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คำนำ 
 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล อพวช. ประจำป< ๒๕๖๖ เป@นการจัดวางแนวทางการดำเนินงาน เพ่ือ
การปฏิบัติผลักดันกิจกรรม แผนงาน โครงการที่ตั ้งไว# ให#บรรลุตามวัตถุประสงคN และเปOาหมายตามท่ี
กำหนดไว#ในแผนปฏิบัติการดิจิทัล อพวช. ป<งบประมาณ  ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗ และแผนวิสาหกิจ อพวช. 
ฉบับท่ี ๖ (ทบทวนป< ๒๕๖๕) 

แผนปฏิบัติการฯ ฉบับนี้ ได#กำหนดขั้นตอน วิธีการ รายละเอียด และขอบเขตการดำเนินงาน
ไว#อย[างชัดเจน เพื่อให#บุคลากรด#านเทคโนโลยีดิจิทัล อพวช. (ICT) และผู#ที่เกี่ยวข#อง ใช#เป@นหลักปฏิบัติใน
การพัฒนากิจกรรม แผนงาน โครงการด#านเทคโนโลยีดิจิทัลให#สำเร็จลุล[วงได#ประสิทธิผลสูงสุด  
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แผนปฏิบัติการดิจิทัล อพวช. ประจำป< ๒๕๖๖ 
จัดทำขึ ้นเพื ่อเป@นแนวทางปฏิบัติ แนวทางการพัฒนา 
ปรับปรุง และผลักดันการดำเนินงานด#านการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัล ให#ดำเนินไปอย[างมีประสิทธิผล และ
ได#รับประสิทธิภาพสูงสุด โดยรายละเอียด และแนว
ปฏิบัติ เป@นไปตามกรอบแนวทางตามแผนยุทธศาสตรN
ด#านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่กำหนดไว#
ในแผนปฏิบัติการดิจิทัล องคNการพิพิธภัณฑNวิทยาศาสตรN
แห[งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๔ – พ.ศ.๒๕๖๗) และสอดคล#องกับ
แผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี ๖ (ทบทวนป< ๒๕๖๕) 

วัตถุประสงค, 
๑. เพื่อให#บริการผู#ใช#บริการด#านการเผยแพร[

องคNความรู#ด#านวิทยาศาสตรN เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ด#วยส่ืออิเล็กทรอนิกสN 

๒. เพื ่อพัฒนาการใช#สื ่อ ชุดองคNความรู # และ
ฐานข#อมูลทางวิทยาศาสตรNและเทคโนโลยี 

๓. เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการ
บริหารจัดการ เพิ ่มประสิทธิภาพ ลดขั ้นตอนการ
ปฏิบัติงานภายใน 

๔. เพื่อพัฒนาบุคลากรภายใน ให#มีความพร#อม
ในการใช# และการพัฒนางานด#วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

โดยมีเป(าหมาย ดังน้ี 

๑.  เ พ่ิมจำนวนผ ู # ใช #บร ิ การในการเร ี ยน รู#
วิทยาศาสตรN ด#วยระบบดิจิทัลของ อพวช. มากย่ิงข้ึน 

๒. ผู #ใช#บริการ และผู#ที ่มีส[วนเกี ่ยวข#องเข#าถึง
ข#อมูลการบริการของ อพวช. ได#สะดวก 

๓. พัฒนาสื่อ องคNความรู # และฐานข#อมูล 
เพ่ือการบริการ และการบริหารจัดการ 

๔. บ ุคลากร อพวช. ใช#  Open Sources 
เพ่ิมข้ึน 

๕. บ ุคลากร อพวช. ใช #อ ุปกรณNโมบาย
สนับสนุนการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึนภายในป< ๒๕๖๖ 

๖. ผู#บริหาร และบุคลากร อพวช. เข#าถึง และใช#
งานระบบดิจิทัลได#อย[างสะดวก รวดเร็ว และมีความ
ปลอดภัยในการใช#งาน และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

กลยุทธ,ในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 

แบ[งออกเป@น ๓ ด#าน คือ  
ด#านที ่ ๑ (เครื ่องมือการทำงาน : Hardware, 

Software, Network) การใช#สื่อดิจิทัล เพื่อพัฒนาการ
ให#บริการข#อมูลข[าวสาร และองคNความรู# วิทยาศาสตรN
และเทคโนโลยีสู[สังคม 

ด #านที ่  ๒ (การบร ิหารจ ัดการ : โครงสร #าง 
ระเบียบข#อบังคับ วัฒนธรรมองคNกร) พัฒนาระบบ
โครงสร#างพื ้นฐานด#านเทคโนโลยีดิจิทัล และระบบ
บริหารจัดการองคNกรด#วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ด#านที ่ ๓ (บุคลากร : บุคลากร ICT บุคลากร
ผู#ใช#งาน ผู#บริหารงาน ICT) พัฒนา และเพิ่มศักยภาพ
บุคลากร อพวช. ด#วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ซึ่งมีความสอดคล#องกับแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
อพวช. ประจำป<งบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗ (ฉบับ
ทบทวน ป< ๒๕๖๕) ที่แบ[งการดำเนินงานออกเป@น ๔ 
ยุทธศาสตรN ดังน้ี 

ยุทธศาสตร7ที่ ๑ วางรากฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 

เพื่อมุ[งเน#นการเตรียมความพร#อมด#านโครงสร#างพื้นฐาน
ด#านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ ่งมีการปรับปรุง และ
พัฒนาโครงสร#างพื ้นฐานด#านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
รองรับการเติบโตในอนาคตของ อพวช. 

ย ุทธศาสตร 7ท ี ่  ๒ สร Bางท ักษะด ิจ ิท ัลของ

บุคลากร เพื ่อมุ [งเน#นการเตรียมความพร#อมด#าน
บุคลากร ทั้งบุคลากรที่เป@นผู#ใช#งานระบบดิจิทัล และ
บุคลากรที่ดูแลระบบดิจิทัล ของ อพวช. รวมทั้งพัฒนา
ความรู#ของบุคลากรนำไปสู[องคNกรแห[งการเรียนรู#  

ยุทธศาสตร7ที่ ๓ มุIงสูIองค7กรดิจิทัล เพื่อมุ[งเน#น
การเตรียมความพร#อมด#านการพัฒนาระบบดิจิทัล ท่ี

บทสรุปผู0บริหาร 
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เหมาะสมกับบริบทความต#องการขององคNกร และ
สอดคล#องกับทิศทางด#านเทคโนโลยีดิจิทัลในป~จจุบัน 
และอนาคต เพื่อยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
ของ อพวช. สู[การเป@นองคNกรดิจิทัล  

ยุทธศาสตร7ท ี ่  ๔ ยกระดับพิพิธภัณฑ7แหIง

อนาคต เพื่อมุ[งเน#นการยกระดับพิพิธภัณฑNแห[งอนาคต
ของ อพวช. โดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม[ เทคโนโลยี
ป~ญญา ประดิษฐN รวมทั้งการปฏิสัมพันธNระหว[างมนุษยN
กับคอมพิวเตอรN โดยการนำ IoT เข#ามาประกอบใน
ช้ินงานนิทรรศการเพ่ือจัดแสดง และทำการควบคุมผ[าน
อุปกรณNสื ่อสารสมารNทโฟน เพื ่อให#ผู #เข#าชมรับรู #ถึง
เน้ือหาที่สื่อออกไปยังผู#เข#าชม และยังเข#าใจโดยการจับ
ต#องผ[านอุปกรณNสมารNทโฟนของตนเอง เห็นภาพใน
ลักษะณะสามมิติท่ีชัดเจน และเข#าใจได#ง[ายข้ึน 

ผลการดำเนินงานในป@งบประมาณ ๒๕๖๔ 

จากเกณฑNการประเม ินผลการดำเน ินงาน
รัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม[ (State Enterprise 

Assessment Model : SE-AM) ข อ ง  ส ค ร .  โ ด ย ใ น
ป <งบประมาณ ๒๕๖๔ อพวช. ได #ระด ับคะแนน 
๑.๙๓๖๒ คะแนน เพิ่มขึ้นจากป< ๒๕๖๓ อยู[ ๐.๓๙๑๘ 
คะแนน 

 
 
 
 
 
 

 

โดย อพวช. มีการนำข#อเสนอแนะมาวิเคราะหN 
ทบทวน และปรับปรุงกระบวนการในการดำเนินงานใน
ป< ๒๕๖๕ เพื ่อให #การดำเน ินงานด#านการพัฒนา

เทคโนโลยีดิจิทัลเป@นอย[างมีประสิทธิภาพ และพัฒนา
อย[างต[อเน่ือง 

ขIอมูลดIานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการพิจารณาสถานภาพป~จจุบันของระบบ

สารสนเทศภายในแบ [งออกเป @น ๓ ส [วน ได #แก[  
สถานภาพระบบสารสนเทศภายใน สถานภาพระบบ
คอมพิวเตอรN และสถานภาพระบบเครือข[าย 

แนวทางการปฏิบัติงาน และการดำเนินงาน 
การจ ัดทำแผนปฏ ิบ ัต ิการมีว ัตถ ุประสงคN  

ดังต[อไปน้ี 
๑. เพ่ือเป@นเคร่ืองมือในการบริหารงบประมาณ 
๒. เพ่ือเป@นคู[มือ แนวทางปฏิบัติงาน 
๓. เพื ่อเป@นเครื ่องมือในการบริหาร และการ

ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
โดยแผนการดำ เน ินงานด # านการพ ัฒนา

เทคโนโลยีดิจิทัล แบ[งออกเป@น ๗ หัวข#อ ตามเกณฑNการ
ประเมินผลการดำเนินงานรัฐว ิสาหกิจตามระบบ
ประเมินผลใหม[ (SE-AM) ประกอบด#วย 

๑. การกำกับดูแลด#านเทคโนโลยีดิจิทัล และ
แผนปฏิบัติการดิจิทัลขององคNกร (Digital Governance 

and Roadmap) 
๒. การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช#กับทุกส[วน

ขององคNกร (Digital Transformation) 
๓. การบูรณาการเช ื ่อมโยงข#อมูล และการ

ดำเนินงานร[วมกันระหว[างหน[วยงาน 
๔. การกำกับดูแลข#อมูล และการบริหารจัดการ

ข#อมูลขนาดใหญ[ขององคNกร 
๕. การบร ิหารความม ั ่ นคงปลอดภ ัยของ

สารสนเทศ 
๖. การบริหารความต[อเนื ่องทางธุรกิจ และ

ความพร#อมใช#ของระบบ 
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๗. การดำเนินการด#านการบริหารจัดการการใช#
ทรัพยากรอย[างเหมาะสม 

งบประมาณประจำป@งบประมาณ ๒๕๖๖ 

ในป<งบประมาณ ๒๕๖๖ อพวช. ได #ร ับการ
จัดสรรงบประมาณด#านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 
ท้ังส้ิน ๖๐.๒๐๐๐ ล#านบาท โดยแบ[งเป@น งบลงทุน 
๕๗.๓๐๐ ล#านบาท และงบเงินอุดหนุน ๒.๙๐๐๐ ล#าน
บาท แบ[งตามยุทธศาสตรN ได#ดังน้ี 

ยุทธศาสตรNท่ี ๑ วางรากฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 
     ๒๗.๙๐ ล#านบาท 

ยุทธศาสตรNท่ี ๒ สร#างทักษะดิจิทัลของบุคลากร 
               ๐.๒๐ ล#านบาท 
ยุทธศาสตรNท่ี ๓ มุ[งสู[องคNกรดิจิทัล 

   ๑๑.๐๐ ล#านบาท 
ยุทธศาสตรNท่ี ๔ ยกระดับพิพิธภัณฑNแห[งอนาคต 
      ๔๕.๐๐ ล#านบาท 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

โดยมีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ 
(Prioritization) โดยมีแนวทางการจ ัดลำด ับความ 
สำคัญของโครงการที ่สอดคล#อง บูรณาการกับแผน
วิสาหกิจ อพวช. ฉบับที่ ๖ (ทบทวนป< ๒๕๖๕) และ
แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ป< ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗) มีการ
พิจารณาเงื่อนไข และข#อกำหนดต[าง ๆ ในการดำเนิน
โครงการตามแผนงาน โดยวิธีนำเมทริกสNการจัดลำดับ
ความสำค ัญ  (Prioritization Matrix) รวมถ ึ งการ
วิเคราะหN ความเส่ียงในแต[ละโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
               แผนปฏิบัติการดิจิทัล อพวช. ประจำป<งบประมาณ ๒๕๖๖ 

หน[า     ๑ 

หน#า       ๑ 

`สารบัญ 
  หน#า 
คำนำ  
บทสรุปผู#บริหาร  
บทท่ี ๑ บทนำ ๑ 

 วัตถุประสงคN  ๑ 
 ยุทธศาสตรNในการพัฒนาด#านเทคโนโลยีดิจิทัล ๒ 

 
ผลการดำเนินงานในป< ๒๕๖๔ ตามเกณฑNการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบ
ประเมินผลใหม[ (State Enterprise Assessment Model : SE-AM) 

๒ 

 ผลการดำเนินงานด#านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในป< ๒๕๖๕  
บทท่ี ๒ นโยบาย และยุทธศาสตร7ท่ีเก่ียวขBอง ๖ 
 แผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) ปรับปรุงป< ๒๕๖๕ ๖ 
 แผนปฏิบัติการดิจิทัล อพวช. (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗) ๘ 
 คู[มือการกำกับดูแลกิจการท่ีดี และการนำองคNกร อพวช.  ๑๒ 

 
แผนยุทธศาสตรNด#านการมุ[งเน#นผู#มีส[วนได#ส[วนเสีย (Stakeholder Management 
Strategic Plan) องคNการพิพิธภัณฑNวิทยาศาสตรNแห[งชาติ ป< พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗ 

๑๕ 

 
แผนยุทธศาสตรNด#านการมุ[งเน#นลูกค#าและตลาด (Customer Management 
Strategic Plan) องคNการพิพิธภัณฑNวิทยาศาสตรNแห[งชาติ ป< พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗ 

๒๒ 

 แผนกลยุทธNการบริหารและพัฒนาทุนมนุษยN อพวช. ป< พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒๗ 
 แผนบริหารความต[อเน่ืองทางธุรกิจ อพวช.  ๓๒ 
 ความสอดคล#องของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำป< ๒๕๖๖ ๓๔ 

บทท่ี ๓ ขBอมูลดBานเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค7การพิพิธภัณฑ7วิทยาศาสตร7แหIงชาติ ๓๕ 

 สถานภาพระบบสารสนเทศภายใน ๓๕ 
 สถานภาพระบบคอมพิวเตอรN ๔๑ 
 สถานภาพระบบเครือข[าย ๔๓ 

บทท่ี ๔ แนวทางการปฏิบัติ และการดำเนินงาน ๔๗ 

 วัตถุประสงคNของการจัดทำแผนปฏิบัติการ ๔๗ 
 การจัดลำดับความสำคัญของโครงการ (Prioritization) ๕๒ 
 งบประมาณด#านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำป<งบประมาณ ๒๕๖๖ ๕๔ 
 ตัวช้ีวัด และความเส่ียงโครงการ  ๖๓ 

 



 

 
               แผนปฏิบัติการดิจิทัล อพวช. ประจำป<งบประมาณ ๒๕๖๖ 

หน[า     ๒ 

หน#า       ๒ 

สารบัญตาราง 
  หน#า 
ตารางท่ี ๑ – ๑  คะแนนประเมินผลด#านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล อพวช. ป< ๒๕๖๔ ๔ 
ตารางท่ี ๒ – ๑  แผนปฏิบัติการการบริหารและพัฒนาทุนมนุษยN ประจําป< ๒๕๖๕ ๒๙ 
ตารางท่ี ๓ – ๑  สถานภาพระบบสารสนเทศ ๓๖ 
ตารางท่ี ๓ – ๒  สถานภาพระบบคอมพิวเตอรN ๔๑ 
ตารางท่ี ๓ – ๓  สถานภาพระบบเครือข[าย ๔๓ 
ตารางท่ี ๔ – ๑ แผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำป<งบประมาณ ๒๕๖๖ ๔๘ 
ตารางท่ี ๔ – ๒ การจัดลำดับความสำคัญของโครงการ ๕๒ 
ตารางท่ี ๔ – ๓ แผนบริหารโครงการ ป<งบประมาณ ๒๕๖๖ ๕๓ 
ตารางท่ี ๔ – ๔ แผนบริหารโครงการ (งบลงทุน) ป<งบประมาณ ๒๕๖๖ ๕๗ 
ตารางท่ี ๔ – ๕ แผนเบิกจ[ายงบประมาณ (งบเงินอุดหนุน) ป<งบประมาณ ๒๕๖๖ ๖๐ 
ตารางท่ี ๔ – ๖ ตัวช้ีวัด และเปOาหมายโครงการ ๖๓ 
ตารางท่ี ๔ – ๗ การวิเคราะหNความเส่ียง และควบคุมภายในของโครงการ/กิจกรรม  ๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
               แผนปฏิบัติการดิจิทัล อพวช. ประจำป<งบประมาณ ๒๕๖๖ 

หน[า     ๓ 

หน#า       ๓ 

สารบัญรูปภาพ 
  หน#า 
ภาพท่ี ๑ –   ๑  ความสอดคล#องกับแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ๒ 
ภาพท่ี ๑ –   ๒  สรุปผลการประเมินหัวข#อการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ๒ 
ภาพท่ี ๒ –   ๑  ความสอดคล#องกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๕ – พ.ศ. ๒๕๖๙) ๖ 
ภาพท่ี ๒ –   ๒  แสดงความเช่ือมโยงการนำเข#าข#อมูลแผนปฏิบัติการดิจิทัล ๙ 
ภาพท่ี ๒ –   ๓  โครงการในแผนปฏิบัติการดิจิทัลแยกตามยุทธศาสตรN ๑๐ 
ภาพท่ี ๒ –   ๔  Milestone ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล ๑๑ 
ภาพท่ี ๒ –   ๕  The 4 Roles of Leadership Franklin Covey Co. ๑๔ 
ภาพท่ี ๒ –   ๖  หลักเกณฑNด#านการมุ[งเน#นผู#มีส[วนได#ส[วนเสีย ของ สคร. ๑๕ 
ภาพท่ี ๒ –   ๗  การลำดับความสำคัญของผู#มีส[วนได#ส[วนเสียของ อพวช. ๑๗ 
ภาพท่ี ๒ –   ๘  กลุ[มผู#มีส[วนได#ส[วนเสียของ อพวช. ๑๘ 
ภาพท่ี ๒ –   ๙  แผนยุทธศาสตรNด#านการม[ุงเน#นผู#มีส[วนได#ส[วนเสีย (ป< ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗) ๒๑ 
ภาพท่ี ๒ – ๑๐  จัดลำดับความสำคัญของกลุ[มเปOาหมาย ๒๒ 
ภาพท่ี ๒ – ๑๑  แผนยุทธศาสตรNด#านการม[ุงเน#นลูกค#า และตลาด (ป< ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗) ๒๖ 
ภาพท่ี ๒ – ๑๒  แนวคิดการบริหารความต[อเน่ืองทางธุรกิจ ๓๓ 
ภาพท่ี ๒ – ๑๓  แนวคิดการบริหารความต[อเน่ืองทางธุรกิจโดยแบ[งระยะ ๓๔ 
ภาพท่ี ๒ – ๑๔  ความสอดคล#องของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำป< ๒๕๖๖ ๓๔ 
ภาพท่ี ๓ –   ๑  แสดงสถาป~ตยกรรมโครงข[ายคอมพิวเตอรN (Network Infrastructure)  ๔๖ 
ภาพท่ี ๔ –   ๑  แสดงงบประมาณท่ีได#รับจัดสรร ประจำป<งบประมาณ ๒๕๖๖ ๕๕ 

ภาพท่ี ๔ –   ๒  แผนการดำเนินงานด#านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ป<งบประมาณ ๒๕๖๖ 

                       แยกตามยุทธศาสตรN 

๕๖ 

 
 
 
 
 

 
 



 

 
               แผนปฏิบัติการดิจิทัล อพวช. ประจำป<งบประมาณ ๒๕๖๖ 

หน[า     ๑ 

หน#า       ๑ 

บทท่ี ๑ 
บทนำ 

 
แผนปฏิบัติการดิจิทัล อพวช. ประจำป<งบประมาณ ๒๕๖๖ จัดทำขึ้นเพื่อเป@นแนวทางปฏิบัติ    

แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และผลักดันการดำเนินงานด#านเทคโนโลยีดิจิทัลของ อพวช. ในป<งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ ให#ดำเนินไปอย[างมีประสิทธิผล และได#รับประสิทธิภาพสูงสุด    

รายละเอียดของการวางแนวปฏิบัติในแผนปฏิบัติการนี้ เป@นไปตามกรอบแนวทาง ตามแผน
ยุทธศาสตรNด#านเทคโนโลยีดิจิทัลที่กำหนดไว#ในแผนปฏิบัติการดิจิทัล อพวช. (พ.ศ.๒๕๖๔ – พ.ศ.๒๕๖๗) 
สอดคล#องกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ.๒๕๖๕ – พ.ศ.๒๕๖๙) ฉบับทบทวนป< ๒๕๖๕	

วัตถุประสงค, 

๑. เพื่อให#บริการผู#ใช#บริการด#านการเผยแพร[องคNความรู#ด#านวิทยาศาสตรN เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมด#วยส่ืออิเล็กทรอนิกสN 

๒. เพ่ือพัฒนาการใช#ส่ือ ชุดองคNความรู# และฐานข#อมูลทางวิทยาศาสตรNและเทคโนโลยี 
๓. เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการ เพิ่มประสิทธิภาพ ลดขั้นตอน

การปฏิบัติงานภายใน 
๔. เพื่อพัฒนาบุคลากรภายใน ให#มีความพร#อมในการใช# และการพัฒนางานด#วยเทคโนโลยี

ดิจิทัล 
โดยมีเปOาหมาย ดังน้ี 

๑. เพิ่มจำนวนผู#ใช#บริการในการเรียนรู#วิทยาศาสตรN ด#วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของ อพวช. 
มากย่ิงข้ึน 

๒. ผู#ใช#บริการ และผู#ท่ีมีส[วนเก่ียวข#องเข#าถึงข#อมูลการบริการของ อพวช. ได#สะดวก 
๓. พัฒนาส่ือ องคNความรู# และฐานข#อมูล เพ่ือการบริการ และการบริหารจัดการ 
๔. บุคลากร อพวช. ใช# Open Sources เพ่ิมข้ึน 
๕. บุคลากร อพวช. ใช#อุปกรณNโมบายสนับสนุนการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึนภายในป< ๒๕๖๕ 
๖. ผู#บริหาร และบุคลากร อพวช. เข#าถึงและใช#งานเทคโนโลยีดิจิทัลได#อย[างสะดวก รวดเร็ว

และมีความปลอดภัยในการใช#งานได#อย[างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

