
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล 
องค$การพิพิธภัณฑ$วิทยาศาสตร$แห7งชาต ิ

ประจำป&งบประมาณ ๒๕๖๕ 

 

องค%การพิพิธภัณฑ%วิทยาศาสตร%แห8งชาติ (อพวช.) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร4 วิจัยและนวัตกรรม 

 

ตุลาคม ๒๕๖๔ 

 



 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล องค5การพิพิธภัณฑ5

วิทยาศาสตร5แห@งชาติ ประจำปD ๒๕๖๕ จัดทำขึ้นเพ่ือ

เปNนแนวทางปฏิบัติ แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และ

ผลักดันการดำเนินงานดQานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื ่อสารขององค5การพิพิธภัณฑ5วิทยาศาสตร5

แห@งชาติ (อพวช.) ในปDงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ใหQ

ดำเนินไปอย@างมีประสิทธิผล และไดQรับประสิทธิภาพ

สูงสุด โดยรายละเอียด และแนวปฏิบัติ เปNนไปตาม

กรอบแนวทางตามแผนยุทธศาสตร5ดQานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารที่กำหนดไวQในแผนปฏิบัติ

การดิจิทัล องค5การพิพิธภัณฑ5วิทยาศาสตร5แห@งชาติ 

(พ.ศ.๒๕๖๒ – พ.ศ.๒๕๖๗) และสอดคลQองกับแผน

วิสาหกิจองค5การพิพิธภัณฑ5วิทยาศาสตร5แห@งชาติ 

ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ.๒๕๖๕ – พ.ศ.๒๕๖๙) 

วัตถุประสงค, 

๑. เพื่อใหQบริการประชาชนดQานการเผยแพร@องค5

ความรูQดQานวิทยาศาสตร5 เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ดQวยส่ืออิเล็กทรอนิกส5 

๒. เพื ่อพัฒนาการใชQสื ่อ ชุดองค5ความรู Q และ

ฐานขQอมูลทางวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี 

๓. เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการ เพิ่มประสิทธิภาพ 

ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานภายใน 

๔.  เพื่อพัฒนาบุคลากรภายใน ใหQมีความพรQอม

ในการใชQ  และการพ ัฒนางานด Qวยเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร 

โดยมีเปdาหมาย ดังน้ี 

๑ .  เพ ิ ่ มจำนวนผ ู Q ใช Qบร ิ การในการ เร ี ยน รูQ

วิทยาศาสตร5 ดQวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

การสื ่อสารขององค5การพิพิธภัณฑ5ว ิทยาศาสตร5

แห@งชาติมากย่ิงข้ึน 

 

๒. ผู QใชQบริการ และผู Qที ่มีส@วนเกี ่ยวขQอง

เขQาถึงขQอมูลการบริการขององค5การพิพิธภัณฑ5

วิทยาศาสตร5แห@งชาติไดQสะดวก 

๓. พัฒนาสื่อ องค5ความรูQ และฐานขQอมูล 

เพ่ือการบริการ และการบริหารจัดการ 

๔. บุคลากรองค5การพิพิธภัณฑ5วิทยาศาสตร5

แห@งชาติใชQ Open Sources เพ่ิมข้ึน 

๕. บุคลากรองค5การพิพิธภัณฑ5วิทยาศาสตร5

แห@งชาติใชQอุปกรณ5โมบายสนับสนุนการปฏิบัติงาน

เพ่ิมข้ึนภายในปD ๒๕๖๕ 

๖. ผ ู Q บร ิหาร  และบ ุคลากรองค 5 การ

พิพิธภัณฑ5วิทยาศาสตร5แห@งชาติ เขQาถึงและใชQ

งานระบบสารสนเทศไดQอย@างสะดวก รวดเร็ว 

และมีความปลอดภัยในการใชQงานไดQอย@างมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

กลยุทธ,ในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 

แบ@งออกเปNน ๓ ดQาน คือ  

ดQานที่ ๑ (เครื่องมือการทำงาน : Hardware, 

Software, Network) การใช Qส ื ่อด ิจ ิท ัล เ พ่ือ

พ ัฒนาการให Qบร ิการข Qอม ูลข @าวสาร และ       

องค5ความรูQ วิทยาศาสตร5และเทคโนโลยีสู@สังคม 

ดQานที ่ ๒ (การบริหารจัดการ : โครงสรQาง 

ระเบียบขQอบังคับ วัฒนธรรมองค5กร) พัฒนา

ระบบโครงสร Q างพ ื ้ นฐานด Q านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื ่อสาร และระบบบริหาร

จัดการองค5กรดQวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ดQานที่ ๓ (บุคลากร : บุคลากร ICT บุคลากร

ผู QใชQงาน ผู Qบริหารงาน ICT) พัฒนา และเพ่ิม

ศ ั ก ยภาพบ ุ คล ากรอ งค 5 ก า รพ ิ พ ิ ธภ ัณฑ5

วิทยาศาสตร5แห@งชาติดQวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

บทสรุปผู)บริหาร 



ซึ่งมีความสอดคลQองกับแผนปฏิบัติการดิจิทัล

องค5การพิพิธภัณฑ5วิทยาศาสตร5แห@งชาติ ประจำปD

งบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๗ (ฉบับทบทวน ปD 

๒๕๖๔)  ท่ี แบ @ งการดำ เน ิ น งานออก เป N น  ๔ 

ยุทธศาสตร5 ดังน้ี 

ยุทธศาสตร,ที่ ๑ วางรากฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 

เพื ่อมุ @งเนQนการเตรียมความพรQอมดQานโครงสรQาง

พื้นฐานดQานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีการปรับปรุง 

และพัฒนาโครงสร Qางพ ื ้นฐานด Qานเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื ่อรองรับการเติบโตในอนาคตของ

องค5การพิพิธภัณฑ5วิทยาศาสตร5แห@งชาติ 

ย ุทธศาสตร ,ท ี ่  ๒ สร Cางท ักษะด ิจ ิท ัลของ

บุคลากร เพื ่อมุ @งเนQนการเตรียมความพรQอมดQาน

บุคลากร ท้ังบุคลากรท่ีเปNนผูQใชQงานระบบสารสนเทศ

และการส ื ่ อสาร และบ ุคลากรท ี ่ ด ู แลระบบ

สารสนเทศและการสื่อสารขององค5การพิพิธภัณฑ5

วิทยาศาสตร5แห@งชาติ รวมทั ้งพัฒนาความรู Qของ

บุคลากรนำไปสู@องค5กรแห@งการเรียนรูQ  

ยุทธศาสตร,ที่ ๓ มุJงสูJองค,กรดิจิทัล เพื่อมุ@งเนQน

การเตร ียมความพร Qอมด Qานการพ ัฒนาระบบ

สารสนเทศที่เหมาะสมกับบริบทความตQองการของ

องค5กร และสอดคลQองกับทิศทางดQานเทคโนโลยี

ดิจิทัลในป~จจุบัน และอนาคต เพื ่อยกระดับขีด

ความสามารถเชิงดิจิทัลขององค5การพิพิธภัณฑ5

วิทยาศาสตร5แห@งชาติ สู@การเปNนองค5กรดิจิทัล  

ยุทธศาสตร,ที ่ ๔ ยกระดับพิพิธภัณฑ,แหJง

อนาคต เพื่อมุ@งเนQนการยกระดับพิพิธภัณฑ5แห@ง

อนาคตขององค 5การพิพิธภัณฑ5ว ิทยาศาสตร5

แห @ งชา ติ  โดยการนำ เทคโนโลย ี สม ั ย ใหม@  

เทคโนโลยีป~ญญา ประดิษฐ5 รวมท้ังการปฏิสัมพันธ5

ระหว@างมนุษย5กับคอมพิวเตอร5 โดยการนำ IoT 

เขQามาประกอบในชิ้นงานนิทรรศการเพื่อจัดแสดง 

และทำการควบคุมผ@านอุปกรณ5สื่อสารสมาร5ทโฟน 

เพื่อใหQผูQเขQาชมรับรูQถึงเนื้อหาที่สื่อออกไปยังผูQเขQา

ชม และยังเขQาใจโดยการจับตQองผ@านอุปกรณ5

สมาร5ทโฟนของตนเอง เห็นภาพในลักษะณะโฮโล

แกรมในมิติท่ีชัดเจน และเขQาใจไดQง@ายข้ึน 

ผลการดำเนินงานในปTงบประมาณ ๒๕๖๓ 

จากเกณฑ5การประเมินผลการดำเนินงาน

รัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม@ (State 

Enterprise Assessment Model : SE-AM) ของ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐว ิสาหกิจ

องค5การพิพิธภัณฑ5วิทยาศาสตร5แห@งชาติไดQระดับ

คะแนน ๑.๕๔๔๔ คะแนน 

 

โดยองค5การพิพิธภัณฑ5วิทยาศาสตร5แห@งชาติ มี

การนำขQอเสนอแนะมาวิเคราะห5 ทบทวน และ

ปรับปรุงกระบวนการในการดำเนินงานในปD 

๒๕๖๔ เพื ่อใหQการดำเนินงานดQานการพัฒนา

เทคโนโลยีดิจิทัลเปNนอย@างมีประสิทธิภาพ และ

พัฒนาอย@างต@อเน่ือง 

ขCอมูลดCานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในการพิจารณาสถานภาพป~จจุบันของระบบ

สารสนเทศภายในแบ@งออกเปNน ๓ ส@วน ไดQแก@ 

สถานภาพระบบสารสนเทศภายใน สถานภาพ

ระบบคอมพิวเตอร5 และสถานภาพระบบเครือข@าย 

 

 



แนวทางการปฏิบัติงาน และการดำเนินงาน 

การจัดทำแผนปฏิบัติการมีวัตถุประสงค5 

ดังต@อไปน้ี 

๑. เพื ่อเปNนเครื ่องมือในการบริหารจัดการ

งบประมาณ 

๒. เพ่ือเปNนคู@มือ แนวทางปฏิบัติงาน 

๓. เพื่อเปNนเครื่องมือในการบริหาร และการ

ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 

โดยแผนการดำเน ินงานด Qานการพ ัฒนา

เทคโนโลยีดิจิทัล แบ@งออกเปNน ๗ หัวขQอ ตาม

เกณฑ5การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ

ตามระบบประเมินผลใหม@ (SE-AM) ประกอบดQวย 

๑. การกำกับดูแลดQานเทคโนโลยีดิจิทัล และ

แผนปฏ ิบ ัต ิการด ิจ ิท ัลขององค 5กร (Digital 

Governance and Roadmap) 

๒. การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใชQกับทุก

ส@วนขององค5กร (Digital Transformation) 

๓. การบูรณาการเชื ่อมโยงขQอมูล และการ

ดำเนินงานร@วมกันระหว@างหน@วยงาน 

๔. การกำกับดูแลขQอมูล และการบริหาร

จัดการขQอมูลขนาดใหญ@ขององค5กร 

๕. การบร ิหารความมั ่นคงปลอดภัยของ

สารสนเทศ 

๖. การบริหารความต@อเนื ่องทางธุรกิจและ

ความพรQอมใชQของระบบ 

๗. การดำเนินการดQานการบริหารจัดการการ

ใชQทรัพยากรอย@างเหมาะสม 

งบประมาณประจำปTงบประมาณ ๒๕๖๕ 

องค5การพิพิธภัณฑ5ว ิทยาศาสตร5ไดQร ับการ

จัดสรรงบประมาณดQานการพัฒนาเทคโนโลยี

ดิจ ิท ัล ทั ้งส ิน ๕๙,๙๔๖,๙๐๐.๐๐ บาท โดย

แบ@งเปNน งบลงทุน ๕๗,๐๔๖,๙๐๐.๐๐ บาท และ

งบเงินอุดหนุน ๒,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท แบ@งตาม

ยุทธศาสตร5 ไดQดังน้ี 

ยุทธศาสตร5ที่ ๑ วางรากฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 

๓๒,๒๓๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

ย ุทธศาสตร 5ท ี ่  ๒ สร Qางท ักษะดิจ ิท ัลของ

บุคลากร ๐.๐๐ บาท 

ยุทธศาสตร5ท่ี ๓ มุ@งสู@องค5กรดิจิทัล

๑๐,๘๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

ยุทธศาสตร5ท่ี ๔ ยกระดับพิพิธภัณฑ5แห@งอนาคต

๑๔,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

 

 

มีการจ ัดลำด ับความสำคัญของโครงการ 

(Prioritization) โดยมีแนวทางการจ ัดลำดับ

ความสำคัญของโครงการที่สอดคลQอง บูรณาการ

ก ับแผนว ิสาหก ิจขององค 5การพ ิพ ิ ธภ ัณฑ5

วิทยาศาสตร5แห@งชาติ ฉบับที่ ๖ และแผนปฏิบัติ

การดิจิทัล (ปD ๒๕๖๒ - ๒๕๖๗) มีการพิจารณา

เงื ่อนไข และขQอกำหนดต@าง ๆ ในการดำเนิน

โครงการตามแผนงาน โดยวิธีนำเมทริกส5การ

จัดลำดับความสำคัญ (Prioritization Matrix) 

รวมถึงการวิเคราะห5ความเส่ียงในแต@ละโครงการ 

 



คำนำ 

 แผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำป3 ๒๕๖๕ ขององค<การพิพิธภัณฑ<วิทยาศาสตร<แหGงชาติ (อพวช.) 

เปMนการจัดวางแนวทางการดำเนินงาน เพ่ือการปฏิบัติผลักดันกิจกรรม แผนงาน โครงการท่ีต้ังไวU ใหU

บรรลุตามวัตถุประสงค< และเปYาหมายตามท่ีกำหนดไวUในแผนปฏิบัติการดิจิทัล องค<การพิพิธภัณฑ<

วิทยาศาสตร<แหGงชาติ ป3งบประมาณ  ๒๕๖๒ – ๒๕๖๗ 

 แผนปฏิบัติการฯ ฉบับน้ี ไดUกำหนดข้ันตอน วิธีการ รายละเอียด และขอบเขตการดำเนินงาน

ไวUอยGางชัดเจน เพ่ือใหUบุคลากรดUานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารขององค<การพิพิธภัณฑ<

วิทยาศาสตร<แหGงชาติ (ICT) และท่ีเก่ียวขUอง ใชUเปMนหลักปฏิบัติในการพัฒนากิจกรรม แผนงาน 

โครงการดUานเทคโนโลยีสารสนเทศใหUสำเร็จลุลGวงไดUประสิทธิผลสูงสุด และสอดคลUองกับแผนปฏิบัติ

การดิจิทัลขององค<การพิพิธภัณฑ<วิทยาศาสตร<แหGงชาติ ตามท่ีกำหนดไวUในแผนปฏิบัติการดิจิทัล 

องค<การพิพิธภัณฑ<วิทยาศาสตร<แหGงชาติ ป3งบประมาณ  ๒๕๖๒ – ๒๕๖๗ 

 
 
 

กองเทคโนโลยีดิจิทัล 

สำนักวิศวกรรมและการผลิตส่ือ 

องค<การพิพิธภัณฑ<วิทยาศาสตร<แหGงชาติ 
 



สารบัญ 
  หน$า 

บทสรุปผู$บริหาร  

บทท่ี ๑ บทนำ ๑ 

 วัตถุประสงค6  ๑ 

 ยุทธศาสตร6ในการพัฒนาด$านเทคโนโลยีดิจิทัล ๒ 

 ความสอดคล$องของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ๒ 

 ผลการดำเนินงานในปL ๒๕๖๓ ๑๔ 

บทท่ี ๒ ข+อมูลด+านเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค:การพิพิธภัณฑ:วิทยาศาสตร:แหGงชาติ ๑๗ 

 สถานภาพระบบสารสนเทศภายใน ๑๗ 

 สถานภาพระบบคอมพิวเตอร6 ๒๓ 

 สถานภาพระบบเครือขTาย ๒๕ 

บทท่ี ๓ แนวทางการปฏิบัติ และการดำเนินงาน ๒๘ 

 วัตถุประสงค6ของการจัดทำแผนปฏิบัติการ ๒๘ 

 แผนการดำเนินงานด$านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ๒๙ 

 การจัดลำดับความสำคัญของโครงการ (Prioritization) ๓๒ 

 งบประมาณด$านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปLงบประมาณ ๒๕๖๕ ๓๕ 

 ตัวช้ีวัด และความเส่ียงโครงการ  ๔๑ 

ภาคผนวก  

 ภาคผนวก ก.   

      คำส่ังแตTงต้ังผู$บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief information Officer : CIO) 

      คำส่ังแตTงต้ังรองผู$บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง 

      คำส่ังแตTงต้ังคณะทำงานพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 

      คำส่ังแตTงต้ังคณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 

 ภาคผนวก ข.  

      รายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล  

 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร (วาระท่ีเช่ือมโยงกับการพัฒนาดิจิทัล)  

 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล  

 รายงานการประชุมคณะกรรมการ อพวช. (วาระท่ีเช่ือมโยงกับการพัฒนาดิจิทัล)  

 

 

 



สารบัญตาราง 
  หน$า 

ตารางท่ี ๒ - ๑ สถานภาพระบบสารสนเทศ ๑๘ 

ตารางท่ี ๒ - ๒ สถานภาพระบบคอมพิวเตอร6 ๒๓ 

ตารางท่ี ๒ – ๓  สถานภาพระบบเครือขTาย ๒๕ 

ตารางท่ี ๓ – ๑ แผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปLงบประมาณ ๒๕๖๕ ๒๙ 

ตารางท่ี ๓ – ๒ การจัดลำดับความสำคัญของโครงการ ๓๒ 

ตารางท่ี ๓ – ๓ แผนบริหารโครงการ ปLงบประมาณ ๒๕๖๕ ๓๓ 

ตารางท่ี ๓ – ๔ แผนบริหารโครงการ (งบลงทุน) ปLงบประมาณ ๒๕๖๕ ๓๗ 

ตารางท่ี ๓ – ๕ แผนเบิกจTายงบประมาณ (งบเงินอุดหนุน) ปLงบประมาณ ๒๕๖๕ ๔๑ 

ตารางท่ี ๓ – ๖ ตัวช้ีวัด และเปrาหมายโครงการ ๔๑ 

ตารางท่ี ๓ – ๗ รายละเอียดตัวช้ีวัดรายโครงการ ๔๒ 

ตารางท่ี ๓ – ๘ วิเคราะห6ความเส่ียง และควบคุมภายในของโครงการ/กิจกรรม ๕๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญรูปภาพ 
  หน$า 

แผนภาพท่ี ๑ –  ๑  ความสอดคล$องกับยุทธศาสตร6ชาติระยะ ๒๐ ปL 

                         (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๘๐) 

๒ 

แผนภาพท่ี ๑ –  ๒  ความสอดคล$องกับแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ๔ 

แผนภาพท่ี ๑ –  ๓  ความสอดคล$องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหTงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ ๕ 

แผนภาพท่ี ๑ –  ๔  ความสอดคล$องกับเปrาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน ๗ 

แผนภาพท่ี ๑ –  ๕  ความสอดคล$องกับ นโยบาย และยุทธศาสตร6 กระทรวงการอุดมศึกษา    

วิทยาศาสตร6 วิจัยและนวัตกรรม 

๘ 

แผนภาพท่ี ๑ –  ๖  ความสอดคล$องกับนโยบาย และแผนระดับชาติวTาด$วยการพัฒนาดิจิทัล 

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

๑๐ 

แผนภาพท่ี ๑ –  ๗ ความสอดคล$องกับแผนการศึกษาแหTงชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – พ.ศ. ๒๕๗๙) ๑๑ 

แผนภาพท่ี ๑ –  ๘  ความสอดคล$องกับแผนวิสาหกิจ องค6การพิพิธภัณฑ6วิทยาศาสตร6แหTงชาติ 

ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๕ – พ.ศ. ๒๕๖๙) 

๑๓ 

แผนภาพท่ี ๑ –  ๙  ความสอดคล$องกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลองค6การพิพิธภัณฑ6วิทยาศาสตร6

แหTงชาติ ประจำปLงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๗ 

  (ฉบับทบทวน ปL ๒๕๖๔) 

๑๔ 

แผนภาพท่ี ๑ – ๑๐ สรุปผลการประเมินหัวข$อการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ๑๕ 

แผนภาพท่ี ๒ – ๑   แสดงสถาปzตยกรรมโครงขTายคอมพิวเตอร6 (Network Infrastructure)  ๒๗ 

แผนภาพท่ี ๓ – ๑   แสดงงบประมาณท่ีได$รับจัดสรร ประจำปLงบประมาณ ๒๕๖๕ ๓๖ 

แผนภาพท่ี ๓ – ๒  แสดงงบประมาณท่ีได$รับจัดสรร ประจำปLงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 แยกเป�นยุทธศาสตร6ตามแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีดิจิทัล 

๓๖ 

  

 

 



 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลองค5การพิพิธภัณฑ5วิทยาศาสตร5แห@งชาต ิประจำปD ๒๕๖๕  หนHาที่ ๑ 

บทท่ี ๑ 

บทนำ 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล องค5การพิพิธภัณฑ5วิทยาศาสตร5แห@งชาติ ประจำปD ๒๕๖๕ จัดทำขึ้นเพ่ือ

เปNนแนวทางปฏิบัติ แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และผลักดันการดำเนินงานดQานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารขององค5การพิพิธภัณฑ5วิทยาศาสตร5แห@งชาติ (อพวช.) ในปDงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ใหQดำเนิน

ไปอย@างมีประสิทธิผล และไดQรับประสิทธิภาพสูงสุด    

รายละเอียดของการวางแนวปฏิบัติในแผนปฏิบัติการน้ี เปNนไปตามกรอบแนวทาง ตามแผน

ยุทธศาสตร5ดQานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารที่กำหนดไวQในแผนปฏิบัติการดิจิทัล องค5การ

พิพิธภัณฑ5วิทยาศาสตร5แห@งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๒ – พ.ศ.๒๕๖๗) สอดคลQองกับแผนวิสาหกิจองค5การพิพิธภัณฑ5

วิทยาศาสตร5แห@งชาติ ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ.๒๕๖๕ – พ.ศ.๒๕๖๙)	

วัตถุประสงค, 

๑. เพื่อใหQบริการประชาชนดQานการเผยแพร@องค5ความรูQดQานวิทยาศาสตร5 เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมดQวยส่ืออิเล็กทรอนิกส5 

๒. เพ่ือพัฒนาการใชQส่ือ ชุดองค5ความรูQ และฐานขQอมูลทางวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี 

๓. เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการ ใหQเพ่ิม

ประสิทธิภาพ ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานภายใน 

๔.  เพื่อพัฒนาบุคลากรภายใน ใหQมีความพรQอมในการใชQ และการพัฒนางานดQวยเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร 

โดยมีเปdาหมาย ดังน้ี 

๑. เพิ่มจำนวนผูQใชQบริการในการเรียนรูQวิทยาศาสตร5 ดQวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ

ส่ือสารขององค5การพิพิธภัณฑ5วิทยาศาสตร5แห@งชาติมากย่ิงข้ึน 

๒. ผูQใชQบริการ และผูQที่มีส@วนเกี่ยวขQองเขQาถึงขQอมูลการบริการขององค5การพิพิธภัณฑ5วิทยาศาสตร5

แห@งชาติไดQสะดวก 

๓. พัฒนาส่ือ องค5ความรูQ และฐานขQอมูล เพ่ือการบริการ และการบริหารจัดการ 

๔. บุคลากรองค5การพิพิธภัณฑ5วิทยาศาสตร5แห@งชาติใชQ Open Sources เพ่ิมข้ึน 

๕. บุคลากรองค5การพิพิธภัณฑ5วิทยาศาสตร5แห@งชาติใชQอุปกรณ5โมบายสนับสนุนการปฏิบัติงาน

เพ่ิมข้ึนภายในปD ๒๕๖๕ 

๖. ผูQบริหาร และบุคลากรองค5การพิพิธภัณฑ5วิทยาศาสตร5แห@งชาติ เขQาถึงและใชQงานระบบ

สารสนเทศไดQอย@างสะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัยในการใชQงานไดQอย@างมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 



 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลองค5การพิพิธภัณฑ5วิทยาศาสตร5แห@งชาต ิประจำปD ๒๕๖๕  หนHาที่ ๒ 

กลยุทธ,ในการพัฒนาด9านเทคโนโลยีดิจิทัล 

กลยุทธ5การบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล แบ@งออกเปNน ๓ ดQาน คือ  

ด"านที่ ๑ (เครื ่องมือการทำงาน : Hardware, Software, Network) การใชQสื ่อดิจิทัล 

เพ่ือพัฒนาการใหQบริการขQอมูลข@าวสารและองค5ความรูQ วิทยาศาสตร5และเทคโนโลยีสู@สังคม 

ด"านที่ ๒ (การบริหารจัดการ : โครงสร"าง, ระเบียบข"อบังคับ, วัฒนธรรมองคQกร) พัฒนา

ระบบโครงสรQางพื้นฐานดQานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และระบบบริหารจัดการองค5กรดQวย

เทคโนโลยีดิจิทัล 

ด"านที่ ๓ (บุคลากร : บุคลากร ICT, บุคลากรผู"ใช"งาน, ผู"บริหารงาน ICT) พัฒนา และ

เพ่ิมศักยภาพบุคลากรองค5การพิพิธภัณฑ5วิทยาศาสตร5แห@งชาติดQวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ความสอดคล9องของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

๑. ยุทธศาสตรQชาติระยะ ๒๐ ปa (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๘๐) 

ยุทธศาสตร5ชาติระยะ ๒๐ ปD (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เปNนยุทธศาสตร5ชาติฉบับแรก ของ

ประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห@งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะตQองนำไปสู@การปฏิบัติเพื่อใหQประเทศไทยบรรลุ

วิสัยทัศน5 “ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เปjนประเทศพัฒนาแล"ว ด"วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง” นำไปสู@การมียุทธศาสตร5ที่เกี่ยวขQองกับการดำเนินงานดQานการพัฒนา

เทคโนโลยีดิจิทัลขององค5การพิพิธภัณฑ5วิทยาศาสตร5แห@งชาติ คือ ยุทธศาสตร5ที่ ๒ ยุทธศาสตร5 ชาติดQาน

การสรQางความสามารถในการแข@งขัน  

แผนภาพท่ี ๑ - ๑ ความสอดคล"องกับยุทธศาสตรQชาติระยะ ๒๐ ปa (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๘๐) 

 



 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลองค5การพิพิธภัณฑ5วิทยาศาสตร5แห@งชาต ิประจำปD ๒๕๖๕  หนHาที่ ๓ 

ยุทธศาสตรQที่ ๒ ยุทธศาสตรQชาติด"านการสร"างความสามารถในการแขqงขัน มีเปdาหมาย

การพัฒนาที่มุ@งเนQนการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ 

ไดQแก@ ๑) “ตqอยอดอดีต” โดยมองกลับไปท่ีรากเหงQาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ5 วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต

และจุดเด@น ทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความไดQเปรียบเทียบของประเทศในดQานอื่น ๆ 

นำมาประยุกต5 ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใหQสอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคม

โลกสมัยใหม@ ๒) “ปรับ ปrจจุบัน” เพื่อปูทางสู@อนาคต ผ@านการพัฒนาโครงสรQางพื้นฐานของประเทศในมิติ

ต@าง ๆ ทั้งโครงข@ายระบบ คมนาคมและขนส@ง โครงสรQางพื้นฐานวิทยาศาสตร5 เทคโนโลยีและดิจิทัล และ

การปรับสภาพแวดลQอมใหQเอื้อ ต@อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ ๓) “สร"างคุณคqาใหมq

ในอนาคต” ดQวยการเพิ่มศักยภาพของ ผูQประกอบการพัฒนาคนรุ@นใหม@รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือ

ตอบสนองต@อความตQองการของตลาด ผสมผสาน กับยุทธศาสตร5ที่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต@อ

ยอดอดีตและปรับปwจจุบัน พรQอมทั้งการส@งเสริมและ สนับสนุนจากภาครัฐใหQประเทศไทยสามารถสรQาง

ฐานรายไดQและการจQางงานใหม@ ขยายโอกาสทางการคQาและ การลงทุนในเวทีโลกควบคู@ไปกับการยกระดับ

รายไดQและการกินดีอยู@ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและ ลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศไทย

ไดQในคราวเดียวกัน 

๑.๑ แผนแมqบทภายใต"ยุทธศาสตรQชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๘๐) เปNนแผนแม@บทเพ่ือ

บรรลุเปdาหมายตามท่ีกำหนดไวQในยุทธศาสตร5ชาติมีทั้งสิ้น ๒๓ แผนแม@บท ซึ่งจะมีผลผูกพันต@อหน@วยงาน

ของรัฐที ่เกี ่ยวขQองที ่จะตQองปฏิบัติใหQเปNนไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทำงบประมาณรายจ@ายประจำปD

งบประมาณตQองสอดคลQองกับแผนแม@บทซึ่งจะนำไปสู@การปฏิบัติเพื ่อใหQประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน5 

“ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืนเปNนประเทศ พัฒนาแลQว ดQวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง”ภายในช@วงเวลาดังกล@าว เพื่อความสุขของ คนไทยทุกคน โดยแผนแม@บทภายใตQ

ยุทธศาสตร5ชาติที่เกี่ยวขQองกับการดำเนินงานดQานการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขององค5การพิพิธภัณฑ5

วิทยาศาสตร5แห@งชาติ คือ 

แผนแมqบทฯ ๗ โครงสร"างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกสQ และดิจิทัล แผนย@อยโครงสรQาง

พ้ืนฐานดQานดิจิทัล พัฒนาโครงสรQางพ้ืนฐานดQานดิจิทัล ท้ังในส@วนของโครงข@ายสื่อสารหลัก ภายในประเทศ

และระหว@างประเทศใหQสามารถบริการไดQอย@างต@อเนื ่อง และมีเสถียรภาพ สอดรับกับแนวโนQม การ

เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีดQานดิจิทัล สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ นำไปสู@การยกระดับ 

เศรษฐกิจของประเทศ และการเปNนศูนย5กลางดQานดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียนในอนาคต สนับสนุนใหQเกิด

การบูรณาการการใชQงานโครงสรQางพ้ืนฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกดQานดิจิทัลร@วมกัน รวมท้ังสนับสนุน

ใหQมีการพัฒนาระบบนิเวศ ปรับปรุงกฎหมายท่ีเกี่ยวขQอง เพื่อนำไปสู@การพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

ดิจิทัล ท่ีมีศักยภาพ และเปNนอุตสาหกรรมแห@งอนาคตสำหรับกิจการท่ีใชQเทคโนโลยีข้ันสูง ตลอดจนกำหนด

มาตรการ แนวปฏิบัติในการคQุมครองสิทธิ และขQอมูลส@วนบุคคล จัดใหQมีมาตรการเฝdาระวังและรับมือภัย

คุกคามไซเบอร5ท่ีเหมาะสม และสอดคลQองตามมาตรฐานสากล เพื่อรองรับการเติบโตของการใชQงาน

เทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต  



 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลองค5การพิพิธภัณฑ5วิทยาศาสตร5แห@งชาต ิประจำปD ๒๕๖๕  หนHาที่ ๔ 

๒. แผนการปฏิรูปประเทศ 

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เปNนแผนระดับที่ ๒ ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยตQอง 

ส@งผลต@อการบรรลุเปdาหมายของยุทธศาสตร5ชาติ และแผนแม@บทภายใตQยุทธศาสตร5ชาติ ซึ่งทุกหน@วยงาน

ตQองดำเนินการตามกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส@งผลใหQเกิดการเปลี่ยนแปลงต@อประชาชนอย@างมีนัยสำคัญ 

(Big Rock) นำไปสู @การปฏิบัติตามหลักความสัมพันธ5เชิงเหตุ และผล (Causal Relationship : XYZ) 

เพื่อใหQบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปdาหมายของยุทธศาสตร5ชาติของแต@ละช@วงเวลา ๕ ปD โดยแผนการปฏิรูป

ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ที่เกี ่ยวขQองกับการดำเนินงานดQานการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขององค5การ

พิพิธภัณฑ5วิทยาศาสตร5แห@งชาติ คือ ดQานที่ ๒ ดQานการบริหารราชการแผ@นดิน กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๒.๑ 

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู@ ระบบดิจิทัล การปรับเปลี่ยนเปNนรัฐบาล

ดิจิทัล (Digital Government Transformation) หรือการเปNนภาครัฐ ที่เชื่อมโยงเสมือนเปNนองค5กรเดียว 

เป�ดใหQประชาชนเขQามามีส@วนร@วมในการสรQางนวัตกรรมการบริการและการ ทำงานใหQกับชุมชน สังคม และ

ประเทศ โดยมีภาครัฐเปNนฐานต@อยอดการพัฒนาและสรQางคุณค@าร@วมกันกับทุก ภาคส@วนจัดเตรียมและ

บูรณาการขQอมูล และขQอมูลขนาดใหญ@ (Big data) ใหQพรQอมสำหรับการใชQประโยชน5ทั้งในดQานการตัดสินใจ

เชิงนโยบาย การกำกับติดตาม การพัฒนาบริการ และการบริหารจัดการองค5กร รวมถึงเป�ด ใหQทุกภาคส@วน

สามารถเขQาถึง แบ@งปwน และนำไปใชQประโยชน5อย@างเหมาะสม ส@งเสริมการจัดบริการรูปแบบใหม@             

ที่บูรณาการความร@วมมือกับทุกภาคส@วน โดยเริ่มตQนจากบริการสำคัญที่ส@งผลกระทบอย@างมีนัยสำคัญ    

กับชีว ิตความเปNนอยู @ของประชาชนและการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชน จัดทำระบบกลางหรือ 

แอพพลิเคชั่น (Application) สนับสนุนกลางที่ไดQมาตรฐาน และไดQรับการกำกับดูแลมาตรฐานความ

ปลอดภัยและความเปNน ส@วนบุคคลเพื่อการใชQประโยชน5ร@วมกัน รวมทั้งส@งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบ

นิเวศดQานดิจิทัลที่สรQางความ เชื่อมั่น ความไวQวางใจ และการยอมรับระหว@างกันเพื่อการพัฒนาที่ต@อเนื่อง

และย่ังยืนบนหลักความสมดุล 

แผนภาพท่ี ๑ - ๒ ความสอดคล"องกับแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

 



 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลองค5การพิพิธภัณฑ5วิทยาศาสตร5แห@งชาต ิประจำปD ๒๕๖๕  หนHาที่ ๕ 

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหqงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

หลักการพัฒนาประเทศของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห@งชาติ ฉบับที ่  ๑๒          

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – พ.ศ. ๒๕๖๔) ขยายช@วงเวลาสู@ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห@งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. 

