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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (พ.ศ. 2555-2559) 

ที ่ได้จัดท าขึ ้นฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื ่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินการพัฒนาทางด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย เป็นแผนแบบมุ่งเน้นผลงาน มุ่งเน้นการเกิด  

ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ให้ความส าคัญในส่วนของความเชื่อมโยง

และความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ แผน

แม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารของกระทรวงศึกษาธิการ และแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) โดยที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่   

5 สิงหาคม 2552 ได้ให้ความเห็นชอบและประกาศใช้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556 มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และคณะท างานจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559) 

ด าเนินการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

(พ.ศ. 2555-2559)  

 

บัดนี้ คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้

ด าเนินการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

(พ.ศ. 2555-2559) เสร็จเรยีบร้อยแลว้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (พ.ศ. 2555-2559) ฉบับนี้ คงจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินการ

พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ของ  

แผนแมบ่ทฯ ตลอดจนเกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
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บทสรุปผู้บริหาร 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี พ.ศ. 2555-2559 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาใช้ใน

มหาวิทยาลัยตั้งแต่ช่วงเริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2536 โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามเทคโนโลยีที่

เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม            

มีประสิทธิภาพสูงในการให้บริการแก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดย

ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้จากทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย มีความปลอดภัย ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล และเพื่อให้การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างคุ้มค่า 

มหาวิทยาลัยจึงได้บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่างๆ เข้าด้วยกันผ่านทาง Gigabit 

Ethernet Campus Network 

ในการวางแผนการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยได้จัดท า

แผนแมบ่ทในรูปของแผนยุทธศาสตร์ในครั้งแรกในช่วงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550-2554 โดยมหาวิทยาลัยได้มุ่งเน้นการจัดท าแผนที่

สอดคล้องและตอบสนองตอ่แผนพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ และของ

กระทรวงศึกษาธิการ และที่ส าคัญคือ เป็นแผนที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนต่อความส าเร็จของการ

พัฒนามหาวิทยาลัยในช่วง พ.ศ. 2550-2554 เพื่อให้มหาวิทยาลัยก้าวไปสู่วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ได้แก่ การ

เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่ เป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งการก าหนดทิศ

ทางการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ไปสู่ความเป็น e-University ต่อไป และในล าดับต่อมามหาวิทยาลัยได้มี

การทบทวนการปรับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

(พ.ศ. 2550-2554) ในช่วงครึ่งปีหลังของแผน (ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554) มหาวิทยาลัยได้น าปัจจัย

ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกและรวมทั้งการน านโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่

ส าคัญต่างๆ มาใช้ประกอบการด าเนินการ ได้แก่ (1) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556 (2) ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย

ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ (3) นโยบายของมหาวิทยาลัยในการ “สะสาง 

สร้างสรรค”์ เพื่อการด าเนินการในช่วงครึ่งปีหลังของแผนฯ 

ณ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้มีการจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 11  

(พ.ศ. 2555-2559) ส าหรับเป็นกรอบในการพัฒนาในภาพรวมของมหาวิทยาลัยในช่วง 5 ปี เสร็จ

เรียบร้อยแล้ว โดยสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2554 ได้มี

มติเห็นชอบแผนตามที่เสนอและให้ใช้เป็นกรอบแนวทางการด าเนินการต่อไป ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงมี
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ความจ าเป็นที่จะต้องมีการทบทวนจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้

สอดคล้องกับการพัฒนาในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 และส่งเสริมสนับสนุนต่อการ

ด าเนินการตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ 11 ในข้างต้น โดยการด าเนินการมหาวิทยาลัยได้น า

ผลการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ผ่านมา มาพิจารณาร่วมกับการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต  รวมทั้ง

ได้น านโยบายของหน่วยงานระดับประเทศมาประมวลสังเคราะห์เพื ่อจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งรายละเอียดของ

แผนสามารถสรุปได้ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 

 “เป็นมหาวิทยาลัยมีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารช้ันเลิศ เพื่อสนับสนุนสู่การเป็น

สถาบันแหง่การเรยีนรูท้างด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการเป็นที่พึ่งของสังคม” 

ภารกิจ 

1. การพัฒนา ปรับปรุง และส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ประโยชน์

ต่อการด าเนินงานทุกภารกิจของมหาวิทยาลัยใหไ้ปสู่ความเป็นเลิศ 

2. การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อช่วยยกระดับและสามารถ

ใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเต็มศักยภาพ 

เป้าประสงค์หลัก  

1. มหาวิทยาลัยมีระบบเพื่อสนับสนุนการจัดการศกึษาและการวิจัยตา่งๆ เชน่ ระบบ Education 
Innovation, Registra, กิจการนักศึกษาและงานทุน, Cooperative Education Automatic 
Management System, High Performance Computing, ฐานข้อมูลและสารสนเทศด้าน
การวิจัย เป็นต้น 

2. มหาวิทยาลัยมีระบบเพื่อสนับสนุนการบริการปรับแปลงฯ การบริการวิชาการ และการ
ทะนุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม เชน่ ระบบ Virtual Museum, Technopolis & Science Park 
Management System เป็นต้น 

3. มหาวิทยาลัยมีระบบสนับสนุนการบริหารจัดการและการให้บริการ เช่น ระบบ Single 
Data Warehouse, ฐานข้อมูลศิษย์เก่า, HR & E-Profile, SUT Smart Application, ERP, 
Academic Intelligence & Command Center เป็นต้น 

4. มหาวิทยาลัยมีการใช้ประโยชน์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

5. มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
จ านวนที่เพิ่มขึ้น 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา ปรับปรุง และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร ในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ได้มาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนา ปรับปรุง และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร เพื่อเสริมสรา้งขดีความสามารถด้านการวิจัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา ปรับปรุง และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร ในการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี การบริการ

วิชาการ และการทะนุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา ปรับปรุง และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง และการพัฒนาบุคลากร

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย 

โดยกรอบแนวทางการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์และในแต่ละด้าน เป็นดังนี้ 

 ด้านการจัดการศึกษา 

 พัฒนา ปรับปรุง และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ      

ที่มปีระสิทธิภาพสูงช่วยสนับสนุนการเรียนการสอน นักศกึษาได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร เพื่อการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองในเกณฑ์ระดับสูง 

 ด้านการวิจัย 

 พัฒนา ปรับปรุง และส่งเสริมให้มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านการวิจัยที่มปีระสิทธิภาพสูง       

มรีะบบคอมพิวเตอร์สมรรถภาพสูงเพื่อสนับสนุนการวิจัย คณาจารย์ และนักวิจัยได้รับประโยชน์จาก

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการวิจัยที่พัฒนาขึน้ในเกณฑร์ะดับสูง 

 ด้านการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี การบริการวิชาการ การทะนุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

 พัฒนา ปรับปรุง และส่งเสริมให้มรีะบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุน

การปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี การบริการวิชาการ และการทะนุบ ารุงศลิปะและ

วัฒนธรรม 

ด้านการบริหารจัดการ 

 พัฒนา ปรับปรุง และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการพัฒนา

บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย โดยมีระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารจัดการ (MIS) ได้รับการพัฒนาอย่างสมบูรณ์และสามารถใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ มี

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการท างานและให้บริการ ผู้รับบริการได้รับ



 

  

- ช - 

ประโยชน์จากการให้บริการโดยใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในระดับสูง  และมีบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยทีม่ีขดีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพิ่มขึน้ 

ทั้งนี้ สามารถสรุปเป็นภาพรวมความสัมพันธ์ของผลลัพธ์สู่ความส าเร็จส าคัญของแผนแม่บท

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและแนวทางการพัฒนา เพื่อการบรรลุผลลัพธ์ที่ก าหนดไว้       

โดยพิจารณาตามหลักการและมิติของ Balance Scorecard (BSC) ได้ดังนี้ 

มิติ ผลลัพธ์ส าคัญสู่ความส าเร็จ แนวทางการพัฒนา 

ประสิทธิผล  ผลงานที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับ

การยอมรับในระดับสูง 

- ผูร้ับบริการได้รับประโยชน์จากการให้บริการ

โดยใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในระดับสูง 

 - นักศึกษาได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการเรียนรู้

และการพัฒนาตนเองในเกณฑร์ะดับสูง 

  - คณาจารย์และนักวิจัยได้รับประโยชน์จาก

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      

เพือ่การวิจัยที่พัฒนาขึน้ในเกณฑ์ระดับสูง 

คุณภาพ  มีเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร  ช้ันเลิศ มีคุณภาพสูง 

- ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ที่มปีระสิทธิภาพ

สูงช่วยสนับสนุนการเรียนการสอน 

 - ส่งเสริมใหม้ีระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศ

ด้านการวิจัยที่มปีระสิทธิภาพสูง 

  - ส่งเสริมให้มรีะบบคอมพิวเตอร์สมรรถภาพ

สูงเพื่อสนับสนุนการวิจัย 

  - พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ        

การสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการปรับแปลง 

ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี  การบริการ

วิชาการ และการทะนุบ ารุงศลิปะและ

วัฒนธรรม 

  - พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

จัดการ (MIS) ได้รับการพัฒนาอย่างสมบูรณ์

และสามารถใช้ประโยชน์อย่างเต็ม

ประสิทธิภาพ 

 



 

  

- ซ - 

มิติ ผลลัพธ์ส าคัญสู่ความส าเร็จ แนวทางการพัฒนา 

  - ส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการ

ท างานและให้บริหารจัดการ 

ประสิทธิภาพ  การใช้ประโยชน์เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร       

อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

- ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารอย่างเต็ม

ประสิทธิภาพ 

การพัฒนา

องค์กร 
 มีเทคโนโลยีสารสนเทศและ      

การสื่อสารเพื่อสนับสนุนการ

ด าเนินงานในภารกิจต่างๆ 

- พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศต่างๆ 

ที่จ าเป็น และสนับสนุนภารกิจต่างๆ ของ

มหาวิทยาลัย 

  มีบุคลากรที่มีความสามารถ     

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร 

- พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้ม ี          

ขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

และการสื่อสารเพิ่มขึ้น 

  มีเครอืข่ายการเรียนรู้ด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและ         

การสื่อสาร 

- ส่งเสริมใหม้ีการน าการจัดการความรู้ด้าน ICT 

เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผูส้นใจ     

ด้าน ICT 

 



 

 

 

 

 

 

สถานภาพและผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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บทที่ 1 

สถานภาพและผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนาร ี

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ด าเนินการจัดท าแผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (พ.ศ. 2555-2559) ต่อเนื่องจากแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (พ.ศ. 2550-2554) โดยในบทนี้จะกล่าวถึงสถานภาพและผลการ

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในช่วงที่ผ่านมาเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ

จัดท าแผนต่อไป 

1.1 สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาใช้ในมหาวิทยาลัย

ตั้งแต่ช่วงเริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2536 โดยมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง

ต่อเนื่องตามวิสัยทัศน์ของการเป็นมหาวิทยาลัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้สามารถ

บริการแก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรได้อย่างเหมาะสม เข้าถึงได้จากทุกพื้นที่ มีความปลอดภัย 

ทันสมัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และใช้งบประมาณอย่างเหมาะสม รูปที่ 1 แสดงถึงความ

เชื่อมโยงของบริการต่างๆ ทางด้านสารสนเทศและการสื่อสารที่มหาวิทยาลัยได้บูรณาการเข้าด้วยกัน

ผ่าน Gigabit Ethernet Campus Network  ซึ่งสถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ภายในมหาวิทยาลัยในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2550-2554 สามารถสรุปได้โดยย่อดังนี้ 
 

 

รูปที่ 1 แผนผังแสดงการบูรณาการบริการด้านสารสนเทศและการสื่อสารเข้าด้วยกัน  
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 1.1.1 คอมพิวเตอร์และผู้ใช้ 

การให้บริการของระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยมีศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นผู้รับผิดชอบหลัก  

จากการส ารวจข้อมูลคอมพิวเตอร์จากฐานข้อมูลและจ านวนผู้ใช้พบว่า  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554        

มีจ านวนคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดบริการแก่นักศึกษาและบุคลากร จ านวน 2,777 เครื่อง 

 1.1.2 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ด าเนินการออกแบบ วางระบบ และพัฒนาเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย 

ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2536 โดยในปัจจุบันเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยใช้ระบบใยแก้วน าแสง

เป็นสือ่ในการเชื่อมโยงเครือข่ายของหน่วยงานต่างๆ มีศูนย์กลางของเครือข่ายอยู่ที่อาคารวจิัยและพัฒนา 

และได้ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเร็วในการใช้งานให้ดียิ่งขึ้น 

 1.1.3 การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Leased Line)  

 SUTNET การเชื่อมตอ่อินเทอร์เน็ตไปสู่ภายนอก มกีารเชื่อมต่อด้วยระบบใยแก้วน าแสง 2 เส้นทาง ได้แก่ 

 การเชื่อมต่อโดยใช้บริการเครือขา่ย UNINET โดยใช้ใยแก้วน าแสงเชื่อมต่อที่ความเร็ว 1 Gbps 

 การเชื่อมต่อโดยใช้บริการเครือขา่ยบริษัทเอกชน โดยใช้ใยแก้วน าแสงเชื่อมตอ่ที่ความเร็ว 

200 Mbps 

โดยมีแผนผังแสดงการเชื่อมต่อระบบเครือขา่ย SUTNET ดังรูปที่ 2 
 

 

รูปที่ 2 แผนผังแสดงการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
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 1.1.4 ระบบเครือข่ายไร้สาย (SUTwifi) 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เปิดใหบ้ริการระบบเครือขา่ยแบบไร้สายโดยใช้

ชื่อวา่ “ระบบเครือขา่ยไร้สายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUTwifi)” เพื่อเป็นการปรับเทคโนโลยีส าหรับ

การเรียนการสอน การค้นคว้า การวิจัยให้ก้าวหน้าในปัจจุบันและสนองตอบนโยบายรัฐอีกทางหนึ่ง ซึ่งทาง

ศูนย์คอมพิวเตอร์จะท าการปรับปรุงและพัฒนาให้มีการใช้งานอย่างครอบคลุมและทั่วถึงทุกพื้นที่ใน

มหาวิทยาลัย โดยปัจจุบันจุดให้บริการ SUTwifi ครอบคลุมกลุ่มอาคารเพื่อการเรียนการสอนทั้งหมด รวม

หอพักนักศึกษา จุดให้บริการเครือข่ายไร้สาย (SUTwifi) ทั้งสิ้นมากกว่า 350 จุดรับสัญญาณ ซึ่งรองรับ

ผู้ใช้บริการพร้อมกันมากถึง 4,500 ผู้ใช้งานพร้อมกัน ผู้ใช้งานสามารถรับส่งข้อมูลได้ทั้งความสูงสุดมากกว่า 

54 Mbps  ซึ่งจะสามารถครอบคลุมพื้นที่ให้บริการทั้งภายในและภายนอกอาคารท าให้ผู้ใช้งานสามารถใช้

อินเทอร์เน็ตได้ทั่วทุกพืน้ที่ใหบ้ริการ ดังรูปที ่3 

 

รูปที่ 3  Wireless System (Zone บริเวณที่จะติดตั้งระบบเครือข่าย WiFi) 
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 1.1.5 ระบบสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยได้วางระบบสื่อสารโดยเริ่มจากระบบโทรศัพท์เป็นระบบแรกและปัจจุบันมีระบบ

