คำนำ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (พ.ศ. 2555-2559)
ที่ไ ด้จัด ท าขึ้น ฉบับ นี้มีว ัต ถุป ระสงค์เ พื่อ ใช้เ ป็น กรอบและแนวทางในการดาเนิน การพัฒ นาทางด้า น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิท ยาลัย เป็นแผนแบบมุ่งเน้นผลงาน มุ่งเน้นการเกิด
ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ ให้ความสาคัญในส่วนของความเชื่อมโยง
และความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ แผน
แม่บ ทด้า นเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื ่อ สารของกระทรวงศึก ษาธิก าร และแผนพัฒ นา
มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) โดยที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่
5 สิงหาคม 2552 ได้ให้ความเห็นชอบและประกาศใช้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ฉบับ ที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556 มหาวิท ยาลัย จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และคณะทางานจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อ สาร มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีสุร นารี (ปีง บประมาณ พ.ศ. 2555-2559)
ดาเนิน การจัด ทาแผนแม่บ ทเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สาร มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี
(พ.ศ. 2555-2559)
บัดนี้ คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้
ด าเนิ นการจั ด ท าแผนแม่ บ ทเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สาร มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยีสุ รนารี
(พ.ศ. 2555-2559) เสร็จเรียบร้อยแล้ว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (พ.ศ. 2555-2559) ฉบับนี้ คงจะเป็นประโยชน์ในการดาเนินการ
พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ของ
แผนแม่บทฯ ตลอดจนเกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

(ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
กันยายน 2554
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-งบทสรุปผู้บริหาร
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2555-2559
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี ไ ด้ น าเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารเข้ า มาใช้ ใ น
มหาวิท ยาลั ย ตั้งแต่ช่ว งเริ่มก่ อตั้งในปี พ.ศ. 2536 โดยมี ก ารพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามเทคโนโลยีที่
เปลี่ ย นแปลงไป เพื่ อ ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย มี ร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารที่ เ หมาะสม
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ในการให้ บ ริ ก ารแก่ นั ก ศึ ก ษา คณาจารย์ และบุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย โดย
ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้จากทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย มีความปลอดภัย ทันสมัย มีประสิทธิภาพ
และประสิ ท ธิ ผ ล และเพื่ อ ให้ ก ารใช้ ง านเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารได้ อ ย่ า งคุ้ ม ค่ า
มหาวิทยาลัยจึงได้บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่างๆ เข้าด้วยกันผ่านทาง Gigabit
Ethernet Campus Network
ในการวางแผนการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยได้จัดทา
แผนแม่บทในรูปของแผนยุทธศาสตร์ในครั้งแรกในช่วงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของมหาวิท ยาลั ย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550-2554 โดยมหาวิท ยาลัย ได้ มุ่งเน้นการจัดท าแผนที่
สอดคล้องและตอบสนองต่อแผนพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ และของ
กระทรวงศึกษาธิการ และที่สาคั ญคือ เป็นแผนที่มุ่งเน้นส่งเสริม และสนับสนุนต่อความสาเร็จของการ
พัฒนามหาวิทยาลัยในช่วง พ.ศ. 2550-2554 เพื่อให้มหาวิทยาลัยก้าวไปสู่วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ได้แก่ การ
เป็นองค์ก ารแห่งการเรีย นรู้ที่ เ ป็ นเลิศทางด้ านวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งการก าหนดทิ ศ
ทางการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ไปสู่ความเป็น e-University ต่อไป และในลาดับต่อมามหาวิทยาลัยได้มี
การทบทวนการปรับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ สาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(พ.ศ. 2550-2554) ในช่วงครึ่งปีหลังของแผน (ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554) มหาวิทยาลัยได้นาปัจจัย
ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกและรวมทั้งการนานโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
สาคัญต่างๆ มาใช้ประกอบการดาเนินการ ได้แก่ (1) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556 (2) ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย
ทางด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร และ (3) นโยบายของมหาวิท ยาลัยในการ “สะสาง
สร้างสรรค์” เพื่อการดาเนินการในช่วงครึ่งปีหลังของแผนฯ
ณ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้มีการจัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559) สาหรับเป็นกรอบในการพัฒนาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ในช่วง 5 ปี เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว โดยสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2554 ได้มี
มติเห็นชอบแผนตามที่เสนอและให้ใช้เป็นกรอบแนวทางการดาเนินการต่อไป ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงมี

-จความจ าเป็น ที่จ ะต้อ งมีก ารทบทวนจัด ท าแผนแม่บ ทเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สารให้
สอดคล้อ งกับ การพัฒ นาในช่ว งปีง บประมาณ พ.ศ. 2555-2559 และส่งเสริม สนับ สนุน ต่อ การ
ดาเนินการตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ 11 ในข้างต้น โดยการดาเนินการมหาวิทยาลัยได้ นา
ผลการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารที่ผ่านมา มาพิจารณาร่วมกับการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต รวมทั้ง
ได้นานโยบายของหน่ว ยงานระดับ ประเทศมาประมวลสังเคราะห์เ พื่อจัดท าแผนแม่บ ทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีสุรนารี (พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งรายละเอียดของ
แผนสามารถสรุปได้ดังนี้
วิสัยทัศน์
“เป็นมหาวิทยาลัย มีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารชั้นเลิศ เพื่อสนับสนุนสู่การเป็น
สถาบันแห่งการเรียนรูท้ างด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการเป็นที่พึ่งของสังคม”
ภารกิจ
1. การพัฒนา ปรับปรุง และส่งเสริมการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ประโยชน์
ต่อการดาเนินงานทุกภารกิจของมหาวิทยาลัยให้ไปสู่ความเป็นเลิศ
2. การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อช่วยยกระดับและสามารถ
ใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเต็มศักยภาพ
เป้าประสงค์หลัก
1. มหาวิทยาลัยมีระบบเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาและการวิจัยต่างๆ เช่น ระบบ Education
Innovation, Registra, กิจการนักศึกษาและงานทุน, Cooperative Education Automatic
Management System, High Performance Computing, ฐานข้อมูลและสารสนเทศด้าน
การวิจัย เป็นต้น
2. มหาวิทยาลัยมีระบบเพื่อสนับสนุนการบริการปรับแปลงฯ การบริการวิชาการ และการ
ทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม 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. มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารใช้ ป ระโยชน์ ร ะบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อ สารอย่ า งเต็ ม
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
5. มหาวิทยาลัย มีบุค ลากรที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
จานวนที่เพิ่มขึ้น

-ฉยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพั ฒนา ปรับ ปรุ ง และส่ง เสริม การใช้ เ ทคโนโลยีส ารสนเทศและการ
สื่อสาร ในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ได้มาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพั ฒนา ปรับ ปรุ ง และส่ง เสริม การใช้ เ ทคโนโลยีส ารสนเทศและการ
สื่อสาร เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัย
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพั ฒนา ปรับ ปรุ ง และส่ง เสริม การใช้ เ ทคโนโลยีส ารสนเทศและการ
สื่ อ สาร ในการปรั บ แปลง ถ่ า ยทอดและพั ฒ นาเทคโนโลยี การบริ ก าร
วิชาการ และการทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพั ฒนา ปรับ ปรุ ง และส่ง เสริม การใช้ เ ทคโนโลยีส ารสนเทศและการ
สื่อสาร เพื่อการบริหารจัดการที่ มีประสิทธิภาพสูง และการพัฒนาบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย
โดยกรอบแนวทางการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์และในแต่ละด้าน เป็นดังนี้
ด้านการจัดการศึกษา
พัฒนา ปรับปรุง และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ
ที่มปี ระสิทธิภาพสูงช่วยสนับสนุนการเรียนการสอน นักศึกษาได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เพื่อการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองในเกณฑ์ระดับสูง
ด้านการวิจัย
พัฒนา ปรับปรุง และส่งเสริมให้มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านการวิจัยที่มปี ระสิทธิภาพสูง
มีระบบคอมพิวเตอร์สมรรถภาพสูงเพื่อสนับสนุนการวิจัย คณาจารย์ และนักวิจัยได้รับประโยชน์จาก
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการวิจัยที่พัฒนาขึน้ ในเกณฑ์ระดับสูง
ด้านการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี การบริการวิชาการ การทะนุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
พัฒนา ปรับปรุง และส่งเสริมให้มรี ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุน
การปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี การบริการวิชาการ และการทะนุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
ด้านการบริหารจัดการ
พั ฒนา ปรั บปรุ ง และส่ งเสริ มการใช้ เ ทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร และการพั ฒนา
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย โดยมีระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการ (MIS) ได้รับการพัฒนาอย่างสมบูรณ์และสามารถใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ มี
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการท างานและให้ บริการ ผู้รับบริการได้รับ

-ชประโยชน์ จ ากการให้ บ ริ ก ารโดยใช้ เ ทคโนโลยี แ ละสารสนเทศในระดั บ สู ง และมี บุ ค ลากรของ
มหาวิทยาลัยทีม่ ีขดี ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพิ่มขึน้
ทั้งนี้ สามารถสรุปเป็นภาพรวมความสัมพันธ์ ของผลลัพธ์สู่ความสาเร็จสาคัญของแผนแม่บท
เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สารและแนวทางการพัฒ นา เพื่ อการบรรลุผ ลลัพ ธ์ที่ ก าหนดไว้
โดยพิจารณาตามหลักการและมิติของ Balance Scorecard (BSC) ได้ดังนี้
มิติ
ประสิทธิผล

ผลลัพธ์สาคัญสู่ความสาเร็จ
 ผลงานที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับ
การยอมรับในระดับสูง