กลยุทธ,ในการพัฒนาดIานเทคโนโลยีดิจิทัล 

กลยุทธNการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล แบ[งออกเป@น ๓ ด#าน คือ  
ดBานที่ ๑ (เครื ่องมือการทำงาน : Hardware, Software, Network) การใช#สื ่อดิจิทัล 

เพ่ือพัฒนาการให#บริการข#อมูลข[าวสารและองคNความรู# วิทยาศาสตรNและเทคโนโลยีสู[สังคม 



 

 
               แผนปฏิบัติการดิจิทัล อพวช. ประจำป<งบประมาณ ๒๕๖๖ 

หน[า     ๒ 

หน#า       ๒ 

ดBานที่ ๒ (การบริหารจัดการ : โครงสรBาง, ระเบียบขBอบังคับ, วัฒนธรรมองค7กร) พัฒนา
ระบบโครงสร#างพ้ืนฐานด#านเทคโนโลยี และระบบบริหารจัดการองคNกรด#วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ดBานที่ ๓ (บุคลากร : บุคลากร ICT, บุคลากรผูBใชBงาน, ผูBบริหารงาน ICT) พัฒนา และ
เพ่ิมศักยภาพบุคลากร อพวช. ด#วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ผลการดำเนินงานในป@งบประมาณ ๒๕๖๔ 

การดำเนินงานด#านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ของ อพวช. ในป<งบประมาณ ๒๕๖๔ มีการ
จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล และแผนปฏิบัติการประจำป< มีนโยบายบริหารความมั ่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ การบริหารความเสี่ยงด#านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศองคNกร ซึ่งมีแนวปฏิบัติอย[างเป@น
ระบบที ่สามารถทำซ ้ำได #  (Repeatable Practice) และเป @นมาตรฐาน (Standardized Practice) 
สอดคล#องตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 และมีแผนบริหารความต[อเนื่องทางธุรกิจพร#อมทดสอบ
การดำเนินการตามแผน และในหัวข#อการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ขององคNการพิพิธภัณฑNวิทยาศาสตรN
แห[งชาติ ได#คะแนนตามเกณฑNการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม[ (State 
Enterprise Assessment Model : SE-AM) ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจอยู[ที่ระดับ
คะแนน ๑.๙๓๖๒ คะแนน เพ่ิมข้ึนจากป< ๒๕๖๓ อยู[ ๐.๓๙๑๘ คะแนน 

 

 

และมีข#อเสนอแนะสำคัญ ๕ ข#อ ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี ๑ - ๒ สรุปผลการประเมินหัวขBอการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 

 

 

 



 

 
               แผนปฏิบัติการดิจิทัล อพวช. ประจำป<งบประมาณ ๒๕๖๖ 

หน[า     ๓ 

หน#า       ๓ 

ประเด็นท่ี อพวช. สามารถดำเนินการไดB มีดังน้ี 
๑. มีการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล และแผนปฏิบัติการประจำป< 
๒. มีนโยบายบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ การบริหารจัดการความเสี่ยง

ด#านความมั ่นคงปลอดภัยสารสนเทศขององคNกรให#มีแนวปฏิบัติอย[างเป@นระบบที่สามารถทำซ้ำได# 
(Repeatable Practice) และเป@นมาตรฐาน (Standardized Practice) สอดคล#องตามมาตรฐาน ISO/IEC 
27001 : 2013 

๓. มีการกำหนดกระบวนการความพร#อมใช#ของระบบ ที่ครอบคลุม การบริหารจัดการ
ทรัพยNสินด#านเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการคอนฟ°กูเรช่ัน การบบริหารจัดการเหตุการณNผิดปกติ 
การร#องขอการบริการ และป~ญหาด#านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๔. มีการจัดทำแผนบริหารความต[อเน่ืองทางธุรกิจ และมีการทดสอบตามแผน 

ประเด็นท่ี อพวช. ยังดำเนินการไดBไมIสมบูรณ7 มีดังน้ี 
๑. ควรมีการกำหนดกระบวนการกำกับดูแลด#านดิจิทัล ท่ีครอบคลุมถึงการกำกับดูแล    

ด#านการบริหารจัดการทรัพยากรเทคโนโลยีดิจิทัลอย[างเหมาะสม การกำกับดูแลด#านการดำเนินงานให#มี
ประสิทธิภาพ และมีความโปร[งใส และการกำกับดูแลการบริหารความเส่ียงด#านเทคโนโลยีดิจิทัล 

๒. ควรมีรายละเอียดที่ชัดเจนในส[วนของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช#กับทุกส[วน    
ขององคNกร (Digital Transformation) ที่แสดงให#เห็นถึงการปรับเปลี่ยนทั้งในส[วนของ Process People 
Technology รวมถึงยังไม[เห็นถึงการถ[ายทอดแนวปฏิบัต ิแบบเดียวกันทั ่วทั ้งองคNกร โดยมีการ              
วัด วิเคราะหN และประเมินประสิทธิผลของกระบวนการอย[างเป@นรูปธรรม เพื่อนำมาปรับปรุง และพัฒนา
กระบวนการอย[างต[อเน่ือง 

๓. ควรมีการกำหนดกระบวนการวิเคราะหN และจัดทำสถาป~ตยกรรมองคNกร และแสดง     
ให#เห็นภาพในป~จจุบันก[อนนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช#กับทุกส[วนขององคNกร (As is) และภาพในอนาคต
ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช#กับทุกส[วนขององคNกร (To be) 

๔. ควรมีการกำหนดการบริหารจัดการโครงการที่ครอบคลุม การบริหารจัดการข#อกำหนด 
และความต#องการ การบริหารจัดการการระบุและการจัดสร#างกระบวนการแก#ป~ญหาแบบเบ็ดเสร็จการ
บริหารจัดการเพื่อให#การเปลี่ยนแปลงองคNกรสัมฤทธิ์ผล การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง การบริหาร
จัดการการยอมรับการเปลี่ยนแปลงและการปรับเปลี่ยน และควรมีการบริหารจัดการด#านคุณภาพ ทั้งใน
ส[วนของการกำหนดขอบเขต และแนวทางในการสร#างระบบบริหารคุณภาพของการพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัล ตลอดจนการกำหนดขอบเขตและแนวทางในการตรวจสอบด#านเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีชัดเจน 

๕. ควรมีการกำหนดกระบวนการบูรณาการเชื่อมโยงข#อมูล และการดำเนินงานร[วมกัน
ระหว[างหน[วยงาน 

๖. ควรมีการกำหนดโครงสร#างการกำกับดูแลข#อมูล และกระบวนการกำกับดูแลข#อมูล 



 

 
               แผนปฏิบัติการดิจิทัล อพวช. ประจำป<งบประมาณ ๒๕๖๖ 

หน[า     ๔ 

หน#า       ๔ 

๗. ควรมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบการบริหารจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศขององคNกร 

๘. ควรมีการกำหนดกระบวนการบริหารจัดการการใช#ทรัพยากรอย[างเหมาะสม 

ตารางท่ี ๑ - ๑ คะแนนประเมินผลดBานการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล อพวช. ปt ๒๕๖๔ 

หัวขBอ 
น้ำหนัก
คะแนน 
(ร$อยละ) 

ประเด็นยIอย 
คะแนนในปt 

๒๕๖๔ 

๑. การกำกับดูแลด.านเทคโนโลยีดิจิทัล

และแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ

องค@กร 

๒๕ ๑.๑ กำหนดกรอบทิศทางการกำกับดูแลด.านการ

บริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล  

(น้ำหนักร[อยละ ๑๒.๕) 

๑.๒ แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ ๓ - ๕ ปG 

(น้ำหนักร[อยละ ๑๐.๕) 

๑.๓ แผนปฏิบัติการประจำปG (น้ำหนักร[อยละ ๒) 

๒.๐๕๔๐ 

๒. การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช.

กับทุกสMวนขององค@กร 

๒๕ ๒.๑ การวิเคราะห@และจัดทำสถาปPตยกรรมองค@กร 

(EA) (น้ำหนักร[อยละ ๙) 

๒.๒ การบริหารโครงการ และการดำเนินงานด.าน

เทคโนโลยีดิจิทัลอยMางมีประสิทธิภาพ 

(น้ำหนักร[อยละ ๘) 

๒.๓ การจัดการด.านคุณภาพ (น้ำหนักร[อยละ ๘) 

๑.๘๖๑๗ 

๓. การบูรณาการการเชื่อมโยง ข.อมูล 

และการดำเนินงานรMวมกันระหวMาง

หนMวยงาน 

๑๐ ๓.๑ การออกแบบความเชื่อมโยง และการทำงาน

รMวมกัน (น้ำหนักร[อยละ ๗) 

๓.๒ การบูรณาการเชื่อมโยงข.อมูล และการ

ดำเนินงานรMวมกัน (น้ำหนักร[อยละ ๓) 

๒.๕๗๕๐ 

๔. การกำกับดูแลข.อมูล และการ

บริหารจัดการข.อมูลขนาดใหญM  

ขององค@กร 

๑๐ ๔.๑ การดำเนินการด.านการกำกับดูแลข.อมูล และ

การบริหารจัดการข.อมูลขนาดใหญMขององค@กร 

(น้ำหนักร[อยละ ๑๐) 

๑.๓๕๐๐ 

๕. การบริหารความมั่นคงปลอดภัย 

ของสารสนเทศ 

๑๐ ๕.๑ การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย

สารสนเทศขององค@กร (น้ำหนักร[อยละ ๒.๕) 

๕.๒ การบริหารจัดการความเสี่ยงด.านความมั่นคง

ปลอดภัยสารสนเทศ  

(น้ำหนักร[อยละ ๒.๕) 

๒.๒๖๙๐ 



 

 
               แผนปฏิบัติการดิจิทัล อพวช. ประจำป<งบประมาณ ๒๕๖๖ 

หน[า     ๕ 

หน#า       ๕ 

หัวขBอ 
น้ำหนัก
คะแนน 
(ร$อยละ) 

ประเด็นยIอย 
คะแนนในปt 

๒๕๖๔ 

๕. การบริหารความมั่นคงปลอดภัย

ของสารสนเทศ (ตMอ) 

๑๐ ๕.๓ การตรวจสอบการบริหารจัดการความมั่นคง

ปลอดภัยสารสนเทศขององค@กร  

(น้ำหนักร[อยละ ๒.๕) 

๕.๔ การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยในการ

ติดตMอสื่อสาร และเครือขMายขององค@กร 

(น้ำหนักร[อยละ ๑.๒๕) 

๕.๕ การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย

ทรัพย@สินด.านเทคโนโลยีสารสนเทศ และข.อมูล

สารสนเทศ (น้ำหนักร[อยละ ๑.๒๕) 
 

๒.๒๖๙๐ 

๖. การบริหารความตMอเนื่องทางธุรกิจ 

และความพร.อมใช.ของระบบ 

(BCM) 

๑๐ ๖.๑ การบริหารจัดการทรัพย@สินด.านเทคโนโลยี

สารสนเทศ (น้ำหนักร[อยละ ๒.๕) 

๖.๒ การบริหารจัดการคอนฟbกูเรชั่น 

(น้ำหนักร[อยละ ๒.๕) 

๖.๓ การบริหารจัดการเหตุการณ@ผิดปกติ การร.องขอ

บริการ และปPญหาด.านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(น้ำหนักร[อยละ ๒.๕) 

๖.๔ การบริหารจัดการความตMอเนื่องทางธุรกิจ 

(น้ำหนักร[อยละ ๒.๕) 

๒.๑๒๘๖ 

๗. การดำเนินการด.านการบริหาร

จัดการการใช.ทรัพยากรอยMาง

เหมาะสม 

๑๐ ๗.๑ การดำเนินการบริหารจัดการการใช.ทรัพยากร

อยMางเหมาะสม (น้ำหนักร[อยละ ๕) 

๗.๒ การบริหารจัดการการเลือกใช.เทคโนโลยีที่เปdน

มิตรตMอสิ่งแวดล.อม (น้ำหนักร[อยละ ๕) 

๑.๒๕๐๐ 

ผลการดำเนินงานดIานการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำป@งบประมาณ ๒๕๖๕ 

ในป<งบประมาณประจำป< ๒๕๖๕ อพวช. ได#รับการจัดสรรงบประมาณด#านการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งสิน ๕๙,๙๔๖,๙๐๐.๐๐ บาท (ห#าสิบเก#าล#านเก#าแสนสี่หมื่นหกพันเก#าร#อยบาทถ#วน) 
โดยแบ[งเป@น  งบลงทุน ๕๗,๐๔๖,๙๐๐.๐๐ บาท (ห#าสิบเจ็ดล#านสี่หมื่นหกพันเก#าร#อยบาทถ#วน) และ    
งบเงินอุดหนุน ๒,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท  (สองล#านเก#าแสนบาทถ#วน) แยกเป@นยุทธศาสตรNตามแผนปฏิบัติ
การเทคโนโลยีดิจิทัล ได#ดังน้ี 

ยุทธศาสตรNท่ี ๑ วางรากฐานเทคโนโลยีดิจิทัล   ๓๒,๒๓๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
ยุทธศาสตรNท่ี ๒ สร#างทักษะดิจิทัลของบุคลากร      ๐.๐๐ บาท 



 

 
               แผนปฏิบัติการดิจิทัล อพวช. ประจำป<งบประมาณ ๒๕๖๖ 

หน[า     ๖ 

หน#า       ๖ 

ยุทธศาสตรNท่ี ๓ มุ[งสู[องคNกรดิจิทัล     ๑๐,๘๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
ยุทธศาสตรNท่ี ๔ ยกระดับพิพิธภัณฑNแห[งอนาคต  ๑๔,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท  

 

ภาพท่ี ๑ - ๓  แสดงงบประมาณท่ีไดBรับจัดสรร ประจำปtงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 

 
แผนภาพท่ี ๑ - ๔  แสดงงบประมาณท่ีไดBรับจัดสรร ประจำปtงบประมาณ ๒๕๖๕ 

แยกเปxนยุทธศาสตร7ตามแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีดิจิทัล 

 



 

 
               แผนปฏิบัติการดิจิทัล อพวช. ประจำป<งบประมาณ ๒๕๖๖ 

หน[า     ๗ 

หน#า       ๗ 

 
จากการดำเนินงานในป<งบประมาณ ๒๕๖๕ ในส[วนงบลงทุน ๑๒ รายการ ดำเนินงานแล#ว

เสร็จ ๖ รายการ คิดเป@นร#อยละ ๕๐ อยู[ระหว[างการดำเนินงาน ๖ โครงการ โดย ๓ โครงการประกอบด#วย 
๑. โครงการพัฒนาระบบเครือข[าย อาคารพระรามเก#า Phase 2 
๒. โครงการพัฒนาระบบเครือข[ายไร#สาย 
๓. โครงการระบบตรวจสอบยืนยันตัวตนเพ่ือใช#เครือข[ายคอมพิวเตอรN 

ต#องขยายเวลาส[งมอบงานเนื่องจากสถานการณNการแพร[ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (Covid-19) และสถานการณNสงคราม รัสเซีย-ยูเครน ทำให#ขาดแคลนช้ินส[วนอิเล็กทรอกนิกสN 

ในส[วนโครงการระบบข#อมูล และสื่อดิจิทัล เพื่อการสื่อสารวิทยาศาสตรN โครงการระบบ
สารสนเทศสนับสนุนการตรวจสอบภายใน และโครงการพัฒนาระบบพิพิธภัณฑNเสมือน ของ อพวช. 
(Virtual Museum) ล[าช#าเนื่องจากโครงการมีความซับซ#อน เนื้องานใความละเอียดเนื่องจากการพัฒนา
โครงการต#องวางระบบให#สอดคล#องกับระบบเดิมที่ อพวช. ดำเนินงานอยู[ และต#องพัฒนาในอนาคตได# จึง
ทำให#กระบวนการร[างรายละเอียด ของเขตงาน และกระบวนการสรรหาผู#รับจ#างมีความล[าช#าสืบเน่ือ 

จากข#อเสนอแนะที่กล[าวมาข#างต#น อพวช. ได#มีการนำมาวิเคราะหN ทบทวน และปรับปรุง
กระบวนการในการดำเนินงานดังจะกล[าวในบทต[อ ๆ ไป 

 

 
 

 



 

 
               แผนปฏิบัติการดิจิทัล อพวช. ประจำป<งบประมาณ ๒๕๖๖ 

หน[า     ๘ 

หน#า       ๘ 

บทท่ี ๒ 
นโยบาย และยุทธศาสตรCที่เกี่ยวข0อง 

 
แผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับที่ ๖ (พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๖๙)  

จากกระบวนการจัดทำยุทธศาสตรNแบบมีส[วนร[วม รวมทั้งการ
ระดมความคิดเห็นและคณะผู#บริหารได#ให#ข#อเสนอแนะเกี่ยวกับวิสัยทัศนN พันธ
กิจ ประเด็นยุทธศาสตรN ค[านิยมหลัก วัตถุประสงคN ตัวช้ีวัด และกลยุทธNการ
ดำเนินงาน ที่สะท#อนอัตลักษณN และบริบทของ อพวช. ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ได#
ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี ๒ - ๑  แผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) 

 

วิสัยทัศน7 (Vision) 

ผลการสังเคราะหNจากกระบวนการจัดทำยุทธศาสตรN และการวิเคราะหNเชิงยุทธศาสตรN 
สามารถกำหนดตำแหน[งเชิงยุทธศาสตรNขององคNการพิพิธภัณฑNวิทยาศาสตรNแห[งชาติในอนาคต ๖ ป<
ข#างหน#า (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) ว[าเป@นแหล[งสร#างแรงบันดาลใจให#คนพัฒนาและเติบโตด#วยวิทยาศาสตรN
และเทคโนโลยี ซึ่งกำหนดข#อความวิสัยทัศนN (Vision statement) ได# ดังนี้ ดินแดนแหIงการคBนพบความ

มหัศจรรย7ของวิทยาศาสตร7 A place where everyone can discover the wonders of science. 

 



 

 
               แผนปฏิบัติการดิจิทัล อพวช. ประจำป<งบประมาณ ๒๕๖๖ 

หน[า     ๙ 

หน#า       ๙ 

คำอธิบายวิสัยทัศน7  

• ทุกคน (everyone) : ประชาชนทุกกลุ[มทุกช[วงวัยกลุ[มนักเรียน กลุ[มนักศึกษา กลุ[ม
ครอบครัว กลุ[มออนไลนN  

• สามารถ (can) : ความสามารถในการเข#าถึงทุกช[องครอบคลุมพ้ืนท่ีทางท้ัง Online และ 
Onsite 

• คBนพบ (discover) : การได#มีโอกาสในการค#นหา ค#นพบ สิ่งใหม[ ๆ ตามกระบวนการ
เรียนรู#ที่สนุกสนานและเพลิดเพลิน ผ[านการเรียนรู# ให#ความรู# ต[อยอดความรู# ได#รับรู# 
ตระหนักรู# และทักษะเชิงวิทยาศาสตรN 

• ความมหัศจรรย7แหIงวิทยาศาสตร7 (the wonders of science) : การนำเสนอและจัด
แสดงผลงานวิทยาศาสตรNที่สร#างแรงบันดาลใจ ความสนุกสนาน และเพลิดเพลิน พร#อม
ให#ความสุข สนุกสนาน บันเทิง ท[องเท่ียว และเกิดความชอบและรักวิทยาศาสตรN 

พันธกิจ (Mission) 

จากกระบวนการจัดทำยุทธศาสตรN และการวิเคราะหNเชิงยุทธศาสตรN สามารถกำหนด
ข#อความพันธกิจ (Mission statement) ที่แสดงว[าเราคือใคร และทำอะไร ซึ่งพบว[า อพวช. มุ[งสร#างแรง
บันดาลใจและบ[มเพาะความรู#วิทยาศาสตรNและนักวิทยาศาสตรN (To inspire and nurture science and 
scientist) ให#กับประชาชน ข#อความพันธกิจ (Mission statement) คือ “สรBางแรงบันดาลใจใหBทุกคน

สนุกกับการ คBนพบ เรียนรูBตลอดชีวิต ดBวยความมหัศจรรย7ของวิทยาศาสตร7” (To inspire people 
with the best learning, research and entertainment solutions.) ด#วยการ 

๑. สร#างแรงบันดาลใจและความตระหนักด#านวิทยาศาสตรN 
๒. ให#บริการพิพิธภัณฑNวิทยาศาสตรNด#วยมาตรฐานระดับโลก  
๓. วิจัย รวบรวมวัสดุตัวอย[าง และจัดการองคNความรู#เพ่ือการส่ือสารวิทยาศาสตรN 
๔. พัฒนาธุรกิจและสร#างความร[วมมือระดับประเทศและนานาชาติที่เกี ่ยวกับ

พิพิธภัณฑNวิทยาศาสตรN 

คIานิยมหลัก (Core Values) 

Curiosity WINS หลักการนำทางชีวิตการปฏิบัติงาน ที ่เป@นวัฒนธรรมองคNการ มี
ดังต[อไปน้ี  Wisdom :  ความรอบรู#ในมนุษยN และส่ิงต[าง ๆ  

Innovation :  มีความคิดริเร่ิม ค#นคว#าและสร#างสรรคNส่ิงใหม[อยู[เสมอ 
Neighborly :  มอบส่ิงท่ีดีท่ีสุดให#กับลูกค#า เพ่ือนร[วมงาน และสังคม 
Sparkle  :  เป@นประกายมีชีวิตชีวา 
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แผนปฏิบัติการดิจิทัล อพวช. (พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๖๗) 

อพวช. ได#จัดทำแนวทางการพัฒนาแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล ให#สอดคล#องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรNการดำเนินงานด#านการ
พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลตามนโยบาย และแผนยุทธศาสตรNที่เกี่ยวข#อง 
เพื่อให#การดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขององคNการพิพิธภัณฑN
วิทยาศาสตรNแห[งชาติ เป@นไปอย[างต[อเนื่อง เป@นองคNกรที่มีการบริหาร
การจัดการที่ดี สามารถรองรับการทำงานของผู#เกี ่ยวข#อง ทั้งฝ®าย
ปฏิบัติการ และฝ®ายบริหาร สามารถให#บริการเรียนรู#และการสื่อสาร
ทางวิทยาศาสตรNและเทคโนโลยีอย[างมีประสิทธิภาพ โดยตระหนักถึง
บทบาท ความสำคัญของการมีส[วนร[วมของบุคลากร และหน[วยงาน
ต[าง ๆ ในองคNการพิพิธภัณฑNวิทยาศาสตรNแห[งชาติ ตลอดจนเครือข[าย

พันธมิตรเพื่อการพัฒนาองคNการพิพิธภัณฑNวิทยาศาสตรNแห[งชาติให#ดำเนินไปอย[างมีประสิทธิผล และได#รับ
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยรายละเอียด และแนวปฏิบัติ เป@นไปตามกรอบแนวทางตามแผนยุทธศาสตรNด#าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สอดคล#องกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับที่ ๖ (พ.ศ.๒๕๖๕ – พ.ศ.
๒๕๖๙) 