ใหบ้ริการ ดังนี ้

1.1.5.1  ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ (SUT Telephone System) 

เป็นระบบโทรศัพท์อัตโนมัติรองรับเลขหมายสายตรง (DID) โดยไม่ต้องผ่านพนักงาน       

รับโทรศัพท์จ านวน 3,000 เลขหมาย สามารถโทรเข้า-ออกพร้อมกันได้ผ่านช่องสัญญาณ (DID) จ านวน 

120 ช่องสัญญาณ  สามารถโทรออกพร้อมกันได้ผ่านช่องสัญญาณ CO-Line (กดรหัส 8)  จ านวน          

60 ช่องสัญญาณ มีระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR) จ านวน 16 ช่องสัญญาณ มีระบบพนักงานรับสาย 

โทรศัพท์ (Operator System) จ านวน 4 ชุด มีระบบคิดค่าบริการโทรศัพท์ (Billing System) สามารถพิมพ์

ยอดค่าใช้บริการของหน่วยงานส านักงานภายในและภายนอก รวมถึงกลุ่มบ้านพัก เรือนพักบุคลากรได้     

ดังรูปที่ 4 

 

รูปที่ 4 ระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี(SUT Telephone System) 



 5 

1.1.5.2 ระบบประชุมทางไกล 

  แบบที่ 1. เช่าวงจร Leased Line ที่ความเร็วช่องสัญญาณขนาด 2 Mbps ระหว่างมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารีกับหนว่ยประสานงาน มทส. อาคารพญาไทพลาซ่า (กรุงเทพมหานคร) 

  แบบที่ 2. ใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยช่องสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่าน

ระบบโครงข่ายสัญญาณของ UNINET ไปยังที่ต่างๆ รวมทั้งการเรียนการสอนทางไกลของแพทย์เชื่อมโยง

กับโรงพยาบาลสุรินทร์และบุรีรัมย์ 
 

 
 

รูปที่ 5  แผนผังแสดงการเชื่อมต่อระบบประชุมทางไกล 
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1.1.5.3 ระบบโทรศัพท์ผ่านโครงข่าย IP (Voice over IP: VoIP)  

 เนื่องจากเทคโนโลยีระบบเครือข่ายเป็นระบบที่ใช้งานร่วมกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ของมหาวิทยาลัย สามารถใช้ผ่านระบบ SUTwifi ได้ ซึ่งช่วยลดต้นทุนในการวางระบบข่ายสายเคเบิล

โทรศัพท์ ได้โดยงานระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (SUT VoIP System) ซึ่งปัจจุบันให้บริการ

แล้ว จ านวน 100 เลขหมาย หน่วยงานที่ได้เปิดให้บริการแล้วคือ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์บรรณสารและ

สื่อการศึกษา (เป็นระบบ IP Video Phone) ส่วนอาคารสถานที่  ฟาร์มมหาวิทยาลัย  ศูนย์ปฏิบัติการ

ทางการแพทย์และสาธารณสุข 

 

 

รูปที่ 6 แผนผังการเชื่อมระบบโทรศัพท์ผ่านโครงข่าย IP 
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1.1.5.4 ระบบกล้องวงจรปิด มหาวิทยาลัยมีระบบกล้องวงจรปิดอยู่ 2 ระบบ คอื 

1. ระบบอะนาล็อค (Analog) หน่วยงานที่มีอุปกรณ์ใช้งาน ได้แก่ งานรักษาความปลอดภัย 

(ประตูทางเข้า-ออก มทส.) ศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา อาคารเรยีนรวม หอพักนักศกึษา เป็นต้น 
 

 
 

รูปที่ 7 แผนผังการเชื่อมต่อระบบกล้องวงจรปิดแบบระบบอะนาล็อค (Analog) 

a. ท างานแบบเดี่ยว (Stand Alone  DVR) มีกล้องวงจรปิด แล้วบันทึกข้อมูลลงอุปกรณ์

บันทึกข้อมูล (DVR) จากนั้นผู้ดูแลดูภาพหรอืค้นหา ต้องไปที่หน้าเครื่องบันทึกเท่านั้น 

b. ท างานแบบเครือข่าย (Network DVR) มีกล้องวงจรปิด แล้วบันทึกข้อมูลลงอุปกรณ์

บันทึกข้อมูล (NDVR) จากนั้นผู้ดูแลสามารถที่จะดูภาพหรือค้นหาข้อมูลผ่านระบบ

เครือขา่ยอินเทอร์เน็ตได้ 
 

2. ระบบ IP-Camera 

 

รูปที่ 8 แผนผังการเชื่อมต่อระบบกล้องวงจรปิดแบบระบบ IP-Camera 
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ข้อเสีย คือ อุปกรณ์มีราคาสูงมาก ยังต้องอาศัยระบบเครือข่ายในการส่งข้อมูล รวมทั้ง

พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลกลางยังคงมีราคาสูง หน่วยงานที่มีอุปกรณ์ใช้งาน ได้แก่ ศูนย์เครื่องมือ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หอพักนักศึกษา (ตามงบประมาณปี 2554) ห้องคอมพิวเตอร์หลัก ศูนย์

คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
 

 1.1.6 ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิาร (MIS) 

การพัฒนาและดูแลรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของมหาวิทยาลัย มีสถานส่งเสริมและ

พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) เป็นผู้รับผิดชอบหลัก โดยมีแผนงานหลักแบ่งออกเป็น          

3 ส่วน ดังนี้ 

 คลังข้อมูล (Data Warehouse) 

คลังข้อมูลเป็นหัวใจหลักของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารยุคใหม่ของมหาวิทยาลัย ซึ่งข้อมูล

จากหน่วยงานต่างๆ ถูกสกัดและจัดเก็บให้อยู่ในรูปที่สามารถวิเคราะห์ได้แบบออนไลน์ (Online Analytical 

Processing หรือ OLAP) และพร้อมที่จะให้ผู้บริหารทุกระดับ รวมไปถึงผู้ที่ต้องใช้ข้อมูลสารสนเทศสามารถ

น าไปต่อยอดใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ถูกน าเข้าสู่คลังข้อมูลตามกลไกของ 

ETL (Extraction, Transformation and Loading) ซึ่งสามารถน าเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูลหลากหลายประเภท

จากหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมาท าการวิเคราะห์ได้อย่างอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็นในรูป Excel, Foxpro, 

Access, ORACLE, SQL เป็นต้น โดยมีฐานข้อมูลหลักๆ ดังรูปที่ 9 

 
 

รูปที่ 9 แผนผังแสดงส่วนประกอบของคลังข้อมูล Data Warehouse 
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 การพัฒนาระบบน าเข้าข้อมูลออนไลน์ 

แต่ละฐานข้อมูลหลักในคลังข้อมูลของมหาวิทยาลัยมีแหล่งที่มาของข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ 

โดยมีสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) และฝ่ายสารสนเทศของแต่ละ

หน่วยงาน ร่วมกันพัฒนาแอพพลิเคชันในการน าเข้าข้อมูล ดังสรุปรายละเอียดระบบน าเข้าข้อมูลตาม

หนว่ยงานที่เป็นเจ้าของฐานข้อมูลหลักดังรูปที่ 10 
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 11 

 

 

 

 

รูปที่ 10 แผนผังแสดงการพัฒนาระบบน าเข้าข้อมูลออนไลน์ของแต่ละฐานข้อมูล 
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 ระบบการศึกษาอัจฉริยะ (Academic Intelligence System) 

ระบบการศึกษาอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (Academic Intelligence System หรือ 

SUT-AI) เป็นซอฟต์แวร์ออนไลน์ในการคัดกรองข้อมูลจากคลังข้อมูล แล้วสามารถแสดงรายงาน (Report) 

วิเคราะห์ (Analysis) ท าเหมืองข้อมูล (Data Mining) และบูรณาการข้อมูล (Data Integration) ที่มุมมอง

ต่างๆ ได้และสามารถตอบสนองต่อทุกความต้องการของผู้บริหารทุกระดับ การพัฒนาระบบ SUT-AI ถือ

เป็นแผนงานหลักและเป็นเป้าหมายส าคัญในการเสริมรากฐานของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

ไปสู่อนาคต ตัวอย่างของระบบที่ใชง้านในปัจจุบันดังรูปที่ 11 

 

 
 

 

รูปที่ 11 หน้าจอระบบการศึกษาอัจฉริยะ 
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 1.1.7 การจัดการศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเล็งเห็นความส าคัญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เพื่อสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอน และได้พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ทุกประเภท โดยมุ่งให้สื่อการศึกษาสามารถรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ที่

ตอบสนองทุกความต้องการของผู้เรียน ให้สามารถเรียนรู้ได้ทุกหนทุกแห่งอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ด าเนินการ

รวม 3 กิจกรรม ดังนี ้

1. การส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ระหว่างการเรียนในช้ันเรียนผ่าน SUT 

e-Learning เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนมากยิ่งขึ้น โดยการจัดสรรทุนส่งเสริมการผลิตและ

การใช้สื่อผ่านระบบเครือข่ายแก่คณาจารย์ และมอบรางวัล Best Practice e-Learning จ านวน 14 ทุน ให้แก่

ผูส้อนที่ใช้งาน e-Learning ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปัจจุบันมีรายวิชา จ านวน 531 รายวิชาที่มีรูปแบบเป็น 

e-Learning 

2. โครงการจัดการศึกษาทางไกลรูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์ เพื่อพัฒนาระบบการจัดการ

เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพในรูปแบบการศึกษาทางไกล ส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยของบุคลากรด้าน

การศกึษา รวมถึงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ประชาชน โดยการพัฒนา

หลักสูตรด้านคอมพิวเตอร ์จ านวน 16 หลักสูตร 

3. โครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนแบบ M-Learning เพื่อรองรับเทคโนโลยี 

Ubiquitous ในอนาคตโดยการเพิ่มช่องทางน าส่งสื่อการศึกษาดิจิทัล Learning Object ที่น าเสนอเนื้อหาและ

กิจกรรมการเรียนรูทุ้กรูปแบบไปยังผูเ้รียนและผูส้อนผา่นเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย เพื่อสร้างค์องค์ความรู้

ด้วยตนเองได้ทุกหนแหง่ 

1.1.8 การวิจัย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีนโยบายในการจัดท าระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานวิจัย 

โดยจัดท าโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการวิจัย ได้ด าเนินการจัดจ้างท าระบบฐานข้อมูลเพื่อการ

วิจัยในลักษณะ Web Database ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลในการท างานร่วมกันได้สะดวกขึ้น 

มีระบบการจัดเก็บ สืบค้น และรายงานที่สะดวกต่อการน าข้อมูลไปใช้ ทั้งนี้ การพัฒนาระบบฐานข้อมูล

อยู่ในลักษณะที่ยังไม่สามารถให้ข้อมูลไปอ้างที่ฐานข้อมูลตัวเดียวกันได้ (Single Source Data) ในด้าน

การรักษาความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล มีการก าหนดรหัสในการเข้าใช้ระบบฐานข้อมูล และมีการ

ก าหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้แต่ละคน เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลในส่วนที่เป็นความลับ  

ทั้งยังสามารถตรวจสอบวัน เวลา ในการเข้าใช้ระบบของผู้ใช้แต่ละคนได้ด้วย  
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 1.1.9  ด้านการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี การบริการวิชาการ การทะนุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

 การบริการวิชาการ และการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้น า

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาให้บริการวิชาการ และการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี 

ได้แก่ การให้บริการวิชาการออนไลน์ ได้พัฒนารูปแบบการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือ        

e-Training โดยใช้โปแกรม Moodle 1.9.9 + ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ

จัดซื้อซอฟต์แวร ์เพื่อสนองตอบต่อความต้องการกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ท าให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงองค์

ความรู้ได้ตามอัธยาศัย สะดวก และประหยัดค่าใช้จ่ายมากยิ่งขึ้น ระบบจองห้องประชุมออนไลน์พัฒนา

ระบบจองห้องอบรมสัมมนาออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้บริการแก่ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก 

นอกจากนี้ยังเป็นการลดขั้นตอนการท างาน ลดการใช้กระดาษ เพิ่มความสะดวกในการประสานงานมาก

ยิ่งขึ้น ฐานขอ้มูลการบริหารจัดการคุณภาพเทคโนธานี (Technopolis Quality Management System: TQMS 

Database) มหาวิทยาลัยเห็นความส าคัญของการน า MIS มาใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการใหบ้ริการวิชาการ และการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีสู่ชุมชน จึงได้เริ่มพัฒนาฐานข้อมูล

การบริหารจัดการคุณภาพ ซึ่งได้แก่ ระบบการรายงานผลการด าเนินงาน, ระบบประกันคุณภาพการศึกษา, 

การจัดการความรู้, การบริหารความเสี่ยง, ระบบ ISO9001 : 2008, ฐานข้อมูลผู้รับบริการ และฐานข้อมูล

ผู้เช่ียวชาญ มารวมอยู่ในระบบเดียวกัน โดยใช้ HTML, PHP, MySQL, AJAX และ Joomla เป็นเครื่องมือในการ

พัฒนา ซึ่งขณะนี้พัฒนาในส่วนของการรายงานผลการด าเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างการ

ทดลองใช้ ส าหรับส่วนที่เหลอืคาดว่าจะพัฒนาให้แล้วเสร็จต่อไป 

 การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีด าเนินงานด้านทะนุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

เช่น การแสดงศิลปะและวัฒนธรรมในงานต่างๆ ค่ายเยาวชนศิลปวัฒนธรรม ค่ายสอนเยาวชนด้าน

นาฏศิลป์ ดนตรีไทย ดนตรีสากล นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้ใช้ห้องไทยศึกษานิทัศน์และพิพิธภัณฑ์ไทย

โบราณเป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

พื้นบ้าน รวมถึงการศึกษาวิจัยทางศิลปะและวัฒนธรรมของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้ งานท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมยังมีแผนที่จะด าเนินการจัดท าข้อมูลรูปแบบการแต่งกายประกอบการแสดง

นาฏศลิป์ไทยและนาฏศิลป์พื้นบ้าน รวมถึงจัดท าวีดิทัศน์เผยแพร่ความรู้ดนตรีนาฏศิลป์ประกอบท่าร า โดย

การเผยแพรผ่า่นทางเว็บไซต์ 
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1.2  ผลการทบทวนกลยุทธ์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย  พ.ศ.    

