์ความรู้ฯ เพื่อ

จัดหมวดหมู่ ประเภท จํานวน รวมทั้งแหล่งจัดเก็บในระบบ
ดิจิทัลของกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานในสังกัด อีกทั้งเป็น
การเตรียมความพร้อมในการนําเสนอสื่อสาระในรูปแบบต่างๆ 

สบศ. - 1.0 1.0 1.0 0.15 3.15 มีระบบทะเบียนข้อมูลสื่อ
สาระองค์ความรู้ 

1.3 โครงการบูรณาการสื่อการเรียนการสอน (Content) ร่วมกับ
หน่วยงานทางการศึกษา 

สบศ. - - 1.8 1.8 1.8 5.4 บูรณาการสื่อการเรียนการ
สอนร่วมกับหน่วยงาน
ทางการศึกษาได้ 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย
งาน 

ปีงบประมาณ (ล้านบาท) รวม
เงิน 

ตัวชี้วัด หมายเหตุ 
2559 2560 2561 2562 2563

1.4 โครงการพัฒนามาตรฐานข้อมูลสื่อสาระองค์ความรู้ฯ ตามกรอบ
แนวทาง TH e-GIF เพื่อความสะดวกในการเชื่อมโยงบูรณาการ
ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 
และหน่วยงานภายนอก เช่น กระทรวงศึกษาธิการ 

สบศ. - - 0.1 0.1 0.1 0.3

รวมงบประมาณ - 1.00 3.00 3.00 2.15 9.15
2. แผนงานพัฒนาระบบนําเสนอสื่อสาระองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

2.1 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงเว็บไซต์นําเสนอข้อมูลสื่อสาระองค์
ความรู้ฯ รวมทั้งกิจกรรมการบํารุงรักษาข้อมูลใหม้ีความถูกต้อง
ทันสมัย 

สบศ. - 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0 รูปแบบและขอ้มูลบน
เว็บไซต์มีความถูกต้อง
ทันสมัย (Update) 

2.2 โครงการพัฒนา/ปรับปรุง Mobile Application เพื่อนําเสนอ
สื่อสาระองค์ความรู้ฯ ด้วยรูปลักษณ์ทีท่ันสมยั 

สบศ. - - 1.0 0.15 0.15 1.3 มี Mobile Application 
นําเสนอสื่อสาระองค์ความรู้ 

2.3 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบนําเสนอสื่อสาระองค์ความรู้บน
แผนที่ภูมิศาสตร์ (GIS) 

สบศ. - - 0.5 0.5 0.5 1.5 จํานวนหน่วยงานในสังกัด
และหน่วยงานอื่นๆที่ใช้สื่อ
สาระองค์ความรู้เชิง
ภูมิศาสตร์ 

รวมงบประมาณ - 1.00 2.50 1.65 1.65 6.80
รวมทั้งสิน้ - 2.00 5.50 4.65 3.80 15.95
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสรา้งสงัคมคุณภาพผา่นเทคโนโลยีดิจิทัล 
ความสอดคล้อง: ร่างแผนพัฒนาดิจิทัลฯ ข้อ 3. สร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ข้อ 5. พัฒนากาํลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
กรอบนโยบาย ICT2020 ข้อ 2. พัฒนาทุนมนุษย์ทีม่ีความสามารถในการพัฒนาและใช้สารสนเทศฯ 

ข้อ 6.3 ส่งเสริมให้มสีื่อดิจิทัลที่สามารถใช้ประโยชน์ในการกระบวนการเรียนรู้ฯ 
ข้อ 6.5 สง่เสริมให้เกิดชุมชนหรือสังคมเรียนรู้ออนไลน์ฯ 

ร่างแผนแม่บท ICT ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557-2561) ประเทศไทย  
ข้อ 1. พัฒนาทุนมนุษย์ให้เขา้ถึงและรู้เท่าทนั ICTเพื่อดํารงชีวิตและประกอบอาชีพฯ 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย
งาน 

ปีงบประมาณ (ล้านบาท) รวม
เงิน 

ตัวชี้วัด หมายเหตุ 
2559 2560 2561 2562 2563

1. แผนงานพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
1.1 โครงการจัดทําแผน/พัฒนาบุคลากรเพิ่มพูนทักษะ

ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สบศ. - 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0 มีแผนพัฒนาผูบ้ริหาร ครู 

อาจารย์ บุคลากรทางการ
ศึกษา และนักเทคนิค 

 