กลยุทธ7ในการพัฒนาดBานเทคโนโลยีดิจิทัล กลยุทธNการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล แบ[งออกเป@น      
๓ ด#าน คือ 

ดBานที่ ๑ (เครื ่องมือการทำงาน : Hardware, Software, Network) การใช#สื ่อดิจิทัล 
เพ่ือพัฒนาการให#บริการข#อมูลข[าวสารและองคNความรู# วิทยาศาสตรNและเทคโนโลยีสู[สังคม 

ดBานที่ ๒ (การบริหารจัดการ : โครงสรBาง, ระเบียบขBอบังคับ, วัฒนธรรมองค7กร) พัฒนา
ระบบโครงสร#างพื้นฐานด#านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และระบบบริหารจัดการองคNกรด#วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

ดBานที่ ๓ (บุคลากร : บุคลากร ICT, บุคลากรผูBใชBงาน, ผูBบริหารงาน ICT) พัฒนา และ
เพ่ิมศักยภาพบุคลากรองคNการพิพิธภัณฑNวิทยาศาสตรNแห[งชาติด#วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

วัตถุประสงค7 

เพ่ือเป@นกรอบแนวทางในการดำเนินงานด#านเทคโนโลยีดิจิทัล ของ อพวช. โดยมีการทบทวน
ทุกป< เพื่อให#การดำเนินงานสอดคล#องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เชื่อมโยงกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี 
๖ (พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) ด#วยแนวคิดสถาป~ตยกรรมองคNกร (Enterprise Architecture : EA) ของ DGA 
framework (2015)  
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ขอบเขตการดำเนินงาน 

 แผนปฏิบัติการดิจิทัล ป<งบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗ (ทบทวนป< ๒๕๖๕) ศึกษาวิเคราะหN
จากข#อมูลหลายส[วน โดยเริ่มจากนำประเด็นยุทธศาสตรNของ อพวช. และกิจกรรม/โครงการ ภายใต#
ประเด็นยุทธศาสตรN ให#อยู [ใน Business architecture โดยแปลงประเด็นยุทธศาสตรNและกิจกรรม/
โครงการ ให#อยู[ในรูปแบบกระบวนการทำงาน เพื่อวิเคราะหNถึงข#อมูลสารสนเทศที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
และการเชื่อมโยงข#อมูลสารสนเทศระหว[างผู#ปฏิบัติงานกับผู#มีส[วนได#ส[วนเสีย ซึ่งจากกระบวนการทำงาน
จะนำไปสู[ Application architecture หรือการคัดเลือกดิจิทัลแอพพลิเคชั่นที่เหมาะกับกระบวนการ
ทำงานหลัก กระบวนการทำงานสนับสนุน และการใช#แอพพลิเคชั่นที่เหมาะกับผู#ใช#งาน สำหรับข#อมูล
สารสนเทศจะนำไปสู[ Data architecture หรือ การบริหารจัดการข#อมูลสารสนเทศให#อยู[ในฐานข#อมูลท้ัง
แบบมีโครงสร#าง (Rational database) และไร#โครงสร#าง (Non-Rational database) ซ่ึงท้ัง Application 
architecture และ Data architecture จะอยู [บนโครงสร#างพื ้นฐานด#านดิจิทัลที ่จะต#องทำให#ผู #ใช#
แอพพลิเคชั่นเกิดประสบการณNใช#งานที่ดีเสมอ หรือ Infrastructure architecture ยิ่งไปกว[านั้นจะมี 
Security architecture เพื่อควบคุมและบริหารจัดการองคNกรให#มีความมั่นคงปลอดภัย ซึ่งประกอบด#วย
ธรรมาภิบาล (Governance) (ธรรมาภิบาลองคNกร ธรรมาภิบาลด#านเทคโนโลยีดิจิทัล และธรรมาภิบาล
ข#อมูล) การบริหารจัดการความเสี่ยง (ความเสี่ยงองคNกร และความเสี่ยงด#านความมั่นคงปลอดภัยทาง    
ไซเบอรN) และ ความสอดคล#องต[อกฎ ระเบียบ ข#อบังคับ ขององคNกร (Compliance) โดยในป<งบประมาณ 
๒๕๖๕ ได#มีการนำมาตรฐานตามระบบ ISO/IEC 38500 : 2015 เป@นแนวทางในการดำเนินงาน  

 

ภาพท่ี ๒ - ๒  แสดงความเช่ือมโยงการนำเขBาขBอมูลแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
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และเมื่อเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการดิจิทัล กับแผนวิสาหกิจองคNการพิพิธภัณฑNวิทยาศาสตรN
แห[งชาติ ฉบับที่ ๖ แล#ว จึงกำหนดแนวทางการดำเนินงานให#เป@นไปตาม “กรอบแนวทางการประเมินผล
การดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ตามระบบ State Enterprise Assessment Model (SE-AM)” ต[อไป 

โดยในแผนปฏิบัติการดิจิทัล สามารถแบ[งประเด็นยุทธศาสตรNออกเป@น ๔ ยุทธศาสตรN ดังน้ี 
ยุทธศาสตร7ที่ ๑ วางรากฐานเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อมุ[งเน#นการเตรียมความพร#อมด#าน

โครงสร#างพื้นฐานด#านเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งมีการปรับปรุง และพัฒนาโครงสร#างพื้นฐานด#านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือรองรับการเติบโตในอนาคตของ อพวช. 

ยุทธศาสตร7ที่ ๒ สรBางทักษะดิจิทัลของบุคลากร เพื่อมุ[งเน#นการเตรียมความพร#อมด#าน
บุคลากร ทั้งผู#ใช#งาน และบุคลากรที่ดูแลระบบดิจิทัลของ อพวช. รวมทั้งพัฒนาความรู#ของบุคลากรเพ่ือ
นำไปสู[องคNกรแห[งการเรียนรู#  

ยุทธศาสตร7ที ่ ๓ มุIงสู Iองค7กรดิจิทัล เพื่อมุ [งเน#นการเตรียมความพร#อมด#านการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัล ที่เหมาะสมกับบริบทความต#องการขององคNกร และสอดคล#องกับทิศทางด#านเทคโนโลยี
ดิจิทัลในป~จจุบัน และอนาคต เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของ อพวช. สู[การเป@นองคNกรดิจิทัล  

ยุทธศาสตร7ท่ี ๔ ยกระดับพิพิธภัณฑ7แหIงอนาคต เพ่ือมุ[งเน#นการยกระดับ อพวช. สู[การเป@น
พิพิธภัณฑNแห[งอนาคตของ โดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม[เทคโนโลยีป~ญญาประดิษฐN สร#างการปฏิสัมพันธN
ระหว[างมนุษยNกับคอมพิวเตอรN โดยการนำ IoT เข#ามาประกอบในนิทรรศการ เพื่อให#ผู#เข#าชมรับรู#และ
เข#าใจถึงเนื้อหาที่สื่อออกไปโดยผ[านอุปกรณNสมารNทโฟนของผู#เข#าชม รวมถึงการนำเทคโนโลยีโลกเสมือน
ก#าวสู [โลกความจริง (Virtual Reality : VR), (Augmented Reality : AR) และ (Mixed Reality : MR)  
มาใช#ในการจัดแสดง 

 

ภาพท่ี ๒ - ๓ โครงการในแผนปฏิบัติการดิจิทัลแยกตามยุทธศาสตร7 

CRM 

Metaverse 
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โดยมีเปOาหมายสำคัญในการดำเนินการแต[ละป< (Milestone) มีรายละเอียดดังต[อไปน้ี 
ปtงบประมาณ ๒๕๖๔ พัฒนาคลังข#อมูลกลาง และระบบดิจิทัลที่พร#อมสำหรับการทำงาน

ร[วมกันภายในทุกส[วนงานในองคNการพิพิธภัณฑNวิทยาศาสตรNแห[งชาติ ใช#ฐานข#อมูลเดียวกันในการ
ดำเนินงาน รวมท้ังสามารถรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต 

ปtงบประมาณ ๒๕๖๕ เป@นการพัฒนาต[อยอดจากป<งบประมาณ ๒๕๖๔ โดยนำระบบดิจิทัล
ที่เชื ่อมต[อการทำงานภายใน และภายนอก รองรับการทำงานภายในองคNการพิพิธภัณฑNวิทยาศาสตรN
แห[งชาติ ผู#เกี่ยวข#องภายนอก และผู#มาใช#บริการ โดยเน#นประสิทธิภาพ และสร#างความพึงพอใจของผู#ใช#
ระบบสารสนเทศ 

ปtงบประมาณ ๒๕๖๖ การสร#างประสบการณNผู#เข#าใช#บริการพิพิธภัณฑNในรูปแบบใหม[ ๆ 
โดยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ปtงบประมาณ ๒๕๖๗ จะได#ระบบดิจิทัลที่พร#อมใช#สำหรับทุกคน และตอบโจทยNพิพิธภัณฑN
แห[งอนาคต เพ่ือบรรลุวิสัยทัศนN One Information, Digital for All 

 

ภาพท่ี ๒ – ๔  Milestone ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล 

 

 

 



 

 
               แผนปฏิบัติการดิจิทัล อพวช. ประจำป<งบประมาณ ๒๕๖๖ 

หน[า     ๑๔ 

หน#า       ๑๔ 

คูeมือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการนำองค,กร อพวช. 

อพวช. ได#ให#ความสำคัญต[อการดำเนินกิจการ และการบริหารจัดการตามแนวทางการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีอย[างต[อเนื่อง โดยคณะกรรมการ อพวช.  ได#ยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักเกณฑNที่สำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กำหนดหลักการ และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีใน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยกำหนดนโยบายกำกับดูแลกิจการ เพื่อเสริมสร#างวัฒนธรรมการกำกับดูแล
กิจการที่ดีให#เกิดขึ้นภายในองคNกรตลอดจนสนับสนุน ให#องคNกรสามารถเติมโตอย[างยั่งยืน และเป@นท่ี
ยอมรับต[อผู#มีส[วนได#ส[วนเสียทุกภาคส[วน  

นอกเหนือจากการให#ความสำคัญต[อแนวทางการกำกับดูแลกิจการท่ีดีแล#วน้ัน คณะกรรมการ 
อพวช. ได#แต[งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการท่ีดีทำหน#าที่กำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินงาน
ด#านต[าง ๆ ของ อพวช.  เพื่อให#สอดคล#องกับกรอบแนวคิดการดำเนินงาน หลักการ และแนวทางการ
กำกับดูแลท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ ดังน้ี  

๑. หลักการ และแนวทางการกำกับดูแลกิจการท่ีดี  

๑.๑  บทบาทของภาครัฐ 
๑.๒  สิทธิและความเท[าเทียมกันของผู#ถือหุ#น  

๑.๓  คณะกรรมการ  

๑.๔  บทบาทของผู#มีส[วนได#เสีย  

๑.๕  ความย่ังยืนและนวัตกรรม  

๑.๖  การเป°ดเผยข#อมูล  

๑.๗  การบริหารความเส่ียง และการควบคุมภายใน  

๑.๘  จรรยาบรรณ  

๑.๙  การติดตามผลการดำเนินงาน  

๒. การนำองค7กร ให#ความสำคัญใน ๓ เร่ือง คือ  

๒.๑ บทบาทผูBบริหารขององค7กรในการกำหนด วิสัยทัศนN เปOาประสงคNระยะสั้นระยะ
ยาว ค[านิยม การสื่อสาร การสร#างคุณค[า และการทำให#เกิดความสมดุลของคุณค[า
ระหว[างผู#มีส[วนได#ส[วนเสีย ทุกกลุ[ม รวมทั้งการทำให#เกิดการมุ[งเน#นขององคNกร    
ในการปฏิบัติการต[าง ๆ ในการสร#าง และรักษาให#องคNกรมีผลการดำเนินการที่ดี
อย[างยั่งยืน โดยต#องอาศัยการมุ[งเน#นอนาคต และความมุ[งมั่นของผู#บริหาร ทั้งใน
เรื ่องการปรับปรุง และนวัตกรรม รวมทั ้งการสร#างบรรยากาศเพื ่อให#เกิดการ
กระจายอำนาจในการ ตัดสินใจ ความคล[องตัว และการเรียนรู#ของบุคลากร  

๒.๒ การกำกับดูแลตนเองท่ีดี เป@นเรื่องของการจัดการเพื่อให#เกิดการควบคุม และการ
ตรวจสอบ การดำเนินการขององคNกร รวมทั้งความรับผิดชอบในด#านต[าง ๆ ของ
ผู#บริหารสูงสุดขององคNกร ซึ่งการดำเนินการให#มั่นใจว[าการกำกับดูแลตนเองที่ดี    



 

 
               แผนปฏิบัติการดิจิทัล อพวช. ประจำป<งบประมาณ ๒๕๖๖ 

หน[า     ๑๕ 

หน#า       ๑๕ 

มีประสิทธิผลจะมีความสำคัญต[อความเชื่อถือ ของผู#มีส[วนได#ส[วนเสีย และสังคม
โดยรวม ตลอดจนส[งผลต[อประสิทธิผลของการปฏิบัติงานองคNกร  

๒.๓ การทบทวนผลการปฏิบัติงาน มีขอบเขตครอบคลุมการดำเนินการในด#านต[าง ๆ 
ของ องคNกร ซึ ่งไม[เพียงแต[ทบทวนว[าองคNกรทำได#ดีเพียงใดในป~จจุบัน แต[ยัง
พิจารณาว[าองคNกรจะดำเนินการ ได#ดีอย[างไรในอนาคตด#วยผลการทบทวนผล     
การดำเนินการขององคNกรจะเป@นแนวทางในการปรับปรุง และการสร#างนวัตกรรม 
ที่สอดคล#องกับเปOาประสงคNหลักขององคNกร ป~จจัยแห[งความสำเร็จ และตัวชี้วัด 
ดังนั้นสิ่งสำคัญในการทบทวนโดยผู#บริหารขององคNกร คือ การแปลงผลของการ
ทบทวนไปสู[เรื่องท่ีต#องดำเนินการและสามารถนำไปปฏิบัติทั่วทั้งองคNกร ตลอดจน  
ผู#มีส[วนเก่ียวข#องอีกด#วย  

๓. ความรับผิดชอบตIอสังคม ให#ความสำคัญใน ๓ เร่ือง คือ  

๓.๑ การแสดงความรับผิดชอบต[อสังคม ในการแก#ไขปOองกันผลกระทบทางลบที่เกิดจาก
การ ดำเนินการ และให#บริการขององคNกร  

๓.๒ การดำเนินการอย[างมีจริยธรรม เพื่อแสดงให#เห็นถึงความรับผิดชอบต[อผู#รับบริการ 
และ ผู#มีส[วนได#ส[วนเสีย ความโปร[งใสในการดำเนินงาน รวมถึงการปฏิบัติอย[างมี
จริยธรรมต[อผู#มีส[วนได#ส[วนเสีย  

๓.๓ การให#การสนับสนุนชุมชนท่ีสำคัญเพ่ือสร#างภาพลักษณNท่ีดีขององคNกรต[อชุมชน   

๔. บทบาทของผูBบริหารในการนำองค7กร มี ๔ บทบาท (The 4 Roles of Leadership)  

๔.๑ บทบาทในการชี้นำ (Pathfinding) กำหนดวิสัยทัศนNที่สอดคล#องกับความต#องการ
ของผู#รับบริการ และกระตุ#นให#บุคลากรมุ[งม่ันท่ีจะปฏิบัติงานให#บรรลุวิสัยทัศนN  

๔.๒ บทบาทในการสร#างความสอดคล#องไปในแนวทางเดียวกัน (Aligning) การคิดค#น
ระบบงาน และเทคนิคบริหารเพ่ือใช#ในการปฏิบัติงานท่ีมุ[งสู[วิสัยทัศนN  

๔.๓ บทบาทในการกระจายอำนาจการตัดสินใจ (Empowering) การสร#างเงื่อนไขเพ่ือ
ผลักดันให#บุคลากรได#ใช#ศักยภาพท่ีมีอยู[ในการปฏิบัติงานท่ีมีอยู[อย[างเต็มท่ี  

๔.๔ บทบาทในการเป@นแบบอย[างที่ดี (Modeling) ทั้งหลักการในการทำงาน และการ
ประพฤติตนเพ่ือสร#างศรัทธาให#กับบุคลากรใช#เป@นแบบอย[าง 
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ภาพท่ี ๒ – ๕  The 4 Roles of Leadership Franklin Covey Co.  

วัตถุประสงค7 
๑. เพ่ือให# อพวช. เป@นองคNกรท่ีมีการกำกับดูแลกิจการท่ีดี และการนำองคNกรท่ีดี มีคุณภาพ

และมีประสิทธิภาพ   
๒. เพ่ือให#บุคลากร อพวช. ได#ตระหนัก และมีความเข#าใจหลักการ การกำกับดูแลกิจการท่ีดี

และการนำองคNกร ส[งผลให#เกิดการยอมรับ และมีความม่ันใจในการส[งเสริมการกำกับดูแลกิจการท่ีดี และ
การนำองคNกรของ อพวช. อันจะนำไปสู[การปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลอย[างย่ังยืน  

๓. เพ่ือให# อพวช. เป@นหน[วยงานท่ีมีภาพลักษณNท่ีดี เป@นท่ียอมรับ และเป@นท่ีเช่ือถือของสังคม
และสาธารณชน  

เป(าหมาย  
๑. อพวช. มีแนวปฏิบัติในการส[งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการนำขององคNกร 

สามารถนำไปปฏิบัติได#อย[างเป@นรูปธรรม และมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
หลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี  

๒. บุคลากร อพวช. มีความตระหนักในด#านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการนำองคNกร 
ปฏิบัติงานอย[างมีธรรมาภิบาล  

๓. ผู#รับบริการ ประชาชนทั่วไป ตลอดจน ผู#มีส[วนได#ส[วนเสีย ทั้งภายในและภายนอกองคNกร 
ให#การยอมรับ ศรัทธา และเช่ือม่ันในการดำเนินงานของ อพวช.  
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แผนยุทธศาสตร,ดIานการมุeงเนIนผูIมีสeวนไดIสeวนเสีย 

(Stakeholder Management Strategic Plan) อพวช. ป@ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ 
(ปรับปรุง ป@ พ.ศ.๒๕๖๕) 

การมุ[งเน#นผู#มีส[วนได#ส[วนเสีย อพวช. เพื่อใช#เป@น กรอบ
แนวทางในการบริหารด#านการมุ[งเน#นผ#ูมีส[วนได#ส[วนเสีย โดยคํานึงถึง
ความสำคัญของการให#บริการเพื่อผ#ูมีส[วนได#ส[วนเสีย เพื่อพัฒนา และ
ปรับปรุงการให#บริการ ผลิตภัณฑN และสามารถต[อยอดไปสู[การสร#าง
นวัตกรรม รวมถึงการ บริหารงานตามแผนวิสาหกิจขององคNกร ให#
เป@นไปอย[างมีประสิทธิภาพ สามารถสร#างความน[าเชื่อถือ เกิดเครือข[าย 
ความร[วมมือและส[งเสริมภาพลักษณNขององคNกร การจัดทําแผน
ยุทธศาสตรNด#านการมุ[งเน#นผู#มีส[วนได#ส[วนเสีย ของ อพวช. (ป< ๒๕๖๔ – 
๒๕๖๗) มีความต[อเน ื ่องก ับแผนวิสาหกิจของ อพวช. ฉบับท่ี ๕            

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และสอดคล#อง กับแผนฉบับท่ี ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) รวมทั้งแผนแม[บทด#าน
การสร#างความตระหนักด#านวิทยาศาสตรN และเทคโนโลยีของ อพวช. ซ่ึงการดำเนินการจัดทำแผนฯ ได#รับ
ความร[วมมือจากผู#ท่ีมีส[วนเก่ียวข#องได#แก[ คณะกรรมการ อพวช. คณะกรรมการบริหาร อพวช. และผู#แทน
จากทุกหน[วยงานในสังกัดร[วมระดมความคิดเห็น รวมทั้งจากผลสํารวจความคิดเห็นจากกลุ[มผู#มี ส[วนได#
ส[วนเสียที ่มีต[อองคNกร ทำให#การทำแผนยุทธศาสตรNการมุ [งเน#นผู #มีส[วนได#ส[วนเสียสำเร็จลุล[วงตาม
วัตถุประสงคN  

การจัดทํา แผนยุทธศาสตร7ดBานการมุ IงเนBนผู BมีสIวนไดBสIวนเสีย อพวช. ได#คํานึงถึง
หลักเกณฑ7ของ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ประกอบด#วย  

 

ภาพท่ี ๒ – ๖  หลักเกณฑ7ดBานการมุIงเนBนผูBมีสIวนไดBสIวนเสีย ของ สคร. 
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วัตถุประสงค7 

๑. เพื่อให# อพวช. เป@นองคNกรที่มีระบบบริหารจัดการความสัมพันธNกับผู#มีส[วนได#ส[วนเสียที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถสร#างมูลค[าเพ่ิมให#แก[องคNกรและประเทศ 

๒. เพ่ือสร#างวัฒนธรรมองคNกรในการปฏิบัติงานท่ีมุ[งเน#นผ#ูมีส[วนได#ส[วนเสียในทุกมิติ 
๓. เพื่อให# อพวช. เป@นหน[วยงานที่ได#รับการยอมรับในการบริหารงานที่ให#ความสำคัญต[อ     

ผู#มีส[วนได#ส[วนเสีย  

เป(าหมาย  

๑. อพวช. มีแนวปฏิบัติและระบบการทำงานในการจัดการความสัมพันธNกับผู #มีส[วนได#    
ส[วนเสียท่ีสามารถนําไปปฏิบัติได#อย[างเป@นรูปธรรม มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ได#  

๒. บุคลากร อพวช. มีความตระหนัก และให#ความสำคัญในการบริหารความสัมพันธNกับ      
ผ#ูมีส[วนได#ส[วนเสียในกระบวนการทำงาน  

๓. ผ#ูรับบริการ ลูกค#า ประชาชนทั่วไป และผ#ูมีส[วนได#ส[วนเสีย ทั้งภายในและภายนอก
องคNกร ให#การยอมรับ เกิดความเช่ือม่ัน และมีความสัมพันธNย่ังยืนในการดำเนินงานกับ อพวช.  

การจัดลำดับความสำคัญของผูBมีสIวนไดBสIวนเสีย  

A : KeyPlayerตBองไดBรับการบริหารจัดการอยIางใกลBชิด ได#แก[  
กลุIมที่ ๒ พันธมิตรความรIวมมือ (ภาครัฐ และเอกชน) ที่มีการร[วมงานกับ อพวช. โดยมี

เปOาหมายทางวิชาการร[วมกันหรือสอดคล#องกันในการสร#างความตระหนักด#านวิทยาศาสตรN ในทางตรง
และทางอ#อม  

กลุIมที่ ๔ ชุมชน/หนIวยงาน ในพื้นที่ใหBบริการของ อพวช. (บริเวณคลองห#า เดอะสตรีท 
รัชดา และเชียงใหม[) ที่ได#รับผลกระทบทางตรงและทางอ#อม จากการดำเนินงานของ อพวช. เป@นผู#อยู[ ใน
สิ่งแวดล#อมของการประกอบการของ อพวช. และเป@นองคNประกอบสำคัญในการกําหนดทิศ ทางการ
ทำงานของ อพวช.  