2550-2554 

 จากการด าเนินการทบทวนกลยุทธ์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของ

มหาวิทยาลัย ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี          

(พ.ศ. 2550-2554) ที่ผ่านมาพบว่า มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการตามกลยุทธ์การพัฒนาฯ ไปแล้วดังนี้ 

การวิเคราะห์ SWOT ด้าน ICT ที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยช่วงที่

ผ่านมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550-2554 ได้แก่  

 ปัจจัยภายใน มีจุดแข็ง  9 ประการ เช่น การจัดหาและปรับปรุงครุภัณฑ์ การพัฒนาระบบ

ส านักงาน การพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ การพัฒนาและให้บริการด้านวิชาการ มีหน่วยงานที่ดูแล

รับผิดชอบด้าน MIS อย่างตอ่เนือ่ง การพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ในระดับต้นและกลาง เป็นต้น และจุดอ่อน 

5 ประการ เช่น ระบบ Backbone มีอายุการใช้งานมานาน ฐานข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ การประยุกต์ใช้ ICT     

ยังไม่เห็นผลชัดเจน ขาดการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT การพัฒนา ICT ขาดผู้รับผิดชอบ ขาดระบบการ

ถ่ายทอดแผนแมบ่ทฯ ICT ในลักษณะ Top Down ไปสู่ Bottom Up เป็นต้น 

 ปัจจัยภายนอก  ปัจจัยโอกาส มี 7 ประการ เช่น สกอ. ได้มีการปรับระบบ ICT จาก 1 Gbps 

เป็น 10 Gbps โดยก าหนดให้ มทส. เป็นศูนย์กลางเครือข่ายฯ ICT ในเขตภาคอีสานตอนล่างมีผู้สนใจรับ

บริการด้าน ICT มทส. มากขึ้น  เป็นต้น  และปัจจัยคุกคาม มี 4 ประการ เช่น งบประมาณแผ่นดินเพื่อการ

พัฒนา ICT มีแนวโน้มลดลง ค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้าน ICT สูง มีการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ค่อนข้างบ่อย 

เป็นต้น 

สรุปผลกระทบตามกลยุทธ์ด้าน ICT ที่เห็นควรมุ่งเน้นด าเนินการในช่วงครึ่งปีหลังของแผน 

มีดังนี้ 

 กลยุทธ์เชิงรุก มี 6 ประเด็นหลัก ได้แก่ พัฒนาระบบโครงสรา้งพื้นฐานส าหรับ ICT เพื่อรองรับ

ระบบเครือข่ายทั้งในปัจจุบันและอนาคต ผลักดันให้เกิดการสร้างระบบฐานข้อมูลกลาง 

(Central Data Warehouse) พัฒนาและส่งเสริมการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการ

สอนและเพื่อการให้บริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง จัดให้มีระบบสนับสนุนเพื่อการใช้ประโยชน์

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุด น าแผนแม่บทการพัฒนาระบบ CCTV 

ไปสู่การปฏิบัติ ทั้งด้านรักษาความปลอดภัยและด้านการเรียนการสอน จัดให้มีผู้รับผิดชอบใน

การพัฒนาบุคลากรในระดับช านาญการและระดับเช่ียวชาญ  และเร่งรัดด าเนินการภายใต้การ

ดูแลของผูบ้ริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของ มทส. 

 

 



 16 

 กลยุทธ์การพัฒนา มี 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ ศึกษาและวางแผนการพัฒนา Open Source 

Software เพื่อการเรียนการสอน และการวิจัยที่เหมาะสมและจ าเป็นต้องใช้ส าหรับ มทส.  

จัดหา ICT ที่จ าเป็นเพื่อสนับสนุนให้กับส านักวิชาที่เกิดขึ้นใหม่ (เช่น ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 

ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ เป็นต้น) และหน่วยงานเดิมที่ยังขาดแคลน ICT ที่จ าเป็นต่อการ

ท างาน ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการดูแลและพัฒนา ICT ที่ปรากฏในแผนแม่บทฯ ในแต่ละ

ประเด็นและยังไม่มีการด าเนนิการ ส่งเสริมบทบาทของคณะอนุกรรมการ ICT ชุดต่าง ๆ ให้เป็น

ผู้ผลักดันและกลั่นกรองนโยบายและกลยุทธ์ด้าน ICT และเป็นผู้ร่วมพิจารณากลั่นกรอง

โครงการและงบประมาณด้าน ICT ในส่วนที่เกี่ยวข้อง และก าหนดให้มีคณะกรรมการ ติดตาม 

ประเมินผล แผนแม่บทฯ ICT ช่วงปี 2550-2553 และด าเนินการประเมินผลเพื่อใช้เป็นข้อมูล

ประกอบการพิจารณาวางแผนในระยะต่อไป  

- กลยุทธ์การป้องกัน/แตกตัว มี 1 ประเด็น ได้แก่ จัดใหม้ีระบบส ารองท างานร่วมกันกับระบบหลัก 

เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบเมื่อมีการพัฒนาปรับปรุงระบบ 

- กลยุทธ์การชะลอ/ยกเลิก มี 1 ประเด็น ได้แก่ เร่งรัดติดตามโครงการ ICT ที่ยังไม่แล้วเสร็จ 

และเสนอคณะอนุกรรมการ ICT ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมพิจารณาให้ข้อแนะน าและผลักดัน

ต่อไป 

โดยเป้าประสงค์ที่ต้องการภายหลังการด าเนินการตามแผนมีดังนี้ 

1. มีโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับการพัฒนาและใช้ประโยชน์ ICT 

ของมหาวิทยาลัยได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

2. มีระบบฐานข้อมูลกลางที่สมบูรณ์ มีการใช้และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. มีการพัฒนาและใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ

อย่างเป็นรูปธรรม 

4. มีการจัดหา พัฒนา และใช้ ICT เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ 

และการให้บริการอย่างตอ่เนื่องและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  

5. มีบุคลากรด้าน ICT ที่มีขีดความสามารถสูงในระดับช านาญการและระดับเช่ียวชาญเพื่อเป็น

ปัจจัยคุณภาพในการพัฒนา ICT ของมหาวิทยาลัย 

จากข้อมูลผลการวิเคราะห์ การก าหนดกลยุทธ์และผลการด าเนินงานที่ผ่านมาตามข้างต้น 

มหาวิทยาลัยจึงได้น าไปใช้ประกอบในการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนามหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศในส่วนต่อไป 
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1.3 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 11  

(พ.ศ. 2555-2559) โดยได้ก าหนดให้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการให้บริการ

ด้านจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตาม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 มาตรการที่ 5.6  ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการใน

ทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการพัฒนาสู่การเป็นสังคมแหง่ภูมปิัญญาและการเรียนรู้ (Knowledge-

Based Society) เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ โดยมีความสามารถใช้ประโยชนจ์ากเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารอย่างเต็มศักยภาพและเพื่อน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ทั้งในส่วนของการ

ด าเนินงานและให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มขึ้น และการสร้าง

ระบบบริหารจัดการที่ดี 

1.3.1 ผลการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้     

ถูกพิจารณาจากตัวแบบ  5  ปัจจัยพืน้ฐานในการบริหารจัดการ  ได้แก่  1. บุคลากร (Man)  2. การเงินและ

งบประมาณ (Money)  3. การบริหารจัดการ (Management)  4. อุปกรณ์/เครื่องมือ/อาคารสถานที่ 

(Materials and Machines)  5. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (Miscelleneous) ซึ่งมีผลการวิเคราะหส์รุปได้ดังนี้ 

ปัจจัยภายใน : 

 จุดแข็ง 

S1. มีการจัดหาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT เพื่อรองรับภารกิจตา่งๆ อย่างตอ่เนื่อง 

S2. มีการพัฒนาและใชป้ระโยชน์ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ตา่งๆ อย่างตอ่เนื่อง 

S3. มีระบบหอ้งสมุดอัตโนมัติที่ทันสมัยและมปีระสิทธิภาพ 

S4. คณาจารย์ให้ความสนใจในการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอนมากขึ้น 

S5. เริ่มมกีารพัฒนาและให้บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการบริการวิชาการ 

S6. มีหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบด้าน MIS โดยตรง และมีการพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง 

S7. มีการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ในระดับต้นและระดับกลาง 

S8. มีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยและสนับสนุน

โครงสรา้งพื้นฐานด้าน ICT  

S9. ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด สื ่อการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศมีความ

ทันสมัย สามารถตอบสนองต่อการบริหารงานแบบ “รวมบริการประสานภารกิจ” ได้เป็น

อย่างดี 
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S10. มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ และ

สนับสนุนการผลิตสื่อการศกึษาในทุกรูปแบบส าหรับคณาจารย์ 

จุดอ่อน 

W1. นวัตกรรมการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกน ามาใช้แต่ไม่เห็นผลอย่างเป็น

รูปธรรม 

W2. ฐานข้อมูลของหน่วยงานยังไม่สมบูรณ์ และขาดการเชื่อมโยงฐานข้อมูลแต่ละหน่วยงานเข้าด้วยกัน 

W3. ขาดการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ในระดับช านาญการและระดับเช่ียวชาญ เช่น บุคลากรที่มี

ความรู้ความสามารถทางด้านทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและเป็นผู้มีความสามารถใช้

เทคโนโลยีและการสื่อสารเข้ามาช่วยเผยแพร่ 

W4. ขาดผูร้ับผดิชอบในการด าเนินงานด้านการพัฒนา ICT เพื่อใช้ในภารกิจตา่งๆ 

W5. ขาดระบบการถ่ายทอดแผนแม่บท ICT ไปสู่การปฏิบัติในลักษณะ Top Down ไปสู่ Bottom Up 

W6. การจัดสรรอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้กับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมีก าหนดระยะเวลาที่ไม่ชัดเจน 

W7. การใชซ้อฟต์แวรท์ี่ไม่ถูกต้อง ท าให้ความน่าเชื่อถือลดน้อยลง 

W8. งบประมาณมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา ICT มีอยู่อย่างจ ากัด 

1.3.2 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกมหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ถูก

พิจารณาจากตัวแบบ “PEST Analysis” 4 ปัจจัย ประกอบด้วย 1. การเมือง (Politic)  2. เศรษฐกิจ (Economic)  

3. สังคมและวัฒนธรรม (Socioculture) และ  4. เทคโนโลยี (Technology) ซึ่งมีผลการวิเคราะห์สรุปได้ดังนี้ 

ปัจจัยภายนอก : 

 โอกาส 

O1. สกอ. ได้มกีารปรับเปลี่ยนระบบเครือขา่ยฯ จากเดิม 1 Gbps เป็น 10 Gbps 

O2. สกอ. ได้ก าหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางเครือข่าย ICT ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนล่าง 

O3. แผนแม่บท ICT กระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนการพัฒนา E-Learning, E-Management 

และ  E-Manpower 

O4. แผนแม่บท ICT แห่งชาติ ระยะที่ 2 สนับสนุนการพัฒนาก าลังคนด้าน ICT และการพัฒนา

ประยุกต์ใช ้Open Source Software เพื่อการเรียนการสอน และการวิจัย 

O5. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 

O6. มีความร่วมมอืกับมหาวิทยาลัยต่างๆ และเครอืข่ายอุดมศกึษา เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

 



 19 

ภาวะคุกคาม 

T1. งบประมาณแผ่นดินเพื่อการพัฒนา ICT มีแนวโน้มลดลง 

T2. ค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้าน ICT สูง และเทคโนโลยีมกีารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

T3. มีการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์คอ่นข้างบ่อย 
 

1.4  การวเิคราะห์ SWOT ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย ได้น ามาจ าแนกลงในแต่ละองค์ประกอบ

กลไกมหาวิทยาลัย และน ามาพิจารณาทางเลือกด าเนินการโดยใช้เกณฑ์ทางเลือกตามสถานการณ์ใน 4 

กรณี ดังนี้ 

 กรณทีี่ 1 (S+O)  เมื่อผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในองค์ประกอบ และ/หรือกลุ่มองค์ประกอบนั้น 

พบว่า มีจุดแข็งสูงและมีโอกาสมาก จะเลือกใช้วิธีการที่เน้นการใช้จุดแข็งเพื่อเปิดโอกาสใหม่ในการแข่งขัน

ขององค์กร 

 กรณีที่ 2 (W+O)  เมื่อผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในองค์ประกอบ และ/หรือกลุ่มองค์ประกอบนั้น 

พบว่า มีจุดอ่อนสูงแต่อย่างไรก็ตามได้พบว่ายังคงมีโอกาสข้างหน้าเช่นกัน จะเลือกใช้วิธีการแก้ไขจุดอ่อน

เพื่อน าไปใช้กับโอกาสที่มอียู่ขององค์กรต่อไป 

 กรณทีี่ 3 (S+T)  เมื่อผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในองค์ประกอบ และ/หรือกลุ่มองค์ประกอบนั้น 

พบว่า มีจุดแข็งสูงแต่ในอีกด้านก็พบว่ามีภาวะคุกคามที่สูงมากเช่นกัน จะเลือกใช้วิธีการอาศัยจุดแข็งต้าน

และตรงึภาวะคุกคามที่มตี่อวัตถุประสงค์ขององค์กร 

 กรณทีี่ 4 (W+T)  เมื่อผลการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมในองค์ประกอบ และ/หรือกลุ่มองค์ประกอบนั้น 

พบว่า มีจุดอ่อนขององค์กรที่สูงและพบว่ามีภาวะคุกคามต่อองค์กรที่สูงมากเช่นกัน จะเลือกใช้วิธีการ

หาทางผ่านพ้นจุดอ่อนและเลี่ยงภาวะคุกคามที่ปิดบังวัตถุประสงค์องค์กร 
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รูปที่ 12 ภาพแสดงกรอบการวเิคราะห์ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 

 

1. ด้านการจัดการศึกษา 

จุดแข็ง 

S1.  มีการจัดหาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT เพื่อรองรับภารกิจตา่งๆ อย่างตอ่เนื่อง 

S3.  มีระบบหอ้งสมุดอัตโนมัติที่ทันสมัยและมปีระสิทธิภาพ 

S4. คณาจารย์ให้ความสนใจในการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอนมากขึ้น 

S9.  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด สื่อการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศมีความทันสมัย  

สามารถตอบสนองต่อการบริหารงานแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ได้เป็นอย่างดี 

S10. มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ และ

สนับสนุนการผลิตสื่อการศกึษาในทุกรูปแบบส าหรับคณาจารย์ 

จุดอ่อน 

 W4.  ขาดผูร้ับผิดชอบในการด าเนินงานด้านการพัฒนา ICT เพื่อใช้ในภารกิจตา่งๆ 

W7.  การใชซ้อฟต์แวรท์ี่ไม่ถูกต้อง ท าให้ความน่าเชื่อถือลดน้อยลง 

W8.  งบประมาณมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา ICT มีอยู่อย่างจ ากัด 

 

 

S+O 

เน้นการใช้จุดแข็ง 

เพ่ือเปิดโอกาสใหม่การแข่งขันขององค์กร 

W+O 

แก้ไขจุดอ่อน 

เพ่ือใช้โอกาสท่ีมีอยู่ขององค์กร 

S+T 

อาศัยจุดแข็ง 

ต้านและตรึง ภาวะคุกคาม 

ท่ีมีต่อวัตถุประสงค์ขององค์กร 

W+T 

หาทางผ่านพ้นจุดอ่อน 

และเล่ียงภาวะคุกคาม 

ท่ีปิดบังวัตถุประสงค์องค์กร 
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โอกาส 

01.  สกอ. ได้มกีารปรับเปลี่ยนระบบเครือขา่ยฯ จากเดิม 1 Gbps เป็น 10 Gbps 

03.  แผนแม่บท ICT กระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนการพัฒนา E-Learning, E-Management และ 

E-Manpower 

04.  แผนแม่บท ICT แห่งชาติ ระยะที่ 2 สนับสนุนการพัฒนาก าลังคนด้าน ICT และการพัฒนา

ประยุกต์ใช ้Open Source Software เพื่อการเรียนการสอน และการวิจัย 

06. มีความรว่มมอืกับมหาวิทยาลัยต่างๆ และเครือข่ายอุดมศกึษา เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