1.2 โครงการจัดสรรตําแหน่งหน้าที่หรือเพิ่มบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งมีวุฒิการศึกษาและคุณสมบัติ
ความสามารถที่เหมาะสมต่อความต้องการของสถาบัน และวิทยาลัย 
(กระทรวงดําเนินการขอตั้งงบประมาณ) เพื่ออย่างน้อยจะลดภาระ
ของครู อาจารย์ ในการจัดทําข้อมูลด้านการศึกษา 

สบศ. - 3.24 3.24 3.24 3.24 12.96 จํานวนเจ้าหน้าที่ด้าน ICT 
ของสถาบันและวิทยาลัย 
(กระทรวงดําเนินการขอตั้ง
งบประมาณ) 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย
งาน 

ปีงบประมาณ (ล้านบาท) รวม
เงิน 

ตัวชี้วัด หมายเหตุ 
2559 2560 2561 2562 2563

1.3 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในกระบวนการพัฒนา
และใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล ระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เพื่อที่อย่างน้อยจะเกิดสังคมการร่วม
ปรึกษาหารือและคําแนะนําอย่างกว้างขวาง 

สบศ. - - 0.1 0.1 0.1 0.3 มีเครือข่ายความร่วมมือทั้ง
ภายในและภายนอก 

 

รวมงบประมาณ - 4.24 4.34 4.34 4.34 17.26  
2. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้เพื่อการ

ปฏิบัติงาน (Knowledge Management) 
สบศ. - 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0 มีระบบบริหารจัดการองค์

ความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
 

3. โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ทางการศึกษา สบศ. - - 0.2 0.2 0.2 0.6 มีระบบเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ด้านการศึกษา 

 

รวมทั้งสิน้ - 5.24 5.54 5.54 5.54 21.86  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสรา้งความมั่นคงปลอดภัยในการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัล 
ความสอดคล้อง: ร่างแผนพัฒนาดิจิทัลฯ ข้อ 6. สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

กรอบนโยบาย ICT2020 ข้อ 6.6 เสริมสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นคงปลอดภัยในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ฯ 
ร่างแผนแม่บท ICT ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557-2561) ประเทศไทย  

ข้อ 2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่พอเพียงฯ 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย
งาน 

ปีงบประมาณ (ล้านบาท) รวม
เงิน 

ตัวชี้วัด หมายเหตุ 
2559 2560 2561 2562 2563

1. แผนงานจัดทําแนวนโยบายและแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1.1 โครงการจัดทําแนวนโยบาย/แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
สบศ. - - 0.1 0.1 0.1 0.3 มีนโยบายและแนวปฏิบัติ

และข้อกําหนดมาตรการที่
ได้รับการรับรองตาม
มาตรฐาน ICT 

1.2 โครงการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

สบศ. - 0.3 0.3 0.3 0.3 1.2 มีแผนบริหารความเสี่ยงด้าน 
ICT 

1.3 โครงการจัดทําแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สบศ. - 0.3 0.3 0.3 0.3 1.2 มีแผนรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้าน ICT 

1.4 โครงการจัดทําแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 

สบศ. - 0.3 0.3 0.3 0.3 1.2 มีแผนฉุกเฉินด้าน ICT
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย
งาน 

ปีงบประมาณ (ล้านบาท) รวม
เงิน 

ตัวชี้วัด หมายเหตุ 
2559 2560 2561 2562 2563

2. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง สบศ. - 3.15 3.15 - - 6.3 เพื่อการปฏิบัติงาน 2,000
เครื่อง เพื่อการเรียนการ
สอน 1,000 เครื่อง (ปีละ 
1,500) 

กระทรวง
ดําเนินการขอตั้ง
งบประมาณ 

รวมทั้งสิน้ - 4.05 4.15 1.00 1.00 10.2
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพืน้ฐานด้านเครื่องมืออุปกรณ์และระบบเครือข่าย ให้มีความเหมาะสมทนัสมัย 
ความสอดคล้อง: ร่างแผนพัฒนาดิจิทัลฯ ข้อ 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสทิธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 

กรอบนโยบาย ICT2020 ข้อ 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT ที่เป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหรือการสื่อสารรูปแบบฯ 
ร่างแผนแม่บท ICT ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557-2561) ประเทศไทย  

ข้อ 2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่พอเพียงฯ 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย
งาน 