กลุIมที่ ๕ ลูกคBา/ผูBรับบริการภายนอก ที่ได#รับประโยชนNโดยตรงและใช#บริการจากการ
ดำเนินงาน ของ อพวช. ในการให#บริการแหล[งเรียนรู# การให#บริการองคNความรู# รวมทั้งบริการอื่น ๆ ตาม 
ภารกิจและความเช่ียวชาญ ของ อพวช.  

กลุIมที่ ๗ ผูBลงทุนและผูBสนับสนุน ที่ดำเนินธุรกิจร[วมกับ อพวช. ในการสนับสนุนการ
ดำเนินงาน ของ อพวช. ให#สามารถปฏิบัติงานได#ตามภารกิจ  

กลุIมท่ี ๘ บุคลากร อพวช. ท่ีปฏิบัติงานภายในองคNกร ได#แก[ พนักงาน ลูกจ#าง อาสาสมัคร  
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B : MeetTheirNeed ต#องรักษาความพึงพอใจและตอบโจทยNความต#องการได#แก[ 
กลุIมที่ ๑ หนIวยงานเชิงนโยบายทั้งในระดับประเทศและนโยบายระดับองค7กร ที่มีหน#าท่ี

กํากับ ควบคุม และติดตามให#การดำเนินงานของ อพวช. เป@นไปตามพันธกิจท่ีได#รับมอบหมาย โดยให# เกิด
การบริหารงานอย[างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในฐานะหน[วยงานของรัฐ เกิดการเติบโต และมีความ
ย่ังยืน และให# อพวช. ดำเนินการตามกระบวนการของหน[วยงานในพ้ืนท่ี  

กลุIมที่ ๖ สื่อมวลชน และสื่อ (Media) ที่ทำหน#าที่เป@นผู#เผยแพร[ข[าวสารทุกช[องทาง และ
ใช#ในส่ือช[องทางการเผยแพร[เพ่ือสร#างการรับรู#ท้ังในรูปแบบส่ือส่ิงพิมพN และส่ือออนไลนN  

C : KeepInformed ต#องแจ#งข#อมูลข[าวสารขององคNกรให#ทราบอย[างต[อเน่ืองได#แก[ 
กลุ Iมที ่ ๓ คู IคBา ผู BรับจBาง และผู Bจัดหาทรัพยากร ที่ทำงานร[วมกับองคNกรเพื ่อส[งมอบ

ผลิตภัณฑN สินค#า และ/หรือ บริการ  

D : Low Priority ต#องคอยสังเกตการณN ได#แก[ 
กลุIมที่ ๙ กลุIมคนทั่วไปที่ไมIมีความเกี่ยวขBองกับ อพวช. หนIวยงานคูIแขIง และอื่น ๆ กลุ[ม

ที่ยังไม[ รู#จัก อพวช. หน[วยงานคู[แข[ง หมายถึง ผู#ดำเนินธุรกิจที่ใกล#เคียงกับ อพวช. และอาจเป@นเหตุให# 
อพวช. สูญเสียลูกค#า หรือจำเป@นต#องปรับตัวเพื่อให#มีความสามารถในการแข[งขันในธุรกิจที่เป@นพันธกิจ 
เช[น แหล[งเรียนร#ู แหล[งท[องเท่ียว รวมท้ังหน[วยงานท่ีให#บริการองคNความรู#อ่ืน ๆ เป@นต#น  

 
ภาพท่ี ๒ – ๗  การลำดับความสำคัญของผูBมีสIวนไดBสIวนเสียของ อพวช. 
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ภาพท่ี ๒ – ๘  กลุIมผูBมีสIวนไดBสIวนเสียของ อพวช. 

ประเด็นยุทธศาสตร7 และกลยุทธ7การมุIงเนBนผBูมีสIวนไดBสIวนเสีย อพวช.  

ประเด็นยุทธศาสตร7ที่ ๑ ขยายพันธมิตรรIวมสรBางความรูBและรIวมพัฒนาธุรกิจ มีกลยุทธN 
ดังน้ี 

กลยุทธ7ที ่ ๑ ขยายเครือขIายเพื ่อรIวมสรBางความรู Bและนวัตกรรม (Co-creation of 

Knowledge and Innovation) เป@นการสร#างความร[วมมือ และเป°ดเวทีให#เครือข[ายในภาคส[วนต[าง ๆ 
เข#ามามีส[วนร[วมในการพัฒนาและจัดการองคNความรู# เพ่ือนำไปใช#ในการต[อยอดหรือเผยแพร[ โดยมี อพวช. 
ช[วยเป@นผู#ประสานงานหรือ platform เพื่อให#งานการจัดการองคNความรู#ของ อพวช. เกิดขึ้นจากทุกภาค
ส[วน และเป@นประโยชนN และตอบโจทยNความต#องการของผู#มีส[วนได#ส[วนเสียภาคส[วนต[าง ๆ อย[างแท#จริง 
และสามารถนำไปใช#ประโยชนNได#อย[างมีประสิทธิภาพ โดยศึกษาข#อมูลองคNความรู#จากการจัดการความรู# 
(Knowledge Management) ท้ังภายในและองคNความรู#จากผู#มีส[วนได#ส[วนเสีย  

กลยุทธ7ที่ ๒ ขยายเครือขIายเพื่อรIวมพัฒนาผลิตภัณฑ7และชIองทางธุรกิจ (Co-business 

Development) การคิด พัฒนาผลิตภัณฑN รวมทั้งรูปแบบธุรกิจใหม[ ๆ โดยการมีส[วนร[วมของผู#มีส[วนได#
ส[วนเสีย ที่สามารถทำให#เกิดรายได#แก[ อพวช. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององคNกร รวมทั้งเกิดการ
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แบ[งป~นผลกำไรและการตอบแทนทางธุรกิจที่เป@นธรรม เกิดรายได#ที่ Share Profit/Mutual benefit ท้ัง
ในส[วนท่ีเป@นการแบ[งท่ีเป@นตัวเงินและท่ีไม[ใช[ตัวเงิน การนำข#อมูลทางการตลาด ความต#องการของลูกค#ามา
วิเคราะหN เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑNเชิงรุกด#วยการใช#ข#อมูลที่ก[อให#เกิดประโยชนNต[อองคNกร ทั้งในรูปของตัวเงิน
และไม[ใช[ตัวเงิน 

กลยุทธ7ที ่ ๓ แสวงหาความรIวมมือเพื ่อสนับสนุนทรัพยากร (Contribution with 

Recognition) โดยพัฒนาความสัมพันธNกับหน[วยงานสนับสนุน ที่ให#ความสำคัญกับงานด#านการศึกษา 
หรืองานเพื่อสังคม เพื่อขอรับการสนับสนุนในรูปแบบต[าง ๆ ที่จะก[อให#เกิดประโยชนNต[อประสิทธิภาพการ
ทำงานของ อพวช. เน#นการขอสนับสนุนด#านงบประมาณ การให#ทุน การสนับสนุนพ้ืนท่ี การให#เปล[า ท้ังใน
รูปแบบเป@นตัวเงิน และไม[ใช[ตัวเงิน  

ในประเด็นยุทธศาสตร7ดBานการขยายภาคีเครือขIายเพื่อการสรBางความเขBมแข็งดBาน

วิชาการและโอกาสทางธุรกิจน้ี พิจารณาจากการท่ี อพวช. มีจุดแข็งด#านเครือข[ายพันธมิตรด#านวิชาการท่ี
หลากหลายทั้งในและต[างประเทศที่เข#มแข็ง และป~จจุบันโอกาสที่นโยบายของรัฐบาลที่ส[งเสริมและ
สนับสนุนให#เกิดการเรียนรู#ตามอัธยาศัยและการเรียนรู#นอกห#องเรียนเป°ดกว#างมากขึ้น ทำให#สามารถสร#าง
รูปแบบผลิตภัณฑNและบริการทางธุรกิจที่หลากหลาย แปลกใหม[ เพื่อตอบความต#องการและความคาดหวัง
ของผู#มีส[วนได#ส[วนเสียได# และเป@นโอกาสในการสร#างความร[วมมือได#กับหน[วยงานพันธมิตรทางวิชาการ
และพันธมิตรทางธุรกิจ รวมท้ังกลุ[มผู#ลงทุนและผู#สนับสนุนได#ต[อไป 

ประเด็นยุทธศาสตร7ที่ ๒ สรBางความสัมพันธ7และความผูกพันกับผูBมีสIวนไดBสIวนเสีย มี   
กลยุทธN ดังน้ี 

กลยุทธ7ที่ ๑ เรIงสื่อสารภาพลักษณ7ขององค7กรที่ชัดเจนกับกลุIมผูBมีสIวนไดBสIวนเสียอยIาง

ทั่วถึง โดยการนำเสนอในภาพรวมของภาพลักษณNองคNกร ประชาสัมพันธNองคNกร สร#างการรับรู# สื่อสารถึง
คุณค[า บทบาทของ อพวช. สู[สังคมที่ชัดเจนและแตกต[างจากคู[แข[ง การสร#างระบบให#เกิดการสื่อสารอย[าง
ต[อเน่ืองเป@นรูปธรรม มีการบริหารจัดการการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ และขยายไปได#กว#างไกล 

กลยุทธ7ที่ ๒ สรBางความพึงพอใจและความผูกพันระยะยาวกับผูBมีสIวนไดBสIวนเสีย เพื่อให#
เกิดความสัมพันธNในระยะยาวกับผู#มีส[วนได#ส[วนเสีย เกิดความผูกพันด#วยการทำงานแบบมีเปOาหมาย
ร[วมกันให#เกิดความสำเร็จแบบ win-win กับทุกฝ®าย เกิดการต[อยอดความสัมพันธNในระยะยาว เกิดความ
ย่ังยืนในความร[วมมือรูปแบบต[าง ๆ ท้ังเชิงวิชาการ เชิงบริหารจัดการ หรือเชิงธุรกิจ 

กลยุทธ7ท่ี ๓ สรBางวัฒนธรรมองค7กรใหBเห็นถึงความสำคัญของการสรBางความสัมพันธ7กับผูB

มีสIวนไดBสIวนเสีย ผลักดันการสร#างวัฒนธรรมในบุคลากร การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การจัดการ
ด#านทุนมนุษยN ท่ีให#ทุกส[วนงานให#ความสำคัญ และเข#าใจการบริหารความสัมพันธNกับผู#มีส[วนได#ส[วนเสียท่ีมี
ประสิทธิภาพ บนพ้ืนฐานของความเป@นธรรม โปร[งใสและย่ังยืน 

ในประเด็นยุทธศาสตร7น้ี พิจารณาจากการที่องคNกรที่ยังต#องปรับปรุงในส[วนของการสร#าง
ความสำคัญและการเข#าร[วมในบทบาทขององคNกร กับกลุ[มผู#มีส[วนได#ส[วนเสียอย[างต[อเน่ือง และสร#างการมี
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ส[วนร[วมในกิจกรรมของกลุ[มผู#มีส[วนได#ส[วนเสีย รวมทั้ง การส[งเสริมให#บุคลากรมีความเข#าใจด#านการ
บริหารผู#มีส[วนได#ส[วนเสียอย[างเป@นรูปธรรมและเป@นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งโอกาสด#านการปฏิรูปทาง
ดิจิทัล (Digital Transformation) ของประเทศ การปรับโครงสร#างภายในองคNกรของ อพวช. และ
โครงการสร#างพ้ืนฐานด#านเทคโนโลยีดิจิทัลของ อพวช. รวมทั้งการมีเทคโนโลยีที ่ทันสมัยและระบบ
ออนไลนN ทำให#สามารถพัฒนาระบบที่จะสร#างความสัมพันธNกับผู#มีส[วนได#ส[วนเสียที่ครอบคลุมทุกกลุ[มและ
สม่ำเสมอ 

ประเด็นยุทธศาสตร7ที่ ๓ ปรับปรุงระบบและกระบวนการเพื่อประสิทธิภาพ และความมี

ธรรมาภิบาล มีกลยุทธN ดังน้ี 

กลยุทธ7ที ่ ๑ จัดระบบการทำงานที่เปxนมาตรฐาน โปรIงใสและเปxนธรรม การพัฒนา
ระบบงานที่เป°ดโอกาสให#ผู #มีส[วนได#ส[วนเสียทั ้งในและนอกองคNกรได#ร[วมให#ความเห็นในการพัฒนา
กระบวนการทำงาน ซักถาม เพื่อให#เกิดการพัฒนาร[วมกัน รวมทั้งเกิดความโปร[งใส ตรวจสอบได# กำหนด
โครงสร#างองคNกรและภาระงานท่ีสะท#อนถึงการให#ความสำคัญกับผู#มีส[วนได#ส[วนเสียในทุกกลุ[ม 

กลยุทธ7ที่ ๒ ปรับปรุงระเบียบขBอบังคับเพื่อสรBางความคลIองตัวในการทำงานกับผูBมีสIวน

ไดBสIวนเสีย โดยการทบทวน กระบวนการ ระเบียบด#านการทำงานร[วมกับหน[วยงานผู#มีส[วนได#ส[วนเสีย 
ระเบียบข#อบังคับท่ีเก่ียวข#องในการร[วมทุน ระดมทุน 

กลยุทธ7ที่ ๓ พัฒนาโครงสรBางพื้นฐานและสารสนเทศเชื่อถือไดBและมีประสิทธิภาพ  โดย
พัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลของ อพวช. ที่ให#สามารถสื่อสารกับผู#มีส[วนได#ส[วน
เสียได#อย[างมีประสิทธิภาพ การเป°ดเผยข#อมูลอย[างเหมาะสม การรักษาข#อมูลส[วนบุคคล รวมทั้งการเป°ด
โอกาสให#มีการเข#าถึงข#อมูลอย[างท่ัวถึงและเท[าเทียม  

ในประเด็นยุทธศาสตร7ดBานการปรับปรุงกระบวนการและระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร

จัดการผูBมีสIวนไดBสIวนเสียที่มีประสิทธิภาพน้ี พิจารณาจากการท่ีองคNกรยังขาดของระบบสารสนเทศท่ี
สามารถเชื่อมโยงข#อมูลทั้งภายในและภายนอกองคNกร โดยป~จจุบันโอกาสที่ในประเทศและสังคมโลกเร่ิม
เข#าสู[การเป@นสังคมดิจิทัล การทำ Digital Transformation และการปรับโครงสร#างองคNกรและโครงการ
สร#างพ้ืนฐานด#านเทคโนโลยีดิจิทัลขององคNกร จะส[งเสริมให#มีการจัดระบบฐานข#อมูลได#มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น รวมทั้งการทบทวนข#อจำกัดด#านนโยบายและข#อกฎหมายต[าง ๆ เพื่อสร#างแรงจูงใจ การยอมรับและ
ความพึงพอใจในกลุ[มผู#มีส[วนได#ส[วนเสียในการร[วมสนับสนุนหรือร[วมดำเนินโครงการต[าง ๆ ของ อพวช.  



 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล อพวช. ประจำป9งบประมาณ ๒๕๖๖ หนAา ๒๑ 

 

ภาพท่ี ๒ – ๙ แผนยุทธศาสตร5ด7านการม:ุงเน7นผู7มีส:วนได7ส:วนเสีย (ปB ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗)



 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล อพวช. ประจำป9งบประมาณ ๒๕๖๖ หนAา ๒๒ 

แผนยุทธศาสตร-ด/านการมุ2งเน/นลูกค/า และตลาด 

(Customer Management Strategic Plan) อพวช. ปS พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗ 

(ปรับปรุง ปS พ.ศ.๒๕๖๕) 

อพวช. ไดAจัดทําแผนยุทธศาสตรIการมุJงเนAนลูกคAา และตลาด 
เพื่อใชAเปQนกรอบแนวทางในการบริหารดAานการมุJงเนAนลูกคAาและตลาด 
โดยคำนึงถึงความสำคัญของการใหAบริการเพื ่อลูกคAา เพื ่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการใหAบริการ ผลิตภัณฑI และสามารถตJอยอดไป สู JการสรAาง
นวัตกรรม รวมถึงการบริหารงานตามแผนวิสาหกิจขององคIกรใหAเปQนไป
อยJางมีประสิทธิภาพ สามารถสรAางความนJาเชื่อถือ เกิดเครือขJายความ
รJวมมือและสJงเสริมภาพลักษณIขององคIกร การจัดทำแผนยุทธศาสตร3

ด4านการมุ6งเน4นลูกค4าและตลาด ของ อพวช. ปD ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ มีความ
ตJอเนื่องกับแผนวิสาหกิจของ อพวช. ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และสอดคลAอง กับแผนวิสาหกิจ 
อพวช. ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) และจัดทำกรอบแนวทางการดำเนินงานดAานลูกคAาและตลาด 
เพื่อใหAการดำเนินงานดAานการบริหารจัดการที่คำนึงถึงลูกคAาที่ใชAบริการใหAเปQนไปอยJางมีประสิทธิภาพ เกิด
เครือขJายความรJวมมือและสJงเสริมภาพลักษณIของ อพวช. โดยการจัดทำแผนยุทธศาสตรIดAานผูAมีสJวนไดA
สJวนเสีย และแผนยุทธศาสตรIดAานลูกคAาและตลาดเพื่อใหAการจัดลำดับความสำคัญของโครงการและ

กิจกรรม สอดคล4องกับแนวทางของแผนวิสาหกิจ อพวช. จึงได4กำหนดกลุ6มเปRาหมาย ดังน้ี  
ระยะที่ ๑ ปD พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ : กลุJมเปdาหมายในประเทศ/ปทุมธานีและปริมณฑล 

ไดAแกJ กลุJมนักเรียน โรงเรียน นักทJองเท่ียว ครอบครัว  
ระยะที่ ๒ ของแผน ฯ ปD พ.ศ.๒๕๖๗ : กลุJมเปdาหมายในประเทศ/ปทุมธานีและปริมณฑล 

และกลุ Jมประเทศอาเซียน จีน เกาหลี และญี่ปุ gน ไดAแกJ นักเรียน โรงเรียน 
นักทJองเท่ียว ครอบครัว 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี ๒ – ๑๐  จัดลำดับความสำคัญของกลุ6มเปRาหมาย 



 

 
               แผนปฏิบัติการดิจิทัล อพวช. ประจำป9งบประมาณ ๒๕๖๖ 

หน#า     ๒๓ 

หนAา       ๒๓ 

ประเด็นยุทธศาสตร3 และกลยุทธ3การมุ6งเน4นลูกค4าและตลาด อพวช. 

ประเด็นยุทธศาสตร3ที่ ๑ สร4างภาพลักษณ3ของ อพวช. ในฐานะแหล6งเรียนรู4เชิงสาระ 

บันเทิง (Edutainment) ระดับอาเซียน 

กลยุทธ3ท่ี ๑ เผยแพร6ภาพลักษณ3ของ อพ. ตามแผนการจัดการ Rebranding ขององค3กร 
โดยการเผยแพรJกิจกรรม ผลิตภัณฑI บริการ การส่ือสารองคIกรและการประชาสัมพันธIขององคIกรใหAเปQนไป
ในทิศทางเดียวกันและสอดคลAองกับอัตลักษณIของ อพวช. ตามแผนการจัดการดAาน Rebranding  

กลยุทธ3ที ่ ๒ ประชาสัมพันธ3และทำการตลาดเชิงรุกกับลูกค4าทั ้งในและต6างประเทศ       

ทำแผนการประชาสัมพันธIและการทำการตลาดเชิงรุก การเผยแพรJผลิตภัณฑIท่ีเจาะกลุJมเปdาหมายและตรง
ความตAองการ  (Target Marketing)  เพื่อสรAางการรับรูAดึงดูดความสนใจ และเพิ่มอัตราการใชAบริการของ
ลูกคAากลุJมเปdาหมายท้ังในระดับประเทศและนานาชาติ  

กลยุทธ3ที่ ๓ สร4างจุดขายจากความเปrนเอกลักษณ3ของ อพวช. การนำจุดแข็งดAานวิชาการ 
กิจกรรม และผลิตภัณฑI มาพัฒนาตJอยอดเปQนจุดขายท่ีเปQนเอกลักษณIของ อพวช. เชJนสรAางบุคคลตAนแบบ 
(Role Model) จากผูAเช่ียวชาญ อพวช.  