๒๕๖๐ – พ.ศ. ๒๕๖๕) ม@ุงการเตรียมความพรQอมเปNนประเทศพัฒนามี ความมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อจะ

สามารถต@อยอดในระยะต@อไปใหQบรรลุเปdาหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร5ชาติ ๒๐ ปD โดยมี 

หลักการสําคัญของแผนพัฒนาฯ คือ ๑) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ๒) ยึด “คนเปNน

ศูนย5กลาง การพัฒนา” ๓) ยึด “วิสัยทัศน5ภายใตQยุทธศาสตร5ชาติ ๒๐ ปD” ๔) ยึด “เปdาหมายอนาคต

ประเทศไทยปD ๒๕๗๙” ๕) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ำ และขับเคลื่อน

การเจริญเติบโตจาก การเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใชQภูมิปwญญาและนวัตกรรม” ๖) ยึด 

“หลักการนําไปส@ูการปฏิบัติ ใหQเกิดผลสัมฤทธิ์อย@างจริงจังใน ๕ ปDท่ีต@อยอดไปสู@ผลสมัฤทธ์ิที่เปNนเปdาหมาย

ระยะยาว” โดยแนวทางการพัฒนา ที่สอดคลQองกับการดําเนินงานดQานการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ

องค5การพิพิธภัณฑ5วิทยาศาสตร5แห@งชาติ คือ 

แผนภาพท่ี ๑ - ๓ ความสอดคล"องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหqงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

 

ยุทธศาสตรQที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตรQ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เปdาหมายที่ ๒ 

เพิ่มความสามารถในการประยุกต5ใชQวิทยาศาสตร5 เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อ ยกระดับความสามารถ

การแข@งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน แนวทางการพัฒนา ๓.๓ พัฒนา

สภาวะแวดลQอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร5 ขQอ ๓.๓.๒ ดQานโครงสรQางพื้นฐานทางวิทยาศาสตร5และ

เทคโนโลยี ๒) ยกระดับโครงสรQางพื้นฐานทางวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยีใหQทันต@อการ เปลี่ยนแปลง

เทคโนโลยีแบบกQาวกระโดด และขQอ ๓.๓.๓ ดQานการบริหารจัดการ	๖) ส@งเสริมใหQเกิดการแลกเปลี่ยน และ

พัฒนาความรQูดQานวิทยาศาสตร5 เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมเชิงลึก ผ@านทางกลไกท่ีมีอยู@ 

 



 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลองค5การพิพิธภัณฑ5วิทยาศาสตร5แห@งชาต ิประจำปD ๒๕๖๕  หนHาที่ ๖ 

๔. นโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธQ จันทรQโอชา นายกรัฐมนตรี 

นโยบายที่พลเอก ประยุทธ5 จันทร5โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงต@อสภานิติบัญญัติแห@งชาติ

รับทราบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ไดQสอดคลQองกับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ

องค5การพิพิธภัณฑ5วิทยาศาสตร5แห@งชาติ ดังน้ี  

นโยบายหลัก ๑๒ ด"าน 

นโยบายท่ี ๖ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ขQอ ๖.๕ ส@งเสริมภาคเศรษฐกิจ

ดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลใหQเริ่มขับเคลื่อนไดQ อย@างจริงจังซึ่งจะทำใหQทุกภาคเศรษฐกิจ

กQาวหนQาไปไดQทันโลก และสามารถแข@งขันในโลกสมัยใหม@ไดQซึ่งหมาย รวมถึงการผลิตและการคQาผลิตภัณฑ5

ดิจิทัลโดยตรงทั้งผลิตภัณฑ5ฮาร5ดแวร5 ผลิตภัณฑ5ซอฟต5แวร5 อุปกรณ5สื่อสาร ดิจิทัลอุปกรณ5โทรคมนาคม

ดิจิทัลและการใชQดิจิทัลรองรับการใหQบริการของภาคธุรกิจการเงิน และธุรกิจบริการ อื่น ๆ โดยเฉพาะ

อย@างยิ่งภาคสื่อสารและบันเทิงตลอดจนการใชQดิจิทัลรองรับการผลิตสินคQาอุตสาหกรรมและการพัฒนา

เศรษฐกิจสรQางสรรค5 ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหน@วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงใหQดูแลและ ผลักดัน

งานสำคัญของประเทศชาติในเรื่องน้ี และจะจัดใหQมีคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้อย@าง

จริงจัง  

นโยบายท่ี ๘ การพัฒนา และส@งเสริมการใชQประโยชน5จากวิทยาศาสตร5 เทคโนโลยี การวิจัย 

และพัฒนาะนวัตกรรม ๘.๓ ปรับปรุงและจัดเตรียมใหQมีโครงสรQางพ้ืนฐานดQานวิทยาศาสตร5 และเทคโนโลยี 

ดQานการวิจัย และพัฒนาดQานนวัตกรรม ซึ่งเปNนโครงสรQางพื้นฐานทางปwญญาที่สำคัญในการต@อยอดสู@การ 

ใชQเชิงพาณิชย5ของภาคอุตสาหกรรมใหQมีความพรQอมทันสมัย และกระจายในพื้นที่ต@าง ๆ เช@นการพัฒนา

ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศการต้ังศูนย5วิเคราะห5หQองปฏิบัติการสถาบัน และศูนย5วิจัยเปNนตQน  

นโยบายเรqงดqวน 12 เร่ือง 

ข"อ 7 การเตรียมคนไทยสูqศตวรรษที่ ๒๑ โดยสรQางแพลตฟอร5มการเรียนรูQใหม@ในระบบ 

ดิจิทัล ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรูQมุ@งสู@ระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร5เทคโนโลยี ดQานวิศวกรรม 

คณิตศาสตร5 โปรแกรมเมอร5 และภาษาต@างประเทศ ส@งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร5 (Coding) ตั้งแต@

ระดับประถมศึกษา การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพในทุกตำบล ส@งเสริมการพัฒนาหลักสูตรออนไลน5ของ 

สถาบันการศึกษาต@าง ๆ เพื ่อแบ@งปwนองค5ความรู Q ของสถาบันการศึกษาสู@สาธารณะ เชื ่อมโยงระบบ

การศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ สรQางนักวิจัยใหม@ และนวัตกรเพื่อเพิ่มศักยภาพดQานเทคโนโลยี

และนวัตกรรมของประเทศ สรQางความรูQความเขQาใจการใชQเทคโนโลยีดิจิทัล สื่อออนไลน5 และโครงข@าย

สังคมออนไลน5ของคนไทย เพื่อปdองกัน และลดผลกระทบในเชิงสังคม ความปลอดภัย อาชญากรรมทาง  

ไซเบอร5 และสามารถใชQเทคโนโลยีเปNนเครื่องมือในการกระจายขQอมูลข@าวสารท่ีถูกตQอง การสรQางความ

สมานฉันท5 และความสามัคคีในสังคม รวมท้ังปลูกฝwงคุณธรรม จริยธรรมท่ีจำเปNนในการดำเนินชีวิต 

 

 



 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลองค5การพิพิธภัณฑ5วิทยาศาสตร5แห@งชาต ิประจำปD ๒๕๖๕  หนHาที่ ๗ 

๕. เป~าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 

SDGs เปNนกรอบทิศทางการพัฒนาของโลกภายหลังปD ๒๕๕๘ ที่องค5การสหประชาชาติ 

(United Nations : UN) ประกอบดQวย ๑๗ เปdาหมาย สำหรับการพัฒนาที่แบ@งเปNนมิติ (Dimensions) ใน

ดQานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลQอม ใหQมีความเชื่อมโยงกันซึ่งในส@วนของประเทศไทยมีการดำเนินงานท่ี

สอดรับกับ SDGs มา โดยตลอด และ SDGs เปNนแผนหนึ่งที่ใชQในการจัดทำกรอบยุทธศาสตร5ชาติ ๒๐ ปD 

เพ่ือใหQทุกภาคส@วนร@วมสรQาง สังคมท่ีเปNนสุข ลดความเหล่ือมล้ำทางสังคม ขจัดปwญหาความยากจน ส@งเสริม

การเปNนเศรษฐกิจสีเขียว และมีการผลิตและบริโภคที่เปNนมิตรกับสิ่งแวดลQอม สอดคลQองกับการดําเนินงาน

ดQานการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขององค5การพิพิธภัณฑ5วิทยาศาสตร5แห@งชาติ ดังน้ี 

แผนภาพท่ี ๑ - ๔ ความสอดคล"องกับเป~าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

 
เป~าหมายที่ ๔ สqงเสริมโอกาสในการเรียนรู" เปdาหมายย@อย ๔.๗ สรQางหลักประกันว@าผูQเรียน

ทุกคนไดQรับความรูQและทักษะที่จำเปNน สำหรับส@งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมไปถึง การศึกษาสำหรับการ

พัฒนาท่ีย่ังยืนและการมีวิถีชีวิตท่ีย่ังยืน สิทธิ มนุษยชน ความเสมอภาคระหว@างเพศ การส@งเสริมวัฒนธรรม

แห@งความสงบสุขและการไม@ใชQความรุนแรง การ เปNนพลเมืองของโลก และความชื ่นชมในความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมและการท่ีวัฒนธรรมมีส@วนช@วยใหQเกิด การพัฒนาท่ีย่ังยืน ภายในปD พ.ศ. ๒๕๗๓ 

๖. ประเทศไทย ๔.๐ (Thailand 4.0) 

ประเทศไทย ๔.๐ เปNนแนวคิดการเสริมสรQางศักยภาพ และสรQางโอกาสในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจไทยดQวยนวัตกรรม และจากการสรQางความเขQมแข็งจากภายในและปรับเปล่ียนวิธีการจากแนวคิด 

“ทำมากไดQนQอย” เปNน “ทำนQอยไดQมาก” เพื่อยกระดับประเทศไทยใหQหลุดพQนจากกับดัก ๓ ประการ คือ 

๑) กับดักรายไดQปานกลาง ๒) กับดักความเหลื่อมล้ำ และ ๓) กับดักความไม@สมดุล โดยขับเคลื่อนผ@าน

กลไก ๓ ดQาน ประกอบดQวย 



 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลองค5การพิพิธภัณฑ5วิทยาศาสตร5แห@งชาต ิประจำปD ๒๕๖๕  หนHาที่ ๘ 

ก) มุ@งเนQนองค5ความรูQ วิทยาศาสตร5 เทคโนโลยี และปwญญาอย@างแทQจริง ตลอดจนแนวทาง 

ใหQไทยเติบโตอย@างกระจาย ไม@กระจุก เพื่อเปNนกลไกขับเคลื่อนการสรQาง และยกระดับ

ผลิตภาพ (Productive Growth Engine)  

ข) กลไกขับเคลื่อนที่คนส@วนใหญ@มีส@วนร@วมอย@างเท@าเทียม และทั่วถึง ดQวยการจัดสรร

ทรัพยากรรูปแบบใหม@ (Inclusive Growth Engine)  

ค) กลไกการขับเคลื่อนที่เปNนมิตรกับสิ่งแวดลQอมอย@างยั่งยืน ดQวยการเนQนความตระหนักและ

เปNนมิตรกับส่ิงแวดลQอม (Green Growth Engine) 

๗. นโยบาย และยุทธศาสตรQการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรQ วิจัยและนวัตกรรม (พ.ศ. ๒๕๖๓ – พ.ศ. ๒๕๗๐) 

นโยบายและยุทธศาสตร5การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร5 วิจัยและนวัตกรรม (พ.ศ. ๒๕๖๓ – 

พ.ศ. ๒๕๗๐) เปNนกรอบแนวทางการพัฒนาระบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร5 วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 

ใหQสอดคลQอง และบูรณาการกัน เพื่อใหQเกิดเปNนพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยมีวิสัยทัศน5 

“เตรียมคนไทยแห@ง ศตวรรษที่ ๒๑ พัฒนาเศรษฐกิจที่กระจายโอกาสอย@างทั่วถึงสังคมที่มั ่นคง และ

สิ่งแวดลQอมที่ยั ่งยืน โดยสรQาง ความเขQมแข็งทางนวัตกรรมระดับแนวหนQาในสากล นำพาประเทศไปสู@

ประเทศที่พัฒนาแลQว” โดยนโยบาย และยุทธศาสตร5ที ่เกี ่ยวขQองกับการดําเนินงานดQานการพัฒนา

เทคโนโลยีดิจิทัลขององค5การพิพิธภัณฑ5วิทยาศาสตร5แห@งชาติ คือ 

แผนภาพท่ี ๑ - ๕ ความสอดคล"องกับ นโยบาย และยุทธศาสตรQ 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรQ วิจัยและนวัตกรรม 

 

แพลตฟอรQมที่ ๑ การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู" โปรแกรมที่ ๑ สรQางระบบผลิต

และพัฒนากำลังคนใหQมีคุณภาพ มีวัตถุประสงค5เพื่อสรQางปwจจัยเอื้อที่ส@งเสริมการพัฒนา และใชQประโยชน5

ศักยภาพกำลังคนระดับสูง ใหQสามารถทำงานตอบสนองการ พัฒนาประเทศไดQอย@างเต็มประสิทธิภาพ 

โดยเฉพาะอย@างย่ิงกำลังคนเพ่ือรองรับกิจกรรมวิจัย การพัฒนา 

แพลตฟอรQมที่ ๓ การวิจัย และสร"างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขqงขัน 

โปรแกรมที่ ๑๒ โครงสรQางพื้นฐานทางคุณภาพ และบริการ เพื่อพลิกประเทศไทยใหQเติบโตอย@างมีคุณภาพ 

ปรับความสามารถของประเทศใหQสามารถผลิต และส@งออกสินคQาและชิ้นส@วนมูลค@าสูงที่ไดQรับการรับรอง 



 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลองค5การพิพิธภัณฑ5วิทยาศาสตร5แห@งชาต ิประจำปD ๒๕๖๕  หนHาที่ ๙ 

มาตรฐาน รวมทั้งพัฒนาตลาดในประเทศใหQเปNนตลาดสินคQาคุณภาพเพื่อเปNนฐานใหQแก@การสรQางแบรนด5 

หรือตราสินคQาที่มีภาพลักษณ5เชิงคุณค@า และคุณภาพต@อไป โดยเฉพาะในกลุ@มสินคQาและบริการท่ี ๑) 

ผู Qประกอบการ ไทยสามารถเปNนเจQาของตราสินคQาและมีเทคโนโลยีของตนเอง เช@น อาหารสุขภาพ 

สมุนไพร ผลิตภัณฑ5เฉพาะของ ทQองถิ่นหรือวัฒนธรรม บริการสุขภาพและความงาม ๒) มีความจําเปNนใน

การรองรับสังคมในอนาคต เช@น สังคมสูง วัย สังคมดิจิทัลและเศรษฐกิจดิจิทัล และ ๓) มีความจําเปNนต@อ

การพัฒนาบทบาททางการเมืองระหว@างประเทศ เช@น การบริหารจัดการป�า แม@น้ำท่ีไหลผ@านหลายประเทศ 

มลพิษ ขยะ และพลังงาน	 
๘. แผนยุทธศาสตรQรัฐวิสาหกิจ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – พ.ศ. ๒๕๖๕) 

จากแผนยุทธศาสตร5รัฐวิสาหกิจ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – พ.ศ. ๒๕๖๔) ขยายช@วงเวลาสู @แผน

ยุทธศาสตร5รัฐวิสาหกิจ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – พ.ศ. ๒๕๖๕) รัฐวิสาหกิจในฐานะหน@วยงานของรัฐมีหนQาที่สำคัญ

ต@อการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร5และแนวทางการพัฒนาประเทศทั้งทางตรงและทางอQอม จึงมีความจำเปNน

อย@างยิ่งที่จะตQองสรQาง บทบาทการดำเนินงานใหQมีความชัดเจน สอดคลQองกับนโยบายและสภาพแวดลQอม 

โดยกำหนดเปdาหมาย คือ “รัฐวิสาหกิจเปNนเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร5ชาติสู@ความมั่นคง 

มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อใหQ รัฐวิสาหกิจสามารถดำเนินบทบาทในการสนับสนุนยุทธศาสตร5ของประเทศในดQาน

ต@าง ๆ ไดQตามเปdาหมาย และเปNนไปอย@างมีประสิทธิภาพ โดยแผนยุทธศาสตร5รัฐวิสาหกิจ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 

พ.ศ. ๒๕๖๕)  ที่เกี ่ยวขQองกับการดำเนินงานดQานการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขององค5การพิพิธภัณฑ5

วิทยาศาสตร5แห@งชาติ คือ ยุทธศาสตร5ที่ ๒ บริหารแผนการลงทุนใหQสอดคลQองกับยุทธศาสตร5ของประเทศ 

และยุทธศาสตร5ที่ ๔ สนับสนุนการใชQนวัตกรรม และเทคโนโลยีใหQสอดคลQองกับยุทธศาสตร5ประเทศไทย 

๔.๐ และแผน DE 

๙. นโยบาย และแผนระดับชาติวqาด"วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๘๐) 

นโยบาย และแผนระดับชาติว@าดQวยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะเปNนแผน

แม@บทหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศระยะ ๒๐ ปD (พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๘๐)      

ท่ีกำหนด ทิศทาง การขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศท่ีย่ังยืนโดยใชQเทคโนโลยีดิจิทัล ซ่ึงมีความสอดคลQองกับ

ยุทธศาสตร5ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห@งชาติ โดยนโยบายและแผนระดับชาติว@าดQวยการ

พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๘๐) ที่เกี่ยวขQองกับการดำเนินงานดQานการ

พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขององค5การพิพิธภัณฑ5วิทยาศาสตร5แห@งชาติ คือ 

ยุทธศาสตรQที่ ๓ สร"างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเทqาเทียมด"วยเทคโนโลยีดิจิทัล เปNนการสรQาง

สังคมดิจิทัลที่มีคุณภาพ (Digital society) มุ@งหวังที่จะลดความเหลื่อมล้ำทางโอกาสของประชาชนที่เกิด

จากการเขQาไม@ถึงโครงสรQางพ้ืนฐาน การขาดความรูQความเขQาใจในเร่ืองเทคโนโลยีดิจิทัล หรือการไม@สามารถ

เขQาถึงขQอมูล ข@าวสารผ@านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ยังมีราคาแพงเกินไปและใหQความสำคัญกับการพัฒนาพลเมือง

ที่ฉลาด รูQเท@าทัน ขQอมูล และมีความรับผิดชอบ เพื่อใหQเกิดการใชQเทคโนโลยีดิจิทัลอย@างสรQางสรรค5 โดย



 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลองค5การพิพิธภัณฑ5วิทยาศาสตร5แห@งชาต ิประจำปD ๒๕๖๕  หนHาที่ ๑๐ 

สุดทQายเมื่อโครงสรQาง พื้นฐานดิจิทัลพรQอมและพลเมืองดิจิทัลพรQอมแลQว เทคโนโลยีดิจิทัลจะเปNนเครื่องมือ

ในการยกระดับคุณภาพ ชีวิตของคนทุกกลุ@มผ@านบริการดิจิทัลต@าง ๆ  

แผนภาพท่ี ๑ - ๖ ความสอดคล"องกับนโยบาย และแผนระดับชาติ 

วqาด"วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 

ยุทธศาสตรQที ่ ๔ ปรับเปลี ่ยนภาครัฐสู qการเปjนรัฐบาลดิจิทัล เปNนการมุ @งเนQนการใชQ

เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทำงานและการใหQบริการภาครัฐ เพื่อใหQเกิดการปฏิรูปกระบวนการทำงาน

และขั้นตอนการใหQบริการใหQมีประสิทธิภาพ ถูกตQอง รวดเร็ว อำนวยความสะดวกใหQผูQใชQบริการ สรQาง

บริการของรัฐที่มีธรรมาภิบาล และสามารถใหQบริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวผ@านระบบ

เชื่อมโยงขQอมูลอัตโนมัติ การเป�ดเผยขQอมูลของภาครัฐที่ไม@กระทบต@อสิทธิส@วนบุคคล และความมั่นคงของ

ชาติ ผ@านการจัดเก็บรวบรวม และแลกเปลี่ยนอย@างมีมาตรฐาน ใหQความสำคัญกับการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยไซเบอร5และขQอมูล รวมไปถึงการสรQางแพลตฟอร5มการใหQบริการภาครัฐ เพื่อใหQภาคเอกชนหรือ

