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ค าน า 
 

             โครงการลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud for Enterprise  ด าเนินโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา             
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพโครงสร้าง
พ้ืนฐานดิจิทัล สนับสนุนการด าเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปมหาวิทยาลัยสู่การเป็น Digital University 
รายงานนี้น าเสนอรายละเอียดการด าเนินงานเป็นระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2561 – กันยายน 
2562)  โดยจัดหาซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายเพ่ือใช้งานกับระบบปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทั้งนี้สอคคล้องกับแผนรัฐบาลดิจิทัลระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)     
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบูรณาการและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานรัฐบาลดิจิทัล ด้านการพัฒนาขีดความสามารถ
เชิงดิจิทัลภาครัฐด้านโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานการก าหนดแผนงานและงบประมาณ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป 

              
 

    

                     ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                   ตุลาคม 2562 
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บทสรุปผู้บรหิาร 
            โครงการลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud for Enterprise  ด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ทั้งนี้สอคคล้องกับแผนรัฐบาลดิจิทัลระยะ 3 ปี               
(พ.ศ. 2560 - 2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบูรณาการและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานรัฐบาลดิจิทัล ด้านการพัฒนา
ขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐด้านโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล 
          การด าเนินโครงการลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud for Enterprise  ประจ าปีปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 มีผลการด าเนินงานดังต่อไปนี้ ด าเนินการจัดหาลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่ถูกต้องตามกฎหมาย  
โดยเพ่ิมประสิทธิภาพโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล สนับสนุนนโยบายการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) เป็นระยะเวลา 12 เดือน (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562)             
ได้รับงบประมาณเงินรายได้ วงเงิน 2,200,000 บาท บาท โดยมีผลการใช้จ่ายค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ เป็นเงิน 
2,000,900 บาท และจากผลการด าเนินงานพบว่ามี ความพึงพอใจของผู้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้                
ร้อยละ 76.65 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานโครงการลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud for Enterprise 

 

1.1 ความเป็นมา 
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการศึกษาบนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการในมหาวิทยาลัยทั้งด้านการเรียนการสอนและสนับสนุนด้านการบริหาร
ภายในมหาวิทยาลัยโดยการใช้งานระบบสารสนเทศในหน่วยงานจ าเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์พ้ืนฐานและ
ระบบปฏิบัติการเนื่องจากมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานของรัฐจึงเน้นสนับสนุนการใช้ซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการ
ที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์จัดอยู่ในงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทวรรณกรรม ตามพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และการละเมิดลิขสิทธิ์จะเป็นส่วนหนึ่งที่หยุดยั้งการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม IT            
ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีอนาคตและสร้างรายได้ให้กับประเทศ 

       ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีภารกิจในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ มีบทบาท
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Infrastructure) มุ่งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดด าเนินการจัดหาลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud for enterprise  
เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายได้มาตรฐาน ทั้งนี้เพ่ือ
ปลูก    ฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยรวมถึงสนับสนุนการปฏิบัติงานและ
การบริหารจัดการงานภายในมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

1.2 วัตถุประสงค ์
                      เพ่ือสนับสนุนการใช้งานซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการที่มีที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย และ
เป็นมาตรฐานใช้ในการบริหารจัดการงานและการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นมหาวิทยาลัย Digital University 

1.3 แนวทางการด าเนินงาน 
 ลิขสิทธิ์การใช้ชุดซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปส าหรับการสร้างสรรค์การเรียนการสอนแบบดิจิทัล        

ชุดโปรแกรม Adobe Creative Cloud Apps for Enterprise (Device License) เป็นระยะเวลา 1 ปี  
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1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  1. ผลลัพธ์บั้นปลาย (Ultimate Outcome)  
ปฏิรูปมหาวิทยาลัยเป็น Digital University  

             2. ผลลัพธ์ (Outcome)  
ปฏิรูปมหาวิทยาลัยเป็น  Digital University โดยสนับสนุนการใช้งานซอฟต์แวร์และ Adobe 
Creative for Enterprise ทีม่ีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นมาตรฐานใช้ในการบริหาร
จัดการงานและการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

              3. ผลผลิตของโครงการ (Output)  
- มีลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมายให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากร 
    ของมหาวิทยาลัย 
 -  นักศึกษา บุคลากรและผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการรับบริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล 

1.5 กลุ่มเป้าหมาย 
        กลุ่มเป้าหมายในการด าเนินงานได้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 14,000 คน   