ในประเด็นยุทธศาสตร3นี้ พิจารณาจากการที่ อพวช. มีภาพลักษณIเฉพาะตัวดAานวิชาการ 
ไดAรับการยอมรับและความนJาเชื่อถือจากผูAรับบริการในสJวนของงานดAานวิชาการ การสื่อสารวิทยาศาสตรI
และดAานธรรมชาติวิทยา มีเครือขJายพันธมิตรดAานวิชาการที่หลากหลายจากหลายภาคสJวนทั้งในและ
ตJางประเทศที่เขAมแข็ง ที่สามารถรJวมมือในการดำเนินโครงการตJาง ๆ รวมทั้งความโดดเดJนในพิพิธภัณฑIท่ี
มีขนาดใหญJมาตรฐานระดับสากลสามารถรองรับลูกคAาจำนวนมากในชJวงเวลาเดียวกัน และจากการที่ยัง
ขาดการทำตลาดเชิงรุกที่เจาะกลุJมเปdาหมายเฉพาะกลุJมและขาดการสานตJอความรJวมมือทางการตลาดกับ
พื้นที่ในชุมชน โดยใชAโอกาสที่มีนโยบายสJงเสริมการทJองเที่ยวและการเรียนรูAนอกหAองเรียนมีมากขึ้นเปQน
การเพิ่มโอกาสใหAลูกคAามาเรียนรูAที่พิพิธภัณฑI และการที่สังคมไทยเริ่มตื่นตัวและยอมรับสิ่งแปลกใหมJ เพ่ิม
โอกาสใหAสามารถพัฒนาผลิตภัณฑIและบริการใหมJ ๆ ไดAมากขึ้น รวมทั้งการมีตลาดเฉพาะ เปQนโอกาสใหA
สรAางผลิตภัณฑIท่ีตอบโจทยIความตAองการเฉพาะกลุJม สรAางโอกาสการทำการตลาดเชิงรุกแบบเฉพาะกลุJม 

ประเด็นยุทธศาสตร3ท่ี ๒ บริหารความสัมพันธ3กับลูกค4าอย6างต6อเน่ือง 

กลยุทธ3ที่ ๑ ปรับปรุงและพัฒนาด4านการบริการในทุกจุดสัมผัส (Touch Point) เพ่ือ

สร4างความพึงพอใจและความประทับใจ โดยพัฒนา ปรับปรุง และใหAความสำคัญกับทุกจุดสัมผัสของ
ลูกคAาทั้งดAานการบริการและผลิตภัณฑIตJาง ๆ ของ อพวช. เพื่อสรAางความมั่นใจวJาลูกคAาจะไดAรับความพึง
พอใจในทุกจุดตลอดการเดินทางและการมาใชAบริการ (Customer Journey) 

กลยุทธ3ที่ ๒ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริการ โดยการพัฒนา 
ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการใหAบริการที่ทันสมัย และรวดเร็ว ตอบสนองตJอความ
ตAองการของลูกคAา 



 

 
               แผนปฏิบัติการดิจิทัล อพวช. ประจำป9งบประมาณ ๒๕๖๖ 

หน#า     ๒๔ 

หนAา       ๒๔ 

กลยุทธ3ที่ ๓ สร4างวัฒนธรรมองค3กรและพัฒนาบุคลากรที่มีลูกค4าเปrนสำคัญ (Customer 

Centric) โดยเนAนดAานทุนมนุษยI ทรัพยากรมนุษยI บุคลากรขององคIกร สรAางวัฒนธรรมและปลูกฝÉง 
Service Mind ใหAแกJเจAาหนAาที่ อพวช. เพื่อสรAางความเขAาใจลูกคAาและผูAใชAบริการ (Empathy) และนำมา
ปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานดAานการบริการและการตลาดท่ีตอบโจทยIแกJผูAใชAบริการ 

ในประเด็นยุทธศาสตร3น้ี พิจารณาจากการท่ี อพวช. ควรตAองมีการรจัดการระบบสารสนเทศ
ดAานลูกคAาและตลาดและดAานผูAมีสJวนไดAสJวนเสียที่ครอบคลุมการใชAงานภายในองคIกรและขาดการบูรณา
การการมีสJวนรJวมของสJวนงานในองคIกร และโอกาสในการมีเทคโนโลยีใหมJเกิดขึ้นทำใหAบุคลากรสามารถ
นำมาใชAเพ่ือปรับปรุงข้ันตอนหรือกระบวนการบริการใหAมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีการจัดทำยุทธศาสตรI
นี ้เพื ่อปรับปรุงแกAไขในสJวนของบุคลากรในองคIกรที ่ยังขาดกลไกการทำงานชัดเจนและทันตJอการ
ตอบสนองความตAองการของลูกคAา รวมท้ังการใหAขAอมูลกับลูกคAาในพ้ืนท่ีนิทรรศการ และการสนับสนุนของ
รัฐบาลในการใหAแหลJงทุนดAานวิทยาศาสตรIในการดำเนินงาน เพิ่มโอกาสใหAสามารถพัฒนาบริการใหมJ ๆ 
ไดAมากข้ึน 

ประเด็นยุทธศาสตร3ท่ี ๓ พัฒนาธุรกิจบนพ้ืนฐานความต4องการของลูกค4า และตลาด 

กลยุทธ3ท่ี ๑ สำรวจและวิจัยข4อมูลด4านลูกค4าและการตลาด โดยการเก็บรวบรวม วิเคราะหI 
ตีความ และรายงานขAอมูลทางการตลาดที ่เกี ่ยวขAองกับการดำเนินธุรกิจของ อพวช. เพื ่อนำมาใชA
ประกอบการวางแผนและการตัดสินใจทางการตลาด ใหAบรรลุเปdาหมายสูงสุดในการทำใหAการดำเนินงาน
ดAานธุรกิจของ อพวช. รวมถึง สามารถตอบสนองความตAองการและสรAางความพึงพอใจสูงสุดใหAแกJกลุJม
ลูกคAาเปdาหมายไดA 

กลยุทธ3ที ่ ๒ พัฒนาผลิตภัณฑ3บนพื้นฐานความต4องการของลูกค4าและตลาด การตJอ
ยอดจากการสำรวจและวิเคราะหIตลาดในกลยุทธIที่ ๑ โดยนำมาปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑIและรูปแบบ
การใหAบริการ เพ่ือตอบโจทยIความตAองการของลูกคAาและกลุJมเปdาหมาย 

ในประเด็นยุทธศาสตร3น้ี พิจารณาจากการท่ี อพวช. มีบริการดAานกิจกรรมท่ีส่ือองคIความรูAท่ี
หลากหลายโดยเฉพาะสำหรับเด็ก เยาวชน ครอบครัว และโรงเรียน มีระบบการบริหารจัดการการเขAาชม
อยJางเปQนมาตรฐาน มีฐานกลุJมลูกคAาประจำ (Fan Club) และมีฐานขAอมูลลูกคAาโดยเฉพาะกลุJมเด็ก 
เยาวชน ครอบครัวและโรงเรียน มีพื้นที่กวAางขวางรองรับผูAใชAบริการจำนวนมากใหAตรงความตAองการของ
ลูกคAาไดA โดยการดำเนินการในยุทธศาสตรIนี้เพื่อเตรียมการรับมือกับสถานการณIการเติบโตของเนื้อหา
ความรูAในสื่อตJาง ๆ จากคูJแขJงที่ทำใหAลูกคAามีชJองทางการรับขAอมูลทางวิทยาศาสตรIที่หลากหลายและมี
ทางเลือกมากขึ้น และการวิเคราะหIขAอมูลการตลาดที่ตAองเขAาถึงขAอมูลสJวนบุคคล รวมทั้งเตรียมผลิตภัณฑI
และบริการที่เหมาะสมกับสถานการณIจากภัยธรรมชาติหรือโรคระบาดท่ีอาจสJงผลใหAประชาชนมีกำลังซ้ือ
ลดลง และงดการใชAจJายในการทJองเท่ียวหรือทำกิจกรรมนอกสถานท่ี 

 

 



 

 
               แผนปฏิบัติการดิจิทัล อพวช. ประจำป9งบประมาณ ๒๕๖๖ 

หน#า     ๒๕ 

หนAา       ๒๕ 

ประเด็นยุทธศาสตร3ท่ี ๔ สร4างความร6วมมือกับพันธมิตรด4านการตลาดและประชาสัมพันธ3 

กลยุทธ3ที ่ ๑ ขยายความร6วมมือกับหน6วยงานพันธมิตรด4านการตลาด เนAนการสรAาง
ความสัมพันธI สJงเสริมความรJวมมือกับหนJวยงานภายนอกเพื่อขยายการดำเนินงานดAานการตลาด การ
จัดสJงขAอมูลขJาวสาร และกิจกรรมขององคIกรใหAกับหนJวยงานผูAมีสJวนไดAสJวนเสียและการสรAางกิจกรรมการ
มีสJวนรJวมกับหนJวยงานพันธมิตร 

กลย ุทธ 3ท ี ่  ๒ ขยายความร 6วมมือก ับหน6วยงานพันธมิตร ส ื ่อมวลชน ด 4านการ

ประชาสัมพันธ3 เนAนการสรAางความสัมพันธI ขยายความรJวมมือกับหนJวยงานดAานสื ่อมวลชนและ
ประชาสัมพันธI เพ่ือสJงเสริมการดำเนินงานดAานการการประชาสัมพันธIรJวมกัน  

กลยุทธ3ที ่  ๓ ขยายความร6วมมือกับหน6วยงานพันธมิตรในการบริการ เนAนสรAาง
ความสัมพันธI สJงเสริมความรJวมมือกับหนJวยงานภายนอกเพื่อสJงเสริมการดำเนินงานดAานการพัฒนาการ
บริการ การสรAางกิจกรรมการมีสJวนรJวมกับหนJวยงานพันธมิตร การใหAบริการสิ่งอำนวยความสะดวก 
รAานอาหาร รAานของท่ีระลึก เปQนตAน 

ในประเด็นยุทธศาสตร3นี้ พิจารณาจากการที่ อพวช. ตAองมีรูปแบบกลไกการบริการจัดการ
ดAานการตลาดและประชาสัมพันธIที่เปQนระบบและการใหAบริการลูกคAาที่ครบวงจร รวมท้ัง การสรAางความ
รJวมมือกับพันธมิตรในการใหAบริการในสJวนของสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครอบคลุมความตAองการของลูกคAา
เฉพาะกลุJมเชJน ความหลากหลายของอาหาร พื้นที่สำหรับผูAบกพรJองทางรJางกาย รAานของที่ระลึก และ
พิจารณาจากการดำเนินงานดAานการรJวมทุน ระดมทุนท่ียังมีขAอจำกัดทางระเบียบขAอบังคับขององคIกร การ
รับบริจาคจากประชาชนแกJองคIกรภาครัฐ และการรJวมกับพันธมิตรในการสJงเสริมวัฒนธรรมการทJองเที่ยว
กับพิพิธภัณฑIสำหรับคนไทยใหAมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล อพวช. ประจำป9งบประมาณ ๒๕๖๖ หนAา ๒๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๒ – ๑๑ แผนยุทธศาสตร5ด7านการม:ุงเน7นลูกค7า และตลาด (ปC ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗)  



 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล อพวช. ประจำป9งบประมาณ ๒๕๖๖ 
 

หน#า     ๒๗ 

แผนกลยุทธ*การบริหารและพัฒนาทุนมนุษย* อพวช. ป< พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ยุคศตวรรษท่ี ๒๑ เป6นยุคที่โลกและสังคมเปลี่ยนแปลงอยAาง

รวดเร็วมาก ในขณะเดียวกันโลกทั้งโลก ตAางก็เชื่อมตAอกันได#งAายและรวดเร็ว

ขึ้น เป6นการแขAงขันในโลกไร#พรมแดน (Globalization) กระแสทุนนิยมมี 

อิทธิพลสำคัญ ตAอการบริหารจัดการในทุกภาคสAวน ภาคธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ 

กระทั่งหนAวยงานราชการ และ สถาบันการศึกษาต#องปรับเปลี่ยนการบริหาร

จัดการของตนเอง เพื่อให#สามารถแขAงขันและสร#างความเติบโต ขององคaกร

ในสAวนภาครัฐ และสถาบันการศึกษาจำเป6นต#องปรับการบริหารจัดการของ

องคaกรของตนเอง แนวคิดเรื่องทุนในการดำเนินการได#ถูกตีความมากกวAา

ความหมายเรื่องของการเงิน ทรัพยากร การบริหาร จัดการ และเทคโนโลยี แตAได#เริ่มให#ความสำคัญตAอ

บุคลากรมากข้ึน และถือเป6นทุนสำคัญขององคaกรในการ สร#างความได#เปรียบในการดำเนินงาน 

การบริหารจัดการทุนมนุษยa (Human Capital Management - HCM) คือ การบริหาร

จัดการเพื่อ สร#างคุณภาพและผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งเป6นการรวมกิจกรรมอยAางกว#างขวาง 

นับตั้งแตAการ กําหนดและสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถดีที่สุด (talent) การรักษาบุคลากร การพัฒนา

และจูงใจให# บุคลากรแสดงศักยภาพสูงสุดของตนเองได# ผู#ที ่เกี่ยวข#องกับการบริหารจัดการทุนมนุษยa

จำเป6นต#องมีแนวคิดท่ี สร#างสรรคa มีแรงขับ ความกระตือรือร#น และให#ความสำคัญตAอการมุAงสูAความสำเร็จ

ท่ีเป6นเลิศ  

ดังน้ัน การบริหารทรัพยากรมนุษยaจึงเป6นการจัดการท่ีผู#บริหารทุกระดับในองคaกรจำเป6นต#อง

มีสAวน เกี ่ยวข#องอยAางหลีกเลี่ยงไมAได# การบริหารทรัพยากรมนุษยaในยุคนี้จึงเป6นภารกิจท่ีสำคัญของ

ผู#บริหารทุกระดับ ที่ต#องทำงานรAวมกันอยAางใกล#ชิดกับนักทรัพยากรมนุษยaในองคaกรของตนเอง เพ่ือ

วางแผน และดำเนินการเพื่อ สร#างบุคลากรที่มีศักยภาพและสร#างผลผลิตสูงสุดให#กับองคaกร ดังนั้น การ

บริหารทรัพยากรมนุษยaในยุคใหมA จำเป6นต#องมีการปรับเปลี่ยนบทบาทของผู#เกี่ยวข#องทั้งพนักงาน หัวหน#า

งาน ผู#บริหาร และนักทรัพยากร บุคคล ซึ่งต#องมีภารกิจรAวมกันมากขึ้นแทนการแบAงแยกหน#าที่ชัดเจน 

และการบริหารจะให#ความสำคัญตAอ บุคลากรที่มีศักยภาพมากขึ้น ซึ ่งทำให#การจัดการด#านบริหาร

ทรัพยากรมนุษยaถูกออกแบบเพ่ือให#มีความยืดหยุAน และปรับเปล่ียนได#งAาย 

แนวทางและรูปแบบการประเมินผลการดำเนินงานรัฐว ิสาหกิจแบบใหมAท ี ่ เร ิ ่มใช#                

ในปqงบประมาณ ๒๕๖๓ เป6นต#นมา โดยมีวัตถุประสงคaเพื ่อสAงเสริมให#รัฐวิสาหกิจ ตอบสนองกับ

สภาพแวดล#อมในการดำเนิน ภารกิจ /ธุรกิจ การแขAงขัน ความต#องการของผู#ใช#บริการ และบริบทท่ี

เปลี่ยนแปลงไป เชAน การเปลี่ยนแปลง ของเทคโนโลยีดิจิทัล เป6นต#น รวมถึงนโยบายสำคัญประเทศไทย 

๔.๐ ที่ต#องการขับเคลื่อนประเทศด#วย ความคิดสร#างสรรคaและนวัตกรรม ทั้งหมดนี้ด#วยการดำเนินงานที่มี

ประสิทธิภาพ โปรAงใส ตรวจสอบได# โดย เกณฑaการประเมินผลด#านการบริหารทุนมนุษยa ประกอบด#วย ๔ 



 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล อพวช. ประจำป9งบประมาณ ๒๕๖๖ 
 

หน#า     ๒๘ 

module ได#แกA ยุทธศาสตรa/กลยุทธa การ บริหารทุนมนุษยa การพัฒนาทุนมนุษยa และสภาพแวดล#อมท่ี

สนับสนุน HCM 

ดังนั้น อพวช. จึงได#ดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธaการบริหารและพัฒนาทุนมนุษยa (พ.ศ. 

๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) ให#สอดคล#องกับแนวทาง และรูปแบบการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ และ

แผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) พร#อมท้ังดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปq 

โดยกําหนด วัตถุประสงคaเชิงยุทธศาสตรa กลยุทธa ตัวชี้วัด คAาเป�าหมาย และโครงการ ให#สอดคล#องกับแผน

กลยุทธaการ บริหารและพัฒนาทุนมนุษยa ดังกลAาวด#วย เพื่อปรับบทบาทและแนวทางการดำเนินงานด#าน

การบริหารและ พัฒนาทุนมนุษยaให#สอดรับกับยุทธศาสตรaขององคaกร และเป6นเครื ่องมือสำหรับใช#

ประเมินผลด#านการบริหาร และพัฒนาทุนมนุษยaของ อพวช. ท่ีเป6นรูปธรรมตAอไป  

วัตถุประสงค-  
๑. เพื ่อเป6นแนวทางการบริหาร และพัฒนาทุนมนุษยa อพวช. ที ่มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

๒. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร และพัฒนาทุนมนุษยaของ อพวช.  

๓. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการทุนมนุษยaของ อพวช. ให#พร#อมรับการเปลี่ยนแปลง

ตAาง ๆ ใน ศตวรรษท่ี ๒๑ และในอนาคต  

ขอบเขตแผนกลยุทธ-การบริหารและพัฒนาทุนมนุษย-  
๑. สอดคล#องกับวิสัยทัศนaพันธกิจยุทธศาสตรaและเป�าหมายขององคaกร  

๒. สอดคล#องกับเกณฑaการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจด#านการบริหารทุนมนุษยa  

๓. สอดคล#องกับแนวคิดการบริหารจัดการทุนมนุษยa (Human Capital Management - 

HCM) ในยุคปÅจจุบัน  
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หน#า     ๒๙ 

ตารางท่ี ๒ – ๑  แผนปฏิบัติการการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย> ประจําปA ๒๕๖๕ 
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หน#า     ๓๐ 
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หน#า     ๓๑ 

 
 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล อพวช. ประจำป9งบประมาณ ๒๕๖๖ 
 

หน#า     ๓๒ 

แผนบริหารความต-อเนื่องทางธุรกิจ อพวช. (ฉบับปรับปรุง ป@ ๒๕๖๕) 
จากสถานการณ.วิกฤติต3าง ๆ ที ่เก ิดขึ ้นใน

ป@จจุบัน เช3น สถานการณ.อุทกภัยที ่เกิดขึ ้นเมื ่อปลายปK 

๒๕๕๔ และการเกิดแผ3นดินไหวในช3วงปลายปK ๒๕๕๗ และ

กลางปK ๒๕๕๘ หรือสถานการณ.ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปK ๒๕๖๒ 

จนถึงป@จจุบัน รวมถึงความท#าทายจากสถานการณ.ความ 

มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร. (Cyber Security) ที่ป@จจุบันภัย

คุกคามด#าน Cyber Security มีสถิติเพิ่มขึ้นอย3าง รวดเร็ว 

ก3อให#เกิดความเสี ่ยงกับองค.กรในด#านต3าง ๆ  ซึ ่งอาจ

ก3อให#เก ิดผลกระทบในวงกว#างทั ้งต 3อประชาชน และ 

หน3วยงานต3าง ๆ ท่ีไม3สามารถให#บริการได#อย3างต3อเนื่อง ซ่ึง

สะท#อนถึงการขาดระบบการบริหารจัดการที่ดี ไม3 สามารถดำเนินภารกิจในสภาวะวิกฤติได#อย3างมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งสถานการณ.ดังกล3าวเปrน บทเรียนสำคัญท่ี คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันท่ี ๒๔ 

เมษายน ๒๕๕๕ ได#มีมติเห็นชอบกรอบแนวทางการ ดำเนินการเตรียม ความพร#อมต3อสภาวะวิกฤติ

และมาตรการที่เกี ่ยวข#องตามท่ี ก.พ.ร. เสนอ โดยกําหนดให# หน3วยงานของรัฐ และ รัฐวิสาหกิจ

ดำเนินการบริหารความพร#อมต3อสภาวะวิกฤติ (Business Continuity Management : BCM) เพื ่อให# 

สามารถรับมือกับสถานการณ.ฉุกเฉินต3าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นแล#วยังคงปฏิบัติงาน และให#บริการได#อย3าง

ต3อเน่ือง   

ทั้งน้ี เพื่อให#มั่นใจว3าภารกิจของ อพวช. ในด#านการบริการ นิทรรศการ และกิจกรรมการ

เรียนรู# ผ3านพิพิธภัณฑ. แหล3งเรียนรู# และช3องทางการเรียนรู#ต3าง ๆ สามารถ ดำเนินงานได#โดยไม3สะดุด

หยุดลง แม#ว3าจะประสบกับวิกฤติการณ.หรือภัยพิบัติใด ๆ คณะกรรมการบริหารความ ต3อเนื่องทาง

ธุรกิจได#ปรับปรุงแผนการบริหารความต3อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) ฉบับน้ี 

เพื่อให# อพวช. สามารถนําไปใช#ในการตอบสนอง และปฏิบัติงานใน สภาะวิกฤติหรือเหตุการณ.ฉุกเฉิน

ต3าง ๆ ไม3ว3าจะเกิดจากภัยธรรมชาติ (อุทกภัย/อัคคีภัย) การชุมนุมประท#วง/ ก3อ การจลาจล การก3อ

วินาศกรรม เหตุการณ.คุกคามด#านความปลอดภัยของข#อมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง 

สถานการณ.ระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม3 เปrนต#น โดยมุ3งเน#นให#กระบวนการท่ีสำคัญ (Critical 

Business Process) สามารถกลับมาดำ เนินการได#ตามปกติ หรือตามระดับการให#บริการที่กําหนดไว#

ในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 



 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล อพวช. ประจำป9งบประมาณ ๒๕๖๖ 
 

หน#า     ๓๓ 

 
ภาพท่ี ๒ – ๑๒ แนวคิดการบริหารความต7อเน่ืองทางธุรกิจ 

แนวคิดการบริหารความต3อเนื่องทางธุรกิจของ อพวช. เน#นการควบคุมดูแล และปÜองกัน

ทรัพยากรที่สำคัญต3อการดำเนินงาน หรือให#บริการ เพื่อสร#างประโยชน. สูงสุดสำหรับผู#ใช#บริการ และ

ผู#มีส3วนได#ส3วนเสีย โดยบ3งชี้ภัยคุกคาม ผลกระทบ และแนวทางในการรับมือ กับอุบัติการณ. และ

ผลกระทบนั้น เมื่อระบบการควบคุมภายในที่มีอยู3ไม3สามารถควบคุมดูแล และปÜองกันได#ทั้งหมดเม่ือ

เกิดอุบัติการณ.ข้ึน ระดับการดำเนินงาน หรือให#บริการขององค.การพิพิธภัณฑ.วิทยาศาสตร. แห3งชาติจะ

ลดลง จึงต#องรีบดำเนินงานหรือให#บริการกลับมาในระดับที่เหมือนภาวะปกติ ซึ่งจำเปrนต#องใช# เวลา 

โดยจัดแบ3งเปrน ๒ ระยะ คือ  

ระยะท่ี ๑ จะเปrนช3วงของการตอบสนองต3ออุบ ัต ิการณ. (Incident/Emergency 

Management) อย3างไรก็ตามในกรณีที ่เหตุการณ.และความเสียหายขยายตัวไปในวงกว#าง การ

ตอบสนอง อาจจำเปrนต#องยกระดับเปrนการบริหารจัดการวิกฤติ (Crisis Management)  

ระยะท่ี ๒ จะเปrนช3วงของการทำให#เกิดความต3อเนื ่องของกระบวนการทางธุรกิจ  

(Continuity Management) เพ่ือให#องค.การสามารถกลับมาดำเนินงานได# ซ่ึงแยกเปrน ๒ ระดับ  

๑. ดำเนินงานหรือให#บริการได#ในระดับที่องค.กรยอมรับกับผลกระทบที่เกิดขึ ้นกับ

ผู#ใช#บริการ และผู#มีส3วนได#ส3วนเสียท้ังหมดภายในระยะอันส้ัน  

๒. กลับมาให#บริการได#ในระดับปกติตามระยะเวลาที่กำหนดในช3วงการ ดำเนินการกอบ

กู#กระบวนการทางธุรกิจ (Recovery) 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล อพวช. ประจำป9งบประมาณ ๒๕๖๖ 
 

หน#า     ๓๔ 

 

ภาพท่ี ๒ – ๑๓ แนวคิดการบริหารความต7อเน่ืองทางธุรกิจโดยแบ7งระยะ 

วัตถุประสงคGของแผนการบริหารความต7อเน่ืองทางธุรกิจของ อพวช. 

๑. เพ่ือใช#เปrนแนวทางในการบริหารความต3อเน่ืองทางธุรกิจของ อพวช.  

๒. เพื่อให# อพวช. มีการเตรียมความพร#อมในการรับมือกับ สภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ.