นักพัฒนาสามารถนำขQอมูลและบริการของรัฐไป พัฒนาต@อยอดใหQเกิดนวัตกรรมบริการ และสรQางรายไดQ

ใหQกับระบบเศรษฐกิจต@อไป  

ยุทธศาสตรQที่ ๕ พัฒนากำลังคนให"พร"อมเข"าสูqยุคเศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัล เปNนการ

มุ@งเนQนการพัฒนากำลังคนดิจิทัล (Digital workforce) ขึ้นมารองรับการทำงานในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล 

โดยเนQนทั้งกลุ@มคนทำงานที่จะเปNนกำลังสำคัญในการสรQางผลิตภาพการผลิต (Productivity) ในระบบ

เศรษฐกิจ และกลุ@มคนที่ เปNนผูQเชี่ยวชาญดQานดิจิทัล อย@างไรก็ตาม การเตรียมความพรQอมใหQประชาชน

ท่ัวไปก็เปNนอีกเร่ืองท่ีสำคัญไม@แพQกัน 



 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลองค5การพิพิธภัณฑ5วิทยาศาสตร5แห@งชาต ิประจำปD ๒๕๖๕  หนHาที่ ๑๑ 

ยุทธศาสตรQที่ ๖ สร"างความเชื่อมั่นในการใช"เทคโนโลยีดิจิทัล เปNนการมุ@งเนQนการสรQาง

ความมั่นคง ปลอดภัย และความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมดQวยเทคโนโลยีดิจิทัลใหQกับผูQประกอบการ        

ผูQทำงาน และผูQใชQบริการ ซึ่งถือไดQว@าเปNนปwจจัยพื้นฐานที่ช@วยขับเคลื่อนประเทศสู@ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และ

เปNนบทบาทหนQาที่หลักของภาครัฐในการอำนวยความสะดวกใหQกับทุกภาคส@วน โดยภารกิจสำคัญยิ่งยวด

ของยุทธศาสตร5นี้ จะครอบคลุมเรื่องมาตรฐาน (Standard) การคุQมครองความเปNนส@วนตัวและขQอมูลส@วน

บุคคล (Privacy) การรักษาความม่ันคงปลอดภัย (Cyber security) 

๑๐. แผนการศึกษาแหqงชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – พ.ศ. ๒๕๗๙) 

แผนการศึกษาแห@งชาติ ดำเนินการจัดทำโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ มีวิสัยทัศน5 “คนไทยทุกคนไดQรับการศึกษาและเรียนรูQตลอดชีวิตอย@างมีคุณภาพ 

ดำรงชีวิตอย@างเปNนสุขสอดคลQองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลก 

ศตวรรษ ที่ ๒๑”  ซึ่งมีความสอดคลQองกับการดำเนินงานดQานการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขององค5การ

พิพิธภัณฑ5วิทยาศาสตร5แห@งชาติ ดังน้ี 

แผนภาพท่ี ๑ - ๗ ความสอดคล"องกับแผนการศึกษาแหqงชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – พ.ศ. ๒๕๗๙) 

 

ยุทธศาสตรQที ่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื ่อสร"างขีด

ความสามารถ ในการแขqงขันของประเทศ เปdาหมายที่ ๒.๑ กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเปNน และมี

สมรรถนะตรงตามความตQองการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มีตัวชี้วัดท่ี



 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลองค5การพิพิธภัณฑ5วิทยาศาสตร5แห@งชาต ิประจำปD ๒๕๖๕  หนHาที่ ๑๒ 

สำคัญ เช@น มีฐานขQอมูลความตQองการ กำลังคน (Demand) จำแนกตามกลุ@มอุตสาหกรรมอย@างครบถQวน 

สัดส@วนผูQเรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผูQเรียนสามัญศึกษา และสัดส@วนผูQเรียนวิทยาศาสตร5สุขภาพ 

วิทยาศาสตร5 และเทคโนโลยีสูงขึ้นเมื่อเทียบกับ ผูQเรียนสังคมศาสตร5 กำลังแรงงานในสาขาอาชีพต@าง ๆ ท่ี

ไดQรับการยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพเพ่ิมข้ึน เปNนตQน 

ยุทธศาสตรQที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชqวงวัยและการสร"างสังคมแหqงการเรียนรู" 

เปdาหมายที่ ๓.๔ แหล@งเรียนรูQ สื่อตำราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรูQมีคุณภาพ มาตรฐาน และ

ประชาชนสามารถเขQาถึงไดQโดยไม@จำกัดเวลาและสถานท่ี มีตัวชี้วัด เช@น แหล@งเรียนรูQที่ไดQรับการพัฒนาใหQ

สามารถจัดการศึกษา/จัดกิจกรรมการเรียนรูQตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น สื่อสารมวลชนที่เผยแพร@ หรือ

จัดรายการเพื ่อศึกษาเพิ ่มขึ ้น สื ่อตำราเรียน และสื ่อการเรียนรู Qที ่ผ@านการรับรองมาตรฐานคุณภาพ         

จาก หน@วยงานท่ีรับผิดชอบ และไดQรับการพัฒนาโดยการมีส@วนร@วมจากภาครัฐและเอกชนเพ่ิมข้ึน เปNนตQน  

ยุทธศาสตรQที่ ๔ การสร"างโอกาส ความเสมอภาค และความเทqาเทียมทางการศึกษา 

เปdาหมายที่ ๔.๒ การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ@านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช@วงวัย มี

ตัวชี้วัดที่สำคัญ เช@น มีระบบเครือข@ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาที่ทันสมัยสนองตอบความ ตQองการ

ของผูQเรียนและผูQใชQบริการอย@างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และสถานศึกษาทุกแห@งมีอินเทอร5เน็ต ความเร็ว

สูงและมีคุณภาพ เปNนตQน 

๑๑. แผนวิสาหกิจองคQการพิพิธภัณฑQวิทยาศาสตรQแหqงชาติ ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๕ – พ.ศ. ๒๕๖๙) 

แผนวิสาหกิจ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๕ – พ.ศ. ๒๕๖๙) ขององค5การพิพิธภัณฑ5วิทยาศาสตร5

แห@งชาติ (อพวช.) จัดทำข้ึนเพ่ือใชQเปNนแผนหลักในการสริมสรQางขีดความสามารถกำลังคนดQานวิทยาศาสตร5 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมทั้งสรQางความตระหนักดQานดQานวิทยาศาสตร5 เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ใหQกับประชาชน เพื่อการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลQอมและ คุณภาพชีวิต พรQอมท้ัง

เพื่อใหQภารกิจการดำเนินงานขององค5การพิพิธภัณฑ5วิทยาศาสตร5แห@งชาติ ในระยะ ๕ ปD มีความสอดคลQอง

กับทิศทางการพัฒนาประเทศที่มีคนเปNนจุดศูนย5กลาง โดยคำนึงถึงกรอบนโยบายยุทธศาสตร5ของประเทศ

ท่ีเกี่ยวขQอง และนโยบายที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยีในระดับประเทศ โดยมีประเด็น

ยุทธศาสตร5 ดังน้ี 

๑) มุ@งสู@เสาหลักดQานการจัดการองค5ความรูQวิทยาศาสตร5เพ่ือพลเมือง 

(toward pillar of science knowledge management for public) 

๒) สรQางประสบการณ5มหัศจรรย5สุดล้ำแห@งวิทยาศาสตร5 

(create extraordinary experiences of science) 

๓) พัฒนาธุรกิจท่ีเก่ียวขQองกับพิพิธภัณฑ5 (develop new museum related business) 

๔) ขับเคล่ือนองค5การพลวัตท่ีชาญฉลาด (drive dynamic and smart organization) 

 

 



 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลองค5การพิพิธภัณฑ5วิทยาศาสตร5แห@งชาต ิประจำปD ๒๕๖๕  หนHาที่ ๑๓ 

แผนภาพท่ี ๑ - ๘ ความสอดคล"องกับแผนวิสาหกิจ 

องคQการพิพิธภัณฑQวิทยาศาสตรQแหqงชาติ ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๕ – พ.ศ. ๒๕๖๙) 

 
 

๑๒. แผนปฏิบัติการดิจิทัลองคQการพิพิธภัณฑQวิทยาศาสตรQแหqงชาติ 

ประจำปaงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๗ (ฉบับทบทวน ปa ๒๕๖๔) 

เพื่อใหQการดำเนินการพัฒนาดิจิทัลองค5การพิพิธภัณฑ5วิทยาศาสตร5แห@งชาติ เปNนไปอย@างต@อเนื่อง เปNน

องค5กรที่มีการบริหารการจัดการที่ดี สามารถรองรับการทำงานของผูQเกี่ยวขQอง ทั้งฝ�ายปฏิบัติการ และฝ�าย

บริหาร สามารถใหQบริการเรียนรูQ และการสื่อสารทางวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยีอย@างมีประสิทธิภาพ โดย

ตระหนักถึงบทบาท ความสำคัญของการมีส@วนร@วมของบุคลากรและหน@วยงานต@าง ๆ ในองค5การ

พิพิธภัณฑ5วิทยาศาสตร5แห@งชาติ ตลอดจนเครือข@ายพันธมิตร แบ@งเปNนประเด็นยุทธศาสตร5 ๔ ยุทธศาสตร5 

ดังน้ี 

ยุทธศาสตรQที่ ๑ วางรากฐานเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อมุ@งเนQนการเตรียมความพรQอมดQาน

โครงสรQางพ้ืนฐานดQานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงมีการปรับปรุง และพัฒนาโครงสรQางพ้ืนฐานดQานเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือรองรับการเติบโตในอนาคตขององค5การพิพิธภัณฑ5วิทยาศาสตร5แห@งชาติ 

ยุทธศาสตรQที่ ๒ สร"างทักษะดิจิทัลของบุคลากร เพื่อมุ@งเนQนการเตรียมความพรQอมดQาน

บุคลากร ทั้งบุคลากรที่เปNนผูQใชQงานระบบสารสนเทศและการสื่อสาร และบุคลากรที่ดูแลระบบสารสนเทศ

และการสื่อสารขององค5การพิพิธภัณฑ5วิทยาศาสตร5แห@งชาติ รวมทั้งพัฒนาความรูQของบุคลากรนำไปสู@

องค5กรแห@งการเรียนรูQ  

 ยุทธศาสตรQที่ ๓ มุqงสูqองคQกรดิจิทัล เพื่อมุ@งเนQนการเตรียมความพรQอมดQานการพัฒนาระบบ

สารสนเทศที่เหมาะสมกับบริบทความตQองการขององค5กร และสอดคลQองกับทิศทางดQานเทคโนโลยีดิจิทัล

ในปwจจุบัน และอนาคต เพื่อยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลขององค5การพิพิธภัณฑ5วิทยาศาสตร5

แห@งชาติ สู@การเปNนองค5กรดิจิทัล  

ยุทธศาสตรQที่ ๔ ยกระดับพิพิธภัณฑQแหqงอนาคต เพื่อมุ@งเนQนการยกระดับพิพิธภัณฑ5แห@ง

อนาคตขององค5การพิพิธภัณฑ5วิทยาศาสตร5แห@งชาติ โดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม@ เทคโนโลยี

ปwญญาประดิษฐ5 รวมทั้งการปฏิสัมพันธ5ระหว@างมนุษย5กับคอมพิวเตอร5 โดยการนำ IoT เขQามาประกอบใน



 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลองค5การพิพิธภัณฑ5วิทยาศาสตร5แห@งชาต ิประจำปD ๒๕๖๕  หนHาที่ ๑๔ 

ชิ้นงานนิทรรศการเพื่อจัดแสดง และทำการควบคุมผ@านอุปกรณ5สื่อสารสมาร5ทโฟน เพื่อใหQผูQเขQาชมรับรูQถึง

เนื้อหาที่สื่อออกไปยังผูQเขQาชม และยังเขQาใจโดยการจับตQองผ@านอุปกรณ5สมาร5ทโฟนของตนเอง เห็นภาพใน

ลักษะณะโฮโลแกรมในมิติท่ีชัดเจน และเขQาใจไดQง@ายข้ึน 

แผนภาพท่ี ๑ - ๙ ความสอดคล"องกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลองคQการพิพิธภัณฑQวิทยาศาสตรQแหqงชาติ 

ประจำปaงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๗ (ฉบับทบทวน ปa ๒๕๖๔) 

 
 

ผลการดำเนินงานในปGงบประมาณ ๒๕๖๓ 

การดำเนินงานดQานการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ขององค5การพิพิธภัณฑ5วิทยาศาสตร5แห@งชาติ

ในปDงบประมาณ ๒๕๖๓ มีการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล และแผนปฏิบัติการประจำปD มีนโยบายบริหาร

ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ การบริหารความเสี่ยงดQานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศองค5กร ซึ่งมี

แนวปฏิบัติอย@างเปNนระบบท่ีสามารถทำซ้ำไดQ (Repeatable Practice) และเปNนมาตรฐาน (Standardized 

Practice) สอดคลQองตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 และมีแผนบริหารความต@อเนื ่องทางธุรกิจ

พรQอมทดสอบการดำเนินการตามแผน และในหัวขQอการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ขององค5การพิพิธภัณฑ5

วิทยาศาสตร5แห@งชาติ ไดQคะแนนตามเกณฑ5การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผล

ใหม @  (State Enterprise Assessment Model : SE-AM) ของสำน ักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจอยู@ท่ีระดับคะแนน ๑.๕๔๔๔ คะแนน 

 

 



 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลองค5การพิพิธภัณฑ5วิทยาศาสตร5แห@งชาต ิประจำปD ๒๕๖๕  หนHาที่ ๑๕ 

แผนภาพท่ี ๑ - ๑๐ สรุปผลการประเมินหัวข"อการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 

 

และมีขQอเสนอแนะสำคัญ ๕ ขQอ ดังน้ี 

๑.  คณะกรรมการองค5การพิพิธภัณฑ5วิทยาศาสตร5แห@งชาติ ตQองกำกับดูแลการพัฒนา

เทคโนโลยีดิจิทัลใหQมีการบริหารจัดการทรัพยากรเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมกับบริบทขององค5กร โดย

คำนึงถึงความคุQมค@าของการลงทุนดQานเทคโนโลยีดิจิทัลเปNนสำคัญ รวมถึงตQองมีการกำกับดูแลการบิหาร

ความเสี่ยงดQานเทคโนโลยีดิจิทัลที่ครอบคลุมถึงการบริหารจัดการโครงการดQานเทคโนโลยีดิจิทัล การรักษา

ความมั ่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ภัยคุกคามทางไซเบอร5 และการเปลี ่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีผลกะทบต@อองค5กร และตอบสนองต@อความตQองการและความคาดหวังของผูQมีส@วนไดQ

ส@วนเสียทุกกลุ@ม เช@น หน@วยงานในกำกับ ลูกคQา ประชาชน เปNนตQน นอกจากนั้นคณะกรรมการองค5การ

พิพิธภัณฑ5วิทยาศาสตร5แห@งชาติ จะตQองพัฒนาความรูQ ความสามารถดQานการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลใหQ

เท@าทันกับเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไปอย@างรวดเร็ว 

๒.  องค5การพิพิธภัณฑ5วิทยาศาสตร5แห@งชาติตQองใหQความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมา

ปรับใชQกับทุกส@วนขององค5กร (Digital Transformation) ที ่สามารถพลิกโฉม และเปลี ่ยนแปลงการ

ดำเนินการขององค5กร โดนตQองมีการวิเคราะห5ถึงช@องว@างในการพัฒนา (Gap Analysis) และแสดงใหQเห็น

ถ ึงการปร ับเปล ี ่ยนท ั ้ งในส @วนของ Process People และ Technology โดยต Qองม ีการกำหนด 

Output/Outcome ที่ชัดเจน เปNนรูปธรรม รวมถึงกำหนดแผนปฏิบัติการดิจิทัล และแผนปฏิบัติการ

ประจำปDใหQสอดคลQองเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค5ตามท่ีกำหนด 



 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลองค5การพิพิธภัณฑ5วิทยาศาสตร5แห@งชาต ิประจำปD ๒๕๖๕  หนHาที่ ๑๖ 

๓.  องค5การพิพิธภัณฑ5วิทยาศาสตร5แห@งชาติตQองวิเคราะห5 และกำหนดกรอบ/แนวทางการใชQ

สถาปwตยกรรมองค5กรใหQเปNนกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร5ขององค5กร เพื่อบรรลุเปdาประสงค5

ตามท่ีองค5กรกำหนดไวQ 

๔.  องค5การพิพิธภัณฑ5วิทยาศาสตร5แห@งชาติตQองมีการทบทวน การปฏิบัติตาม กฎหมาย 

ระเบียบ ขQอบังคับ ที่เกี่ยวขQองกับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลอย@างสม่ำเสมอโดยครอบคลุมทั้งในส@วนของ

ประเทศไทย และต@างประเทศ เช@น พรบ.คุQมครองขQอมูลส@วนบุคคล ๒๕๖๒ พรบ.การรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยไซเบอร5 พ.ศ.๒๕๖๒ General Data Protection Regulation (GDPR) ของ EU ขQอตกลงการคQา

เสรี (FTA) ความตกลงหุ Qนส@วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic 

Partnership : RCEP) เปNนตQน โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจที่ไดQรับผลกระทบโดยตรงจาก กฎหมาย ระเบียบ 

ขQอบังคับต@างประเทศ เช@น บริษัท ท@าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) การท@าเรือแห@งประเทศไทย เปNนตQน 

รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปNนไปอย@างรวดเร็ว และตQองทบทวนแนวทางปฏิบัติต@าง ๆ 

ท่ีเก่ียวขQองใหQเปNนปwจจุบัน 

๕.  องค5การพิพิธภัณฑ5วิทยาศาสตร5แห@งชาติตQองเร@งพัฒนาความสามารถในการพัฒนา

เทคโนโลยีดิจิทัลดQวยตนเองโดยเฉพาะในส@วนท่ีเก่ียวกับขQอมูลท่ีสำคัญองค5กร 

จากขQอเสนอแนะที่กล@าวมาขQางตQนองค5การพิพิธภัณฑ5วิทยาศาสตร5แห@งชาติ ไดQมีการนำมา

วิเคราะห5 ทบทวน และปรับปรุงกระบวนการในการดำเนินงานดังจะกล@าวในบทต@อ ๆ ไป 

 

 