1.6 สถานที่ด าเนินงาน 
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
1.7 งบประมาณและระยะเวลาด าเนินงาน 
       โครงการลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์  Adobe Creative Cloud for Enterprise ได้รับงบประมาณเงินรายได้        
วงเงิน 2,200,000 บาท ด าเนินการจัดหาลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud for Enterprise เพ่ือใช้งาน
ภายในมหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 – ธันวาคม 2562 
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1.8 แผนการด าเนินงานและแผนเบิกจ่ายงบประมาณ 

     - แผนการด าเนินงาน 

 
กิจกรรม 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ไตรมาส 1  ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1. การวางแผนปฏิบัติงาน              
- การด าเนินโครงการ             
-  การเบิกจ่าย             
2. การด าเนินงาน              
- จัดท าโครงการและขออนุมัติ
โครงการ 

            

- ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง             
-ลงนามในสัญญา             
-ด าเนินงาน             
3.  ก า ร ติ ด ต า มแ ล ะกา ร
ประเมินผล  

            

- ทดสอบระบบและตรวจรับ
ระบบ 

            

- รายงานผลการประเมินผล             

  - แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ  

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
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ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนินโครงการลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร ์Adobe Creative Cloud for Enterprise 

 

มหาวิทยาลั ยจัดสรรงบประมาณรายได้ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.   2562 ผลผลิต               
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมวดงบรายจ่ายอ่ืน โครงการลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe 
Creative Cloud for Enterprise  วงเงิน 2,2000,000 บาท เพื่อเพ่ือให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มีซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายได้มาตรฐาน ทั้งนี้เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยรวมถึงสนับสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการงานภายใน
มหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด มีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 รายละเอียดการด าเนินงาน 
     ด าเนินการจัดหาลิขสิทธิ์การใช้ชุดซอฟแวร์ส าเร็จรูปส าหรับการสร้างสรรค์การเรียนการสอนแบบดิจิทัล      ชุด
โปรแกรม Adobe Creative Cloud Apps for Enterprise (Device License) เป็นระยะเวลา 1 ปี ครอบคลุม
ผู้ใช้งาน  1,000  คน และให้สิทธิประโยชน์การใช้ซอฟต์แวร์ดังนี้ 

 1. ลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CC 
 2. ลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Adobe Illustrator CC 
 3. ลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Adobe InDesign CC 
  4. ลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Adobe Premiere Pro CC 
  5. ลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม  Adobe After Effects CC 
  6. ลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Adobe Bridge CC 
  7. ลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Adobe Acrobat DC 
  8. ลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Adobe Lightroom Classic CC 
  9. ลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Adobe Dreamweaver CC 
       10. ลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Adobe Animate CC 
  11. ลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Adobe Character Animator CC 
  12. ลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Adobe Audition CC 
  13. ลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Adobe Media Encoder CC  
  14. ลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Adobe InCopy CC 
  15. ลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Adobe Prelude CC 
  16. ลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Adobe Fuse CC 

  17. ลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Adobe Fireworks 
  18. ลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Adobe Flash Builder Premium 
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  19. ลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Adobe Scout CC 
  20. ลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Adobe Gaming SDK  
  21. ลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Adobe Muse CC 
  22. ลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Adobe Edge Tools  
  23. ลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Flash Player และ Adobe AIR 
  24. ลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Adobe Captivate 

      

2.2 ผลการด าเนินงาน 
ส าหรับแนวทางการให้บริการลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud for Enterprise นักศึกษาและ

คณาจารย์ผู้มีความประสงค์จะใช้งานซอฟต์แวร์สามารถขอรับ License ได้ที่ผู้ดูแลของคณะ 
 
2.3 ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  

      การส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการระบบลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์  Adobe Creative Cloud for 
Enterprise โดยเก็บรวบรวมผลการส ารวจประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโดยการประเมินออนไลน์          
ในแบบส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนในการเรียนรู้ ผู้ตอบแบบ
ประเมินทั้งสิ้น จ านวน 2,580 คน   ความพึงพอใจในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 76.65  โดยพบว่าด้านความสะดวก
ในการเข้าใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ในการใช้งานร้อยละ 72.40  ด้านจ านวนประเภทซอฟต์แวร์มีเพียงพอต่อการใช้
งานร้อยละ 72.28 ด้านความพึงพอใจในการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 72. 26                 
ดังภาพที่แสดง 
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แบบส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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