ฉุกเฉินต3าง ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน  

๓. เพื่อลดระยะเวลาและผลกระทบจากการหยุดชะงักให#สั้นที่สุด เพื่อให# อพวช.สามารถ

กลับมาดำเนินงานหรือให#บริการได#ตามปกติในเวลา และเปÜาหมายท่ีกำหนด  

4. เพื่อบรรเทาความเสียหายให#อยู3ระดับที่ยอมรับได# เช3น ผลกระทบด#านเศรษฐกิจ 

การเงิน การให#บริการ สังคม ชุมชนและส่ิงแวดล#อม ตลอดจนชีวิต และทรัพย.สินของผู#ปฏิบัติงาน  

5. เพื ่อให#ประชาชน บุคลากร อพวช. หน3วยงานภาครัฐ และผู #มีส3วนได#ส3วนเสีย 

(Stakeholders) มีความเช่ือม่ันในศักยภาพของ อพวช. แม#ต#องเผชิญกับ เหตุการณ.ร#ายแรง และส3งผล

กระทบจนทำให#การดำเนินงานต#องหยุดชะงัก 

ความสอดคลHองของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำป@ ๒๕๖๖ 
จากแผนวิสาหกิจ อพวช. และแผนปฏิบัติงาน แผนยุทธศาสตร. และคู3มือต3าง ๆ ท่ี

เก่ียวข#องสรุปความสอดคล#องได#ดังภาพท่ี  ๒ - ๑๔ 

 
ภาพท่ี ๒ – ๑๔ ความสอดคลNองของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปQ ๒๕๖๖ 



 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล อพวช. ประจำป9งบประมาณ ๒๕๖๖ 
 

หน#า     ๓๕ 

บทท่ี ๓ 
ข(อมูลด(านสารสนเทศของ อพวช. 

 
ในป@จจุบันบุคลากรในแต3ละหน3วยงานของ อพวช. มีส3วนเกี่ยวข#องกับการใช#ระบบสารสนเทศ

ต3าง ๆ ภายในองค.การ ซ่ึงระบบสารสนเทศดังกล3าว อาจเปrนท่ีระบบท่ีใช#กันภายในหน3วยงาน หรืออาจเปrน

ระบบท่ีใช#ร3วมกันทั้งองค.การ ในการพิจารณาสถานภาพป@จจุบันของระบบสารสนเทศภายในองค.การ 

สามารถแบ3งออกเปrน ๓ ส3วน ได#แก3 สถานภาพระบบสารสนเทศภายใน สถานภาพระบบคอมพิวเตอร. 

และสถานภาพระบบเครือข3าย ซ่ึงมีรายละเอียด ดังน้ี	

สถานภาพระบบสารสนเทศภายใน 
จากการสำรวจสถานภาพป@จจุบันของระบบสารสนเทศภายใน อพวช. พบว3ามีระบบท่ี

พัฒนาขึ้น รวมทั้งสิ้น ๒๘ ระบบ โดยแบ3งเปrน สำนักบริหาร ๑๔ ระบบ สำนักนโยบาย และยุทธ.ศาสตร.    

๓ ระบบ สำนักบริการผู#เข#าชม ๓ ระบบ  สำนักพัฒนาธุรกิจและเครือข3ายร3วมกับศูนย.พัฒนาความ

ตระหนักด#านวิทยาศาสตร.แห3งชาติ ๒ ระบบ สำนักวิศวกรรมและการผลิตสื่อ ๒ ระบบ สำนักวิชาการ

พิพิธภัณฑ.วิทยาศาสตร. ๓ ระบบ  สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ.ธรรมชาติวิทยา ๑ ระบบ มีรายละเอียดดัง

ตารางท่ี ๓ – ๑ 
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หน#า     ๓๖ 

ตาราง ๓ – ๑ สถานภาพระบบสารสนเทศ 

ระบบงาน ลักษณะงาน การจัดหา 
เทคโนโลยี/ 

โปรแกรมท่ีใชFงาน 
สถานะ 

หน(วยงานผู.รับชอบผิดชอบ/
ผู.ใช.งาน 

สำนักบริการกลาง      

๑. ระบบบริหารทรัพยากรองค6กร 

(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 คpาจ#าง 

ซ้ือสำเร็จรูป Stand-Alone/BTRIEVE  ใช#งานปกติ กบ. 

๔. ระบบสแกนใบหน#าพร#อมระบบ

บริหารบุคคล (a-out pay) 

จัดเก็บข#อมูลการทำงาน และ

คำนวณอัตราคpาจ#าง/เงินเดือน 

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

อพวช. 

๕. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส6 

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

 

จัดเก็บข#อมูลรับสpงหนังสือ 

รับเข#า-สpงออก 

จ#างพัฒนา Web-Based/ASP/MS 

SQL 

ใช#งานปกติ กก./พนักงาน ลูกจ#าง 

อพวช. 

๖. ระบบบริหารครุภัณฑ6คอมพิวเตอร6 

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

จัดเก็บข#อมูลทะเบียนวัสดุ อุปกรณ6 

และครุภัณฑ6คอมพิวเตอร6 

พัฒนาเอง Web-Base/ASP.NET/ 

MS SQL 

ใช#งานปกติ สบก./พนักงาน ลูกจ#าง 

อพวช. 
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ระบบงาน ลักษณะงาน การจัดหา 
เทคโนโลยี/ 

โปรแกรมท่ีใชFงาน 
สถานะ 

หน(วยงานผู.รับชอบผิดชอบ/
ผู.ใช.งาน 

๗. ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส6  

(E-Document Alfresco) 

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

จัดเก็บไฟล6เอกสารภายในองค6กร 

เพ่ือการใช#งานไฟล6รpวมกันผpานการ

กำหนดสิทธิการเข#าถึงไฟล6ใน

ลักษณะบุคคลหรือกลุpมผู#ใช#งาน 

พัฒนาเอง Web-Based/Java/  

MS SQL 

ใช#งานปกติ สบก./พนักงาน ลูกจ#าง 

อพวช. 

๘. ระบบข#อมูลเพ่ือการเผยแพรp

ภายใน (Intranet) 

http://intranet.nsm.or.th 

ให#บริการข#อมูลของทุกหนpวยงาน

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

ดำเนินงานของแตpละหนpวยงาน 

จ#างพัฒนา Web-Based/Java/ 

Hypersonic 

(Pentaho BI) 

ใช#งานปกติ กบ./ผู#บริหาร 

๑๐. ระบบขอใช#รถยนต6  

http://car.nsm.or.th 

ระบบขอใช#รถยนต6ผpานระบบ

ออนไลน6 
*ยกเลิกการใช+ฟอร.มกระดาษ (Paperless) 

พัฒนาเอง Web-Based/PHP/ My 

SQL 

ใช#งานปกติ กก./พนักงาน ลูกจ#าง 

อพวช. 

๑๑. ระบบปฏิทินผู#บริหาร 

http://execal.nsm.or.th 

แสดงปฏิทินของกลุpมผู#บริหารเพ่ือ

การนัดหมายในการประชุม MC 

พัฒนาเอง Web-Based/PHP/ My 

SQL (Exchange 

Connection) 

ใช#งานปกติ เลขานุการฯ MC/ กลุpม

ผู#บริหาร, สบร. 



 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล อพวช. ประจำป9งบประมาณ ๒๕๖๖ 
 

หน#า     ๓๘ 

ระบบงาน ลักษณะงาน การจัดหา 
เทคโนโลยี/ 

โปรแกรมท่ีใชFงาน 
สถานะ 

หน(วยงานผู.รับชอบผิดชอบ/
ผู.ใช.งาน 

๑๒. ระบบบริหารงานบุคคล (HR)  

http://hr.nsm.or.th 

ระบบฐานข#อมูลสำหรับประวัติ

บุคลากรตpาง 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#อมูลความเส่ียงผpาน

เว็บไซด6 
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. ระบบสมาชิกพิพิธภัณฑ6  

(E-Member) 

 

จัดเก็บข#อมูลสมาชิกผู#เข#าชมและ

สถานศึกษา/โรงเรียน จัดทำ

รายงานสถิติสมาชิก ผู#เข#าชม และ

สามารถนำข#อมูลไปใช#ในการ

วิเคราะห6และบริหารจัดการทาง

การตลาดได# 

จ#างพัฒนา Web-Based/ASP.Net/ 

MS SQL 

ใช#งานปกติ สบช. 



 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล อพวช. ประจำป9งบประมาณ ๒๕๖๖ 
 

หน#า     ๓๙ 

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

พิพิธภัณฑ6 

บันทึก และออกรายงานจำนวนผู#

เข#าชม 

พัฒนาเอง Stand-Alone/Excel ใช#งานปกติ สบช. 

สำนักพัฒนาธุรกิจและเครือขRาย รRวมกับศูนยKพัฒนาความตระหนักดFานวิทยาศาสตรK    

๑๙. ระบบเว็บไซต6องค6การพิพิธภัณฑ6

วิทยาศาสตร6แหpงชาติ 

(ระบบบริหารจัดการเน้ือหา CMS) 

http://www.nsm.or.th 

ให#บริการข#อมูลกิจกรรม ข#อมูลทาง

การศึกษา การค#นคว#า และการวิจัย 

ด#านวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี 

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. ระบบบริหารงานซpอมบำรุงงาน

นิทรรศการ 

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

จัดเก็บข#อมูลทะเบียนการซpอม

บำรุงรักษานิทรรศการ 

พัฒนาเอง Web-Based/PHP/ My 

SQL 

ใช#งานปกติ สวส./พนักงาน ลูกจ#าง 

อพวช. 

๒๒. ระบบการบำรุงรักษาระบบ

ประกอบอาคาร  

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

จัดเก็บข#อมูลทะเบียนการ

บำรุงรักษาระบบประกอบอาคาร

และออกรายงาน 

จ#างพัฒนา Web-Based/PHP/MS 

SQL 

ใช#งานปกติ กส./Outsource 



 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล อพวช. ประจำป9งบประมาณ ๒๕๖๖ 
 

หน#า     ๔๐ 

ระบบงาน ลักษณะงาน การจัดหา 
เทคโนโลยี/ 

โปรแกรมท่ีใชFงาน 
สถานะ 

หน(วยงานผู.รับชอบผิดชอบ/
ผู.ใช.งาน 

สำนักวิชาการพิพิธภัณฑKวิทยาศาสตรK 

๒๓. ระบบฐานข#อมูลคลังวัสดุตัวอยpาง 

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

จัดเก็บข#อมูลทะเบียนวัสดุตัวอยpาง

ท่ีจัดแสดงในพิพิธภัณฑ6 

จ#างพัฒนา Web-Based/ASP.Net/ 

MS SQL 

ใช#งานปกติ สพว. 

๒๔. ระบบชpวยสอน 

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

จัดเก็บข#อมูล/เน้ือหา และศึกษา 

ผpานระบบออนไลน6 (Online)   

(**สำหรับใช#งานในกลุpมครู 

เพ่ือจัดทำบทเรียนข้ึนระบบ) 

พัฒนาเอง Web-Based/ASP.Net/ 

MS SQL  

(Moodle) 

ใช#งานปกติ สพว./ครู อาจารย6ท่ีเข#า

รpวมกิจกรรม 

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

SQL 

ใช#งานปกติ สพว. 

สำนักวิชาการพิพิธภัณฑKธรรมชาติวิทยา 

๒๖. ระบบคลังตัวอยpางทางธรรมชาติ 

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

จัดเก็บข#อมูลทะเบียนวัตถุตัวอยpาง

ทางธรรมชาติ และออกรายงาน 

พัฒนาเอง Web-Based/ASP.Net/ 

MS SQL 

ใช#งานปกติ สพธ. 

 

 



 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล อพวช. ประจำป9งบประมาณ ๒๕๖๖ 
 

หน#า     ๔๑ 

สถานภาพระบบคอมพิวเตอร1 
จากการสำรวจสถานภาพป2จจุบันของคอมพิวเตอร> พบว?า อพวช. ได#มีการนำเครื ่อง

คอมพิวเตอร>มาใช# เพ่ือช?วยในการปฏิบัติงานด#านต?าง ๆ ให#มีประสิทธิภาพ อีกทั้งมีการนำระบบปฏิบัติการ

มาใช#พัฒนาร?วมกับระบบเครือข?าย มีโปรแกรม/Application ช?วยในการปฏิบัติงานที่หลากหลาย มี

ครุภัณฑ>คอมพิวเตอร>ใช#ภายในสำนักงาน โดยแบ?งตามครุภัณฑ>ฮาร>ดแวร> และซอฟต>แวร> ดังมีรายละเอียด 

ดังน้ี 

ตารางท่ี ๓ - ๒ สถานภาพระบบคอมพิวเตอร9 

รายการครุภัณฑ9 หน#วยนับ ใช*งานปกต ิ รอทดแทน จำนวนรวม 
ฮาร9ดแวร9 (Hardware)     

๑. เคร่ืองคอมพิวเตอร>แบบต้ังโตbะ เคร่ือง   ๔๒๑ 

 ๑.๑ เคร่ืองคอมพิวเตอร>สำนักงาน เคร่ือง ๑๕๘ ๗๒ ๒๓๐ 

 ๑.๒ เคร่ืองคอมพิวเตอร> สำหรับงานประมวลผล 

      แบบท่ี ๑ 

เคร่ือง ๖๑ ๘ ๖๙ 

 ๑.๓ เคร่ืองคอมพิวเตอร> สำหรับงานประมวลผล 

      แบบท่ี ๒ 

เคร่ือง ๘๒ ๑๙ ๑๐๑ 

 ๑.๔ เคร่ืองคอมพิวเตอร> สำหรับงานออกแบบ เคร่ือง ๑๙ ๒ ๒๑ 

๒. เคร่ืองคอมพิวเตอร>พกพา (Notebook) เคร่ือง ๔๘ ๑๕ ๖๓ 

๓. เคร่ืองสำรองไฟฟrา เคร่ือง   ๓๒๕ 

 ๓.๑ เคร่ืองสำรองไฟฟrา ขนาด 40 KVA เคร่ือง ๑ - ๑ 

 ๓.๒ เคร่ืองสำรองไฟฟrา ขนาด 2000 KVA เคร่ือง - ๑ ๑ 

 ๓.๓ เคร่ืองสำรองไฟฟrา ขนาด 1000 KVA เคร่ือง ๑๕ ๑๐ ๒๕ 

 ๓.๔ เคร่ืองสำรองไฟฟrา ขนาด 500-800 KVA เคร่ือง ๒๕๙ ๖๖ ๓๒๕ 

๔. เคร่ืองพิมพ>  เคร่ือง   ๒๒๓ 

 ๔.๑ เคร่ืองพิมพ> Dot Matrix เคร่ือง ๓ - ๓ 

 ๔.๒ เคร่ืองพิมพ>วัตถุ ๓ มิติ เคร่ือง ๓ - ๓ 

 ๔.๓ เคร่ืองพิมพ>แบบฉีดหมึก ขนาดหน#ากว#าง 

๑.๕๐ ม. 

เคร่ือง ๑ ๔ ๕ 

 ๔.๔ เคร่ืองพิมพ>แบบฉีดหมึก ขนาด A3 เคร่ือง ๑๔ ๒ ๑๖ 

 ๔.๕ เคร่ืองพิมพ>แบบฉีดหมึก ขนาด A2 เคร่ือง ๑ - ๑ 

 ๔.๖ เคร่ืองพิมพ>ชนิดเลเซอร>ขาว-ดำ เคร่ือง ๔๑ ๒ ๔๓ 

 ๔.๗ เคร่ืองพิมพ>ชนิดเลเซอร>สี เคร่ือง ๔ ๑ ๕ 



 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล อพวช. ประจำป9งบประมาณ ๒๕๖๖ 
 

หน#า     ๔๒ 

รายการครุภัณฑ9 หน#วยนับ ใช*งานปกต ิ รอทดแทน จำนวนรวม 
 ๔.๘ เคร่ืองพิมพ>แบบฉีดหมด (Inkjet Printer) เคร่ือง ๑๑๗ ๓๐ ๑๔๗ 

๕. เคร่ืองสแกนเนอร> เคร่ือง ๗  ๗ 

๖. อุปกรณ>จัดเก็บและบันทึกข#อมูล/สำรองข#อมูล ชุด   ๔๙ 

 ๖.๑ อุปกรณ>สำหรับจัดเก็บข#อมูลภายนอก 

      (External Storage) 

เคร่ือง ๒ ๓ ๕ 

 ๖.๒ ฮาร>ดดิสก> External 500GB ตัว - ๑๑ ๑๑ 

 ๖.๓ ฮาร>ดดิสก> External 1TB ตัว ๑๒ ๘ ๒๐ 

 ๖.๔ ฮาร>ดดิสก> External 2TB ตัว ๙ - ๙ 

 ๖.๕ ฮาร>ดดิสก> External 3TB ตัว ๔ - ๔ 

ซอฟต9แวร9 (Software)     

๗. ซอฟต>แวร>ระบบปฏิบัติการ 

(Operating System : OS) 

ชุด   ๒๐๖ 

 ๗.๑ ระบบปฏิบัติการเคร่ืองคอมพิวเตอร>ลูกข?าย  

Windows 10 

ชุด ๑๘๗ - ๑๘๗ 

 ๗.๒ ระบบปฏิบัติการเคร่ืองคอมพิวเตอร>ลูกข?าย 

Windows 8 

ชุด ๖ - ๖ 

 ๗.๓ ระบบปฏิบัติการเคร่ืองคอมพิวเตอร>ลูกข?าย 

Windows 7 

ชุด ๙ ๔ ๑๓ 

๘. ซอฟต>แวร>สำนักงาน (Microsoft Office) ชุด   ๑๘๓ 

 ๘.๑ โปรแกรมสำนักงาน Microsoft Office 

2010 

ชุด ๑๓๙ - ๑๓๙ 

 ๘.๒ โปรแกรมสำนักงาน Microsoft Office 

2016 

ชุด ๔๔ - ๔๔ 

๙. ซอฟต>แวร>ทางสถาป2ตยกรรม 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 ชุดโปรแกรมคำนวณด#านสถิติ ชุด ๖ - ๖ 

 ๑๐.๔ ชุดโปรแกรม ASP ชุด ๒ - ๒ 



 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล อพวช. ประจำป9งบประมาณ ๒๕๖๖ 
 

หน#า     ๔๓ 

รายการครุภัณฑ9 หน#วยนับ ใช*งานปกต ิ รอทดแทน จำนวนรวม 
 ๑๐.๕ โปรแกรมจัดการรูปภาพ ชุด ๑ - ๑ 

 ๑๐.๖ โปรแกรมเขียนแผ?น CD-DVD ชุด ๑ - ๑ 

 ๑๐.๗ โปรแกรมควบคุมระบบบันทึกภาพ

กล#องโทรทัศน>วงจรปúด 

ชุด ๑ - ๑ 

 ๑๐.๘ โปรแกรมท่ีใช#สำหรับจัดการไฟล> PDF ชุด ๒ - ๒ 

 

สถานภาพระบบเครือข5าย 
อพวช. ได#มีการพัฒนาระบบเครือข?ายอย?างต?อเน่ือง เพ่ือให#สอดรับกับการประยุกต>ใช#ร?วมกับ

การปฏิบัติงานด#านต?าง ๆ อย?างมีประสิทธิภาพ โดยแบ?งตามฮาร>ดแวร>และซอฟต>แวร> รายละเอียดดังน้ี 

ตารางท่ี ๓ – ๓  สถานภาพระบบเครือขTาย 

รายการครุภัณฑ9 หน#วยนับ ใช*งานได*ด ี รอทดแทน จำนวนรวม 

ฮาร9ดแวร9 (Hardware)     

๑. เคร่ืองคอมพิวเตอร>แม?ข?าย เคร่ือง   ๒๘ 

 ๑.๑ เคร่ืองคอมพิวเตอร>แม?ข?าย แบบท่ี ๒ เคร่ือง ๒ ๑๐ ๑๒ 

 ๑.๒ แผงวงจรเคร่ืองคอมพิวเตอร>แม?ข?าย 

ชนิด Blade  สำหรับตู# Enclosure/Chassis 

เคร่ือง ๓ ๑๓ ๑๖ 

๒. เคร่ืองสำรองไฟฟrา เคร่ือง   ๖ 

 ๒.๑ เคร่ืองสำรองไฟฟrา ขนาด 3000 VA เคร่ือง - ๑ ๑ 

 ๒.๒ เคร่ืองสำรองไฟฟrา ขนาด 1500 VA เคร่ือง ๒ ๓ ๕ 

๓. อุปกรณ>จัดเก็บและบันทึกข#อมูล/สำรองข#อมูล ชุด   ๓๘ 

 ๓.๑ ฮาร>ดดิสก>เคร่ืองแม?ข?ายคอมพิวเตอร> 

450 GB 

ตัว  ๒ ๒ 

 ๓.๒ ฮาร>ดดิสก>เคร่ืองแม?ข?ายคอมพิวเตอร> 

600 GB 

ตัว ๓๖ - ๓๖ 

๔. อุปกรณ>รักษาความปลอดภัยเครือข?าย เคร่ือง   ๗ 

 ๔.๑ อุปกรณ>ปrองกันเครือข?าย (Firewall) เคร่ือง ๑ ๔ ๕ 

 ๔.๒ อุปกรณ>ปrองกันและตรวจจับการบุกรุก 

      (Intrusion  Preventive System) 

เคร่ือง ๑ - ๑ 

 ๔.๓ อุปกรณ> Proxy Server เคร่ือง ๑ - ๑ 

 



 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล อพวช. ประจำป9งบประมาณ ๒๕๖๖ 
 

หน#า     ๔๔ 

รายการครุภัณฑ9 หน#วยนับ ใช*งานได*ด ี รอทดแทน จำนวนรวม 

๕. อุปกรณ>บริหารจัดการเครือข?าย เคร่ือง   ๑๓ 

 ๕.๑ ระบบบริหารจัดการอุปกรณ>เครือข?าย 

  (Network Management) 

เคร่ือง ๑ - ๑ 

 ๕.๒ อุปกรณ>ควบคุมระบบกระจายสัญญาณ 

เครือข?ายไร#สาย Wireless LAN 

Controller (for HA/Redundant) 

เคร่ือง ๒ - ๒ 

 ๕.๓ อุปกรณ>บริหารจัดการแบนด>วิดท>เครือข?าย เคร่ือง ๑ - ๑ 

 ๕.๔ อุปกรณ> Network Load Balance เคร่ือง - ๒ ๒ 

 ๕.๕ อุปกรณ>กระจายสัญญาณหลัก 

(Core Switch) 

เคร่ือง - ๒ ๒ 

 ๕.๖ อุปกรณ> NAC Guest Server เคร่ือง - ๑ ๑ 

 ๕.๗ อุปกรณ> KVM Switch เคร่ือง - ๔ ๔ 

๖. อุปกรณ>เครือข?ายชนิดต?อพ?วง ชุด   ๔๓ 

 ๖.๑ อุปกรณ>แปลงสัญญาณ (Media Converter) 

      10 GB 

ตัว ๑๒ - ๑๒ 

 ๖.๒ อุปกรณ>แปลงสัญญาณ (Media Converter) 