 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลองค4การพิพิธภัณฑ4วิทยาศาสตร4แห?งชาต ิประจำปD ๒๕๖๕  หนHาที่ ๑๗ 

บทท่ี ๒ 

ข(อมูลด(านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แหEงชาติ 

ในป$จจุบันบุคลากรในแต0ละหน0วยงานขององค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห0งชาติ มีส0วน
เกี่ยวขHองกับการใชHระบบสารสนเทศต0าง ๆ ภายในองค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห0งชาติ ซึ่งระบบ
สารสนเทศดังกล0าว อาจเปMนที่ระบบที่ใชHกันภายในหน0วยงาน หรืออาจเปMนระบบที่ใชHร0วมกันทั้งองค8การ 
ในการพิจารณาสถานภาพป$จจุบันของระบบสารสนเทศภายในองค8การพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8แห0งชาติ 
สามารถแบ0งออกเปMน ๓ ส0วน ไดHแก0 สถานภาพระบบสารสนเทศภายใน สถานภาพระบบคอมพิวเตอร8 
และสถานภาพระบบเครือข0าย ซ่ึงมีรายละเอียด ดังน้ี	

สถานภาพระบบสารสนเทศภายใน 
จากการสำรวจสถานภาพป$จจุบ ันของระบบสารสนเทศภายในองค8การพิพิธภัณฑ8

วิทยาศาสตร8แห0งชาติ พบว0ามีระบบที่พัฒนาขึ้น ทั้งการพัฒนาเอง และการจHางพัฒนา รวมทั้งสิ้น ๒๘ 
ระบบ โดยแบ0งเปMนของ สำนักบริหาร ๑๔ ระบบ  สำนักนโยบาย และยุทธ8ศาสตร8 ๓ ระบบ  สำนักบริการ
ผูHเขHาชม ๓ ระบบ  สำนักพัฒนาธุรกิจและเครือข0ายร0วมกับศูนย8พัฒนาความตระหนักดHานวิทยาศาสตร8
แห0งชาติ ๒ ระบบ  สำนักวิศวกรรมและการผลิตสื่อ ๒ ระบบ  สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8 ๓ 
ระบบ  สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ8ธรรมชาติวิทยา ๑ ระบบ มีรายละเอียดดังตารางท่ี ๒ – ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลองค4การพิพิธภัณฑ4วิทยาศาสตร4แห?งชาต ิประจำปD ๒๕๖๕  หนHาที่ ๑๘ 

ตาราง ๒ – ๑ สถานภาพระบบสารสนเทศ 

ระบบงาน ลักษณะงาน การจัดหา 
เทคโนโลยี/ 

โปรแกรมท่ีใชFงาน 
สถานะ 

หน(วยงานผู.รับชอบผิดชอบ/
ผู.ใช.งาน 

สำนักบริการกลาง      

๑. ระบบบริหารทรัพยากรองค2กร 

(ERP) 

งานด:านงบประมาณ งานพัสดุซ้ือ

จ:าง งานคลังพัสดุ งานการเงินและ

บัญชี 

จ:างพัฒนา Web-Based/Java/ 

Postgres 

ใช:งานปกติ สบก./สนย./พนักงาน 

ลูกจ:าง 

๒. ระบบบัญชี เก็บข:อมูล ประมวลผล และจัดทำ

รายงานทางบัญชี 

ซ้ือสำเร็จรูป Stand-Alone/Access ใช:งานปกติ กง. 

๓. ระบบบริหารงานบุคคลครบวงจร 

(Genius) 

โปรแกรม Genius-PR for 

Windows จัดเก็บข:อมูลประมวลผล 

และจัดทำรายงานทางบัญชี และ

คำนวณอัตราเงินเดือน คoาจ:าง 

ซ้ือสำเร็จรูป Stand-Alone/BTRIEVE  ใช:งานปกติ กบ. 

๔. ระบบสแกนใบหน:าพร:อมระบบ

บริหารบุคคล (a-out pay) 

จัดเก็บข:อมูลการทำงาน และ

คำนวณอัตราคoาจ:าง/เงินเดือน 

ซ้ือสำเร็จรูป Stand-Alone/MS SQL ใช:งานปกติ กบ./พนักงาน ลูกจ:าง 

อพวช. 

๕. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส2 

http://e-office.nsm.or.th/ 

 

จัดเก็บข:อมูลรับสoงหนังสือ 

รับเข:า-สoงออก 

จ:างพัฒนา Web-Based/ASP/MS 

SQL 

ใช:งานปกติ กก./พนักงาน ลูกจ:าง 

อพวช. 

๖. ระบบบริหารครุภัณฑ2คอมพิวเตอร2 

http://stores.nsm.or.th/ 

จัดเก็บข:อมูลทะเบียนวัสดุ อุปกรณ2 

และครุภัณฑ2คอมพิวเตอร2 

พัฒนาเอง Web-Base/ASP.NET/ 

MS SQL 

ใช:งานปกติ สบก./พนักงาน ลูกจ:าง 

อพวช. 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลองค4การพิพิธภัณฑ4วิทยาศาสตร4แห?งชาต ิประจำปD ๒๕๖๕  หนHาที่ ๑๙ 

ระบบงาน ลักษณะงาน การจัดหา 
เทคโนโลยี/ 

โปรแกรมท่ีใชFงาน 
สถานะ 

หน(วยงานผู.รับชอบผิดชอบ/
ผู.ใช.งาน 

๗. ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส2  

(E-Document Alfresco) 

http://edoc.nsm.or.th/ 

จัดเก็บไฟล2เอกสารภายในองค2กร 

เพ่ือการใช:งานไฟล2รoวมกันผoานการ

กำหนดสิทธิการเข:าถึงไฟล2ใน

ลักษณะบุคคลหรือกลุoมผู:ใช:งาน 

พัฒนาเอง Web-Based/Java/  

MS SQL 

ใช:งานปกติ สบก./พนักงาน ลูกจ:าง 

อพวช. 

๘. ระบบข:อมูลเพ่ือการเผยแพรo

ภายใน (Intranet) 

http://intranet.nsm.or.th 

ให:บริการข:อมูลของทุกหนoวยงาน

ภายใน 

พัฒนาเอง Web-Based/ASP.NET/ 

MS SQL 

CMS DNN 

ใช:งานปกติ สบก./พนักงาน ลูกจ:าง 

อพวช. 

๙. ระบบการนำเสนอข:อมูล

สารสนเทศ และการส่ือสาร 

http://mc-presentation.nsm.or.th 

การนำเสนอรายงานข:อมูลการ

ดำเนินงานของแตoละหนoวยงาน 

จ:างพัฒนา Web-Based/Java/ 

Hypersonic 

(Pentaho BI) 

ใช:งานปกติ กบ./ผู:บริหาร 

๑๐. ระบบขอใช:รถยนต2  

http://car.nsm.or.th 

ระบบขอใช:รถยนต2ผoานระบบ

ออนไลน2 
*ยกเลิกการใชHฟอร4มกระดาษ (Paperless) 

พัฒนาเอง Web-Based/PHP/ My 

SQL 

ใช:งานปกติ กก./พนักงาน ลูกจ:าง 

อพวช. 

๑๑. ระบบปฏิทินผู:บริหาร 

http://execal.nsm.or.th 

แสดงปฏิทินของกลุoมผู:บริหารเพ่ือ

การนัดหมายในการประชุม MC 

พัฒนาเอง Web-Based/PHP/ My 

SQL (Exchange 

Connection) 

ใช:งานปกติ เลขานุการฯ MC/ กลุoม

ผู:บริหาร, สบร. 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลองค4การพิพิธภัณฑ4วิทยาศาสตร4แห?งชาต ิประจำปD ๒๕๖๕  หนHาที่ ๒๐ 

ระบบงาน ลักษณะงาน การจัดหา 
เทคโนโลยี/ 

โปรแกรมท่ีใชFงาน 
สถานะ 

หน(วยงานผู.รับชอบผิดชอบ/
ผู.ใช.งาน 

๑๒. ระบบบริหารงานบุคคล (HR)  

http://hr.nsm.or.th 

ระบบฐานข:อมูลสำหรับประวัติ

บุคลากรตoาง ๆ รวมถึงการประเมิน

สมรรถนะ 

พัฒนาเอง Web-Based/PHP/   

My SQL 

ใช:งานปกติ กบ./พนักงาน ลูกจ:าง 

อพวช. 

สำนักนโยบายและยุทธKศาสตรK      

๑๓. ระบบงบประมาณ จัดเก็บข:อมูลงบประมาณ และ

จัดทำรายงานงบประมาณ 

ซ้ือสำเร็จรูป Stand-Alone/Excel ใช:งานปกติ สนย. 

๑๔. ระบบงบประมาณ  

(CD Organizer) 

โปรแกรมบัญชีแยกประเภท ซ้ือสำเร็จรูป Stand-Alone/FoxPro ใช:งานปกติ สนย. 

๑๕. ระบบบริการข:อมูลความเส่ียงผoาน

เว็บไซด2 
http://www.thai-sciencemuseum.com 

ให:บริการข:อมูลความเส่ียง, ควบคุม

ภายในฯ และเปôนโดเมนสำรอง  

พัฒนาเอง Web-Based/ASP.Net/ 

MS SQL  

CMS DNN 

ใช:งานปกติ สนย./พนักงาน ลูกจ:าง 

อพวช. 

สำนักบริการผูFเขFาชม      

๑๖. ระบบสมาชิกพิพิธภัณฑ2  

(E-Member) 

 

จัดเก็บข:อมูลสมาชิกผู:เข:าชมและ

สถานศึกษา/โรงเรียน จัดทำ

รายงานสถิติสมาชิก ผู:เข:าชม และ

สามารถนำข:อมูลไปใช:ในการ

วิเคราะห2และบริหารจัดการทาง

การตลาดได: 

จ:างพัฒนา Web-Based/ASP.Net/ 

MS SQL 

ใช:งานปกติ สบช. 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลองค4การพิพิธภัณฑ4วิทยาศาสตร4แห?งชาต ิประจำปD ๒๕๖๕  หนHาที่ ๒๑ 

ระบบงาน ลักษณะงาน การจัดหา 
เทคโนโลยี/ 

โปรแกรมท่ีใชFงาน 
สถานะ 

หน(วยงานผู.รับชอบผิดชอบ/
ผู.ใช.งาน 

๑๗. ระบบการรับจองการให:บริการ จัดเก็บข:อมูลการรับจองเข:าชม 

และจัดทำรายงานการรับจอง 

จ:างพัฒนา Web-Based/ASP.Net/ 

MS SQL 

ใช:งานปกติ สบช. 

๑๘. ฐานข:อมูลจำนวนผู:เข:าชม

พิพิธภัณฑ2 

 

 

 

บันทึก และออกรายงานจำนวนผู:

เข:าชม 

พัฒนาเอง Stand-Alone/Excel ใช:งานปกติ สบช. 

สำนักพัฒนาธุรกิจและเครือขRาย รRวมกับศูนยKพัฒนาความตระหนักดFานวิทยาศาสตรK    

๑๙. ระบบเว็บไซต2องค2การพิพิธภัณฑ2

วิทยาศาสตร2แหoงชาติ 

(ระบบบริหารจัดการเน้ือหา CMS) 

http://www.nsm.or.th 

ให:บริการข:อมูลกิจกรรม ข:อมูลทาง

การศึกษา การค:นคว:า และการวิจัย 

ด:านวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี 

จ:างพัฒนา Web-Based/ASP.Net/ 

MS SQL 

ใช:งานปกติ สธค./ศพช./ผู:ใช:บริการ 

๒๐. ฐานข:อมูลนิทรรศการ/กิจกรรม บันทึกประเภท และจำนวน

นิทรรศการ/กิจกรรม 

พัฒนาเอง Stand-Alone/Excel ใช:งานปกติ ศพช. 

สำนักวิศวกรรมและการผลิตส่ือ 

๒๑. ระบบบริหารงานซoอมบำรุงงาน

นิทรรศการ 

http://eexhibition.nsm.or.th/ 

จัดเก็บข:อมูลทะเบียนการซoอม

บำรุงรักษานิทรรศการ 

พัฒนาเอง Web-Based/PHP/ My 

SQL 

ใช:งานปกติ สวส./พนักงาน ลูกจ:าง 

อพวช. 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลองค4การพิพิธภัณฑ4วิทยาศาสตร4แห?งชาต ิประจำปD ๒๕๖๕  หนHาที่ ๒๒ 

ระบบงาน ลักษณะงาน การจัดหา 
เทคโนโลยี/ 

โปรแกรมท่ีใชFงาน 
สถานะ 

หน(วยงานผู.รับชอบผิดชอบ/
ผู.ใช.งาน 

๒๒. ระบบการบำรุงรักษาระบบ

ประกอบอาคาร  

http://fmms.nsm.or.th/ 

จัดเก็บข:อมูลทะเบียนการ

บำรุงรักษาระบบประกอบอาคาร

และออกรายงาน 

จ:างพัฒนา Web-Based/PHP/MS 

SQL 

ใช:งานปกติ กส./Outsource 

สำนักวิชาการพิพิธภัณฑKวิทยาศาสตรK 

๒๓. ระบบฐานข:อมูลคลังวัสดุตัวอยoาง 

http://collection.nsm.or.th/ 

จัดเก็บข:อมูลทะเบียนวัสดุตัวอยoาง

ท่ีจัดแสดงในพิพิธภัณฑ2 

จ:างพัฒนา Web-Based/ASP.Net/ 

MS SQL 

ใช:งานปกติ สพว. 

๒๔. ระบบชoวยสอน 

http://e-learning.nsm.or.th 

จัดเก็บข:อมูล/เน้ือหา และศึกษา 

ผoานระบบออนไลน2 (Online)   

(**สำหรับใช:งานในกลุoมครู 

เพ่ือจัดทำบทเรียนข้ึนระบบ) 

พัฒนาเอง Web-Based/ASP.Net/ 

MS SQL  

(Moodle) 

ใช:งานปกติ สพว./ครู อาจารย2ท่ีเข:า

รoวมกิจกรรม 

๒๕. ระบบคลังวัสดุอุเทศ จัดเก็บข:อมูลวัสดุ พัฒนาเอง Web-Based/PHP/ My 

SQL 

ใช:งานปกติ สพว. 

สำนักวิชาการพิพิธภัณฑKธรรมชาติวิทยา 

๒๖. ระบบคลังตัวอยoางทางธรรมชาติ 

http://thnhmcollection.nsm.or.th/ 

จัดเก็บข:อมูลทะเบียนวัตถุตัวอยoาง

ทางธรรมชาติ และออกรายงาน 

พัฒนาเอง Web-Based/ASP.Net/ 

MS SQL 

ใช:งานปกติ สพธ. 

 

 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลองค4การพิพิธภัณฑ4วิทยาศาสตร4แห?งชาต ิประจำปD ๒๕๖๕  หนHาที่ ๒๓ 

สถานภาพระบบคอมพิวเตอร1 
จากการสำรวจสถานภาพป-จจุบันของคอมพิวเตอร9 พบว;าองค9การพิพิธภัณฑ9วิทยาศาสตร9แห;งชาติ

ไดGมีการนำเครื่องคอมพิวเตอร9มาใชG เพื่อช;วยในการปฏิบัติงานดGานต;าง ๆ ใหGมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมีการนำ
ระบบปฏิบัติการมาใชGพัฒนาร;วมกับระบบเครือข;าย มีโปรแกรม/Application ช;วยในการปฏิบัติงานท่ี
หลากหลาย มีครุภัณฑ9คอมพิวเตอร9ใชGภายในสำนักงาน โดยแบ;งตามครุภัณฑ9ฮาร9ดแวร9 และซอฟต9แวร9 ดังมี
รายละเอียด ดังน้ี 

ตารางท่ี ๒ - ๒ สถานภาพระบบคอมพิวเตอร8 

รายการครุภัณฑ8 หน#วยนับ ใช+งานปกติ รอทดแทน จำนวนรวม 

ฮาร8ดแวร8 (Hardware)     
๑. เคร่ืองคอมพิวเตอร9แบบต้ังโตbะ เคร่ือง   ๔๒๑ 
 ๑.๑ เคร่ืองคอมพิวเตอร9สำนักงาน เคร่ือง ๑๕๘ ๗๒ ๒๓๐ 
 ๑.๒ เคร่ืองคอมพิวเตอร9 สำหรับงานประมวลผล 

      แบบท่ี ๑ 
เคร่ือง ๖๑ ๘ ๖๙ 

 ๑.๓ เคร่ืองคอมพิวเตอร9 สำหรับงานประมวลผล 
      แบบท่ี ๒ 

เคร่ือง ๘๒ ๑๙ ๑๐๑ 

 ๑.๔ เคร่ืองคอมพิวเตอร9 สำหรับงานออกแบบ เคร่ือง ๑๙ ๒ ๒๑ 
๒. เคร่ืองคอมพิวเตอร9พกพา (Notebook) เคร่ือง ๔๘ ๑๕ ๖๓ 
๓. เคร่ืองสำรองไฟฟsา เคร่ือง   ๓๒๕ 
 ๓.๑ เคร่ืองสำรองไฟฟsา ขนาด 40 KVA เคร่ือง ๑ - ๑ 
 ๓.๒ เคร่ืองสำรองไฟฟsา ขนาด 2000 KVA เคร่ือง - ๑ ๑ 
 ๓.๓ เคร่ืองสำรองไฟฟsา ขนาด 1000 KVA เคร่ือง ๑๕ ๑๐ ๒๕ 
 ๓.๔ เคร่ืองสำรองไฟฟsา ขนาด 500-800 KVA เคร่ือง ๒๕๙ ๖๖ ๓๒๕ 

๔. เคร่ืองพิมพ9  เคร่ือง   ๒๒๓ 
 ๔.๑ เคร่ืองพิมพ9 Dot Matrix เคร่ือง ๓ - ๓ 
 ๔.๒ เคร่ืองพิมพ9วัตถุ ๓ มิติ เคร่ือง ๓ - ๓ 
 ๔.๓ เคร่ืองพิมพ9แบบฉีดหมึก ขนาดหนGากวGาง 