ภาวะคุกคาม 

T1.  งบประมาณแผ่นดินเพื่อการพัฒนา ICT มีแนวโน้มลดลง 

T2. ค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้าน ICT สูง และเทคโนโลยีมกีารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
 

SO Strategies 

S3., S4., S10. & O1., O3. : 

1. ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและ   

การสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ

สูงช่วยสนับสนุนการเรียนการสอน 

WO Strategies 

- 

ST Strategies 

- 

 

 

 

WT Strategies 

- 
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2. ด้านการวิจัย 

จุดแข็ง 

S1.  มีการจัดหาและปรับปรุงโครงสรา้งพื้นฐานด้าน ICT เพือ่รองรับภารกิจต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

 S8.  มีแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตรก์ารวิจัยและสนับสนุนโครงสรา้ง 

                พืน้ฐานดา้น ICT 

จุดอ่อน 

 W4.  ขาดผูร้ับผดิชอบในการด าเนินงานด้านการพัฒนา ICT เพื่อใช้ในภารกิจตา่งๆ 

 W7. การใชซ้อฟต์แวรท์ี่ไม่ถูกต้อง ท าให้ความน่าเชื่อถือลดน้อยลง 

 W8. งบประมาณมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา ICT มีอยู่อย่างจ ากัด 

โอกาส 

 05. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 

ภาวะคุกคาม 

 T1. งบประมาณแผ่นดินเพื่อการพัฒนา ICT มีแนวโน้มลดลง 

 T2. ค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้าน ICT สูง และเทคโนโลยีมกีารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
 

SO Strategies 

S1., S8. & O5. : 

1. ส่งเสริมให้มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ

ด้านการวิจัยที่มีประสิทธิภาพสูง 

2. ส่งเสริมให้มีระบบคอมพิวเตอร์สมรรถภาพ

สูงเพื่อสนับสนุนการวิจัย 

WO Strategies 

- 

ST Strategies 

- 

 

 

 

 

WT Strategies 

- 
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3. ด้านการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี การบริการวิชาการ การทะนุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

จุดแข็ง 

 S5.  เริ่มมกีารพัฒนาและให้บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการบริการวิชาการ 

จุดอ่อน 

 W4.  ขาดผูร้ับผดิชอบในการด าเนินงานด้านการพัฒนา ICT เพื่อใช้ในภารกิจตา่งๆ 

 W8. งบประมาณมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา ICT มีอยู่อย่างจ ากัด 

โอกาส 

 01.  สกอ. ได้มกีารปรับเปลี่ยนระบบเครือขา่ยฯ จากเดิม 1 Gbps เป็น 10 Gbps 

02.  สกอ. ได้ก าหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางเครอืข่าย ICT ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนล่าง 

ภาวะคุกคาม 

 T1.  งบประมาณแผ่นดินเพื่อการพัฒนา ICT มีแนวโน้มลดลง 

 T2. ค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้าน ICT สูง และเทคโนโลยีมกีารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
 

SO Strategies 

- 

 

 

 

 

WO Strategies 

- 

ST Strategies 

S5. & T1. : 

1. พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการปรับแปลง 

ถา่ยทอดและพัฒนาเทคโนโลยี การ

บรกิารวิชาการ และการทะนบุ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 

WT Strategies 

- 
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4. ด้านการบรหิารจัดการ 

จุดแข็ง 

 S2.  มีการพัฒนาและใช้ประโยชน์ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ตา่งๆ อย่างตอ่เนื่อง 

 S6.  มีหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบด้าน MIS โดยตรง และมีการพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง 

 S7.  มีการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ในระดับต้นและระดับกลาง 

จุดอ่อน 

W1.  นวัตกรรมการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกน ามาใช้แต่ไม่เห็นผลอย่างเป็น

รูปธรรม 

W2.  ฐานข้อมูลของหน่วยงานยังไม่สมบูรณ์ และขาดการเชื่อมโยงฐานข้อมูลแต่ละหน่วยงานเข้า

ด้วยกัน 

W3. ขาดการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ในระดับช านาญการและระดับเช่ียวชาญ เช่น บุคลากรที่มี

ความรู้ความสามารถทางด้านทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและเป็นผู้มีความสามารถใช้

เทคโนโลยีและการสื่อสารเข้ามาช่วยเผยแพร่ 

W4.  ขาดผูร้ับผิดชอบในการด าเนินงานด้านการพัฒนา ICT เพื่อใช้ในภารกิจตา่งๆ 

W6.  การจัดสรรอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้กับเจ้าหนา้ที่มหาวิทยาลัย มีก าหนดระยะเวลาที่ไม่ชัดเจน 

W7. การใชซ้อฟต์แวรท์ี่ไม่ถูกต้อง ท าให้ความน่าเชื่อถือลดน้อยลง 

W8. งบประมาณมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา ICT มีอยู่อย่างจ ากัด 

โอกาส 

 01.  สกอ. ได้มกีารปรับเปลี่ยนระบบเครือขา่ยฯ จากเดิม 1 Gbps เป็น 10 Gbps 

02.  สกอ. ได้ก าหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางเครือข่าย ICT ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนล่าง 

03.  แผนแม่บท ICT กระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนการพัฒนา E-Learning, E-Management และ 

E-Manpower 

 04.  แผนแม่บท ICT แห่งชาติ ระยะที่ 2 สนับสนุนการพัฒนาก าลังคนด้าน ICT และการพัฒนา 

               ประยุกต์ใช ้Open Source Software เพื่อการเรียนการสอน และการวิจัย 

ภาวะคุกคาม 

 T1.  งบประมาณแผ่นดนิเพื่อการพัฒนา ICT มีแนวโน้มลดลง 

 T2.  ค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้าน ICT สูง และเทคโนโลยีมกีารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

 T3.  มีการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์คอ่นข้างบ่อย 
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SO Strategies 

S2. S6. & O3. : 

1. ส่งเสรมิการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารตา่งๆ เพื่อสนบัสนุน   

การท างานและการบริหารจดัการ 

WO Strategies 

W3. & O3., O4. : 

1. พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหม้ ี     

ขีดความสามารถดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเพิม่ขึน้ 

2. ส่งเสรมิให้มีการน าการจัดการความรู้   

ด้าน ICT เพื่อการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้

ระหว่างผูส้นใจด้าน ICT 

ST Strategies 

S6. & T1., T2. : 

1. พัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่การบริหาร

จัดการ (MIS) ให้มีความสมบรูณแ์ละ

สามารถใช้ประโยชน์อย่างเต็ม

ประสิทธิภาพ 
 

WT Strategies 

- 

 



 

 

 

 

 

 

ความเช่ือมโยงและทิศทางด้านนโยบายต่อการ

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
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บทที่ 2 

ความเชื่อมโยงและทศิทางด้านนโยบายต่อการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
 

 ในส่วนนี ้ข้อมูลนโยบายและเอกสารส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (พ.ศ. 2555-2559) ถูกน ามาทบทวนโดยมีเอกสาร

ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

1. ข้อมูลโดยสรุปของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย 

พ.ศ. 2552-2556 

2. สรุปยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศ ในส่วนที่

เกี่ยวข้องกับมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

3. มาตรการ แนวทางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 

ที่สอดคล้องกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2.1  ข้อมูลโดยสรุปของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย 

พ.ศ. 2552-2556 

 2.1.1 ที่มา 

1)  แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 

2)  กรอบนโยบาย IT 2010 และแผนแมบ่ท ICT ฉบับที่ 1 

3) สถานภาพการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย 

 2.1.2 สรุปประเด็นที่ส าคัญของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) 

1)  มีเป้าหมายในเชงิการพัฒนาสู่สังคมแหง่ภูมปิัญญาและการเรียนรู้ 

2)  สานความตอ่เนื่องทางนโยบายจาก IT 2010 และ “แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร (ฉบับที่ 1)” 

3) มุ่งเน้นการแก้ไขสิ่งที่เป็นจุดอ่อนที่ส าคัญของการพัฒนา ICT ของประเทศไทย   ได้แก่ 

การพัฒนาคน และการบริหารจัดการ ICT ระดับชาติ 

4)  สอดคล้องกับทิศทาง/เป้าหมายของการพัฒนา ICT ระดับนานาชาติ เพื่อสร้างสังคม 

สารสนเทศและบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างทั่วถึง 

5) ใหค้วามส าคัญกับการพัฒนาที่มุ่งเน้นใหเ้กิดธรรมาภิบาล ด้านบริหารจัดการ ICT ระดับชาติ 

และการใช้ ICT ในภาครัฐ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 

6) ใช้แนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

7)  ให้ความส าคัญกับการพัฒนาและการใช้ ICT เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความ

ได้เปรียบในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการที่ไทยมีศักยภาพ โดยเฉพาะใน

ภาคการเกษตร การท่องเที่ยว และการบริการด้านสุขภาพ 
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 2.1.3 วิสัยทัศน์ 

 “ประเทศไทยเป็นสังคมอุดมปัญญา (Smart Thailand) ด้วย ICT” 

 (“สังคมอุดมปัญญา” ในที่นี้หมายถึง สังคมที่มีการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ   

การสื่อสารอย่างชาญฉลาด โดยใช้แนวปฏิบัติของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยก่อให้เกิดประโยชน์แก่

ตนและสังคมเพื่อพฒันาสู่เศรษฐกิจและสังคมฐานความรู้และนวัตกรรมอย่างยั่งยืนและมั่นคง) 

 2.1.4 พันธกิจ 

1)  พัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอ ทั้งบุคลากรด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร และบุคลากรในสาขาอาชีพอื่นๆ ทุกระดับ 

2)  พัฒนาโครงขา่ยสารสนเทศและการสื่อสารความเร็วสูง 

3) พัฒนาระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีธรรมาภบิาล 

 2.1.5 วัตถุประสงค์ 

1)  เพื่อพัฒนาก าลังคนด้าน ICT ให้มปีริมาณและคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาด 

และบุคลากรในสาขาอาชีพตา่งๆ ทุกระดับ 

2)  เพื่อสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ICT โดยใช้แนวปฏิบัติของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

3) เพื่อสนับสนุนการปรับโครงสร้างการผลิตสู่การเพิ่มคุณค่าของสินค้าและบริการบน

ฐานความรูแ้ละนวัตกรรม 

4)  เพื่อเสริมสรา้งความเข้มแข็งของชุมชนและปัจเจกบุคคล 

5) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับ ICT โดยเน้นการเพิ่ม

มูลค่าเพิ่มในประเทศ 

 2.1.6 เป้าหมาย 

1)  ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของประชากรทั้งประเทศมีความรอบรู้ สามารถ

เข้าถึงสร้างสรรค์และใช้สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณ รู้เท่าทัน มีคุณธรรมและ

จริยธรรม (Information Literacy) ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ การท างาน 

และการด ารงชีวิตประจ าวัน 

2)  ยกระดับความพร้อมทางด้าน  ICT  โดยให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีระดับการพัฒนาสูงสุด

ร้อยละ 25 ของประเทศที่มกีารจัดล าดับทั้งหมดใน Networked Readiness Index 

3) เพิ่มบทบาทและความส าคัญของอุตสาหกรรม ICT ในระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

โดยมีสัดส่วนมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรม ICT ต่อ GDP ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 15 
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 2.1.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1)  การพัฒนาก าลังคนด้าน ICT และบุคคลทั่วไปให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์ 

ผลติ และใช้สารสนเทศอย่างมวีิจารณญาณและรู้เท่าทัน 

2)  การบริหารจัดการระบบ ICT ระดับชาติอย่างมธีรรมาภบิาล 

3) การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

4)  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการสร้างธรรมาภิบาลใน

การบริหารและการบริการของภาครัฐ 

5) ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม ICT เพื่อสร้างมูลค่าทาง

เศรษฐกิจและรายได้เข้าประเทศ 

6) การใช ้ICT เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน 

 2.1.8 รายละเอียดประเดน็แนวทางในแต่ละยุทธศาสตร์ 

2.1.8.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 

  การพัฒนาบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  การพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาชีพอื่นๆ และบุคคลทั่วไป 

  มาตรการสนับสนุนอื่นๆ เพื่อเสริมสรา้งการพัฒนา “คน” ในวงกว้าง 

2.1.8.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 

  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารและการจัดการ ICT ระดับชาติ 

  ปรับปรุงกระบวนการจัดท า/เสนองบประมาณ และกระบวนการพิจารณา

จัดสรรงบประมาณ ด้าน ICT 

  พัฒนา และ/หรือปรับปรุงกฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกลไกการ

บังคับใช้กฎหมาย/กฎระเบียบ เพื่อให้เอื้อต่อการใช้ ICT และการท าธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ 

  ปรับปรุงระบบฐานขอ้มูลตัวชี้วัดสถานภาพการพัฒนา ICT ของประเทศ 

2.1.8.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 

  สร้างกลไกในการประสานและเชื่อมโยงการท างานระหว่างหน่วยงาน        

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ก าหนดทิศทาง/นโยบายของรัฐบาลด้านโทรคมนาคมของ

ประเทศ 

  ขยายประเภทบริการ เพิ่มพื้นที่ให้บริการ และปรับปรุงประสิทธิภาพของ

โครงขา่ยโทรคมนาคม 

  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT เพื่อยกระดับการศึกษา และการเรียนรู้ตลอด

ชีวติของประชาชน 
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  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศส าหรับบริการภาคสังคมที่ส าคัญต่อ

ความปลอดภัยสาธารณะและคุณภาพชวีิตของประชาชน 

  เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงขา่ยและทรัพยากร 

  เร่งรัดการสร้างความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 

2.1.8.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 

  สร้างความเข้มแข็งของหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบการก าหนดกรอบ

แนวทางปฏิบัติและมาตรฐานที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์

ของรัฐแบบบูรณาการ 

  ให้ทุกกระทรวงด าเนินการเพื่อพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐแบบ

บูรณาการ 

  สร้างความเข้มแข็งด้าน ICT แก่หน่วยงานของรัฐในภูมิภาค ในระดับจังหวัด

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.1.8.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 

  การสนับสนุนด้านเงนิทุน/เงนิช่วยเหลอืเพื่อส่งเสริมใหเ้กิดผูป้ระกอบการรายใหม่ 

  การยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการ ICT ไทยสู่ระดับสากล 

  การสร้ าง โอกาสทางการตลาดและโอกาสในการแข่ งขันส าหรับ

ผูป้ระกอบการไทย 

  การส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม ICT ทั้งภายในประเทศและจาก

ต่างประเทศ 

  ส่งเสริมให้เกิดธุรกิจและบริการที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สใน

ประเทศไทย 

2.1.8.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 

  สร้างความตระหนักและพัฒนาขีดความสามารถด้าน ICT ของผู้ประกอบการ 

  เสริมสรา้งความเชื่อม่ันในการท าธุรกรรมทางอเิล็กทรอนิกส์ 

  ส่งเสริมการน า ICT มาใช้ในภาคการผลิตและบริการที่เป็นยุทธศาสตร์ของ

ประเทศ 

  ยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม 

(SMEs) และวิสาหกิจชุมชน 

  ส่งเสริมการน า ICT มาใช้ในมาตรการประหยัดพลังงานเพื่อลดค่าใช้จ่าย 

และเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับองค์กรและประเทศอย่าง

ยั่งยืน 



ยุทธศาสตร์ แนวทาง สรุปหัวข้อของแนวทาง
สว่นท่ีเก่ียวขอ้งกับ

สถาบนัอดุมศึกษา

สว่นท่ี

เก่ียวขอ้งกับ

 มทส.