1 GB 

ตัว ๑๒ - ๑๒ 

 ๖.๓ อุปกรณ> Print Server ตัว ๑๕ ๔ ๑๙ 

๗. อุปกรณ>กระจายสัญญาณเครือข?าย เคร่ือง   ๔๔ 

 ๗.๑ อุปกรณ>กระจายสัญญาณ ขนาด ๑๒ ช?อง เคร่ือง ๒ - ๒ 

 ๗.๒ อุปกรณ>กระจายสัญญาณ ขนาด ๒๔ ช?อง เคร่ือง ๑๓ ๑๑ ๒๔ 

 ๗.๓ อุปกรณ>กระจายสัญญาณ ขนาด ๒๔ ช?อง 

ชนิด POE 

เคร่ือง ๖ - ๖ 

 ๗.๔ อุปกรณ>กระจายสัญญาณ ขนาด ๔๘ ช?อง เคร่ือง ๘ ๔ ๑๒ 

๘. อุปกรณ>กระจายสัญญาณเครือข?ายไร#สาย เคร่ือง   ๖๗ 

 ๘.๑ อุปกรณ>กระจายสัญญาณไร#สาย ภายนอก เคร่ือง ๕ ๒ ๗ 

 ๘.๒ อุปกรณ>กระจายสัญญาณไร#สาย ภายใน เคร่ือง ๔๐ ๒๐ ๖๐ 

ซอฟต9แวร9 (Software)     

๙. ระบบปฏิบัติการเคร่ืองคอมพิวเตอร>แม?ข?าย ชุด   ๗ 



 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล อพวช. ประจำป9งบประมาณ ๒๕๖๖ 
 

หน#า     ๔๕ 

รายการครุภัณฑ9 หน#วยนับ ใช*งานได*ด ี รอทดแทน จำนวนรวม 

๑๐. ซอฟต>แวร>บริหารจัดการระบบเครือข?ายและ

ฐานข#อมูล 

ชุด   ๒๑ 

๑๑. โปรแกรมระบบจัดเก็บรักษาข#อมูลการจราจรทาง

คอมพิวเตอร> 

ชุด ๑ - ๑ 

 



 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล อพวช. ประจำป9งบประมาณ ๒๕๖๖ 
 

หน#า     ๔๖ 

 
ภาพท่ี ๓ - ๑  ผังแสดงสถาป3ตยกรรมโครงข<ายคอมพิวเตอรA (Network Infrastructure) ขององคAการพิพิธภัณฑAวิทยาศาสตรAแห<งชาติ
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แผนปฏิบัติการดิจิทัล อพวช. ประจำป9งบประมาณ ๒๕๖๖ 
 

หน#า     ๔๗ 

บทท่ี ๔ 
แนวทางการปฏิบัติ และการดำเนินงาน 

 
วัตถุประสงค,ของการจัดทำแนวทางการปฏิบัติ และการดำเนินงาน 

๑. เพื่อเป0นเครื ่องมือในการบริหารจัดการงบประมาณด#านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 

อพวช. ให#บรรลุผลสำเร็จตามแผนท่ีได#วางแผนไว# 

๒. เพ่ือเป0นคูPมือ แนวทางปฏิบัติงานของผู#ปฏิบัติงาน 

๓. เพ่ือเป0นเคร่ืองมือในการบริหาร และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 

ประโยชน(ของแผนปฏิบัติการ 
๑. การจัดทำแผนปฏิบัติการเป0นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานด#านการพัฒนาเทคโนโลยี

ดิจิทัลเพ่ือควบคุมการดำเนินงานให#เป0นไปอยPางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

๒. มีทิศทางการดำเนินงานท่ีชัดเจน 

๓. มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตรงตามความต#องการ 
๔. ผู#มีสPวนรPวมท้ังภายใน และภายนอกทราบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ภายในอนาคต 

แผนการดำเนินงานด#านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล แบPงออกเป0น ๗ หัวข#อ ตามเกณฑ[การ

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

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประกอบด#วย 

๑. การกำกับดูแลด#านเทคโนโลยีดิจิทัล และแผนปฏิบัติการดิจิทัลขององค[กร (Digital 

Governance and Roadmap) 

๒. การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช#กับทุกสPวนขององค[กร (Digital Transformation) 

๓. การบูรณาการเช่ือมโยงข#อมูล และการดำเนินงานรPวมกันระหวPางหนPวยงาน 

๔. การกำกับดูแลข#อมูล และการบริหารจัดการข#อมูลขนาดใหญPขององค[กร 

๕. การบริหารความม่ันคงปลอดภัยของสารสนเทศ 

๖. การบริหารความตPอเน่ืองทางธุรกิจและความพร#อมใช#ของระบบ 

๗. การดำเนินการด#านการบริหารจัดการการใช#ทรัพยากรอยPางเหมาะสม 

 

 



 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล อพวช. ประจำป9งบประมาณ ๒๕๖๖ 
 

หน#า     ๔๘ 

ตารางท่ี ๔ – ๑ แผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำป:งบประมาณ ๒๕๖๖ 
 

ป" ๒๕๖๕ ป" ๒๕๖๖ 

กิจกรรม ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
 

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

๑. การกำกับดูแลด@านเทคโนโลยีดิจิทัล และแผนปฏิบัติการดิจิทัลขององคKกร (Digital Governance and Roadmap) 

๑.๑  (ร&าง) ทบทวนกฎบัตร/นโยบาย และกรอบการดำเนินงานด=านดิจิทัล ประจำป@งบประมาณ ๒๕๖๗ 
            

๑.๒  นำเสนอ (ร&าง) ทบทวนกฎบัตร/นโยบาย และกรอบการดำเนินงานด=านดิจิทัล ประจำป@งบประมาณ 
๒๕๖๗ ต&อคณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และคณะกรรมการ อพวช. เพื่อขอความ
เห็นชอบกฏบัตรฯ  

            

๑.๓ เผยแพร&นโยบาย และกรอบการดำเนินงานด=านดิจิทัล ประจำป@งบประมาณ ๒๕๖๗ 
            

๑.๔ ทบทวนแผนปฏิบัติการด=านดิจิทัล ประจำป@งบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๗ (Digital Roadmap) 
      และจัดทำ (ร&าง) แผนปฏิบัติการด=านดิจิทัล ประจำป@งบประมาณ ๒๕๖๗ (Action Plan) 

            

๑.๕ นำเสนอ (ร&าง)แผนปฏิบัติการด=านดิจิทัล ประจำป@งบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๗ 
 (ฉบับทบทวนป@ ๒๕๖๗) และจัดทำ (ร&าง) แผนปฏิบัติการด=านดิจิทัล ประจำป@งบประมาณ ๒๕๖๗ ต&อ

คณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขอความเห็นชอบ 

            

๑.๖ ทบทวนคู&มือการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำป@งบประมาณ ๒๕๖๗ 
            

๑.๗ เสนอคู&มอืการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (ฉบับทบทวนป@ ๒๕๖๗) ต&อคณะอนุกรรมการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัล 

            

๑.๘ ดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการ ประจำป@งบประมาณ ๒๕๖๖ 
            

๑.๙ บูรณาการในเรื่องกำกับดูแลกิจการที่ดีด=านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล 
            



 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล อพวช. ประจำป9งบประมาณ ๒๕๖๖ 
 

หน#า     ๔๙ 

 
ป" ๒๕๖๕ ป" ๒๕๖๖ 

กิจกรรม ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
 

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

๑.๑๐ สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อติดตามมาตรฐาน และประสิทธิผลของการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีดิจิทัล 

            

๑.๑๑ รายผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ต&อคณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และ
คณะกรรมการ อพวช. 

            

๒. การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช@กับทุกสbวนขององคKกร (Digital Transformation) 

๒.๑ ดำเนินการตามแนวทางการกำกับดูแลสถาปrตยกรรมองคsกร (EA Governance) 
            

๒.๒ บริหารจัดการโครงการ (Project Management) 
            

๒.๓ จัดอบรมพัฒนาทักษะความเข=าใจ และใช=เทคโนโลยีดจิิทัล (Digital Literacy) 
            

๒.๔ บริหารจัดการด=านคุณภาพ (Quality Management) *ตามแผนการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
            

๒.๕ สรุปผลการดำเนินงานเพื่อนำมาวิเคราะหs และปรับปรุง 
            

๓. การบูรณาการเชื่อมโยงข@อมูล และการดำเนินงานรbวมกันระหวbางหนbวยงาน 

๓.๑ พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรขององคsกร (Enterprise Resource Planning : ERP) 
            

๓.๒ พัฒนาการเชื่อมโยงข=อมูลกับหน&วยงานภายนอก 
            

๓.๓ สรุปผลการดำเนินงานเพื่อนำมาวิเคราะหs และปรับปรุง 
            

๔. การกำกับดูแลข@อมูล และการบริหารจัดการข@อมูลขนาดใหญbขององคKกร  

๔.๑ ทบทวนแนวทางการกำหนดโครงสร=าง การบริหารจัดการ และกระบวนการกำกับดูแลข=อมูลขนาดใหญ& 
            

Q4/65 

Q4/65 

Q4/65 

Review 2565 

Review 2565 



 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล อพวช. ประจำป9งบประมาณ ๒๕๖๖ 
 

หน#า     ๕๐ 

 
ป" ๒๕๖๕ ป" ๒๕๖๖ 

กิจกรรม ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
 

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

๔.๒ กำกับดูแลข=อมูล และบริหารจัดการข=อมูลขนาดใหญ& 
            

๔.๒ ประเมินคุณภาพ และความคุ=มทุนของการบริหารจัดการข=อมูลขนาดใหญ& 
            

๔.๓ วิเคราะหs และประเมินประสิทธิผลของการดำเนินงานเพื่อนำมาปรับปรุง และพัฒนากระบวนการ 
            

๕. การบริหารความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ  

๕.๑ ทบทวนแนวทางการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
            

๕.๒ ทบทวนนโยบายการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด=านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
            

๕.๓ ดำเนินงานด=านการบริหารความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
            

๕.๔ วิเคราะหs และประเมินประสิทธิผลของการดำเนินงานเพื่อนำมาปรับปรุง และพัฒนา 
            

๖. การบริหารความตbอเนื่องทางธุรกิจและความพร@อมใช@ของระบบ 

๖.๑ ทบทวนกระบวนการดำเนินงานด=านการความพร=อมใช=ของระบบ 
            

๖.๒ ปรับปรุงกระบวนการจัดเก็บคอนฟÜกูเรชั่น 
            

๖.๓ ฃ&อมบำรุงระบบการจัดการความพร=อมใช=ของระบบและการจัดเก็บคอนฟÜกูเรชั่น 
            

๖.๔ ทบทวนและปรับปรุงแผนการจัดการด=านเทคโนโลยีสารสนเทศในเหตุการณsผิดปกต ิ
            

๖.๕ ทบทวนแนวทางการร=องขอบริการ และการแก=ไขปrญหาด=านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
            

๖.๖ ดำเนินงานตามการร=องขอบริการ และแก=ไขปrญหาด=านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
            

๖.๕ วิเคราะหs และประเมินประสิทธิผลของการดำเนินงานเพื่อนำมาปรับปรุง และพัฒนา 
            

Review 2565 

Review 2565 

Review 2565 

Review 2565 



 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล อพวช. ประจำป9งบประมาณ ๒๕๖๖ 
 

หน#า     ๕๑ 

 
ป" ๒๕๖๕ ป" ๒๕๖๖ 

กิจกรรม ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
 

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

๗. การดำเนินการด@านการบริหารจัดการการใช@ทรัพยากรอยbางเหมาะสม 

๗.๑ ทบทวนกระบวนการบริหารจัดการด=านทรัพยากรสารสนเทศ 
            

๗.๒ ทบทวนแนวทางการเลือกใช=เทคโนโลยีที่เปâนมิตรต&อสิ่งแวดล=อม 
            

๗.๓ ดำเนินการตามแนวปฏิบัติด=านการจัดการทรัพยากร และการเลือกใช=เทคโนโลยีที่เปâนมิตรต&อ
สิ่งแวดล=อม 

            

๗.๔ วิเคราะหs และประเมินประสิทธิผลของการดำเนินงานเพื่อนำมาปรับปรุง และพัฒนา 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Review 2565 



 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล อพวช. ประจำป9งบประมาณ ๒๕๖๖ 
 

หน#า     ๕๒ 

การจัดลำดับความสำคัญของโครงการ (Prioritization) 
การจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน (Initiative Prioritization) ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล 

องคLการพิพิธภัณฑLวิทยาศาสตรLแหTงชาติ แบTงออกเปWน ๔ ยุทธศาสตรL จากจำนวนโครงการ ๒๔ โครงการ 

โดยได#พิจารณาวางแผนการดำเนินโครงการเพื่อรองรับการดำเนินงาน และสอดคล#องตามแผนปฏิบัติการ

ดิจิทัล อพวช. ประจำป̀ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ (Masterplan)   

แนวทางการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ (Prioritization)  

แนวทางการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ ชTวยให#โครงการมีความสอดคล#อง บูรณาการ

กับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับที่ ๖ และแผนปฏิบัติงานประจำป` ๒๕๖๖ อพวช. รวมถึงมีการพิจารณา

เงื ่อนไข และข#อกำหนดตTาง ๆ ในการดำเนินโครงการตามแผนงาน โดยวิธีนำเมทริกสLการจัดลำดับ

ความสำคัญ (Prioritization Matrix) มาใช# ประกอบด#วย ๒ แกนหลัก ซึ ่งแสดงถึงหลักเกณฑLในการ

จัดลำดับความสำคัญขององคLกร ๒ หลักเกณฑL ได#แกT ระดับความสำคัญเชิงกลยุทธL (แกนตั้ง) และระดับ

การปรับเปลี่ยนองคLกร (แกนนอน) รวมถึงได#มีการพิจารณาแผนการดำเนินการ โดยในแตTละแกนจะมีการ

กำหนดระดับคะแนน ดังน้ี 

ตารางท่ี ๔ – 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#นยังสามารถแบTงความสำคัญ

ของโครงการท่ีเกิดข้ึนได# ๓ ประเภท  ดังน้ี 

๑. โครงการที่มีความสำคัญสูง เปWนโครงการที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธLในระดับสูง และมี

ระดับการปรับเปล่ียนองคLกรน#อย 

๒. โครงการที่มีความสำคัญปานกลาง เปWนโครงการที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธLในระดับ 

ปานกลาง และมีระดับการปรับเปล่ียนองคLกรปานกลาง 

๓. โครงการที่มีความสำคัญต่ำ เปWนโครงการท่ีมีความสำคัญเชิงกลยุทธLในระดับน#อย และมี

ระดับการปรับเปล่ียนองคLกรมาก 



 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล อพวช. ประจำป9งบประมาณ ๒๕๖๖ 
 

หน#า     ๕๓ 

โดยในป`งบประมาณ ๒๕๖๖ ได#มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ และแยกได#ตาม

ยุทธศาสตรL ๔ ยุทธศาสตรL ดังตTอไปน้ี 

ตารางท่ี ๔ – ๓  การจัดลำดับความสำคัญของโครงการในปKงบประมาณ ๒๕๖๖ 

ยุทธศาสตร* โครงการ 
ระดับ

ความสำคัญ
เชิงกลยุทธ7 

ระดับการ 
ปรับเปล่ียนองค.กร คะแนนเฉล่ีย ความสำคัญ 

ยุทธศาสตรTท่ี ๑ 

วางรากฐาน

เทคโนโลยีดิจิทัล 

อุปกรณLกระจายสัญญาณเครือขTายไร#

สาย (Access Point Indoor)  ๒๐ ชุด 
๕ ๕ ๕ สูง 

พัฒนา และปรับปรุงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร 
๕ ๕ ๕ สูง 

จ#างเหมาดูแลพัฒนา ระบบเครือขTาย

องคLกร 
๕ ๔ ๕ สูง 

ระบบบริหารจัดการโปรแกรม

สำนักงาน (Office 365)   
๔ ๕ ๕ สูง 

จัดจ#างผู#ให#บริการระบบประมวลผล

กลุTมเมฆ (Cloud Computing) 
๕ ๔ ๕ สูง 

จ#างบริการ Cloud สำหรับกู#คืน

ระบบรับสถานการณLฉุกเฉิน  

และภัยพิบัติ 

(Disaster Recovery Planning) 

๓ ๕ ๔ ปานกลาง 

ตTออายุการรับประกันอุปกรณLระบบ

เครือขTาย 
(โครงการจPางบำรุงรักษาและปSองกันระบบ

คอมพิวเตอรUและเครือขXาย) 

๕ ๔ ๕ สูง 

ตTออายุโปรแกรมปáองกันและกำจัด

ไวรัสคอมพิวเตอรL 
(โครงการจPางบำรุงรักษาและปSองกันระบบ

คอมพิวเตอรUและเครือขXาย) 

๕ ๔ ๕ สูง 

เชTาโดเมน ๕ ป̀ TSM ๕ ๑ ๓ ปานกลาง 

คTาจ#างท่ีปรึกษาจัดทำสถาปrตยกรรม

องคLกร ระยะท่ี ๒ 
๔ ๓ ๕ สูง 

คTาปรับปรุงและซTอมแซมระบบ

เครือขTาย 
๑ ๓ ๒ ต่ำ 



 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล อพวช. ประจำป9งบประมาณ ๒๕๖๖ 
 

หน#า     ๕๔ 

ยุทธศาสตร* โครงการ 
ระดับ

ความสำคัญ
เชิงกลยุทธ7 

ระดับการ 
ปรับเปล่ียนองค.กร คะแนนเฉล่ีย ความสำคัญ 

บำรุงรักษาซอฟตLแวรLคอมพิวเตอรL ๕ ๔ ๕ สูง 

จ#างทำความสะอาดครุภัณฑL

คอมพิวเตอรL 
๑ ๓ ๒ ต่ำ 

จ#างเหมาดำเนินงานพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
๓ ๕ ๔ ปานกลาง 

จ#างบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบ 

ERP 
๓ ๕ ๔ ปานกลาง 

บำรุงรักษาคอมพิวเดตอรLลูกขTาย ๓ ๕ ๔ ปานกลาง 

คTาบริการส่ือสารโทรคมนาคม 

(Internet Service) 
๔ ๕ ๕ สูง 

จัดหาวัสดุคอมพิวเตอรL ๓ ๕ ๔ ปานกลาง 

ยุทธศาสตรTท่ี ๒ 

สร#างทักษะดิจิทัล 

ของบุคลากร 

โครงการพัฒนาทักษะความเข#าใจ 

และใช#เทคโนโลยีดิจิทัล 

(Digital Literacy) 

ด#านการรับรู#และเข#าถึงโลกดิจิทัล 

๔ ๕ ๕ สูง 

 พัฒนาบุคลากรด#าน IT (Admin) ๔ ๕ ๕ สูง 

ยุทธศาสตรTท่ี ๓

มุTงสูTองคLกรดิจิทัล 

 

ระบบจัดเก็บข#อมูล Bigdata สำหรับ

ใช#ในการวิเคราะหLพฤติกรรมผู#เข#าชม

พิพิธภัณฑL 

๕ ๔ ๕ สูง 

ระบบบริการผู#เข#าชม ระยะท่ี ๒ ๕ ๔ ๕ สูง 

ยุทธศาสตรTท่ี ๔ 

ยกระดับ

พิพิธภัณฑL 

แหTงอนาคต 

ระบบนิทรรศการเสมือนด#าน วทน. 

บน Platform Metaverse 
๕ ๔ ๕ สูง 

พัฒนาระบบ Smart AI Curator 

ระยะท่ี ๑ 
๕ ๔ ๕ สูง 

 

งบประมาณดAานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปJงบประมาณ ๒๕๖๖ 
ในป̀งบประมาณประจำป` ๒๕๖๖ อพวช. ได#รับการจัดสรรงบประมาณด#านการพัฒนาเทคโนโลยี

ดิจ ิท ัล ทั ้งสิน ๘๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดสิบเอ็ดล#านหนึ ่งแสนบาทถ#วน) โดยแบTงเปWน งบลงทุน 

๕๗,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห#าสิบเจ็ดล#านสามแสนบาทถ#วน) และงบเงินอุดหนุน ๒๖,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท  ยี่สิบ



 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล อพวช. ประจำป9งบประมาณ ๒๕๖๖ 
 

หน#า     ๕๕ 

หกล#านเก#าแสนบาทถ#วน) โดยแบTงเปWนงบอุดหนุนที่ได#รับจัดสรร ๒,๙๐๐,๐๐๐ บาท (สองล#านเก#าแสนบาทถ#วน) 

และงบอุดหนุนจัดสรรจากสำนักอ่ืน ๆ ๒๓,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ย่ีสิบสามล#านเก#าแสนบาทถ#วน)  

 

 

 

ภาพท่ี ๔ - ๑  แสดงงบประมาณท่ีไดZรับจัดสรร ประจำปKงบประมาณ ๒๕๖๖ 

 



 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล อพวช. ประจำป9งบประมาณ ๒๕๖๖ 
 

หน#า     ๕๖ 

 
ภาพท่ี ๔ - ๒  แผนการดำเนินงานดZานการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 

ปKงบประมาณ ๒๕๖๖ แยกตามยุทธศาสตรT 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล อพวช. ประจำป9งบประมาณ ๒๕๖๖ 
 

หน#า     ๕๗ 

ตารางท่ี ๔ – ๔ แผนบริหารโครงการ (งบลงทุน) ป9งบประมาณ ๒๕๖๖ 
  หน#วยนับ : ล+านบาท 

กิจกรรม/รายการ งบประมาณ ป/งบประมาณ 2566 

ต.ค.65 พ.ย.65 ธ.ค.65 ม.ค.66 ก.พ.66 มี.ค.66 เม.ย.66 พ.ค.66 มิ.ย.66 ก.ค.66 ส.ค.66 ก.ย.66 

๑. ระบบนิทรรศการเสมือน ดBาน วทน. บน Platform Metaverse ๓๐.๐๐๐๐             

๑. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ2าง              

๑.๑  จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาได2แล2วเสร็จ+อนุมัติ              

๑.๒  ดำเนินการประกวดราคา+จัดหาผู2รับจ2างได2แล2วเสร็จ              

๑.๓  ลงนามสัญญา              

๒. การสJงมอบงาน/กJอสร2าง              

๑.๑ ครุภัณฑO    งวด ๑ งวด ๒  งวด ๓       

๑.๒ สิ่งกJอสร2าง              

๓. การเบิกจJาย (จำนวนเงิน)              

๑.๑ ประมาณการ ๓๐.๐๐๐๐   ๓.๐๐๐๐ ๑๘.๐๐๐๐  ๙.๐๐๐๐       

๒. พัฒนาระบบ Smart AI Curator ระยะ ที่ ๑ ๑๕.๐๐๐๐             

๑. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ2าง              

๑.๑  จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาได2แล2วเสร็จ+อนุมัติ              

๑.๒  ดำเนินการประกวดราคา+จัดหาผู2รับจ2างได2แล2วเสร็จ              

๑.๓  ลงนามสัญญา              

๒. การสJงมอบงาน/กJอสร2าง              

๑.๑ ครุภัณฑO    งวด ๑ งวด ๒  งวด ๓       

๑.๒ สิ่งกJอสร2าง              

๓. การเบิกจJาย (จำนวนเงิน)              