๑.๕๐ ม. 
เคร่ือง ๑ ๔ ๕ 

 ๔.๔ เคร่ืองพิมพ9แบบฉีดหมึก ขนาด A3 เคร่ือง ๑๔ ๒ ๑๖ 
 ๔.๕ เคร่ืองพิมพ9แบบฉีดหมึก ขนาด A2 เคร่ือง ๑ - ๑ 
 ๔.๖ เคร่ืองพิมพ9ชนิดเลเซอร9ขาว-ดำ เคร่ือง ๔๑ ๒ ๔๓ 
 ๔.๗ เคร่ืองพิมพ9ชนิดเลเซอร9สี เคร่ือง ๔ ๑ ๕ 
 ๔.๘ เคร่ืองพิมพ9แบบฉีดหมด (Inkjet Printer) เคร่ือง ๑๑๗ ๓๐ ๑๔๗ 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลองค4การพิพิธภัณฑ4วิทยาศาสตร4แห?งชาต ิประจำปD ๒๕๖๕  หนHาที่ ๒๔ 

รายการครุภัณฑ8 หน#วยนับ ใช+งานปกติ รอทดแทน จำนวนรวม 

๕. เคร่ืองสแกนเนอร9 เคร่ือง ๗  ๗ 
๖. อุปกรณ9จัดเก็บและบันทึกขGอมูล/สำรองขGอมูล ชุด   ๔๙ 
 ๖.๑ อุปกรณ9สำหรับจัดเก็บขGอมูลภายนอก 

      (External Storage) 
เคร่ือง ๒ ๓ ๕ 

 ๖.๒ ฮาร9ดดิสก9 External 500GB ตัว - ๑๑ ๑๑ 
 ๖.๓ ฮาร9ดดิสก9 External 1TB ตัว ๑๒ ๘ ๒๐ 
 ๖.๔ ฮาร9ดดิสก9 External 2TB ตัว ๙ - ๙ 
 ๖.๕ ฮาร9ดดิสก9 External 3TB ตัว ๔ - ๔ 

ซอฟต8แวร8 (Software)     
๗. ซอฟต9แวร9ระบบปฏิบัติการ 

(Operating System : OS) 
ชุด   ๒๐๖ 

 ๗.๑ ระบบปฏิบัติการเคร่ืองคอมพิวเตอร9ลูกข;าย  
Windows 10 

ชุด ๑๘๗ - ๑๘๗ 

 ๗.๒ ระบบปฏิบัติการเคร่ืองคอมพิวเตอร9ลูกข;าย 
Windows 8 

ชุด ๖ - ๖ 

 ๗.๓ ระบบปฏิบัติการเคร่ืองคอมพิวเตอร9ลูกข;าย 
Windows 7 

ชุด ๙ ๔ ๑๓ 

๘. ซอฟต9แวร9สำนักงาน (Microsoft Office) ชุด   ๑๘๓ 
 ๘.๑ โปรแกรมสำนักงาน Microsoft Office 

2010 
ชุด ๑๓๙ - ๑๓๙ 

 ๘.๒ โปรแกรมสำนักงาน Microsoft Office 
2016 

ชุด ๔๔ - ๔๔ 

๙. ซอฟต9แวร9ทางสถาป-ตยกรรม ชุด ๑๐ ๓ ๑๓ 
๑๐. โปรแกรมอ่ืน ๆ ชุด   ๑๖ 

 ๑๐.๑ โปรแกรม Visual Studio Professional 
2008 

ชุด ๑ - ๑ 

 ๑๐.๒ ชุดโปรแกรม ASP.NET ชุด ๒ - ๒ 
 ๑๐.๓ ชุดโปรแกรมคำนวณดGานสถิติ ชุด ๖ - ๖ 
 ๑๐.๔ ชุดโปรแกรม ASP ชุด ๒ - ๒ 
 ๑๐.๕ โปรแกรมจัดการรูปภาพ ชุด ๑ - ๑ 
 ๑๐.๖ โปรแกรมเขียนแผ;น CD-DVD ชุด ๑ - ๑ 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลองค4การพิพิธภัณฑ4วิทยาศาสตร4แห?งชาต ิประจำปD ๒๕๖๕  หนHาที่ ๒๕ 

รายการครุภัณฑ8 หน#วยนับ ใช+งานปกติ รอทดแทน จำนวนรวม 

 ๑๐.๗ โปรแกรมควบคุมระบบบันทึกภาพ
กลGองโทรทัศน9วงจรปúด 

ชุด ๑ - ๑ 

 ๑๐.๘ โปรแกรมท่ีใชGสำหรับจัดการไฟล9 PDF ชุด ๒ - ๒ 
 
สถานภาพระบบเครือข5าย 

องค9การพิพิธภัณฑ9วิทยาศาสตร9แห;งชาติไดGมีการพัฒนาระบบเครือข;ายอย;างต;อเนื่อง เพื่อใหG
สอดรับกับการประยุกต9ใชGร;วมกับการปฏิบัติงานดGานต;าง ๆ อย;างมีประสิทธิภาพ โดยแบ;งตามฮาร9ดแวร9
และซอฟต9แวร9 รายละเอียดดังน้ี 

ตารางท่ี ๒ – ๓  สถานภาพระบบเครือขTาย 

รายการครุภัณฑ8 หน#วยนับ ใช+งานได+ดี รอทดแทน จำนวนรวม 

ฮาร8ดแวร8 (Hardware)     
๑. เคร่ืองคอมพิวเตอร9แม;ข;าย เคร่ือง   ๒๘ 
 ๑.๑ เคร่ืองคอมพิวเตอร9แม;ข;าย แบบท่ี ๒ เคร่ือง ๒ ๑๐ ๑๒ 
 ๑.๒ แผงวงจรเคร่ืองคอมพิวเตอร9แม;ข;าย 

ชนิด Blade  สำหรับตูG Enclosure/Chassis 
เคร่ือง ๓ ๑๓ ๑๖ 

๒. เคร่ืองสำรองไฟฟsา เคร่ือง   ๖ 
 ๒.๑ เคร่ืองสำรองไฟฟsา ขนาด 3000 VA เคร่ือง - ๑ ๑ 
 ๒.๒ เคร่ืองสำรองไฟฟsา ขนาด 1500 VA เคร่ือง ๒ ๓ ๕ 

๓. อุปกรณ9จัดเก็บและบันทึกขGอมูล/สำรองขGอมูล ชุด   ๓๘ 
 ๓.๑ ฮาร9ดดิสก9เคร่ืองแม;ข;ายคอมพิวเตอร9 

450 GB 
ตัว  ๒ ๒ 

 ๓.๒ ฮาร9ดดิสก9เคร่ืองแม;ข;ายคอมพิวเตอร9 
600 GB 

ตัว ๓๖ - ๓๖ 

๔. อุปกรณ9รักษาความปลอดภัยเครือข;าย เคร่ือง   ๗ 
 ๔.๑ อุปกรณ9ปsองกันเครือข;าย (Firewall) เคร่ือง ๑ ๔ ๕ 
 ๔.๒ อุปกรณ9ปsองกันและตรวจจับการบุกรุก 

      (Intrusion  Preventive System) 
เคร่ือง ๑ - ๑ 

 ๔.๓ อุปกรณ9 Proxy Server เคร่ือง ๑ - ๑ 
๕. อุปกรณ9บริหารจัดการเครือข;าย เคร่ือง   ๑๓ 
 ๕.๑ ระบบบริหารจัดการอุปกรณ9เครือข;าย 

 (Network Management) 
เคร่ือง ๑ - ๑ 
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รายการครุภัณฑ8 หน#วยนับ ใช+งานได+ดี รอทดแทน จำนวนรวม 

 ๕.๒ อุปกรณ9ควบคุมระบบกระจายสัญญาณ
เครือข;ายไรGสาย Wireless LAN Controller 
(for HA/Redundant) 

เคร่ือง ๒ - ๒ 

 ๕.๓ อุปกรณ9บริหารจัดการแบนด9วิดท9เครือข;าย เคร่ือง ๑ - ๑ 
 ๕.๔ อุปกรณ9 Network Load Balance เคร่ือง - ๒ ๒ 
 ๕.๕ อุปกรณ9กระจายสัญญาณหลัก 

(Core Switch) 
เคร่ือง - ๒ ๒ 

 ๕.๖ อุปกรณ9 NAC Guest Server เคร่ือง - ๑ ๑ 
 ๕.๗ อุปกรณ9 KVM Switch เคร่ือง - ๔ ๔ 

๖. อุปกรณ9เครือข;ายชนิดต;อพ;วง ชุด   ๔๓ 
 ๖.๑ อุปกรณ9แปลงสัญญาณ (Media Converter) 

      10 GB 
ตัว ๑๒ - ๑๒ 

 ๖.๒ อุปกรณ9แปลงสัญญาณ (Media Converter) 
1 GB 

ตัว ๑๒ - ๑๒ 

 ๖.๓ อุปกรณ9 Print Server ตัว ๑๕ ๔ ๑๙ 
๗. อุปกรณ9กระจายสัญญาณเครือข;าย เคร่ือง   ๔๔ 
 ๗.๑ อุปกรณ9กระจายสัญญาณ ขนาด ๑๒ ช;อง เคร่ือง ๒ - ๒ 
 ๗.๒ อุปกรณ9กระจายสัญญาณ ขนาด ๒๔ ช;อง เคร่ือง ๑๓ ๑๑ ๒๔ 
 ๗.๓ อุปกรณ9กระจายสัญญาณ ขนาด ๒๔ ช;อง 

ชนิด POE 
เคร่ือง ๖ - ๖ 

 ๗.๔ อุปกรณ9กระจายสัญญาณ ขนาด ๔๘ ช;อง เคร่ือง ๘ ๔ ๑๒ 
๘. อุปกรณ9กระจายสัญญาณเครือข;ายไรGสาย เคร่ือง   ๖๗ 
 ๘.๑ อุปกรณ9กระจายสัญญาณไรGสาย ภายนอก เคร่ือง ๕ ๒ ๗ 
 ๘.๒ อุปกรณ9กระจายสัญญาณไรGสาย ภายใน เคร่ือง ๔๐ ๒๐ ๖๐ 

ซอฟต8แวร8 (Software)     
๙. ระบบปฏิบัติการเคร่ืองคอมพิวเตอร9แม;ข;าย ชุด   ๗ 

๑๐. ซอฟต9แวร9บริหารจัดการระบบเครือข;ายและ
ฐานขGอมูล 

ชุด   ๒๑ 

๑๑. โปรแกรมระบบจัดเก็บรักษาขGอมูลการจราจรทาง
คอมพิวเตอร9 

ชุด ๑ - ๑ 

 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลองค4การพิพิธภัณฑ4วิทยาศาสตร4แห?งชาต ิประจำปD ๒๕๖๕  หนHาที่ ๒๗ 

แผนภาพท่ี ๒ - ๑  ผังแสดงสถาป4ตยกรรมโครงข=ายคอมพิวเตอรB (Network Infrastructure) ขององคBการพิพิธภัณฑBวิทยาศาสตรBแห=งชาติ 
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บทท่ี ๓ 

แนวทางการปฏิบัติ และการดำเนินงาน 

วัตถุประสงค,ของการจัดทำแผนปฏิบัติการ 
๑. เพื่อเป*นเครื่องมือในการบริหารจัดการงบประมาณด;านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขององคEการพิพิธภัณฑEวิทยาศาสตรEแหLงชาติ ให;บรรลุผลสำเร็จตามแผนท่ีได;วางแผนไว; 

๒. เพ่ือเป*นคูLมือ แนวทางปฏิบัติงานของผู;ปฏิบัติงาน 

๓. เพ่ือเป*นเคร่ืองมือในการบริหาร และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 

ประโยชนEของแผนปฏิบัติการ 

๑. การจัดทำแผนปฏิบัติการเป*นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานด;านการพัฒนาเทคโนโลยี

ดิจิทัลเพ่ือควบคุมการดำเนินงานให;เป*นไปอยLางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

๒. มีทิศทางการดำเนินงานท่ีชัดเจน 

๓. มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตรงตามความต;องการ 

๔. ผู;มีสLวนรLวมท้ังภายใน และภายนอกทราบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ภายในอนาคต 

แผนการดำเนินงานด;านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล แบLงออกเป*น ๗ หัวข;อ ตามเกณฑEการ

ประเม ินผลการดำเน ินงานร ัฐว ิสาหก ิจตามระบบประเม ินผลใหม L  (SE-AM) ของสำน ักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประกอบด;วย 

๑. การกำกับดูแลด;านเทคโนโลยีดิจิทัล และแผนปฏิบัติการดิจิทัลขององคEกร 

(Digital Governance and Roadmap) 

๒. การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช;กับทุกสLวนขององคEกร (Digital Transformation) 

๓. การบูรณาการเช่ือมโยงข;อมูล และการดำเนินงานรLวมกันระหวLางหนLวยงาน 

๔. การกำกับดูแลข;อมูล และการบริหารจัดการข;อมูลขนาดใหญLขององคEกร 

๕. การบริหารความม่ันคงปลอดภัยของสารสนเทศ 

๖. การบริหารความตLอเน่ืองทางธุรกิจและความพร;อมใช;ของระบบ 

๗. การดำเนินการด;านการบริหารจัดการการใช;ทรัพยากรอยLางเหมาะสม 
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ตารางท่ี ๓ – ๑ แผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำป:งบประมาณ ๒๕๖๕ 
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลองค4การพิพิธภัณฑ4วิทยาศาสตร4แห?งชาต ิประจำปD ๒๕๖๕  หนHาที่ ๓๑ 
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การจัดลำดับความสำคัญของโครงการ (Prioritization) 
การจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน (Initiative Prioritization) ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล 

องคHการพิพิธภัณฑHวิทยาศาสตรHแหQงชาติ แบQงออกเปTน ๔ ยุทธศาสตรH จากจำนวนโครงการ ๓๕ โครงการ 
โดยได[พิจารณาวางแผนการดำเนินโครงการเพื่อรองรับการดำเนินงาน และสอดคล[องตามแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลขององคHการพิพิธภัณฑHวิทยาศาสตรHแหQงชาติ ประจำป_ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๗ (Masterplan)   

แนวทางการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ (Prioritization)  

แนวทางการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ ชQวยให[โครงการมีความสอดคล[อง และ 
บูรณาการกับแผนวิสาหกิจขององคHการพิพิธภัณฑHวิทยาศาสตรHแหQงชาติ ฉบับที่ ๖ รวมถึงมีการพิจารณา
เงื ่อนไข และข[อกำหนดตQาง ๆ ในการดำเนินโครงการตามแผนงาน โดยวิธีนำเมทริกสHการจัดลำดับ
ความสำคัญ (Prioritization Matrix) มาใช[ ประกอบด[วย ๒ แกนหลัก ซึ ่งแสดงถึงหลักเกณฑHในการ
จัดลำดับความสำคัญขององคHกร ๒ หลักเกณฑH ได[แกQ ระดับความสำคัญเชิงกลยุทธH (แกนตั้ง) และระดับ
การปรับเปลี่ยนองคHกร (แกนนอน) รวมถึงได[มีการพิจารณาแผนการดำเนินการ โดยในแตQละแกนจะมีการ
กำหนดระดับคะแนน ดังน้ี 

ตารางท่ี ๓ – ๒ การจัดลำดับความสำคัญของโครงการ 

ระดับความสำคัญเชิงกลยุทธ7 
(แกนต้ัง) 

คะแนน ระดับการปรับเปล่ียนองค7กร 
(แกนนอน) 

คะแนน 

มากท่ีสุด ๕ น-อยท่ีสุด ๕ 
มาก ๔ น-อย ๔ 

ปานกลาง ๓ ปานกลาง ๓ 
น-อย ๒ มาก ๒ 

น-อยท่ีสุด ๑ มากท่ีสุด ๑ 

นอกจากการจัดลำดับความสำคัญของโครงการแล[ว ปrจจัยข[างต[นยังสามารถแบQงความสำคัญ
ของโครงการท่ีเกิดข้ึนได[ ๓ ประเภท  ดังน้ี 

๑. โครงการที่มีความสำคัญสูง เปTนโครงการที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธHในระดับสูง และมี
ระดับการปรับเปล่ียนองคHกรน[อย 

๒. โครงการที่มีความสำคัญปานกลาง เปTนโครงการที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธHในระดับ 
ปานกลาง และมีระดับการปรับเปล่ียนองคHกรปานกลาง 

๓. โครงการที่มีความสำคัญต่ำ เปTนโครงการที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธHในระดับน[อย และมี
ระดับการปรับเปล่ียนองคHกรมาก 

โดยในป_งบประมาณ ๒๕๖๕ ได[มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ และแยกได[ตาม
ยุทธศาสตรH ๔ ยุทธศาสตรH ดังตQอไปน้ี 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลองค4การพิพิธภัณฑ4วิทยาศาสตร4แห?งชาต ิประจำปD ๒๕๖๕  หนHาที่ ๓๓ 

ตารางท่ี ๓ – ๓  การจัดลำดับความสำคัญของโครงการในปJงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ยุทธศาสตร* โครงการ 
ระดับ

ความสำคัญ
เชิงกลยุทธ7 

ระดับการ 
ปรับเปล่ียนองค.กร คะแนนเฉล่ีย ความสำคัญ 

ยุทธศาสตรSท่ี ๑ 

วางรากฐาน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

พัฒนาระบบเครือขQาย อาคาร
พระรามเก[า Phase 2 

๕ ๕ ๕ สูง 

พัฒนาระบบเครือขQายไร[สาย ๓ ๕ ๔ ปานกลาง 

ระบบตรวจสอบยืนยันตัวตน 
เพ่ือเข[าใช[เครือขQายคอมพิวเตอรH 

๔ ๕ ๕ สูง 

อุปกรณHปyองกันความปลอดภัย
เครือขQาย 
(Next Generation Firewall) 

๕ ๕ ๕ สูง 

ระบบบริหารจัดการคอมพิวเตอรH 
ลูกขQาย 

๕ ๑ ๓ ปานกลาง 

ซ้ือครุภัณฑHคอมพิวเตอรH ๕ รายการ 
(ตามงบประมาณท่ีได[รับการจัดสรร) 

๓ ๕ ๔ ปานกลาง 

อุปกรณHกระจายสัญญาณเครือขQาย 
(Switch top of rack) 

๔ ๑ ๓ ปานกลาง 

อุปกรณHจัดเก็บข[อมูล 
(สำหรับงานจัดเก็บ และค[นหาข[อมูล) 

๕ ๕ ๕ สูง 

ย[ายระบบเครือขQายคอมพิวเตอรH ๔ ๓ ๕ สูง 

คQาบริการส่ือสารโทรคมนาคม 
(Internet Service) 

๔ ๕ ๕ สูง 

ระบบบริหารจัดการโปรแกรม
สำนักงาน (Office 365)   