หมายเหตุ

3  แนวทาง    - สนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ดา้น 

ICT ในสถาบันการศึกษาอย่างตอ่เนือ่ง

 - สง่เสริมใหม้กีารน า open source 

software เพือ่การเรียนการสอน และ

การวจิัย

  2. การพัฒนาบุคลากรในสาขาวชิาชพีอื่นๆ และบุคคลทัว่ไป    - สง่เสริมใหม้กีารน า ICT มาใชเ้ป็น

เคร่ืองมอืในการเรียนการสอน

 - พัฒนาการเรียนรู้ ICT โดยจัดใหม้ี

แหลง่เรียนรู้ ICT ของชุมชน

 - พัฒนาความรู้และทักษะดา้น ICT 

แกบุ่คลากรภาครัฐใหส้อดคลอ้งกับ

มาตรฐานต าแหนง่

   3. มาตรการสนับสนุนอื่นๆ เพือ่เสริมสร้างการพัฒนา “คน” ในวงกวา้ง  —  - การใช ้ICT ทีส่นับสนุนใหค้นไทยมี

ความรู้และทักษะทางภาษาทัง้

ภาษาไทยและภาษาตา่งประเทศทีใ่ชใ้น

เวทสีากล
1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารและการจัดการ ICT ระดับชาติ — — —

2. ปรับปรุงกระบวนการจัดท า/เสนองบประมาณ และกระบวนการพจิารณาจัดสรรงบประมาณ — — —
3. พัฒนา และ/หรือปรับปรุงกฎหมาย/กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึกลไกการบังคับใชก้ฎหมาย 

กฎระเบยีบเพือ่ใหเ้อื้อตอ่การใช ้ICT และการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนกิส์
— — —

4. ปรับปรุงระบบฐานขอ้มูลตัวชี้วดัสถานภาพการพัฒนา ICT ของประเทศ — — —

3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT 6  แนวทาง 1. สร้างกลไกในการประสานและเชื่อมโยงการท างานระหวา่งหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ใหก้ าหนด

ทศิทาง/นโยบายของรัฐบาลดา้นโทรคมนาคมของประเทศ
— — —

2. ขยายประเภทบริการ เพิม่พื้นทีใ่หบ้ริการ และปรับปรุงประสทิธิภาพของโครงขา่ยโทรคมนาคม — — —
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT เพือ่ยกระดับการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชวีติของประชาชน — — —

2.2 สรุปยทุธศาสตร์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบบัท่ี 2) ของประเทศ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี

1. การพัฒนาก าลังคนดา้น ICT และบุคคล

ทัว่ไปใหม้คีวามสามารถในการสร้างสรรค์

ผลติ และใชส้ารสนเทศอย่างมวีจิารณญาณ

และรู้เทา่ทัน

2. การบริหารจัดการระบบ ICT ระดับชาติ

อย่างมธีรรมาภบิาล

4  แนวทาง

1. การพัฒนาบุคลากร ICT

30 
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4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศส าหรับบริการภาคสังคมทีส่ าคัญตอ่ความปลอดภัย

สาธารณะ และคุณภาพชวีติของประชาชน
— — —

5. เพิม่ประสทิธิภาพในการบริหารจัดการโครงขา่ยและทรัพยากร — — —
6. เร่งรัดการสร้างความมัน่คงของระบบสารสนเทศ (Information Security) — — —

3  แนวทาง 1. สร้างความเขม้แข็งของหนว่ยงานกลางทีรั่บผิดชอบการก าหนดกรอบแนวทางปฏบิัตแิละ

มาตรฐานทีจ่ าเป็นส าหรับการพัฒนาบริการอิเล็กทรอนกิสข์องรัฐแบบบูรณาการ
— — —

2. ใหทุ้กกระทรวงด าเนนิการเพือ่พัฒนาบริการอิเล็กทรอนกิสข์องรัฐแบบบูรณาการ    - ใหทุ้กหนว่ยงานปรับปรุงระบบ

ขอ้มูลและระบบบริหารจัดการให้

สามารถเชื่อมโยงกับระบบของภาครัฐ 

ทีม่กีารด าเนนิการอยู่ และเป็นชอ่งทาง

ในการสง่เสริมและสนับสนุนใหภ้าค

ประชาคมเขา้มามสีว่นร่วมในการ

บริหารราชการแผ่นดนิ

3. สร้างความเขม้แข็งดา้น ICT แกห่นว่ยงานของรัฐในภูมภิาค ในระดับจังหวดัและองคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่

— — —

1. การสนับสนุนดา้นเงนิทุน/เงนิชว่ยเหลอืเพือ่สง่เสริมใหเ้กดิผู้ประกอบการรายใหม่ — — —

2. การยกระดับมาตรฐานสนิคา้และบริการ ICT ไทยสูร่ะดับสากล — — —

3. การสร้างโอกาสทางการตลาดและโอกาสในการแขง่ขันส าหรับผู้ประกอบการไทย — — —

4. การสง่เสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม ICT ทัง้ภายในประเทศและจากตา่งประเทศ — — —

5. สง่เสริมใหเ้กดิธุรกจิ/บริการทีเ่กีย่วขอ้งกับซอฟตแ์วร์โอเพนซอร์สในประเทศไทย — — —
6. การใช ้ICT เพือ่สนับสนุนการเพิม่          

ขดีความสามารถในการแขง่ขันอย่างย่ังยืน

6  แนวทาง 1. สร้างความตระหนักและพัฒนาขดีความสามารถดา้น ICT ของผู้ประกอบการ  —  - การน า ICT ไปใชใ้นการประกอบ

ธุรกจิโดยความร่วมมอืระหวา่งภาครัฐ 

และเอกชน

   2. พัฒนาและบริหารจัดการระบบลอจิสตกิสใ์หม้ปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล — — —

5  แนวทาง5. ยกระดับขดีความสามารถในการแขง่ขัน

ของอุตสาหกรรม ICT เพือ่สร้างมูลคา่ทาง

เศรษฐกจิและรายไดเ้ขา้ประเทศ

4. การใช ้ICT เพือ่สนับสนุนการสร้าง         

ธรรมาภบิาลในการบริหารและการบริการ

ของภาครัฐ
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3. เสริมสร้างความเชื่อมัน่ในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนกิส์ — — —

4. สง่เสริมการน า ICT มาใชใ้นภาคการผลติและบริการทีเ่ป็นยุทธศาสตร์ของประเทศ  —  - การตดิตามประเมนิผลแผนหรือ

โครงการ ICT เพือ่น ามาพจิารณา 

ปรับปรุงในปตีอ่ๆ ไป

5. ยกระดับศักยภาพในการแขง่ขันของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และ

วสิาหกจิชุมชน

 —  - การน า ICT ไปใชใ้นการท าธุรกจิ

ขนาดย่อมและสร้างแรงจูงใจในการ

ลงทุนดา้น ICT แกผู้่ประกอบการ SMEs

6. สง่เสริมการน า ICT มาใชใ้นมาตรการประหยัดพลังงานเพือ่ลดคา่ใชจ้่ายและเพิม่ขดี 

ความสามารถในการแขง่ขันทัง้ในระดับองคก์รและประเทศอย่างย่ังยืน

 —  - การสง่เสริมงานวจิัยทีเ่กีย่วกับการใช้

 ICT เพือ่น ามาใชใ้นการประหยัด

พลังงานและ/หรือสิง่แวดลอ้ม

6
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วิสัยทัศน ์
 

  
เป้าประสงค์หลัก 

 

 

 
ยุทธศาสตร ์

 
 

 
 

 

 

แนวทาง 
 

 

 

ประเทศไทยเป็นสังคมอุดมปัญญา (Smart Thailand) ด้วย ICT 

การพัฒนาก าลงัคนด้าน 

ICT และบคุคลทั่วไป ให้มี

ความสามารถในการ

สรา้งสรรค์ ผลิตและใช้

สารสนเทศอย่างมี

วิจารณญาณและรูเ้ท่าทัน 

(1) 

การใช ้ICT เพื่อสนับสนุน

การสรา้งธรรมาภิบาล  

ในการบรหิารและการ

บรกิารของภาครัฐ 

(4) 

 

 

การพัฒนาโครงสรา้ง

พืน้ฐาน ICT 

(ระดับประเทศ) 

(3) 

 

การบรหิารจัดการ

ระบบ ICT ระดับชาติ

อย่างมีธรรมาภิบาล 

(2) 

 

ยกระดับขีดความ 

สามารถในการแขง่ขัน

ของอุตสาหกรรม ICT 

เพื่อสรา้งมูลค่าทาง

เศรษฐกิจและรายได้

เข้าประเทศ 

(5) 

การใช ้ICT เพื่อ

สนับสนุนการเพิ่ม     

ขีดความสามารถใน

การแข่งขันอย่างย่ังยืน 

(6) 

 

   

ประชาชนไม่นอ้ยกว่า 50% ของประชากรท้ังประเทศ มีความรอบรู้ 

สามารถเข้าถึง สร้างสรรค์ ผลติ และใชส้ารสนเทศอยา่งมีวจิารณญาณ 

รู้เท่าทัน มคีุณธรรมและจรยิธรรมก่อให้เกิดประโยชนต์อ่การเรียนรู้ 

 การท างาน และการด ารงชวีติประจ าวัน 

ยกระดับความพร้อมทางด้าน ICT 

โดยให้อยูใ่นกลุ่มประเทศท่ีมีระดับ

การพัฒนาสูงสุด 25% ของ

ประเทศท่ีมีการจัดล าดับท้ังหมด 

ใน Networked Readiness Index 

 

เพิ่มบทบาทและความส าคัญของอุตสาหกรรม 

ICT ในระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยมี

สัดสว่นมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรม ICT ต่อ 

GDP ไมน่อ้ยกว่า 15% 

 

ม ี3 แนวทางหลัก 

(7 แนวทางยอ่ย) 

 

ม ี3 แนวทาง 

 

 

ม ี4 แนวทาง 

 

 

ม ี6 แนวทาง 

 

 

 

ม ี6 แนวทาง 

 
 

 

ม ี5 แนวทาง 
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2.3 มาตรการ แนวทางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) 

ที่สอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มาตรการ 1.6  ส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม อุปกรณ์ 

                            เคร่ืองมือ และแหล่งการเรียนรู้ให้สูงขึ้น 

 แนวทาง 

1) จัดท ำและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ด้ำนครุภัณฑ์เครื่องมือวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีให้มี

ควำมทันสมัยอยู่เสมอ 

2) พัฒนำห้องเรียน หอ้งปฏิบัติกำร อุปกรณ์กำรศึกษำ และจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตระบบ 

ไร้สำย เพื่อรองรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบเน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ 

3) เพิ่มศักยภำพหอ้งสมุดเพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู ้โดยมีทรัพยำกรสำรสนเทศที่เพียงพอต่อ

ควำมตอ้งกำรของนักศึกษำ คณำจำรย์ และบุคลำกร  

4) ส่งเสริมให้มีกำรผลิตสื่อและต ำรำที่มีคุณภำพ ทันสมัย โดยเน้นกำรสร้ำงคุณค่ำและ          

ให้ควำมส ำคัญทัดเทียมกับกำรวิจัย โดยกำรสร้ำงแรงจูงใจแก่คณำจำรย์ในกำรผลิตสื่อ

กำรเรียนกำรสอนเพื่อให้มีผลอย่ำงเป็นรูปธรรม  

5) ส่งเสริมระบบ e-Learning ให้มปีระสิทธิภำพยิ่งขึน้  

6) ปรับปรุงระบบกำรให้บริกำรเพื่อกำรทบทวนกำรเรียนในรูปแบบต่ำงๆ ตำมอัธยำศัย

โดยผ่ำนเครือขำ่ยของมหำวิทยำลัยใหม้ีประสิทธิภำพและเพียงพอต่อผูใ้ช้ 

7) ส่งเสริมกำรสร้ำงจิตส ำนึกในกำรใช้สื่อและนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนให้เห็นเป็น

รูปธรรมมำกขึ้น 
 

มาตรการ 2.2  ส่งเสรมิการพัฒนาระบบและกระบวนการสนับสนุนงานวิจัยอย่างต่อเน่ือง 

 แนวทาง 

1) พัฒนำระบบฐำนข้อมูลผลงำนวิจัยและระบบสำรสนเทศด้ำนกำรวิจัยในรูปแบบต่ำงๆ 

ให้เป็นปัจจุบันและตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของผูใ้ช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

มาตรการ 2.4  สนับสนุนให้มีงบประมาณ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่สนับสนุนการวิจัย

อย่างเพียงพอ 

 แนวทาง 

1) สร้ำงบรรยำกำศ สภำพแวดล้อม และสนับสนุนปัจจัยพื้นฐำนที่เกี่ยวข้องกับกำรวิจัยให้

เพียงพอ โดยเฉพำะในส่วนที่สง่เสริมให้บุคลำกรของมหำวิทยำลัยมีควำมเข้มแข็ง และ

เกิดผลงำนที่มีคุณภำพมำกขึน้ เช่น ห้องปฏิบัติกำรวิจัยเครื่องมือ ครุภัณฑ์ และ

สำธำรณูปโภค เป็นต้น 
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มาตรการ 3.3  ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในบทบาทการเป็น 

แหล่งให้บริการด้านการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี               

และการบรกิารวชิาการ 

 แนวทาง 

1) ส่งเสริมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสมเพื่อเป็นที่พึ่งพำได้ของสังคมและแก้วิกฤตของ

ประเทศ 
 

มาตรการ 4.2  ส่งเสรมิการสร้างเครอืข่ายด้านศลิปะและวัฒนธรรม 

 แนวทาง 

1) ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีเผยแพร่ผลงำนด้ำนทะนุบ ำรุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 

มาตรการ 5.6  ส่งเสรมิการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

   ในทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย 

1) จัดท ำแผนพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

2) ปรับปรุงและพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรของมหำวิทยำลัยที่

ด ำเนินกำรอยู่ใหม้ีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุดในทุกภำรกิจ 

3) พัฒนำส่วนต่ำงๆ ของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรของ

มหำวิทยำลัยและของหน่วยงำนต่ำงๆ  เช่น  มีระบบคลังข้อมูลแบบแหล่งเดียว  มีระบบ

ฐำนข้อมูลและสำรสนเทศที่มีประสิทธิภำพ มีระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) 

มีระบบ Integrated Web ที่รองรับกำรเรียนกำรสอนให้สมบูรณ์มำกขึ้น เพื่อใช้งำนได้

อย่ำงคุ้มค่ำและมีประสิทธิภำพสูงสุด รวมทั้งสำมำรถรองรับกำรประเมินมหำวิทยำลัย

ทั้งภำยในและภำยนอก  

4) จัดให้มกีำรเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบได้โดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
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ทิศทางและแนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 สถำนกำรณท์ิศทำงและแนวโนม้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยและของโลกใน

อนำคตที่น่ำจับตำมอง ซึ่งน ำมำใช้ประกอบในกำรจัดท ำแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสเทศและกำรสื่อสำร 