๑.๑ ประมาณการ ๑๕.๐๐๐๐   ๑.๕๐๐๐ ๙.๐๐๐  ๔.๕๐๐๐       



 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล อพวช. ประจำป9งบประมาณ ๒๕๖๖ 
 

หน#า     ๕๘ 

  หน#วยนับ : ล+านบาท 
กิจกรรม/รายการ งบประมาณ ป/งบประมาณ 2566 

ต.ค.65 พ.ย.65 ธ.ค.65 ม.ค.66 ก.พ.66 มี.ค.66 เม.ย.66 พ.ค.66 มิ.ย.66 ก.ค.66 ส.ค.66 ก.ย.66 

๓. ระบบจัดเก็บขBอมูล Bigdata สำหรับใชBในการวิเคราะหhพฤติกรรม 

   ผูBเขBาชมพิพิธภัณฑh 

๗.๕๐๐๐             

๑. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ2าง              

๑.๑ จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาได2แล2วเสร็จ+อนุมัติ              

๑.๒ ดำเนินการประกวดราคา+จัดหาผู2รับจ2างได2แล2วเสร็จ              

๑.๓ ลงนามสัญญา              

๒. การสJงมอบงาน/กJอสร2าง              

๑.๑ ครุภัณฑO    งวด ๑ งวด ๒  งวด ๓       

๑.๒ สิ่งกJอสร2าง              

๓. การเบิกจJาย (จำนวนเงิน)              

๑.๑ ประมาณการ ๗.๕๐๐๐   ๐.๗๕๐๐ ๔.๕๐๐๐  ๒.๒๕๐๐       

๔. ระบบบริการผูBเขBาชม ระยะที่ ๒ ๓.๕๐๐๐             

๑. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ2าง              

๑.๑ จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาได2แล2วเสร็จ+อนุมัติ              

๑.๒ ดำเนินการประกวดราคา+จัดหาผู2รับจ2างได2แล2วเสร็จ              

๑.๓ ลงนามสัญญา              

๒. การสJงมอบงาน/กJอสร2าง              

๑.๑ ครุภัณฑO    งวด ๑ งวด ๒  งวด ๓       

๑.๒ สิ่งกJอสร2าง              

๓. การเบิกจJาย (จำนวนเงิน)              

๑.๑ ประมาณการ ๓.๕๐๐๐   ๐.๓๕๐๐ ๒.๑๐๐๐  ๑.๐๕๐๐       



 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล อพวช. ประจำป9งบประมาณ ๒๕๖๖ 
 

หน#า     ๕๙ 

  หน#วยนับ : ล+านบาท 
กิจกรรม/รายการ งบประมาณ ป/งบประมาณ 2566 

ต.ค.65 พ.ย.65 ธ.ค.65 ม.ค.66 ก.พ.66 มี.ค.66 เม.ย.66 พ.ค.66 มิ.ย.66 ก.ค.66 ส.ค.66 ก.ย.66 

๕. อุปกรณhกระจายสัญญาณเครือขqายไรBสาย (Access Point Indoor) ๑.๓๐๐๐             

๑. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ2าง              

๑.๑  จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาได2แล2วเสร็จ+อนุมัติ              

๑.๒  ดำเนินการประกวดราคา+จัดหาผู2รับจ2างได2แล2วเสร็จ              

๑.๓  ลงนามสัญญา              

๒. การสJงมอบงาน/กJอสร2าง              

๑.๑ ครุภัณฑO       งวด ๑       

๑.๒ สิ่งกJอสร2าง              

๓. การเบิกจJาย (จำนวนเงิน)              

๑.๑ ประมาณการ ๑.๓๐๐๐      ๑.๓๐๐๐       

รวมทั้งสิ้น ๕๗.๓๐๐๐ - - ๕.๖๐๐๐ ๓๓.๖๐๐๐ - ๑๘.๑๐๐๐ - - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล อพวช. ประจำป9งบประมาณ ๒๕๖๖ 
 

หน#า     ๖๐ 

ตารางท่ี ๔ – ๕ แผนเบิกจBายงบประมาณ (งบเงินอุดหนุน) ป9งบประมาณ ๒๕๖๖ 
     หน#วยนับ : ล+านบาท 

กิจกรรม/รายการ 
จำนว

น 

ราคาตqอ

หนqวย 
งบประมาณ 

ป/งบประมาณ 2565 
หมายเหต ุ

ต.ค.๖๔ พ.ย.๖๔ ธ.ค.๖๔ ม.ค.๖๕ ก.พ.๖๕ มี.ค.๖๕ เม.ย.๖๕ พ.ค.๖๕ มิ.ย.๖๕ ก.ค.๖๕ ส.ค.๖๕ ก.ย.๖๕ 

๑. คJาจ2างเหมาดูแลพัฒนา

ระบบเครือขJายองคOกร 

๑๒ 

เดือน 

๐.๒๐๐๐ ๒.๔๐๐๐ ๐.๒๐๐๐ ๐.๒๐๐๐ ๐.๒๐๐๐ ๐.๒๐๐๐ ๐.๒๐๐๐ ๐.๒๐๐๐ ๐.๒๐๐๐ ๐.๒๐๐๐ ๐.๒๐๐๐ ๐.๒๐๐๐ ๐.๒๐๐๐ ๐.๒๐๐๐  

๒. วัสดุคอมพิวเตอรO ๒ ครั้ง ๐.๕๐๐๐ ๐.๕๐๐๐ ๐.๒๕๐๐ - - - - - ๐.๒๕๐๐ - - - - -  

รวม   ๒.๙๐๐๐ ๐.๔๕๐๐ ๐.๒๐๐๐ ๐.๒๐๐๐ ๐.๒๐๐๐ ๐.๒๐๐๐ ๐.๒๐๐๐ ๐.๔๕๐๐ ๐.๒๐๐๐ ๐.๒๐๐๐ ๐.๒๐๐๐ ๐.๒๐๐๐ ๐.๒๐๐๐  

๑. ระบบบริหารจัดการ

โปรแกรมสำนักงาน 

(Office 365)   

๑ ครั้ง ๓.๒๐๐๐ ๓.๒๐๐๐ - - - ๓.๒๐๐๐ - - - - - - - - ๔๐๐ ลิขสิทธิ์ 

๒. โครงการจัดจ2างผู2ให2

บริการระบบประมวลผล

กลุJมเมฆ (Cloud 

Computing) 

๑๒ 

เดือน 

๐.๒๐๘๓ ๒.๕๐๐๐ ๐.๒๐๘๓ ๐.๒๐๘๓ ๐.๒๐๘๓ ๐.๒๐๘๓ ๐.๒๐๘๓ ๐.๒๐๘๓ ๐.๒๐๘๓ ๐.๒๐๘๓ ๐.๒๐๘๓ ๐.๒๐๘๓ ๐.๒๐๘๓ ๐.๒๐๘๗  

๓. จ2างบริการ Cloud 

สำหรับกู2คืนระบบรับ

สถานการณOฉุกเฉินและ

ภัยพิบัติ (Disaster 

Recovery Planning) 

๑๒ 

เดือน 

๐.๒๐๐๐ ๒.๔๐๐๐ ๐.๒๐๐๐ ๐.๒๐๐๐ ๐.๒๐๐๐ ๐.๒๐๐๐ ๐.๒๐๐๐ ๐.๒๐๐๐ ๐.๒๐๐๐ ๐.๒๐๐๐ ๐.๒๐๐๐ ๐.๒๐๐๐ ๐.๒๐๐๐ ๐.๒๐๐๐  

๔. จ2างตJออายุการรับประกัน

อุปกรณOระบบเครือขJาย  

๔ ครั้ง ๑.๕๐๐๐ ๖.๐๐๐๐ - - ๑.๕๐๐๐ - - ๑.๕๐๐๐ - - ๑.๕๐๐๐ - - ๑.๕๐๐๐  



 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล อพวช. ประจำป9งบประมาณ ๒๕๖๖ 
 

หน#า     ๖๑ 

     หน#วยนับ : ล+านบาท 

กิจกรรม/รายการ 
จำนว

น 

ราคาตqอ

หนqวย 
งบประมาณ 

ป/งบประมาณ 2565 
หมายเหต ุ

ต.ค.๖๔ พ.ย.๖๔ ธ.ค.๖๔ ม.ค.๖๕ ก.พ.๖๕ มี.ค.๖๕ เม.ย.๖๕ พ.ค.๖๕ มิ.ย.๖๕ ก.ค.๖๕ ส.ค.๖๕ ก.ย.๖๕ 

๕. ตJออายุโปรแกรมป�องกัน

และกำจัดไวรัส

คอมพิวเตอรO  

๑ ครั้ง ๐.๖๕๐๐ ๐.๖๕๐๐ - - - ๐.๖๕๐๐ - - - - - - - -  

๖. โดเมน ๕ ปÄ TSM , 

thailandnstfair.com, 

ฯลฯ 

๒ ครั้ง ๐.๐๗๕๐ ๐.๑๕๐๐ - - ๐.๐๗๕๐ - - - - - ๐.๐๗๕๐ - - -  

๗. คJาจ2างที่ปรึกษาจัดทำ

สถาปâตยกรรมองคOกร  

๓ ครั้ง ๐.๑๘๓๓ ๒.๒๐๐๐ - - ๐.๗๓๓๓ - - - - - - ๐.๗๓๓๓ - ๐.๗๓๓๔ ระยะที่ ๒ 

๘. คJาปรับปรุงและซJอมแซม

ระบบเครือขJาย 

๑ ครั้ง ๐.๓๐๐๐ ๐.๓๐๐๐ - - - - - - - ๐.๓๐๐๐ - - - -  

๙. จ2างบำรุงรักษาซอฟตOแวรO

คอมพิวเตอรO  

๒ ครั้ง ๑.๐๐๐๐ ๒.๐๐๐๐ - - ๑.๐๐๐๐ - - - - - ๑.๐๐๐๐ - - -  

๑๐. คJาจ2างทำความสะอาด

ครุภัณฑOคอมพิวเตอรO 

๑ ครั้ง ๐.๑๐๐๐ ๐.๑๐๐๐ - - - - - - - ๐.๑๐๐๐ - - - -  

๑๑. จ2างเหมาดำเนินงาน

พัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

๑ เดือน ๐.๐๘๓๓ ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๘๓๓ ๐.๐๘๓๓ ๐.๐๘๓๓ ๐.๐๘๓๓ ๐.๐๘๓๓ ๐.๐๘๓๓ ๐.๐๘๓๓ ๐.๐๘๓๓ ๐.๐๘๓๓ ๐.๐๘๓๓ ๐.๐๘๓๓ ๐.๐๘๓๗  

๑๒. คJาจ2างบริการดูแลและ

บำรุงรักษาระบบ ERP  

  ๑๒ เดือน ๐.๐๘๓๓ ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๘๓๓ ๐.๐๘๓๓ ๐.๐๘๓๓ ๐.๐๘๓๓ ๐.๐๘๓๓ ๐.๐๘๓๓ ๐.๐๘๓๓ ๐.๐๘๓๓ ๐.๐๘๓๓ ๐.๐๘๓๓ ๐.๐๘๓๓ ๐.๐๘๓๗ ๔ ระบบ 



 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล อพวช. ประจำป9งบประมาณ ๒๕๖๖ 
 

หน#า     ๖๒ 

     หน#วยนับ : ล+านบาท 

กิจกรรม/รายการ 
จำนว

น 

ราคาตqอ

หนqวย 
งบประมาณ 

ป/งบประมาณ 2565 
หมายเหต ุ

ต.ค.๖๔ พ.ย.๖๔ ธ.ค.๖๔ ม.ค.๖๕ ก.พ.๖๕ มี.ค.๖๕ เม.ย.๖๕ พ.ค.๖๕ มิ.ย.๖๕ ก.ค.๖๕ ส.ค.๖๕ ก.ย.๖๕ 

๑๓. บำรุงรักษาระบบ

บริหารจัดการ

คอมพิวเตอรOลูกขJาย 

๑ ครั้ง ๐.๖๐๐๐ ๐.๖๐๐๐ - - - ๐.๖๐๐๐ - - - - - - - -  

๑๔. คJาบริการสื่อสาร

โทรคมนาคม  

๑๒ เดือน ๐.๑๕๐๐ ๑.๘๐๐๐ ๐.๑๕๐๐ ๐.๑๕๐๐ ๐.๑๕๐๐ ๐.๑๕๐๐ ๐.๑๕๐๐ ๐.๑๕๐๐ ๐.๑๕๐๐ ๐.๑๕๐๐ ๐.๑๕๐๐ ๐.๑๕๐๐ ๐.๑๕๐๐ ๐.๑๕๐๐ (Internet Service) 

รวมเงิน   ๒๓.๙๐๐๐ ๐.๗๒๔๙ ๐.๗๒๔๙ ๔.๐๓๓๒ ๕.๑๗๔๙ ๐.๗๒๔๙ ๒.๒๒๔๙ ๐.๗๒๔๙ ๑.๑๒๔๙ ๓.๒๙๙๙ ๑.๔๕๘๒ ๐.๗๒๔๙ ๒.๙๕๙๕  

 



 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล อพวช. ประจำป9งบประมาณ ๒๕๖๖ 
 

หน#า     ๖๓ 

ตัวชี้วัด และความเสี่ยงโครงการ 
โครงการ/กิจกรรมที่ได#รับงบประมาณประจำป< ๒๕๖๖ เป@นสBวนหนึ่งของแผนปฏิบัติการ 

อพวช. ป< ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ ที่ได#มีกำหนดไว# เป@นการเตรียมความพร#อมด#านโครงสร#างพื ้นฐานด#าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการเตรียมความพร#อมด#านบุคลากร ท้ังบุคลากรท่ีเป@นผู#ใช#งานระบบสารสนเทศ

และการสื่อสาร และบุคลากรที่ดูแลระบบสารสนเทศและการสื่อสารขององคZการพิพิธภัณฑZวิทยาศาสตรZ

แหBงชาติ รวมท้ังพัฒนาความรู#ของบุคลากรนำไปสูBองคZกร แหBงการเรียนรู# สอดคล#องกับทิศทางด#าน

เทคโนโลยีดิจิทัลในป_จจุบัน และอนาคต เพื่อยกระดับขีด ความสามารถเชิงดิจิทัลขององคZการพิพิธภัณฑZ

วิทยาศาสตรZแหBงชาติ สูBการเป@นองคZกรดิจิทัล โดยมีผลสำเร็จ (ประโยชนZท่ีประชาชนจะได#รับ) ดังตBอไปน้ี 

๑. มีระบบเครือขBายไร#สายให#บริการอินเตอรZเน็ตครอบคลุมพ้ืนท่ีให#บริการ 

๒. ผู#เข#าชมสามารถทBองเท่ียวพิพิธภัณฑZผBานชุมชนโลกเสมือนจริง 

๓. มีบริการความรู#ด#านวิทยาศาสตรZแกBประชาชนได#อยBางถูกต#อง และให#บริการผBานระบบ 

AI 

๔. มีข#อมูลเพ่ือนำมาปรับปรุงการให#บริการประชาชนด#าน วทน. ได#ตรงตามความต#องการ 

๕. ผู#ใช#งานสามารถซื้อบัตรเข#าชม กิจกรรม ออนไลนZได# สามารถเก็บข#อมูลการจอง และ

จําหนBายบัตรเข#าชม และข#อมูลด#านอ่ืน ๆ จัดทําเป@นรายงาน 

ตารางท่ี ๔ – ๖ ตัวช้ีวัด และเป6าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป2าหมาย หน7วยนับ วิธีการประเมิน 

๑. ระบบนิทรรศการเสมือน ด3าน วทน. บน Platform  Metaverse ๑๐๐ ร3อยละ พัฒนาระบบแล3วเสร็จ 
๒. ระบบจัดเก็บข3อมูล Bigdata สำหรับใช3ในการ 
     วิเคราะหRพฤติกรรมผู3เข3าชมพิพิธภัณฑR  

๑๐๐ ร3อยละ พัฒนาระบบแล3วเสร็จ 

๓. พัฒนาระบบ Smart AI Curator ระยะ ที่ ๑  ๑๐๐ ร3อยละ พัฒนาระบบแล3วเสร็จ 
๔. ระบบบริการผู3เข3าชม ระยะที่ ๒ ๑๐๐ ร3อยละ พัฒนาระบบแล3วเสร็จ 
๕. อุปกรณRกระจายสัญญาณเครือขbายไร3สาย (Access Point Indoor) ๑๐๐ ร3อยละ สbงมอบอุปกรณRแล3วเสร็จ 

 
 



 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล อพวช. ประจำป9งบประมาณ ๒๕๖๖ 
 

หน#า     ๖๔ 

ตารางท่ี ๔ – ๗ การวิเคราะห3การควบคุมภายในของโครงการ/กิจกรรม  

กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู1 
(Existing Control) 

ประสิทธิผลของการควบคุมที่มีอยู1 มีการจัดทำแบบ 

ปค.  

เพ่ือประเมินผล

การควบคุมภายใน 

คู1มือการปฏิบัติงาน 
(คูBมือฯ ท่ีเก่ียวขEองกับ

ข้ันตอน/กระบวนงาน  

ใสBไดEมากกวBา 1 เร่ือง) 

 SLA : Service Level Agreements 
(ขEอตกลงระดับการใหEบริการระหวBาง “ผูE

ใหEบริการ” และ “ลูกคEา” วBาจะทำการ

รักษาระดับคุณภาพการใหEบริการแกB

ลูกคEาตามท่ีตกลงกัน) 

ผลการดำเนินงาน 

(ป#ท่ีผ(านมาเทียบกับเป1าหมาย 
หรือ การคาดการณ:) 

กระบวนการควบคุม การติดตามผลการดำเนินงาน 

๑. สอบทานการปฏิบัติงานด2าน

เทคโนโลยีสารสนเทศตาม

คู<มือปฏิบัติงาน 

¦ ดีกวBาเป$าหมาย 

¦ เทBากับเป$าหมาย 

¦ ต่ำกวBาเป$าหมาย 

¦ มีการกำหนดกระบวนการเป2น

มาตรฐานขององค9กร 

¦ มีการควบคุมเป2นมาตรฐานของแต<

ละหน<วยงานย<อย 

¦ กระบวนการยังไม<ชัดเจน หรือ ยัง

ไม<มีกระบวนการ 

¦ มีการติดตามอย<างสม่ำเสมอ และ

รายงานผลท่ีชัดเจน 

¦ มีการติดตาม แต<ยังดำเนินการ 

หรือรายงานผลไม<สม่ำเสมอ 

¦ มีการติดตามบางกรณี หรือไม<มี

การติดตาม 

¦ เคย 

¦ ไม<เคย 

¦ ไม<มี 

 ¦ มี เรื่อง  

¦ ไม<มี 

¦ มี เรื่อง  

๒. รายงานผลการปฏิบัติงาน

ผ<านคณะทำงานพัฒนา

เทคโนโลยีดิจิทัล อพวช. 

¦ ดีกวBาเป$าหมาย 

¦ เทBากับเป$าหมาย 

¦ ต่ำกวBาเป$าหมาย 

¦ มีการกำหนดกระบวนการเป2น

มาตรฐานขององค9กร 

¦ มีการควบคุมเป2นมาตรฐานของแต<

ละหน<วยงานย<อย 

¦ กระบวนการยังไม<ชัดเจน หรือ ยัง

ไม<มีกระบวนการ 

¦ มีการติดตามอย<างสม่ำเสมอ และ

รายงานผลท่ีชัดเจน 

¦ มีการติดตาม แต<ยังดำเนินการ 

หรือรายงานผลไม<สม่ำเสมอ 

¦ มีการติดตามบางกรณี หรือไม<มี

การติดตาม 

¦ เคย 

¦ ไม<เคย 

¦ ไม<มี 

¦ มี เรื่อง..........  

¦ ไม<มี 

¦ มี เรื่อง.......... 

 
 
 
 
 

ü 

ü 
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ü 
ü 
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ü 

ü 

ü 
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ü 

ü 



 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล อพวช. ประจำป9งบประมาณ ๒๕๖๖ 
 

หน#า     ๖๕ 

ตารางท่ี ๔ – ๘ การวิเคราะห3ความเส่ียง ของโครงการ/กิจกรรม 
 
 
 

ความเสี่ยงที่คาดว1าจะเกิด 

สาเหตุความเสี่ยง 
(ระบุสาเหตุท่ีทำให0เกิดความ

เส่ียงของโครงการ/กิจกรรม

น้ันท่ีไมBได0ตามเปDาหมาย) 

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
ระดับความรุนแรง 
ของความเสี่ยง (R) 

= โอกาส (L) X 
ผลกระทบ (I) 

(ระบุผลคูณของ LXI) 

วิธีการจัดการความเสี่ยง 
โปรดระบุวิธีการ// 

ผลประโยชนPท่ีได0//คBาใช0จBาย (หากมี) 

จากการจัดการความเส่ียงท่ีระบุ 

ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
(Likelihood) 

ระดับผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) 

 ๑ 

ต่ำมาก/ 

นEอยมาก 

๒ 

ต่ำ/ 

นEอย 

๓ 

ปาน 

กลาง 

๔ 

สูง/

บBอย 

     ๕ 
สูงมาก/ 
บ+อยมาก 

๑ 
ไม+เป2นสาระสำคัญ 

/น:อยมาก 

๒ 

ต่ำ/ 

นEอย 

๓ 

ปาน 

กลาง 

๔ 

สูง/วิกฤติ 

๕ 

สูงมาก/

หายนะ 

 

1. ความเสี่ยงข2อมูลที่

สำคัญของระบบงาน

ขององคNกรเสียหาย 

อุปกรณNของระบบ

เสื่อมสภาพ ไม<ได2จัดสรร

ทดแทน 

         

 
2 X 5 = 10 

(ระดับสูง) 

ใหJความสำคัญเป2นลำดับตJนในการ
พิจารณางบประมาณประจำปM 

2. การถูกโจมตีระบบ

จากภายนอก 

ระบบป[องกันการโจมตี

ไม<ได2รับการปรับปรุง 
  

 
     

 
 

3 X 4 = 12 

(ระดับสูง) 

ใหJความสำคัญเป2นลำดับตJนในการ
พิจารณางบประมาณประจำปM 

3. การพัฒนาบุคลากร

ด2านดิจิทัลไม<ทันต<อการ

เปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยี 

แผนการพัฒนาบุคลกรไม<

ต<อเนื่องและกำหนดทิศทาง

ที่ชัดเจน 
   

 

   

 

  
4 X 3 = 12 

(ระดับสูง) 

จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรใหJเป2น
นโยบายท่ีสำคัญขององค9กร และ
กำหนดใหJเป2น KPI  ของบุคคล 

 

 

 

 

ü ü 
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ü ü 



 

แผนปฏิบัติการการยกระดับคุณภาพการให7บริการผู7เข7าชม (Customer Focus) ด7วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ประจำปQ ๒๕๖๕ 

หน#า ๖๖ หน#า ๖๖ 

 

 

 