๔ ๕ ๕ สูง 

ตQออายุการรับประกันอุปกรณHระบบ
เครือขQาย 
(โครงการจ[างบำรุงรักษาและปyองกัน
ระบบคอมพิวเตอรHและเครือขQาย) 

๕ ๔ ๕ สูง 

บำรุงรักษาซอฟตHแวรHคอมพิวเตอรH ๕ ๔ ๕ สูง 

จ[างเหมาดูแลพัฒนา ระบบเครือขQาย
องคHกร 
 

๕ ๔ ๕ สูง 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลองค4การพิพิธภัณฑ4วิทยาศาสตร4แห?งชาต ิประจำปD ๒๕๖๕  หนHาที่ ๓๔ 

ยุทธศาสตร* โครงการ 
ระดับ

ความสำคัญ
เชิงกลยุทธ7 

ระดับการ 
ปรับเปล่ียนองค.กร คะแนนเฉล่ีย ความสำคัญ 

ยุทธศาสตรSท่ี ๑ 

วางรากฐาน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

 

 

 

ตQออายุโปรแกรมปyองกันและกำจัด
ไวรัสคอมพิวเตอรH 
(โครงการจ[างบำรุงรักษาและปyองกัน
ระบบคอมพิวเตอรHและเครือขQาย) 

๕ ๔ ๕ สูง 

จัดจ[างผู[ให[บริการระบบประมวลผล
กลุQมเมฆ (Cloud Computing) 

๕ ๔ ๕ สูง 

จ[างบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบ 
ERP 

๓ ๕ ๔ ปานกลาง 

จ[างบริการ Cloud สำหรับกู[คืน
ระบบรับสถานการณHฉุกเฉิน  
และภัยพิบัติ 
(Disaster Recovery Planning) 

๓ ๕ ๔ ปานกลาง 

จัดหาวัสดุคอมพิวเตอรH ๓ ๕ ๔ ปานกลาง 

เชQาโดเมน 5 ป_ TSM ๕ ๑ ๓ ปานกลาง 

Apple Developer Program 
(Organization) 

๕ ๑ ๓ ปานกลาง 

Apple Developer Program 
(Enterprise) 

๕ ๑ ๓ ปานกลาง 

ตQออายุ thailandnstfair.com ๕ ๑ ๓ ปานกลาง 

จ[างทำความสะอาดครุภัณฑH
คอมพิวเตอรH 

๑ ๓ ๒ ต่ำ 

คQาปรับปรุงและซQอมแซมระบบ
เครือขQาย 

๑ ๓ ๒ ต่ำ 

จ[างเหมาดำเนินงานพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

๓ ๕ ๔ ปานกลาง 

เคร่ืองคอมพิวเตอรH สำหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1 จำนวน 100 
เคร่ือง (ทดแทน) 

๑ ๓ ๒ ต่ำ 

เคร่ืองคอมพิวเตอรH สำหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 2 จำนวน 24
เคร่ือง (ทดแทน) 

๑ ๓ ๒ ต่ำ 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลองค4การพิพิธภัณฑ4วิทยาศาสตร4แห?งชาต ิประจำปD ๒๕๖๕  หนHาที่ ๓๕ 

ยุทธศาสตร* โครงการ 
ระดับ

ความสำคัญ
เชิงกลยุทธ7 

ระดับการ 
ปรับเปล่ียนองค.กร คะแนนเฉล่ีย ความสำคัญ 

ยุทธศาสตรSท่ี ๑ 

วางรากฐาน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

เคร่ืองคอมพิวเตอรHโน[ตบุòก สำหรับ
งานประมวลผล จำนวน 63 เคร่ือง 
(ทดแทน) 

๑ ๓ ๒ ต่ำ 

เคร่ืองสำรองไฟฟyา จำนวน 33 
เคร่ือง (ทดแทน) 

๑ ๓ ๒ ต่ำ 

ยุทธศาสตรSท่ี ๒ 

สร[างทักษะดิจิทัล 
ของบุคลากร 

โครงการพัฒนาทักษะความเข[าใจ 
และใช[เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 
ด[านการรับรู[และเข[าถึงโลกดิจิทัล 

๓ ๕ ๔ ปานกลาง 

ยุทธศาสตรSท่ี ๓

มุQงสูQองคHกรดิจิทัล 

 

ระบบบริหารจัดการ และจอง 
ห[องประชุม 

๑ ๓ ๒ ต่ำ 

ระบบสารสนเทศสนับสนุน 
การตรวจสอบภายใน 

๑ ๕ ๓ ปานกลาง 

ยุทธศาสตรSท่ี ๔ 
ยกระดับ
พิพิธภัณฑH 
แหQงอนาคต 

ระบบข[อมูลและส่ือดิจิทัล เพ่ือการ
ส่ือสารวิทยาศาสตรH 

๑ ๓ ๒ ปานกลาง 

พัฒนาระบบพิพิธภัณฑHเสมือน ของ 
อพวช. (Virtual Museum) 

๕ ๑ ๓ ปานกลาง 

 

งบประมาณดAานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปJงบประมาณ ๒๕๖๕ 
ในป_งบประมาณประจำป_ ๒๕๖๕ องคHการพิพิธภัณฑHวิทยาศาสตรHได[รับการจัดสรรงบประมาณด[าน

การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งสิน ๕๙,๙๔๖,๙๐๐.๐๐ บาท (ห[าสิบเก[าล[านเก[าแสนสี่หมื่นหกพันเก[าร[อย     
บาทถ[วน) โดยแบQงเปTน งบลงทุน ๕๗,๐๔๖,๙๐๐.๐๐ บาท (ห[าสิบเจ็ดล[านสี่หมื่นหกพันเก[าร[อยบาทถ[วน) และ
งบเงินอุดหนุน ๒,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท  (ห[าสิบเจ็ดล[านสี่หมื่นหกพันเก[าร[อยบาทถ[วน) แยกเปTนยุทธศาสตรHตาม
แผนปฏิบัติการเทคโนโลยีดิจิทัล ได[ดังน้ี 

ยุทธศาสตรHท่ี ๑ วางรากฐานเทคโนโลยีดิจิทัล  ๓๒,๒๓๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
ยุทธศาสตรHท่ี ๒ สร[างทักษะดิจิทัลของบุคลากร       ๐.๐๐ บาท 
ยุทธศาสตรHท่ี ๓ มุQงสูQองคHกรดิจิทัล     ๑๐,๘๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
ยุทธศาสตรHท่ี ๔ ยกระดับพิพิธภัณฑHแหQงอนาคต ๑๔,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท  
 

 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลองค4การพิพิธภัณฑ4วิทยาศาสตร4แห?งชาต ิประจำปD ๒๕๖๕  หนHาที่ ๓๖ 

แผนภาพท่ี ๓ - ๑  แสดงงบประมาณท่ีได[รับจัดสรร ประจำปJงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 

 

แผนภาพท่ี ๓ - ๒  แสดงงบประมาณท่ีได[รับจัดสรร ประจำปJงบประมาณ ๒๕๖๕ 

แยกเป]นยุทธศาสตรSตามแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีดิจิทัล 

 
 

 

ตัวช้ีวัดเปbาประสงคS (Key Performance Indicator : KPI)



แผนปฏิบัติการดิจิทัลองค4การพิพิธภัณฑ4วิทยาศาสตร4แห?งชาต ิประจำปD ๒๕๖๕  หนHาที่ ๓๗ 

ตารางท่ี ๓ – ๔ แผนบริหารโครงการ (งบลงทุน) ป:งบประมาณ ๒๕๖๕ 
    หน$วยนับ : ล+านบาท 

กิจกรรม/รายการ งบประมาณ 

ป"งบประมาณ 
๒๕๖๔ 

ป"งบประมาณ ๒๕๖๕ 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. พัฒนาระบบเครือข0าย อาคารพระรามเก5า Phase 2 ๘.๒๖๔๗               
   ๑.๑ จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาได5แล5วเสร็จ+อนุมัติ                

๑.๒ ดำเนินการประกวดราคา+จัดหาผู5รับจ5างได5แล5วเสร็จ                
๑.๓ ลงนามสัญญา+ตรวจรับงาน           100%     

๒. พัฒนาระบบเครือข0ายไร5สาย ๗.๗๐๐๐               
   ๑.๑ จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาได5แล5วเสร็จ+อนุมัติ                

๑.๒ ดำเนินการประกวดราคา+จัดหาผู5รับจ5างได5แล5วเสร็จ                
๑.๓ ลงนามสัญญา+ตรวจรับงาน           100%     

๓. ระบบตรวจสอบยืนยันตัวตนเพื่อเข5าใช5เครือข0ายคอมพิวเตอรZ ๒.๙๙๖๐               
   ๑.๑ จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาได5แล5วเสร็จ+อนุมัติ                

๑.๒ ดำเนินการประกวดราคา+จัดหาผู5รับจ5างได5แล5วเสร็จ                
๑.๓ ลงนามสัญญา+ตรวจรับงาน        100%        

๔. อุปกรณZป]องกันความปลอดภัยเครือข0าย 
(Next Generation Firewall) 

๔.๐๐๐๐               

   ๑.๑ จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาได5แล5วเสร็จ+อนุมัติ                
๑.๒ ดำเนินการประกวดราคา+จัดหาผู5รับจ5างได5แล5วเสร็จ                
๑.๓ ลงนามสัญญา+ตรวจรับงาน        100%        



แผนปฏิบัติการดิจิทัลองค4การพิพิธภัณฑ4วิทยาศาสตร4แห?งชาต ิประจำปD ๒๕๖๕  หนHาที่ ๓๘ 

    หน$วยนับ : ล+านบาท 

กิจกรรม/รายการ งบประมาณ 
ป"งบประมาณ 

๒๕๖๔ ป"งบประมาณ ๒๕๖๕ 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๕. ระบบบริหารจัดการคอมพิวเตอรZลูกข0าย ๑.๗๑๒๐               
   ๑.๑ จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาได5แล5วเสร็จ+อนุมัติ                

๑.๒ ดำเนินการประกวดราคา+จัดหาผู5รับจ5างได5แล5วเสร็จ                
๑.๓ ลงนามสัญญา+ตรวจรับงาน       100%         

๖. ระบบข5อมูลและสื่อดิจิทัล เพื่อการสื่อสารวิทยาศาสตรZ ๔.๐๐๐๐               
   ๑.๑ จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาได5แล5วเสร็จ+อนุมัติ                

๑.๒ ดำเนินการประกวดราคา+จัดหาผู5รับจ5างได5แล5วเสร็จ                
๑.๓ ลงนามสัญญา+ตรวจรับงาน               100% 

๗. พัฒนาระบบพิพิธภัณฑZเสมือน ของ อพวช. (Virtual Museum) ๑๐.๐๐๐๐               
   ๑.๑ จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาได5แล5วเสร็จ+อนุมัติ                

๑.๒ ดำเนินการประกวดราคา+จัดหาผู5รับจ5างได5แล5วเสร็จ                
๑.๓ ลงนามสัญญา+ตรวจรับงาน            100%    

๘. จัดซื้อครุภัณฑZคอมพิวเตอรZ ๕ รายการ ๑.๕๖๒๒               
   ๑.๑ จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาได5แล5วเสร็จ+อนุมัติ                

๑.๒ ดำเนินการประกวดราคา+จัดหาผู5รับจ5างได5แล5วเสร็จ                
๑.๓ ลงนามสัญญา+ตรวจรับงาน      100%          
                
                
                



แผนปฏิบัติการดิจิทัลองค4การพิพิธภัณฑ4วิทยาศาสตร4แห?งชาต ิประจำปD ๒๕๖๕  หนHาที่ ๓๙ 

    หน$วยนับ : ล+านบาท 

กิจกรรม/รายการ งบประมาณ 
ป"งบประมาณ 

๒๕๖๔ ป"งบประมาณ ๒๕๖๕ 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๙. อุปกรณZกระจายสัญญาณเครือข0าย (Switch top of rack) ๒.๒๔๗๐               
   ๑.๑ จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาได5แล5วเสร็จ+อนุมัติ                

๑.๒ ดำเนินการประกวดราคา+จัดหาผู5รับจ5างได5แล5วเสร็จ                
๑.๓ ลงนามสัญญา+ตรวจรับงาน       100%         

๑๐. ระบบบริหารจัดการและบริการการจองห5องประชุม ๖.๐๐๐๐               
   ๑.๑ จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาได5แล5วเสร็จ+อนุมัติ                

๑.๒ ดำเนินการประกวดราคา+จัดหาผู5รับจ5างได5แล5วเสร็จ                
๑.๓ ลงนามสัญญา+ตรวจรับงาน         100%       

๑๑. ระบบสารสนเทศสนับสนุนการตรวจสอบภายใน ๔.๘๑๕๐               
   ๑.๑ จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาได5แล5วเสร็จ+อนุมัติ                

๑.๒ ดำเนินการประกวดราคา+จัดหาผู5รับจ5างได5แล5วเสร็จ                
๑.๓ ลงนามสัญญา+ตรวจรับงาน            100%    

๑๒. อุปกรณZจัดเก็บข5อมูล (สำหรับงานจัดเก็บและค5นหาข5อมูล) ๓.๗๕๐๐               
   ๑.๑ จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาได5แล5วเสร็จ+อนุมัติ                

๑.๒ ดำเนินการประกวดราคา+จัดหาผู5รับจ5างได5แล5วเสร็จ                
๑.๓ ลงนามสัญญา+ตรวจรับงาน         100%       

 

 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลองค4การพิพิธภัณฑ4วิทยาศาสตร4แห?งชาต ิประจำปD ๒๕๖๕  หนHาที่ ๔๐ 

ตารางท่ี ๓ – ๕ แผนเบิกจEายงบประมาณ (งบเงินอุดหนุน) ป:งบประมาณ ๒๕๖๕ 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลองค4การพิพิธภัณฑ4วิทยาศาสตร4แห?งชาต ิประจำปD ๒๕๖๕  หนHาที่ ๔๑ 

ตัวชี้วัด และความเสี่ยงโครงการ 
โครงการ/กิจกรรมที่ได0รับงบประมาณประจำป7 ๒๕๖๕ เป=นส@วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการ

ดิจิทัลองคKการพิพิธภัณฑKวิทยาศาสตรKแห@งชาติ ป7 ๒๕๖๒ - ๒๕๖๗ ที่ได0มีกำหนดไว0 เป=นการเตรียมความ

พร0อมด0านโครงสร0างพื้นฐานด0านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเตรียมความพร0อมด0านบุคลากร ท้ัง

บุคลากรที่เป=นผู0ใช0งานระบบสารสนเทศและการสื่อสาร และบุคลากรที่ดูแลระบบสารสนเทศและการ

สื่อสารขององคKการพิพิธภัณฑKวิทยาศาสตรKแห@งชาติ รวมทั้งพัฒนาความรู0ของบุคลากรนำไปสู@องคKกร แห@ง

การเรียนรู 0 สอดคล0องกับทิศทางด0านเทคโนโลยีดิจิทัลในป\จจุบัน และอนาคต เพื ่อยกระดับขีด 

ความสามารถเชิงดิจิทัลขององคKการพิพิธภัณฑKวิทยาศาสตรKแห@งชาติ สู @การเป=นองคKกรดิจิทัล โดยมี

ผลสำเร็จ (ประโยชนKท่ีประชาชนจะได0รับ) ดังต@อไปน้ี 

๑.  มีระบบเครือข@ายไร0สายให0บริการอินเตอรKเน็ตครอบคลุมพ้ืนท่ีให0บริการ 

๒.  ผู0รับบริการสามารถให0บริการ Virtual Museum ได0เต็มประสิทธิภาพและรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ  

๓.  มีระบบปoองกันการบุกรุกและการโจมตีระบบเครือข@ายคอมพิวเตอรK อพ. 

๔.  สามารถแก0ไขป\ญหาด0านการใช0งานระบบเครือข@ายคอมพิวเตอรKจากผู0เชี่ยวชาญได0อย@าง

ถูกวิธี และมีประสิทธิภาพ 

ตารางท่ี ๓ – ๖ ตัวช้ีวัด และเป6าหมายโครงการ 

 
 

 

 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลองค4การพิพิธภัณฑ4วิทยาศาสตร4แห?งชาต ิประจำปD ๒๕๖๕  หนHาที่ ๔๒ 

ตารางท่ี ๓ – ๗ รายละเอียดตัวช้ีวัดรายโครงการ 

ลำดับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคF ตัวช้ีวัด 

ยุทธศาสตรFท่ี ๑  วางรากฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 

กลยุทธF ๑.๑ จัดทำแผนพัฒนาโครงสร:างพ้ืนฐานด:านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับการเติบโตในอนาคต 

๑.๑.๑ จัดซ้ือครุภัณฑJคอมพิวเตอรJ ๕ รายการ 
(งบลงทุนปO ๒๕๖๕) 

เพ่ือรองรับการดำเนินงานผลิตส่ือ รายการออนไลนJ ความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามแผนงาน 

๑.๑.๒ คVาขนย:ายระบบเครือขVายคอมพิวเตอรJ 
(ไม?ไดHรับการจัดสรรงบประมาณ) 

ดำเนินการขนย:ายระบบเครือขVาย DATA Center 
พร:อมติดต้ัง Switch TOP OF RACK และเช่ือมโยง
ระบบให:สามารถใช:งานได: 

ความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามแผนงาน 

๑.๑.๓ คVาบริการส่ือสารโทรคมนาคม 
(Internet Service) 
(งบประมาณ ๑.๘๐ ลHานบาท ไดHรับการจัดสรร ๐.๗๐ 
ลHานบาท) 

เพ่ือรองรับปริมาณการใช:งาน Internet ท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
ท้ังในด:านการปฏิบัติงาน และการให:บริการแกVผู:เข:า

ชม 

ประสิทธิภาพการให:บริการ Internet (ร:อยละ) 

๑.๑.๔ ระบบบริหารจัดการโปรแกรมสำนักงาน 
(Office 365) 
(ไม?ไดHรับการจัดสรรงบประมาณ) 
 
 

 

ตVออายุการใช:งาน Office 365  ซ่ึงเร่ิมใช:งานต้ังแตV
ปOงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 
(ร:อยละ) 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลองค4การพิพิธภัณฑ4วิทยาศาสตร4แห?งชาต ิประจำปD ๒๕๖๕  หนHาที่ ๔๓ 

ลำดับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคF ตัวช้ีวัด 

๑.๑.๕ ตVออายุการรับประกันอุปกรณJระบบ
เครือขVาย (โครงการจ)างบำรุงรักษาและป3องกัน
ระบบคอมพิวเตอร<และเครือข?าย) 
(ไม?ไดHรับการจัดสรรงบประมาณ) 