 Cloud Computing คอื วิธีกำรประมวลผลตำมควำมต้องกำรของผู้ใช ้โดยสำมำรถระบุควำมต้อง

ไปยังระบบจำกนั้นระบบจะจัดสรรทรัพยำกรหรือบริกำรให้ตรงตำมควำมต้องกำร ที่ผ่ำนมำมี

กำรให้บริกำรแบบ Cloud Computing บ้ำงแล้ว ในปัจจุบันจะเป็นกำรส่งมอบบริกำรมำกขึ้น 

ส ำหรับประเทศไทยแนวโน้มของ Cloud Computing จะมำสนับสนุนให้เกิดกำรให้บริกำรที่

เรียกว่ำ SaaS (Software as a Service) 

 Green ICT หรือ Go Green คือ กำรประหยัดพลังงำนลดกำรท ำลำยสิ่งแวดล้อม ซึ่งในบำง

องค์กรมีกำรด ำเนินกำรไปบ้ำงแล้ว Green ICT หรือ Go Green นอกจำกจะใช้ทรัพยำกรต่ำงๆ 

อย่ำงคุ้มค่ำ เช่น กำรท ำ Server Virtualization และ Storage Virtualization แทนกำรเพิ่มจ ำนวน

แล้ว ยังรวมไปถึงกำรประหยัดพื้นที่ กำรแบ่งปันข้อมูลต่ำงๆ ก็เป็นอีกแนวทำงหนึ่ง รวมไปถึง

นโยบำย Paperless ช่วยลดกำรท ำลำยสิ่งแวดล้อม 

 Mobile Applications ปัจจุบันกระแสสมำร์ตโฟนเติบโตเป็นอย่ำงมำกในประเทศไทย ท ำให้เกิด

กำรใช้งำนแอพพลิเคช่ัน เช่นกำรสืบค้นข้อมูลผ่ำนมือถือ เป็นต้น ส ำหรับแอพพลิเคช่ันที่จะ

พัฒนำในอนำคตกลุ่มแรกจะเป็นด้ำนกำรใช้งำนในเชิงธุรกิจและกำรศึกษำ เช่น แอพพลิเคช่ัน

ด้ำน E-Learning ส่วนอีกกลุ่มจะเป็นแอพพลิเคช่ันด้ำนควำมบันเทงิ 

 Social Media ปัจจุบันได้รับควำมนิยมเป็นอย่ำงมำกในประเทศไทย ท ำให้เกิดข้อมูลจ ำนวนมำก

ทั้งที่เป็นข้อมูลจริงและข้อมูลแฝง ดังนั้นกำรบริโภคข้อมูลจะต้องมีกำรวิเครำะห์และกลั่นกรอง

ข้อมูล อย่ำงไรก็ตำมองค์กรสำมำรถใช้ช่องทำง Social Media ในกำรท ำควำมคุ้นเคย สร้ำง

ควำมสัมพันธ์ นับว่ำเป็นเข้ำถึงลูกค้ำได้โดยตรง อำจจะมีแนวโน้มว่ำจะเกิด Social CRM ใน

อนำคต 

 Video Conference เป็นนโยบำยส ำคัญและวิธกีำรส ำคัญที่สำมำรถลดคำ่ใช้จำ่ย คอืกำรใช ้Video 

Conference ในกำรประชุมระหว่ำงองค์กรหรือสำขำ โดยศักยภำพของ Video Conference ใน

ภำคกำรศึกษำที่จะน ำไปใช้ในกำรเรียนกำรสอนทำงไกล เป็นกำรเปิดโอกำสให้กับเยำวชนใน

พืน้ที่ห่ำงไกล 

 Business Analytics หมำยถงึกำรวิเครำะห์ข้อมูล หรือกำรประมวลเชิงลึก ส ำหรับองค์กรที่มีกำร

แข่งขันสูงกำรประคับประคององค์กำรให้อยู่ต ำแหน่งเดิมเป็นเรื่องส ำคัญมำกเป็นอันดับต้นๆ 

ดังนั้นกำรมีข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว สำมำรถน ำใช้ประกอบกำรตัดสินใจได้อย่ำงถูกต้อง หรือมี

ข้อมูลเชิงวิเครำะห์ที่สำมำรถน ำเสนอเพื่อสรำ้งควำมพึงพอใจให้กับลูกคำ้ได้ 
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 Security and Standard ด้ำนควำมปลอดภัยของเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร จัดว่ำเป็น

เรื่องจ ำเป็นที่ขำดไม่ได้ ซึ่งองค์กรให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย

สำรสนเทศเป็นอย่ำงมำก ด้ำนมำตรฐำนก็เป็นเรื่องส ำคัญ เพรำะมำตรฐำนเป็นกำรสร้ำงควำม

น่ำเชื่อถอืลูกค้ำ หรือแม่แต่ภำยในองคก์รเอง เช่น ISO/IEC 27001 เป็นมำตรฐำนสำกลที่เก่ียวกับ

กำรรักษำควำมปลอดภัยสำรสนเทศที่ได้รับควำมนิยมมำกที่สุด นอกจำกนี้องค์กรยังให้

ควำมส ำคัญกับ BCP (Business Continuity Planning) แผนกำรบริหำรจัดกำรให้องค์กรสำมำรถ

ด ำเนินธุรกิจได้อย่ำงต่อเนื่องภำยใต้ภำวะวิกฤต 

 IT Product for User ส ำหรับสินค้ำไอทีจะเป็นกำรบริโภคสินค้ำส ำหรับผู้ใช้ส่วนบุคคลมำกขึ้น 

เนื่องจำกผู้ผลิตมีกำรพัฒนำควำมสำมำรถของสินคำ้ไอทีท ำให้กระตุ้นกำรบริโภคของลูกค้ำเป็น

อย่ำงมำก 

 iCommerce มำจำก Internet Commerce คอื กำรพำณิชย์บนอินเทอร์เน็ต เช่นกำรจับจ่ำยใช้สอย

ทำงอินเทอร์เน็ตผ่ำนบัตรเครดิต กำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินผ่ำนมือถือบนอินเทอร์เน็ตมำกขึ้น

เป็นล ำดับ 

 

ที่มำ : (Gartner Incorporation, 2011 : Web Site) 

 



 

 

 

 

 

รายละเอียดแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

(พ.ศ. 2555-2559) 

 

 

 

 

 

 



 38 

บทที่ 3 

รายละเอยีดแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี (พ.ศ. 2555-2559)  

3.1 พันธกิจ ภารกิจ วิสัยทัศน์ และเป้าประสงค์หลักด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

พันธกิจ 

การพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยให้ก้าวทันการ

เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั้งในปัจจุบันและอนาคต และน ามาใช้เพิ่ม

ศักยภาพในทุกภารกิจของมหาวิทยาลัยใหม้ีประสิทธิภาพและเกิดประสทิธิผล 

ภารกิจ 

1. การพัฒนา ปรับปรุง และส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้

ประโยชน์ตอ่การด าเนินงานทุกภารกิจของมหาวิทยาลัยให้ไปสู่ความเป็นเลิศ 

2. การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เพื่อช่วยยกระดับและ

สามารถใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเต็มศักยภาพ  

วิสัยทัศน์ 

 “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีส ุรนารีม ีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารชั ้นเลิศ และ

ประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนสู่การเป็นสถาบันแห่งการเรียนรูท้างดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการ

เป็นที่พึ่งของสังคม”   

เป้าประสงค์หลัก  

1. มหาวิทยาลัยมีระบบเพื ่อสนับสนุนการจัดการศึกษาและการวิจัยต่างๆ เช่น ระบบ 
Education Innovation, Registra, กิจการนักศึกษาและงานทุน, Cooperative Education 
Automatic Management System, High Performance Computing, ฐานข้อมูลและ
สารสนเทศด้านการวิจัย เป็นต้น 

2. มหาวิทยาลัยมีระบบเพื่อสนับสนุนการบริการปรับแปลงฯ การบริการวิชาการ และการ
ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เช่น ระบบ Virtual Museum, Technopolis & Science Park 
Management System เป็นต้น 

3. มหาวิทยาลัยมีระบบสนับสนุนการบริหารจัดการและการให้บริการ เช่น ระบบ Single 
Data Warehouse, ฐานข้อมูลศิษย์เก่า, HR & E-Profile, SUT Smart Application, ERP, 
Academic Intelligence & Command Center เป็นต้น 

4. มหาวิทยาลัยมีการใช้ประโยชน์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

5. มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
จ านวนที่เพิ่มขึ้น 
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3.2 ความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เป้าประสงค์หลัก และวิสัยทัศน์            

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยในช่วง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร ์ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา ปรับปรุง และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ได้มาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา ปรับปรุง และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร เพื่อเสริมสรา้งขดีความสามารถด้านการวิจัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา ปรับปรุง และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารในการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี การบริการวิชาการ 

และการทะนุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา ปรับปรุง และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง และการพัฒนาบุคลากร

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย 

โดยสามารถเขียนเป็นแผนภาพแสดงความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์หลัก และ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ICT ในภาพรวม ได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารช้ันเลิศ 

เพ่ือสนับสนุนสู่การเป็นสถาบันแห่งการเรยีนรูท้างดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       

และการเป็นที่พ่ึงของสังคม 

- มี ICT รูปแบบต่าง ๆ ที่มี 

   ประสิทธิภาพสูงช่วยสนับสนุน 

   การเรียนการสอน 

- นักศึกษาได้รับประโยชน์จาก  

   ICT เพื่อการเรียนรู้และพัฒนา 

   ตนเองในระดับสูง 

- มีระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศ 

  ด้านการวิจัยที่มีประสิทธิภาพสูง 

- มีระบบคอมพิวเตอร์สมรรถภาพ 

   สูงเพื่อสนับสนุนการวิจัย 

- คณาจารย์และนักวิจัยได้รับ 

   ประโยชน์จาก ICT เพื่อการวิจัยที่ 

   พัฒนาขึ้นในเกณฑ์ระดับสูง 

- ระบบ MIS รับการพัฒนาอย่าง 

   สมบูรณ์และใช้ประโยชน์เต็ม 

   ประสิทธิภาพ 

- มี ICT สนับสนุนการท างานและ 

  ให้บริการจัดการ 

- ผูรั้บบริการได้รับประโยชน์จากการ 

   ใช้ ICT ในระดับสูง 

- บุคลากรมีขดีความสามารถด้าน ICT  

   เพิ่มขึ้น 
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- มีระบบ ICT เพื่อสนับสนุนการ 

   ปรับแปลงฯ การบริการ 

   วิชาการ การทะนุบ ารุง 

   ศิลปวัฒนธรรม 
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 ในส่วนของรายละเอียดของเป้าหมายผลผลิตส าคัญของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่จะต้องพัฒนาต่อไปเพื่อสนับสนุนต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี ในช่วงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 ได้ดังแผนภาพต่อไปนี ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วสิัยทัศน์ ICT : เป็นมหาวิทยาลัยที่มเีทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารชั้นเลิศ เพือ่สนับสนุนสู่การเป็นสถาบันแห่งการเรยีนรู้ทางด้าน

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการเป็นที่พึ่งของสังคม 

ทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการเป็นที่พึ่งของสังคม 
การจัดการศึกษา

เป็นที่ยอมรับใน

ระดับชาติและ

นานาชาติ 

ได้รับการยอมรับ

เป็นมหาวิทยาลัย

วจิัยระดับชาติและ

นานาชาติ 

ได้รับการยอมรับจาก

สังคมในการเป็นที่พึ่ง

ด้านวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

ชุมชนได้รับความรู้

ด้านการทะนุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

มีขีดความสามารถใน

การบรหิารจัดการ

ภายใตอ้ัตลักษณข์อง

มทส. 

การจัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสากล เสริมสร้างความสามารถด้าน

การวจัิยสู่การยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาต ิ

E-Library & E-Journal 

กิจการนักศึกษา 

และงานทุน 

HPC 

ICT Res. 

เสริมสร้าง

ความสามารถด้าน

ปรับแปลงฯ เพ่ือการ

เป็นท่ีพ่ึงของสังคม 

ส่งเสริมเผยแพร่

ศิลปะและ

วัฒนธรรมท้องถ่ิน

และภาค

ตะวันออกเฉยีง 

เหนือ 

Technopolis & Science Park MIS 

Virtual 

Museum 

COOP MIS 

 

การพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

การพัฒนาระบบ

บริหารงานบุคคล 

 

การพัฒนา

สภาพแวดล้อม 

 

การประชาสัมพันธ์ 
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การสรา้งความ

เข้มแข็งของศษิยเ์กา่ 

 

 

 

 

 

การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ 
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Gigabit Ethernet/Wireless Network/Computer/Data Warehouse/IP Phone/Cloud/Virtualization/Teleconference 
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3.3  แผนที่ทางยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนาร ี(พ.ศ. 2555-2559) 

ภายใต้เป้าประสงค์หลัก ยุทธศาสตร ์ และเป้าประสงค์ในแต่ละยุทธศาสตร์ สามารถเขียนความ

เชื่อมโยงเพื่อระบุปัจจัยแหง่ความส าเร็จในการไปสู่วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ ได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
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3.4 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ มาตรการแนวทาง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนา ปรับปรุง และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ได้มาตรฐานสากล 

 เป้าประสงค์ 

 มเีทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ที่มปีระสิทธิภาพสูงช่วยสนับสนุน

การเรียนการสอน 

 นักศึกษาได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการเรียนรู้และ

การพัฒนาตนเองในเกณฑ์ระดับสูง 

แนวทาง 

1.1 ส่งเสริมการใช้ระบบ ICT ในการสร้างคลังความรู้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน เช่น 

การผลิต Virtual Learning, E-Classroom, E-Courseware, SUT Kiosk for M-Learning 

เป็นต้น 

1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้คณาจารย์รว่มผลติ พัฒนา และใชส้ื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการจัดการ

เรียนการสอน เชน่ E-Courseware 

1.3 สนับสนุน และส่งเสริมการใช้ระบบ E-Library เพื่อการเรียนการสอนได้อย่างเต็ม

ประสิทธิภาพสูงสุด 

1.4 จัดหาคอมพิวเตอร์ที่จ าเป็นเพื่อสนับสนุนให้กับส านักวิชา และหน่วยงานที่ยังขาดแคลน 

ICT ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน 

1.5 พัฒนาและปรับปรุงการพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอน ระบบลงทะเบียน และระบบ

ให้ค าปรึกษา และสามารถเชื่อมโยงขอ้มูลส่วนกลาง 

1.6 ส่งเสริมการพัฒนาระบบ Cooperative Education Automatic Management System 

1.7 พัฒนาและส่งเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกิจการ

นักศึกษา และงานทุนการศกึษา 

1.8 ศกึษาและวางแผนการพัฒนา Open Source Software เพื่อการเรียนการสอน 

1.9 สนับสนุนให้คณาจารย์ร่วมผลิต พัฒนา และใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการจัดการเรียน     

การสอนอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเนื้อหาของสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ระหว่างกันเพื่อใหเ้กิดการใช้ประโยชนร์่วมกันอย่างกว้างขวางยิ่งขึน้ 

1.10 พัฒนาและส่งเสริมวิธีการเรียนรู้ของนักศกึษาโดยการใช้ ICT เป็นฐาน (ICT Based Learning) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนา ปรับปรุง และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร เพือ่เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัย 

 เป้าประสงค์ 

 มีระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศด้านการวิจัยที่มปีระสิทธิภาพสูง 

 มีระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงเพื่อสนับสนุนการวิจัย 

 คณาจารย์และนักวิจัยได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ

วิจัยที่พัฒนาขึน้ในเกณฑ์ระดับสูง 

แนวทาง 

2.1 พัฒนาระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศด้านการวิจัย และงบประมาณด้านการวิจัย 

2.2 ส่งเสริมการใหบ้ริการฐานขอ้มูลงานวิจัยสากล และสิ่งตีพมิพ์อเิล็กทรอนิกส์ดา้นการวิจัย 

2.3 ศกึษาและวางแผนการพัฒนา Software  เพื่อการวิจัย  

2.4 สนับสนุนให้มกีารใช้ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงในการวิจัย 

2.5 ส่งเสริมการใช้ระบบ E-Library เพื่อการวิจัย 

2.6 สนับสนุนให้คณาจารย์และนักวิจัยใช้ระบบ ICT เพื่อการสืบค้นข้อมูลและการเผยแพร่

ผลงานวิจัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนา ปรับปรุง และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารในการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี การบริการ

วิชาการ และการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

เป้าประสงค์ 

 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการปรับแปลง ถ่ายทอด

และพัฒนาเทคโนโลยี การบริการวิชาการ และการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

แนวทาง 

3.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลขององค์ความรู้ด้านการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนา

เทคโนโลยี การบริการวิชาการ และการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้สามารถ

น ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3.2 พัฒนาและส่งเสริมระบบ Virtual Learning เพื่อการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนา

เทคโนโลยี การบริการวิชาการ และการทะนุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนา ปรับปรุง และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง และการพัฒนา

บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย 

 เป้าประสงค์ 

 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) ได้รับการพัฒนาอย่างสมบูรณ์และ

สามารถใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสทิธิภาพ 

 มีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการท างานและการบริหาร

จัดการ 

 ผูร้ับบริการได้รับประโยชน์จากการให้บริการโดยใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในระดับสูง 

 บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพิ่มขึน้ 

แนวทาง 

4.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มธีรรมาภบิาลและอัตตาภบิาล 

4.2 พัฒนาระบบสารสนเทศ E-Service เพื่อรองรับการบริหารจัดการ 

4.3 ส่งเสริมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อรองรับกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญ เช่น 

QA, RM, KM 

4.4 เร่งรัดใหม้ีการประเมินมาตรฐาน Software และระบบต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยได้พัฒนาขึ้น

เพื่อให้ได้ตามเกณฑม์าตรฐานและเป็นที่ยอมรับจากภายนอก เช่น ได้ตามมาตรฐานการ

พัฒนาซอฟต์แวร ์Cobit, ITIL และ CMMI เป็นต้น 

4.5 เร่งรัดติดตามโครงการ ICT ที่ยังไม่แล้วเสร็จ และเสนอคณะอนุกรรมการ ICT             

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรว่มพิจารณาให้ข้อแนะน าและผลักดันต่อไป 

4.6 ส่งเสริมบทบาทของคณะอนุกรรมการ ICT ชุดต่างๆ ให้เป็นผู้ผลักดันและกลั่นกรอง

นโยบายและกลยุทธ์ด้าน ICT และเป็นผู้ร่วมพิจารณากลั่นกรองโครงการและ

งบประมาณด้าน ICT  ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

4.7 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย    

เชงิรุก 

4.8 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานส าหรับ ICT ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับระบบ

เครือขา่ย ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

4.9 จัดให้มีผู้รับผิดชอบในเรื่องระบบความปลอดภัยด้าน ICT ของมหาวิทยาลัย โดยท า

หน้าที่ในการจัดระบบความปลอดภัย รวมถึงการเฝ้าระวังและป้องกันการโจมตีด้าน  

ICT จากภายนอก 
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4.10 พัฒนาและปรับปรุงระบบ  Internet Data Center ของมหาวิทยาลัย 

4.11 พัฒนาระบบ ERP ฐานข้อมูลหลักในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 

ระบบ Finance,  Accounting,  Inventory และ Budgeting 

4.12 ผลักดันให้เกิดการสร้างระบบฐานข้อมูลกลาง (Single Data Warehouse) ที่สมบูรณ์ 

เพื่อให้เกิดการใช้และเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างกันอย่างมปีระสิทธิภาพ 

4.13 เร่งรัด พัฒนา และปรับปรุงระบบ Academic Intelligence & Command Center ของ

มหาวิทยาลัย 

4.14 พัฒนาและปรับปรุงระบบ CCTV ให้มปีระสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

4.15 พัฒนาระบบฐานขอ้มูลศษิย์เก่าให้เกิดความเชื่อมโยงและมีประสิทธิภาพ 

4.16 ส่งเสริมใหม้ีการน าระบบ MIS และระบบสนับสนุนการตัดสินใจอื่นๆ มาใช้ประโยชน์ใน

การด าเนินงานตามภารกิจตา่งๆ ของมหาวิทยาลัย 

4.17 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

4.18 มีการพัฒนาบุคลากรในระดับช านาญการและระดับเ ช่ียวชาญด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารในแต่ละด้าน 

4.19 ส่งเสริมการน ากระบวนการจัดการความรู้มาสร้างชุมชนนักปฏิบัติด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร  เช่น จัดให้มี Web board หรือ Blog เพื่อการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ระหว่างผูส้นใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นต้น 
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3.5 ตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์และค่าเป้าหมายตัวชี้วัดท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 

เป้าหมายตัวชี้วัด 

2555 2556 2557 2558 2559 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนา ปรับปรุง และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารในการจัดการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยที่ได้มาตรฐานสากล 

 มเีทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารในรูปแบบต่างๆ 

ท่ีมีประสทิธิภาพสูงช่วย

สนับสนุนการเรยีนการสอน 

 รอ้ยละของโครงการ 

ICT ท่ีด าเนินการ        

แลว้เสร็จตามแผน   

ท่ีก าหนดไว้ในแต่ละปี 

รอ้ยละ 85 85 90 90 95 

 นักศึกษาได้รับประโยชน์จาก

เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร เพื่อการเรยีนรู้

และการพัฒนาตนเองใน

เกณฑ์ระดับสูง 

 ระดับความพึงพอใจ

ของนักศึกษาท่ีใช้

งานระบบ 

ระดับ 

(เต็ม 5) 

3 3.5 3.5 4 4 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา ปรับปรุง และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อเสริมสร้าง                                     

ขดีความสามารถด้านการวิจัย 

 มรีะบบฐานข้อมูลและ

สารสนเทศดา้นการวิจัย    

ท่ีมีประสทิธิภาพสูง 

 รอ้ยละของผลงาน

การด าเนินงานและ

ความเป็นปัจจุบันของ

คลังข้อมูลงานวิจัย 

รอ้ยละ 80 90 100 100 100 

 มรีะบบคอมพิวเตอร์

สมรรถภาพสูงเพื่อสนับสนุน

การวิจัย 

 ประสิทธิภาพในการ

ใชง้านระบบ 

รอ้ยละ 80 85 85 90 90 

 คณาจารย์และนักวิจัยได้รับ

ประโยชน์จากเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

เพื่อการวิจัยที่พัฒนาขึน้ใน

เกณฑ์ระดับสูง 

 ระดับความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บรกิารระบบ

คลังข้อมูลผลงาน  

วิจัย 

ระดับ 

(เต็ม 5) 

4 4.1 4.2 4.3 4.4 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา ปรับปรุง และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารในการปรับแปลง 

ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี การบริการวชิาการ และการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 มรีะบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

และการสื่อสารเพื่อสนับสนุน  

การปรับแปลง ถ่ายทอดและ

พัฒนาเทคโนโลยี  การบรกิาร

วชิาการ และการทะนุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

 รอ้ยละของโครงการ 

ICT ท่ีด าเนินการ      

แลว้เสร็จตามแผนท่ี

ก าหนดไว้ในแต่ละปี 

 

 

รอ้ยละ 85 85 90 90 95 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 

เป้าหมายตัวชี้วัด 

2555 2556 2557 2558 2559 

ยุทธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนา ปรับปรุง และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อการบริหารจัดการที่

มีประสิทธภิาพสูง และการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของมหาวิทยาลัย 

 ระบบสารสนเทศเพื่อการ

บรหิารจัดการ (MIS) ได้รับ

การพัฒนาอย่างสมบูรณ์

และสามารถใช้ประโยชน์

อย่างเต็มประสทิธิภาพ 

 รอ้ยละของการ

ด าเนินการแลว้เสร็จ

อย่างสมบูรณ์ และ

สามารถน ามาใช้

ประโยชน์ได้อย่าง

สมบูรณ์ตาม

เป้าหมายท่ีก าหนด 

ในแต่ละปี 

รอ้ยละ 85 85 90 90 95 

 มเีทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารต่างๆ  เพื่อ

สนับสนุนการท างานและ

การบรหิารจัดการ 

 รอ้ยละของโครงการ 

ICT ท่ีด าเนินการ       

แลว้เสร็จตามแผน    

ท่ีก าหนดไว้ในแต่ละปี 

รอ้ยละ 85 85 90 90 95 

 ผู้รับบรกิารไดร้ับประโยชน์

จากการให้บรกิารโดยใช้

เทคโนโลยีและสารสนเทศ  

ในระดับสูง 

 ระดับความพึงพอใจ

ของผู้ใช้งานระบบ 

ระดับ 3 3.5 3.5 4 4 

 บุคลากรของมหาวิทยาลัย      

มขีีดความสามารถดา้น

เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารเพิ่มขึน้ 

 

 รอ้ยละของบุคลากร 

ท่ีเข้ารับการพัฒนา

และผ่านการประเมิน

คุณภาพตามเกณฑ์     

ท่ีก าหนด 

รอ้ยละ 85 85 90 90 95 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

การถ่ายทอดแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสารสู่การปฏิบัติระดับหน่วยงาน 
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โครงการ 2555 2556 2557 2558 2559

1.1 ศูนย์นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีการศกึษา

โครงการพัฒนาระบบ Digital Multimedia 

Learning Center (DMLC) ผ่านเครือขา่ย

โครงการพัฒนาระบบการฝึกอบรมเสมอืน

ทางไกล (Virtual Distance Training)

โครงการพัฒนาระบบสร้างสือ่การเรียนการสอน

อัจฉริยะแบบสง่เสริมทกัษะการคดิขัน้สงู ดา้น

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการพัฒนาประสทิธภิาพระบบการเรียนการ

สอน e-Learning

โครงการ e-Experiment

โครงการผลติสือ่การศกึษา 3 มติ ิ(3D Medias)

โครงการพัฒนาระบบสนบัสนนุการผลติสือ่การ

เรียนการสอน : ระบบจัดเกบ็ทรัพยากรสือ่

รูปแบบอเิลก็ทรอนกิส์

โครงการพัฒนาระบบ Studio Production

โครงการจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์เฉพาะทาง

ส าหรับผลติสือ่การศกึษา

โครงการพัฒนาเคร่ืองมอืและอุปกรณ์เพือ่เพิม่

ศักยภาพการใหบ้ริการผลติสือ่การศกึษา

โครงการพัฒนาระบบ Digital Sound Studio

โครงการพัฒนาสือ่อเิลก็ทรอนกิสด์ว้ยมาตรฐาน 

HTML5 & CCS3

โครงการพัฒนารูปแบบ Mobile Content เพือ่

สนบัสนนุการเรียนรู้ทกุแหง่หน

โครงการพัฒนาระบบ SUT 3D Virtual University

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดหา Software เพือ่การศกึษา

โครงการหอ้งปฏบิตักิาร MAC ส าหรับใหบ้ริการ

ในการเรียนการสอน การฝึกอบรม และใหบ้ริการ

ใชง้านทัว่ไปแกน่กัศกึษา

โครงการระบบ Thin Client ส าหรับใหบ้ริการใน

หอ้งเรียน

ส านกัวิชาเทคโนโลยี

สงัคม

โครงการเสน้ทางสูด่วงดาว : บนัไดนกัพัฒนา

ซอฟตแ์วร์มอือาชพี

โครงการเสน้ทางสูด่วงดาว : ผู้ประกาศขา่วและ

นกัจัดรายการวิทยุ (ดเีจ)

ฟาร์มมหาวิทยาลยั โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศและการ

สือ่สารเพือ่การเรียนการสอนของฟาร์ม

มหาวิทยาลยั

1.2 ศูนย์บรรณสารและ

เทคโนโลยีการศกึษา

โครงการใหบ้ริการยืมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

Notebook เพือ่สบืคน้สารสนเทศและเตรียม

เอกสาร

บทท่ี 4

การถ่ายทอดแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารสู่การปฏบิัติระดับหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ท่ี  1 การพัฒนา ปรับปรุง และสง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ในการจดัการศึกษาของมหาวิทยาลยัท่ีได้มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์

งานประจ า

งบประมาณ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

ระยะเวลาด าเนินการ (ปงีบประมาณ)แนวทาง

ท่ี
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ยุทธศาสตร์

งานประจ า

งบประมาณ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

ระยะเวลาด าเนินการ (ปงีบประมาณ)แนวทาง

ท่ี

1.3 ศูนย์นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีการศกึษา

โครงการพัฒนาหอ้งปฏบิตักิารกราฟิก

คอมพิวเตอร์ขัน้สงู ส าหรับการเรียนการสอน

หลกัสตูรวิทยาการสารสนเทศ

ส านกัวิชาเทคโนโลยี

สงัคม

โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ทดแทน เพือ่ใช้

ร่วมกบัโปรแกรมพัฒนาทกัษะภาษาตา่งประเทศ

ของบคุลากรและนกัศกึษา

สว่นกจิการนกัศกึษา โครงการจัดหาเคร่ืองสแกนลายนิ้วมอืเขา้หอพัก

นกัศกึษา

1.4 ศูนย์บริการการศกึษา โครงการพัฒนาขดีความสามารถระบบงาน

ทะเบยีนและประเมนิผลนกัศกึษา

สถานพัฒนา

คณาจารย์

โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบประเมนิการ

สอน Online โดยนกัศกึษาเปน็ผู้ประเมนิ

1.5 ศูนย์สหกจิศกึษา

ศกึษาและพัฒนา

อาชพี

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของศูนย์สหกจิ

ศกึษาและพัฒนาอาชพี

1.6 สว่นกจิการนกัศกึษา โครงการพัฒนาระบบฐานขอ้มลูดา้นทนุการศกึษา

1.7 ส านกัวิชาเทคโนโลยี

สงัคม

โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร เร่ือง "การ

ออกแบบและพัฒนาหอ้งสมดุดจิทิลัดว้ย

ซอฟตแ์วร์โอเพนซอร์ส"

1.8 ศูนย์นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีการศกึษา

โครงการสนบัสนนุการใชส้ือ่การศกึษาและ

นวัตกรรมเพือ่การเรียนการสอน

1.9 ศูนย์นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีการศกึษา

โครงการพัฒนาระบบสนบัสนนุการทบทวน

บทเรียนส าหรับนกัศกึษา (e-Classroom)

2.1 สถาบนัวิจัยและ

พัฒนา

โครงการพัฒนาระบบคลงัขอ้มลูผลงานวิจัยและ

ระบบสารสนเทศดา้นการวิจัย

ส านกัวิชา

เทคโนโลยีการเกษตร

โครงการพัฒนาระบบฐานขอ้มลูงานวิจัย ส านกั

วิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ส านกัวิชาเทคโนโลยี

สงัคม

โครงการพัฒนาระบบจัดการวารสารเทคโนโลยี

สรุนารี (สงัคมศาสตร์)