ปีงบประมาณ (ล้านบาท) รวม
เงิน 

ตัวชี้วัด หมายเหตุ 
2559 2560 2561 2562 2563

1. โครงการพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

สบศ. - - 1.0 1.0 1.0 3.0 ความคล่องตัวในการบริหาร
จัดการ 

รวมงบประมาณ - - 1.0 1.0 1.0 3.0

2. แผนงานพัฒนา/ปรับปรุงระบบเครือข่ายและอุปกรณ์
2.1 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงเครื่องแม่ข่าย (Server) และหน่วย

จัดเก็บข้อมูล (Storage) 
สบศ. - 2.91 0.45 0.45 0.45 4.26 จํานวนเครื่องแม่ข่ายและ

หน่วยจัดเก็บข้อมูลทดแทน 
2.2 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่าย (Network) 

และอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกโจมตีระบบเครือข่าย ที่หมดอายุ
การใช้งาน (พร้อมลิขสทิธิ์การใช้งาน) 

สบศ. - 6.0 1.2 1.2 1.2 9.6 จํานวนอุปกรณ์พร้อม
ลิขสิทธิ์การใช้งาน 

2.3 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ์ที่จําเป็นต่อการ
ควบคุมหรือใช้งานในห้องเครื่องแม่ข่าย (Server Room) 

สบศ. - 0.2 0.2 0.2 0.2 0.8 จํานวนเครื่องมืออุปกรณ์
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย
งาน 

ปีงบประมาณ (ล้านบาท) รวม
เงิน 

ตัวชี้วัด หมายเหตุ 
2559 2560 2561 2562 2563

2.4 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายภายในของหน่วยงาน เพื่อรองรับ
การให้บริการนักเรียน นักศกึษาครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา 

สบศ. - 6.0 7.2 7.44 1.5 22.14 ระบบเครือข่ายภายใน 18 
หน่วยงาน (ปีละ 6 
หน่วยงาน) รวมการ
เชื่อมโยงกับส่วนกลาง 

2.5 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเชื่อมโยงระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เพื่อรองรับการให้บริการอินเทอร์เน็ตได้อย่าง
ครอบคลุมทุกพื้นที่ 

สบศ. 3.0 5.0 5.0 5.0 5.0 23.0 ระดับของประสิทธิภาพและ
เสถียรภาพการใช้งาน 

ค่าเช่า Internet 
รวมทุกหน่วยใน
สังกัด 

2.6 โครงการจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพิ่มเติม/
ทดแทน เพื่อสนับสนุนการทาํงาน การเรียนการสอนทุกระดับ 

สบศ. 6.37 12.0 7.5 8.7 8.3 42.87 จํานวนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ 

3. โครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบสํารองข้อมูล (Backup) สบศ. - 3.0 1.1 1.1 1.1 6.3 มีการฝึกซ้อมและทบทวน
การทํางานในภาวะฉุกเฉิน  

 
4. โครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบประชุมทางไกล (Video 

Conference) 
สบศ. - 0.3 0.3 0.3 0.3 1.2 ระดับประสิทธิภาพและ

เสถียรภาพการใช้งาน 
รวมงบประมาณ 9.37 35.41 22.95 24.39 18.05 110.17

รวมทั้งสิน้ 9.37 35.41 23.95 25.39 19.05 113.17
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         สรุปภาพรวมงบประมาณในแตล่ะปีงบประมาณของสถาบันบณัฑิตพัฒนศิลป์ (ทั้งส่วนกลางและหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งในภูมิภาค) 

 
 

ยุทธศาสตร์ที ่
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) รวมทั้งสิน้ 

(ล้านบาท) 2559 2560 2561 2562 2563
1. การพัฒนารูปแบบและสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
และการบริการ 

- 9.70 11.10 14.70 12.15 47.65 

2. การนําทุนทางวัฒนธรรมเป็นฐานการสรา้งเศรษฐกิจ
ดิจิทัล 

- 2.00 5.50 4.65 3.80 15.95 

3. การสร้างสังคมคุณภาพผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล - 5.24 5.54 5.54 5.54 21.86 
4. การสร้างความมั่นคงปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล - 4.05 4.15 1.00 1.00 10.20 
5. การเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านเครื่องมือ
อุปกรณ์และระบบเครือข่าย ให้มีความเหมาะสมทันสมัย 

9.37 35.41 23.95 25.39 19.05 113.17 

รวมทั้งสิน้ 9.37 56.40 50.24 51.28 41.54 208.83 
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