๑. เพ่ือหลีกเล่ียงความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึน และ
ปyองกันอุปกรณJเครือขVายหยุดให:บริการ 

๑. ประสิทธิภาพการให:บริการ Internet (ร:อยละ) 

๒. เพ่ิมความปลอดภัยให:ระบบเครือขVาย ๒. ความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ครอบคลุม

ผู:ใช:งานทุกระดับ (ร:อยละ) 

๑.๑.๖ บำรุงรักษาซอฟตJแวรJคอมพิวเตอรJ 
(ไม?ไดHรับการจัดสรรงบประมาณ) 

ตVออายุการใช:งาน Softwareสำเร็จรูปด:าน
สถาป~ตยกรรม ด:านการออกแบบ และสถิติ   

ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 
(ร:อยละ) 

๑.๑.๗ ตVออายุโปรแกรมปyองกันและกำจัดไวรัส
คอมพิวเตอรJ 
(โครงการจ)างบำรุงรักษาและป3องกันระบบ
คอมพิวเตอร<และเครือข?าย) 
(ไม?ไดHรับการจัดสรรงบประมาณ) 
 

 

๑. เพ่ือปyองการ และกำจัดไวรัสคอมพิวเตอรJ ๑. ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 
     (ร:อยละ) 

๒. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจจับไวรัสให:ทันตVอ
การพัฒนาของไวรัส 

๒. ความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ครอบคลุม
ผู:ใช:งานทุกระดับ (ร:อยละ) 

๑.๑.๘ จ:างผู:ให:บริการระบบประมวลผลกลุVมเมฆ 
(Cloud Computing) 
(ไม?ไดHรับการจัดสรรงบประมาณ) 

๑. รองรับการให:บริการส่ือการเรียนรู: Online  ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 
(ร:อยละ) 

๒. เพ่ือรองรับโครงการท่ีพัฒนาข้ึนในปOงบประมาณ 
๒๕๖๕ 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลองค4การพิพิธภัณฑ4วิทยาศาสตร4แห?งชาต ิประจำปD ๒๕๖๕  หนHาที่ ๔๔ 

ลำดับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคF ตัวช้ีวัด 

๑.๑.๙ จ:างบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบ ERP 
(ไม?ไดHรับการจัดสรรงบประมาณ) 

เพ่ือดูแลบำรุงรักษา ระบบ ERP ให:อยูVในสภาพ 
พร:อมใช:งาน 

ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 
(ร:อยละ) 

๑.๑.๑๐ จ:างบริการ Cloud สำหรับกู:คืนระบบรับ
สถานการณJฉุกเฉิน และภัยพิบัติ (Disaster 

Recovery Planning) 
(ไม?ไดHรับการจัดสรรงบประมาณ) 

เพ่ือเปçนการสำรองระบบสารสนเทศท้ังหมดของ 
อพวช. ไปยังระบบศูนยJข:อมูลสำรองท่ีมีมาตรฐาน และ

มีความปลอดภัย ปyองกันในกรณีท่ีอาจเกิดภัยพิบัติ 
ตVาง ๆ ท่ีอาจทำให:ระบบหลักใช:งานไมVได:  

ความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (ร:อยละ) 

๑.๑.๑๑ เชVาใช:บริการโดเมน 
(ไม?ไดHรับการจัดสรรงบประมาณ) 

๑. ตVอโมเมนเนมภายใต:ช่ือ www.nsm.or.th และ
www.thailandnstfair.com 

ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 
(ร:อยละ) 

๒. เพ่ือให: www.nsm.or.th และ

www.thailandnstfair.com ใช:งานได:ตVอเน่ืองมี
ประสิทธิภาพ 

๓. เพ่ือประชาสัมพันธJข:อมูล อพวช. การให:บริการ 

Online ผVาน Website 
๑.๑.๑๒ Apple Developer Program 

(ไม?ไดHรับการจัดสรรงบประมาณ) 
เพ่ือใช:พัฒนาโปรแกรมท่ีใช:ในการดำเนินงาน ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 

(ร:อยละ) 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลองค4การพิพิธภัณฑ4วิทยาศาสตร4แห?งชาต ิประจำปD ๒๕๖๕  หนHาที่ ๔๕ 

ลำดับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคF ตัวช้ีวัด 

๑.๑.๑๓ จ:างเหมาดำเนินงานพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 
(ไม?ไดHรับการจัดสรรงบประมาณ) 

เพ่ือดูแล ติดต้ัง ซVอมแซม และพัฒนาระบบเครือขVาย
คอมพิวเตอรJ ให:คำแนะนำ/ปรึกษา รวมถึงการแก:ไข

ป~ญหา 

ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 
(ร:อยละ) 

กลยุทธF ๑.๒ ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร:างพ้ืนฐานด:านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑.๒.๑ 

 

พัฒนาระบบเครือขVาย อาคารพระรามเก:า 

Phase 2 
(งบลงทุนปO ๒๕๖๕) 

๑. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให:บริการเครือขVาย 

๒. อำนวยความสะดวกให:การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

ความสำเร็จของการพัฒนาโครงการตามแผนงาน 

๑.๒.๒ 
 

พัฒนาระบบเครือขVาย 
ไร:สาย 

(งบลงทุนปO ๒๕๖๕) 
 

๑. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให:บริการเครือขVาย 
๒. อำนวยความสะดวกให:การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

ความสำเร็จของการพัฒนาโครงการตามแผนงาน 

๑.๒.๓ 

 

ระบบตรวจสอบ 

ยืนยันตัวตนเพ่ือเข:าใช:เครือขVาย
คอมพิวเตอรJ (ทดแทน) 
(งบลงทุนปO ๒๕๖๕) 

เพ่ือรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศท่ี

มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน 

๑. ความสำเร็จของการพัฒนาโครงการตามแผนงาน 

๒. รักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตาม
มาตรฐานในระดับสากล ครอบคลุมท้ังระดับผู:ใช:งาน

ทุกระดับ (ร:อยละ) 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลองค4การพิพิธภัณฑ4วิทยาศาสตร4แห?งชาต ิประจำปD ๒๕๖๕  หนHาที่ ๔๖ 

ลำดับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคF ตัวช้ีวัด 

๑.๒.๔ อุปกรณJปyองกันความปลอดภัยเครือขVาย 
(Next Generation Firewall) 

(งบลงทุนปO ๒๕๖๕) 

เพ่ือรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ  
ท่ีมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน 

๑. ความสำเร็จของการพัฒนาโครงการตามแผนงาน 

๒. รักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตาม
มาตรฐานในระดับสากล ครอบคลุมท้ังระดับผู:ใช:งาน
ทุกระดับ (ร:อยละ) 

๑.๒.๕ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
คอมพิวเตอรJลูกขVาย (มอนิเตอรJ) 
(งบลงทุนปO ๒๕๖๕) 

๑. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให:บริการเครือขVาย ๑. ความสำเร็จของการพัฒนาโครงการตามแผนงาน 

๒. อำนวยความสะดวกให:การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

๒.  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการคอมพิวเตอรJลูกขVาย
เทียบกับปO ๒๕๖๔ (ร:อยละ) 

๑.๒.๖ อุปกรณJกระจายสัญญาณเครือขVาย 

(Switch top of rack) 
(งบลงทุนปO ๒๕๖๕) 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให:บริการเครือขVาย ความสำเร็จของการพัฒนาโครงการตามแผนงาน 

๑.๒.๗ อุปกรณJจัดเก็บข:อมูล (สำหรับงานจัดเก็บ
และค:นหาข:อมูล) 
(งบลงทุนปO ๒๕๖๕) 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงาน ความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามแผนงาน 

๑.๒.๘ จ:างเหมาดูแลพัฒนา ระบบเครือขVาย
องคJกร 
(งบประมาณ ๒.๙๐ ลHานบาท ไดHรับการจัดสรร ๒.๐๐ 
ลHานบาท) 

เพ่ือดูแลระบบเครือขVาย ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 
(ร:อยละ) 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลองค4การพิพิธภัณฑ4วิทยาศาสตร4แห?งชาต ิประจำปD ๒๕๖๕  หนHาที่ ๔๗ 

ลำดับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคF ตัวช้ีวัด 

๑.๒.๙ วัสดุคอมพิวเตอรJ 
(งบประมาณ ๐.๕๐ ลHานบาท ไดHรับการจัดสรร ๐.๒๐ 
ลHานบาท) 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 
(ร:อยละ) 

 จ:างทำความสะอาดครุภัณฑJคอมพิวเตอรJ 
(ไม?ไดHรับการจัดสรรงบประมาณ) 

เพ่ือยืดอายุการใช:งานของครุภัณฑJคอมพิวเตอรJ ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 

(ร:อยละ) 

ยุทธศาสตรFท่ี ๒  สร:างทักษะดิจิทัลของบุคลากร 

กลยุทธF ๒.๑ พัฒนาทักษะความเข:าใจ การปฏิบัติงาน และสร:างความตระหนักในการใช:เทคโนโลยีดิจิทัล 

๒.๑.๑ โครงการพัฒนาบุคลากรด:าน ICT ให:มี
ทักษะด:านการพัฒนาระบบดิจิทัลของ
องคJกร 

เพ่ือสนับสนุนการสร:างและพัฒนาทักษะด:านความ
เข:าใจ และใช:เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหมVให:แกVบุคลากร
ด:าน ICT ของ เพ่ือพัฒนากระบวนการทำงานหรือ

ระบบงานในองคJกรให:มีความทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

1. จำนวนของการเข:ารับการฝöกอบรม 

2. ร:อยละของบุคลากรด:าน ICT ท่ีเข:ารVวมการฝöกอบรม 

กลยุทธF ๒.๒ สVงเสริม สนับสนุนการเข:าถึงองคJความรู:ผVานเทคโนโลยีดิจิทัล 

-ไมVมีโครงการในปOงบประมาณ ๒๕๖๕- 

ยุทธศาสตรFท่ี ๓ มุVงสูVองคJกรดิจิทัล 

กลยุทธF ๓.๑ การจัดทำแผนผังการเช่ือมโยง และแผนพัฒนาของระบบสารสนเทศ 

-ไมVมีโครงการในปOงบประมาณ ๒๕๖๕- 
 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลองค4การพิพิธภัณฑ4วิทยาศาสตร4แห?งชาต ิประจำปD ๒๕๖๕  หนHาที่ ๔๘ 

ลำดับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคF ตัวช้ีวัด 

กลยุทธF ๓.๒ พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการทำงาน 

๓.๒.๑ ระบบบริหารจัดการ และบริการจองห)องประชุม 
(งบลงทุนปO ๒๕๖๕) 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ๑. ความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามแผนงาน 

๒.  ร:อยละของจำนวนทรัพยากรท่ีลดลง 

กลยุทธF ๓.๓ พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือตอบสนองความต:องการของผู:ใช:บริการ 

๓.๓.๑ ระบบข:อมูล และส่ือดิจิทัลเพ่ือการส่ือสาร

วิทยาศาสตรJ  
(งบลงทุนปO ๒๕๖๕) 

๑. เพ่ือสVงเสริมการเรียนรู:ผVานสารสนเทศทาง

วิทยาศาสตรJ และเทคโนโลยี 
๒. เพ่ือขยายประโยชนJในการใช: 
    องคJความรู:ของ อพวช. 

ความสำเร็จของการพัฒนาโครงการตามแผนงาน 

ยุทธศาสตรFท่ี ๔ ยกระดับพิพิธภัณฑJแหVงอนาคต 

กลยุทธFท่ี ๔.๑ พัฒนาศักยภาพสูVพิพิธภัณฑJวิทยาศาสตรJสมัยใหมV (Modern Museum) 
๔.๑.๑ พัฒนาระบบพิพิธภัณฑJเสมือน ของ อพวช. 

(Virtual Museum) 

(งบลงทุนปO ๒๕๖๕) 

๑. เพ่ือสVงเสริมการเรียนรู:ผVานสารสนเทศทาง
วิทยาศาสตรJ และเทคโนโลยี 

๒. เพ่ือขยายประโยชนJในการใช:องคJความรู:ของ 
อพวช. 

ความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามแผนงาน 

๔.๑.๒ ระบบข:อมูลและส่ือดิจิทัล เพ่ือการส่ือสาร

วิทยาศาสตรJ 
(งบลงทุนปO ๒๕๖๕) 

๑. เพ่ือเตรียมความพร:อมให:แกV อพวช. ในการก:าวไปสูV

องคJกรแหVงการเรียนรู: 
๒. พัฒนาและบูรณาการองคJประกอบท่ีสำคัญท่ีทำให:

เกิดการเปçนองคJกรแหVงการเรียนรู: 

ความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามแผนงาน 

 

 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลองค4การพิพิธภัณฑ4วิทยาศาสตร4แห?งชาต ิประจำปD ๒๕๖๕  หนHาที่ ๔๙ 

การวิเคราะห*ความเส่ียง และควบคุมภายในของโครงการ/กิจกรรม 
๑. ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

๑.๑  ไม:สามารถหาผู@รับจ@างได@ตามแผน  

๑.๒  การเบิกจ:ายเงินล:าช@ากว:าแผน  

๑.๓  การเช่ือมโยงข@อมูลระหว:างระบบอาจจะมีการสูญหายหรือไม:ตรงกัน 

๒. ระดับความรุนแรง (ผลกระทบหากไม:สามารถดำเนินการได@ตามเปPาหมาย)  

๒.๑  การพัฒนาล:าช@าไม:เปTนไปตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลองคVกร  

๒.๒  ขบวนการบริหารงานด@านการวิเคราะหVข@อมูลล:าช@า 

๓.  มาตรการในการจัดการ 

๓.๑  เร:งการจัดทำ TOR และการเสนอขออนุมัติจ@างฯ  

๓.๒  ประสานงานบริษัทผู@รับจ@าง เพ่ือนำเสนอระบบงานต:าง  ๆ  

๓.๓  จัดทำเอกสารท่ีเก่ียวข@องด@วยความละเอียดรอบคอบและความถูกต@อง 11.3.4) ติดตามและรายผลการ

ดำเนินงานอย:างต:อเน่ือง 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลองค4การพิพิธภัณฑ4วิทยาศาสตร4แห?งชาต ิประจำปD ๒๕๖๕  หนHาที่ ๕๐ 

ตารางท่ี ๓ – ๘ วิเคราะห2ความเส่ียง และควบคุมภายในของโครงการ/กิจกรรม 

ระบุความเส่ียงของโครงการ/กิจกรรม ระบุความรุนแรง กิจกรรมการควบคุมท่ีมีอยูD  มาตรการการจัดการความเส่ียง 
การพัฒนาโครงสร-างพ้ืนฐาน 

ระบบเครือข6ายไม6แล-วเสร็จ 

การใช-งานเครือข6ายส่ือสารของ

ผู-ปฏิบัติงานถูกจำกัดไม6สามารถใช-งานได-

ในบางพ้ืนท่ี ทำให-เกิดปNญหาในความ

คล6องตัวของการทำงาน หรือมีความล6าช-า

ในการทำงาน 

ติดตามการดำเนินงานโครงการของ

คณะกรรมการตรวจรับ และผู-ควบคุมงาน

ให-เปRนไปตามแผนการดำเนินงาน 

การวิเคราะหSและจัดทำแผนการพัฒนา

โครงสร-างพ้ืนฐานระบบเครือข6ายอย6าง

รัดกุมก6อนดำเนินโครงการ 

ระบบคลังข-อมูลกลาง (Data Center) 

และระบบการวางแผนทรัพยากรองคSกร 

(ERP) พัฒนาไม6แล-วเสร็จ 

จำนวนระบบสารสนเทศท่ีบูรณาการ 

เข-ากับ Big Data Platform ไม6เปRนไป 

ตามเปhาหมาย 

พัฒนาระบบคลังข-อมูลกลาง  

(Data Center) และระบบการวางแผน

ทรัพยากรองคSกร (ERP) พัฒนาให-แล-วเสร็จ 

ติดตามการพัฒนาระบบท้ัง ๒ โครงการให-

ดำเนินงานตามแผน 

บุคลากรไม6เห็นความสำคัญของเทคโนโลยี

ดิจิทัล 

๑. ร-อยละของบุคลากร ท่ีมีทักษะเข-าใจ 

และใช-เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 

Literacy) ด-านการรับรู- และเข-าถึง

ดิจิทัลไม6เปRนไปตามเปhาหมาย 

๒. การปรับเปล่ียนไปสู6องคSกรดิจิทัล 

(Digital Transformation) ล-าช-า 

การฝtกอบรม ๑. ฝtกอบรม โดยพัฒนาความสามารถใน   

๔ มิติ ๑) การใช- ๒) เข-าใจ ๓) การ

สร-าง ๔) เข-าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล ได-

อย6างมีประสิทธิภาพ 

๒. บุคลากรในองคSกรได-รับการพัฒนา การ

รับรู- และเข-าถึงดิจิทัล ได-แก6 การใช-งาน

คอมพิวเตอรS การใช-งานอินเทอรSเน็ต 

และความม่ันคงปลอดภัย 

 
 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลองค4การพิพิธภัณฑ4วิทยาศาสตร4แห?งชาต ิประจำปD ๒๕๖๕  หนHาที่ ๕๑ 

ระบุความเส่ียงของโครงการ/กิจกรรม ระบุความรุนแรง กิจกรรมการควบคุมท่ีมีอยูD มาตรการการจัดการความเส่ียง 

ระบบสารสนเทศองคSกรหยุดให-บริการ ๑. ไม6สามารถให-บริการระบบสารสนเทศ

กับผู-รับบริการได-อย6างต6อเน่ือง 

๒. ข-อมูลสูญหาย 

๓. ไม6สามารถกู-คืนระบบสารสนเทศได- 

๑. จัดทำร6างแนวปฏิบัติความม่ันคง

ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

๒. จ-างผู-ให-บริการระบบประมวลผล 

    กลุ6มเมฆ (Cloud Computing) 

    อย6างต6อเน่ือง 

๓. จ-างเหมาดูแลพัฒนาระบบเครือข6าย

องคSกรอย6างต6อเน่ือง 

๑. จัดทำระบบการรักษาความม่ันคง 

    ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

๒. สำรองข-อมูล และระบบสารสนเทศ 

ต6าง ๆ 

๓. ซ-อมแผนการกู-คืนระบบสารสนเทศ 
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