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการวิจัยส าหรับ

การวิจัย

2.2 ศูนย์บรรณสารและ

สือ่การศกึษา

งานสง่เสริมการใช้

ทรัพยากรสารสนเทศ

2.3 ส านกัวิชา

วิทยาศาสตร์

โครงการเชื่อมตอ่ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสงู

เขา้กบั CERN

2.4 ศูนย์คอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบกลุม่คอมพิวเตอร์

สมรรถนะสงูเพือ่การประมวลผลสนบัสนนุ

มหาวิทยาลยัวิจัยแหง่ชาติ

สถาบนัวิจัยและ

พัฒนา

โครงการปรับปรุงส านกังานและหอ้งปฏบิตักิาร

การวิจัย สถาบนัวิจัยและพัฒนา อาคารวิชาการ

รวม

ส านกัวิชา

เทคโนโลยีการเกษตร

โครงการการพัฒนาโปรแกรมควบคมุการเบกิ

จา่ยเงนิของโครงการวิจัย

2.5 ศูนย์บรรณสารและ

สือ่การศกึษา

งานสง่เสริมการใช้

ทรัพยากรสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนา ปรับปรุง และสง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร เพื่อเสรมิสร้างขดีความสามารถด้านการวิจยั
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ยุทธศาสตร์

งานประจ า

งบประมาณ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

ระยะเวลาด าเนินการ (ปงีบประมาณ)แนวทาง

ท่ี

2.6 ศูนย์บรรณสารและ

สือ่การศกึษา

งานบริการ

คอมพิวเตอร์เพือ่

การสบืคน้ในหอ้งสมดุ

3.1 เทคโนธานี งานปรับแปลง 

ถา่ยทอดและพัฒนา

เทคโนโลยี

โครงการบริการวิชาการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ

สว่นกจิการนกัศกึษา งานทะนบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม

3.2 เทคโนธานี งานปรับแปลง 

ถา่ยทอดและพัฒนา

เทคโนโลยี

งานบริการวิชาการ

สว่นกจิการนกัศกึษา งานทะนบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม

4.1 สถานสง่เสริมและ

พัฒนาระบบ MIS

งานพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพือ่การ

บริหาร

สว่นอาคารสถานที่ โครงการจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โปรแกรม

ส าเร็จรูป ระบบโทรศัพทต์อบรับอัตโนมตัแิละ

วิทยุสือ่สาร เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน

ในสว่นอาคารสถานที่

ศูนย์นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีการศกึษา

โครงการพัฒนาระบบส านกังานอัตโนมตัิ

โครงการพัฒนาระบบ MIS เพือ่การบริหาร

จัดการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศกึษา

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โครงการระบบใหบ้ริการโปรแกรมส านกังานแบบ

เว็บแอพ (SUT Office Web Apps)

ศูนย์เคร่ืองมอื

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

โครงการจัดท าเว็บไซตศ์ูนย์เคร่ืองมอื

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสองภาษา

4.3 สถานสง่เสริมและ

พัฒนาระบบ MIS

งานพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพือ่การ

บริหาร

4.4 คณะอนกุรรมการ

ดา้นตดิตาม 

ตรวจสอบ และ

ประเมนิผลงาน

งานตดิตาม 

ตรวจสอบ และ

ประเมนิผลงาน

4.5 คณะอนกุรรมการ

ดา้นตดิตาม 

ตรวจสอบ และ

ประเมนิผลงาน

งานตดิตาม 

ตรวจสอบ และ

ประเมนิผลงาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนา ปรับปรุง และสง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ในการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลย ีการบรกิารวิชาการ 

และการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

4.2

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนา ปรับปรุง และสง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร เพื่อการบรหิารจดัการท่ีมีประสทิธภิาพสงู และการพัฒนาบุคลากรด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของมหาวิทยาลยั
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ยุทธศาสตร์

งานประจ า

งบประมาณ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

ระยะเวลาด าเนินการ (ปงีบประมาณ)แนวทาง

ท่ี

4.6 คณะอนกุรรมการ

ดา้นตดิตาม 

ตรวจสอบ และ

ประเมนิผลงาน

งานตดิตาม 

ตรวจสอบ และ

ประเมนิผลงาน

สว่นประชาสมัพันธ์ งานประชาสมัพันธ ์ 

เชงิรุก

ศูนย์นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีการศกึษา

โครงการพัฒนาระบบ SUT Station 

ประชาสมัพันธเ์ชงิรุก

4.8 ศูนย์คอมพิวเตอร์ โครงการเชา่เคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์   

ตอ่พ่วงส านกังาน

โครงการเชา่เคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์   

ตอ่พ่วงส าหรับอาจารย์

โครงการศูนย์ส ารองขอ้มลูและระบบเครือขา่ย

สารสนเทศ

โครงการพัฒนาระบบเครือขา่ยความเร็วสงู       

 High Speed Network

โครงการพัฒนาระบบเครือขา่ยไร้สาย             

ความเร็วสงู (WiFi)

โครงการพัฒนาระบบ Virtualization and Cloud 

Computing

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โครงการทดแทนระบบปรับอากาศส าหรับหอ้ง

เครือขา่ยหลกั

สถานสง่เสริมและ

พัฒนาระบบ

สารสนเทศเพือ่การ

จัดการ

งานพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพือ่การบริหาร

4.10 ศูนย์คอมพิวเตอร์ งานเครือขา่ยคอมพิวเตอร์

4.11 สถานสง่เสริมและ

พัฒนาระบบ MIS

งานพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพือ่การ

บริหาร

4.12 สถานสง่เสริมและ

พัฒนาระบบ MIS

โครงการการพัฒนาระบบคลงัขอ้มลูมหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีสรุนารี (ระยะที ่2)

4.13 สถานสง่เสริมและ

พัฒนาระบบ MIS

งานพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพือ่การ

บริหาร

4.14 ศูนย์นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีการศกึษา

โครงการพัฒนาและปรับปรุงโทรทศันว์งจรปดิ

เพือ่การรักษาความปลอดภยัในชวีิตและทรัพย์สนิ

 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี

4.15 สมาคมศษิย์เกา่

มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีสนุารี

งานจัดท าฐานขอ้มลู

ศษิย์เกา่

4.16 สถานสง่เสริมและ

พัฒนาระบบ MIS

งานพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพือ่การ

บริหาร

4.17 สว่นการเจา้หนา้ที่ งานพัฒนาบคุลากร

4.18 ศูนย์นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีการศกึษา

โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากรดา้นการ      

ผลติสือ่

4.19 สว่นแผนงาน โครงการพัฒนา Web board หรือ Blog เพือ่การ

แลกเปลีย่นเรียนรู้ดา้น ICT

4.9

4.7



 

 

 

 

 

 

แนวทางการติดตาม ประเมินผล 

และบริหารจัดการ 
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บทที่ 5 

แนวทางการ ติดตาม ประเมินผลแผน และบริหารจัดการ 

 

การบรหิารแผน 

1. ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของมหำวิทยำลัย โดยมี

อธิกำรบดีเป็นที่ปรึกษำ  มผีูบ้ริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับสูงประจ ำมหำวิทยำลัย (CIO) เป็นประธำน

คณะกรรมกำร และมีหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมกำร ทั้งนี้ ท ำหน้ำที่ในกำรก ำหนด

นโยบำย แนวทำงกำรด ำเนินงำน กำรก ำหนดเกณฑ์มำตรฐำน ICT เพื่อใช้เป็นเครื่องมือประเมินระบบที่ได้

พัฒนำในแต่ละประเภท กำรก ำกับ ติดตำมและประเมินผล เพื่อให้กำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและ

กำรสื่อสำรของมหำวิทยำลัยเป็นไปตำมเป้ำประสงค์ และเป้ำหมำยผลผลิต ผลลัพธ์ที่ก ำหนดไว้   

2. ก ำหนดให้มีคณะอนุกรรมกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรฯ ที่เป็นตัวแทน

คณะกรรมกำรตำมข้อ 1. โดยท ำหน้ำที่เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ก ำหนดทิศทำง ก ำกับ ดูแลกำรพัฒนำ

เทคโนโลยีสำรสนเทศใน แตล่ะดำ้น ดังนี้ 

 

คณะอนุกรรมการฯ ที่รับผิดชอบดูแลการพัฒนา ICT     การพัฒนา ICT  

 คณะอนุกรรมกำรด้ำนกำรใช้ ICT เพื่อกำรเรียนกำรสอน    กำรเรียนกำรสอน 

 คณะอนุกรรมกำรด้ำนกำรใช้ ICT เพื่อสนับสนุนกำรวิจัย กำรวิจัย 

 คณะอนุกรรมกำรด้ำนกำรใช้ ICT เพื่อกำรบริหำรจัดกำร

และเทคนิค 

กำรบริหำรจัดกำร 

 คณะอนุกรรมกำรด้ำนกำรใช้ ICT เพื่อเพิ่มศักยภำพกำร

บริกำรวิชำกำร 

กำรบริกำรวิชำกำร 

 คณะอนุกรรมกำรด้ำนกำรใช้ ICT เพื่อกิจกำรนักศกึษำ

และทะนุบ ำรุงศลิปวัฒนธรรม 

กำรทะนุบ ำรุงศลิปะและวัฒนธรรม 

 คณะอนุกรรมกำรด้ำนกำรติดตำม ตรวจสอบและ

ประเมินผล  

ติดตำมและประเมินผลกำร

ด ำเนนิกำรโครงกำร 
  

3. ในแต่ละปีก่อนเริ่มเสนอโครงกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เพื่อสู่กำรพิจำรณำ

เป็นแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี คณะกรรมกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของมหำวิทยำลัย จะเป็น

ผู้ก ำหนด และจัดล ำดับควำมส ำคัญในยุทธศำสตร์และประเด็นด้ำนต่ำงๆ ที่จะมุ่งเน้นเพื่อกำรพัฒนำ    

ก่อน-หลัง ทั้งนี ้เพื่อประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณ และกำรประเมินผลงำนต่อไป 
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4. ในกำรจัดท ำข้อเสนอโครงกำรจะต้องเสนอตำมแบบเสนอโครงกำรที่ก ำหนด โดยจะต้อง

สำมำรถแสดงควำมสอดคล้องเช่ือมโยงในกลยุทธ์ ผลผลิต และผลลัพธ์ ที่ก ำหนดไว้ในแผนแมบ่ท ICT ได้ 

5. เป้ำหมำยดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จในระดับเป้ำประสงค์ของโครงกำร ผู้เสนอโครงกำรจะต้องใช้

เป้ำหมำยผลลัพธ์ (Outcome) ที่ก ำหนดไว้ในแผนแมบ่ท เป็นเป้ำหมำยเดียวกันกับเป้ำหมำยของโครงกำร  

ส่วนเป้ำหมำยผลผลิตโครงกำร ผู้เสนอโครงกำรจะต้องเป็นผู้ก ำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้สำมำรถเกิดผลลัพธ์

ในภำพรวมได้ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในแผนแม่บทฯ อย่ำงแท้จริงต่อไป 

6. ผูเ้สนอโครงกำร และ/หรอืเสนอควำมต้องกำรงบประมำณด้ำน ICT เพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติ

กำรและขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกมหำวิทยำลัยต้องท ำกำรวิเครำะห์ PART (Performance 

Assessment Rating Tool) ตำมรูปแบบที่มหำวิทยำลัยก ำหนด และมีกำรวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำ เพื่อ

ใช้ประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรฯ 

7. เพื่อให้สำมำรถติดตำมประเมินผลควำมส ำเร็จได้อย่ำงแท้จริง ผู้เสนอโครงกำรจะต้อง

สำมำรถระบุวิธีกำรและแหล่งข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนที่ผู้เสนอโครงกำรจะจัดเก็บได้  และหำกโครงกำร

ได้รับกำรพิจำรณำใหด้ ำเนินกำรผูร้ับผดิชอบโครงกำรจะต้องจัดเก็บข้อมูลและเสนอต่อคณะกรรมกำรตำม

ช่วงเวลำที่ก ำหนดไว้ต่อไป 

8. กำรปรับแผน หำกพบว่ำมีปัจจัยแวดล้อมต่ำงๆ  ทั้งภำยในและภำยนอกเปลี่ยนแปลงและ    

มีผลกระทบจนเป็นปัญหำอุปสรรคส ำคัญที่ท ำให้ไม่สำมำรถด ำ เนินกำรได้ตำมแผน มหำวิทยำลัย

จ ำเป็นต้องมีกำรปรับแผน อำจด ำเนินกำรโดยเสนอสภำมหำวิทยำลัยได้พิจำรณำตำมควำมเหมำะสม  

ดังเช่นลักษณะเดียวกันกับกำรเสนอขอปรับปรุงแผนตำมปกติของมหำวิทยำลัยต่อไป  

 

แนวทางการติดตาม และประเมินผล 

1. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล เป็นดังนี้ 

1.1 เพื่อทรำบควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนในระดับงำน/โครงกำรด้ำน ICT ตำมแผนปฏิบัติกำร 

1.2  เพื่อทรำบปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้นและร่วมหำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำอุปสรรค และให้

สำมำรถด ำเนินกำรบรรลุเป้ำหมำยได้ตอ่ไป 

1.3  เพื่อทรำบผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินกำรตำมแผน โดยเฉพำะผลผลิต (Output) 

ผลลัพธ์ (Outcome) ในมิติด้ำนต่ำงๆ ในแต่ละยุทธศำสตร์ที่มีคณะอนุกรรมกำรฯ ชุดต่ำงๆ 

เป็นเจ้ำภำพรับผดิชอบในแตล่ะดำ้น 
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2. ระดับคะแนนของผลกำรประเมินในแตล่ะระดับ  เป็นดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได้รับ 

สูงมำก 5 

สูง 4 

ปำนกลำง 3 

ต่ ำ 2 

ต่ ำมำก 1 
  

หมายเหตุ :  เกณฑร์ะดับค่ำคะแนนอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมและสอดคล้อง

กับกำรประเมินในระดับมหำวิทยำลัยที่อำจมีกำรเปลี่ยนแปลง 
 

3. ใหห้น่วยงำนส่วนกลำงเป็นผู้สร้ำงแบบประเมินผลและก ำหนดวิธีกำรค ำนวณวัดผลที่เหมำะสม

ในแต่ละตัวชีว้ัดซึ่งในกรณีแผนแม่บท ICT ในเบือ้งต้นสำมำรถจัดกลุ่มตัวชีว้ัด แบ่งออกเป็น 4 แบบ  ดังนี ้

3.1  ตัวชีว้ัดที่เป็นข้อมูลเชิงปริมำณ 

3.2  ตัวชี้วัดที่เป็นข้อมูลเชิงปริมำณมำกกว่ำ 1 ตัว 

3.3  ตัวชีว้ัดที่เป็นข้อมูลเชิงคุณภำพ 

3.4  ตัวชีว้ัดที่วัดกำรผำ่นตำมเกณฑท์ี่ก ำหนด (Milestone) 

4. จัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของ

มหำวิทยำลัย เพื่อกำรตดิตำมและพิจำรณำผลกำรประเมินควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรด้ำน ICT พร้อม

ทั้งรับทรำบปัญหำและอุปสรรคต่ำงๆ เพื่อกำรรว่มกันพิจำรณำแก้ไขต่อไป   
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