-

คุณภาพ

 มีเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ชั้นเลิศ มีคุณภาพสูง

-

-

-

แนวทางการพัฒนา
ผูร้ ับบริการได้รับประโยชน์จากการให้บริการ
โดยใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในระดับสูง
นักศึกษาได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการเรียนรู้
และการพัฒนาตนเองในเกณฑ์ระดับสูง
คณาจารย์และนักวิจัยได้รับประโยชน์จาก
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพือ่ การวิจัยที่พัฒนาขึน้ ในเกณฑ์ระดับสูง
ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ที่มปี ระสิทธิภาพ
สูงช่วยสนับสนุนการเรียนการสอน
ส่งเสริมให้มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ
ด้านการวิจัยที่มปี ระสิทธิภาพสูง
ส่งเสริมให้มรี ะบบคอมพิวเตอร์สมรรถภาพ
สูงเพื่อสนับสนุนการวิจัย
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการปรับแปลง
ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี การบริการ
วิชาการ และการทะนุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ (MIS) ได้รับการพัฒนาอย่างสมบูรณ์
และสามารถใช้ประโยชน์อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ

-ซมิติ

ผลลัพธ์สาคัญสู่ความสาเร็จ

ประสิทธิภาพ  การใช้ประโยชน์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
อย่างเต็มประสิทธิภาพ
การพัฒนา  มีเทคโนโลยีสารสนเทศและ
องค์กร
การสื่อสารเพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานในภารกิจต่างๆ

แนวทางการพัฒนา
- ส่งเสริมให้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการ
ทางานและให้บริหารจัดการ
- ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศต่างๆ
ที่จาเป็น และสนับสนุนภารกิจต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย

 มีบุคลากรที่มีความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

- พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มี
ขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพิ่มขึ้น

 มีเครือข่ายการเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

- ส่งเสริมให้มีการนาการจัดการความรู้ด้าน ICT
เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผูส้ นใจ
ด้าน ICT

สถานภาพและผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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บทที่ 1
สถานภาพและผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ดาเนินการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (พ.ศ. 2555-2559) ต่อเนื่องจากแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (พ.ศ. 2550-2554) โดยในบทนี้จะกล่าวถึงสถานภาพและผลการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในช่วงที่ผ่านมาเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
จัดทาแผนต่อไป
1.1 สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้นาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาใช้ในมหาวิทยาลัย
ตั้งแต่ช่วงเริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2536 โดยมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
ต่อเนื่องตามวิสัย ทัศ น์ของการเป็น มหาวิท ยาลัย ทางด้านวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้สามารถ
บริการแก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรได้อย่างเหมาะสม เข้าถึงได้จากทุกพื้นที่ มีความปลอดภัย
ทัน สมัย มีป ระสิท ธิภ าพและประสิท ธิผ ล และใช้ง บประมาณอย่า งเหมาะสม รูป ที่ 1 แสดงถึง ความ
เชื่อมโยงของบริการต่างๆ ทางด้านสารสนเทศและการสื่ อสารที่มหาวิทยาลัยได้บูรณาการเข้าด้วยกัน
ผ่าน Gigabit Ethernet Campus Network ซึ่งสถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ภายในมหาวิทยาลัยในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2550-2554 สามารถสรุปได้โดยย่อดังนี้

รูปที่ 1 แผนผังแสดงการบูรณาการบริการด้านสารสนเทศและการสื่อสารเข้าด้วยกัน

2
1.1.1 คอมพิวเตอร์และผู้ใช้
การให้บริการของระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยมีศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นผู้รับผิดชอบหลัก
จากการสารวจข้อมูล คอมพิว เตอร์จากฐานข้อมูลและจานวนผู้ใ ช้พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
มีจานวนคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดบริการแก่ นักศึกษาและบุคลากร จานวน 2,777 เครื่อง
1.1.2 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ดาเนินการออกแบบ วางระบบ และพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2536 โดยในปัจจุบันเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยใช้ระบบใยแก้วนาแสง
เป็นสือ่ ในการเชื่อมโยงเครือข่ายของหน่วยงานต่างๆ มีศูนย์กลางของเครือข่ายอยู่ที่อาคารวิจัยและพัฒนา
และได้ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเร็วในการใช้งานให้ดียิ่งขึ้น
1.1.3 การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Leased Line)
SUTNET การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไปสู่ภายนอก มีการเชื่อมต่อด้วยระบบใยแก้วนาแสง 2 เส้นทาง ได้แก่
 การเชื่อมต่อโดยใช้บริการเครือข่าย UNINET โดยใช้ใยแก้วนาแสงเชื่อมต่อที่ความเร็ว 1 Gbps
 การเชื่อมต่อโดยใช้บริการเครือข่ายบริษัทเอกชน โดยใช้ใยแก้วนาแสงเชื่อมต่อที่ความเร็ว
200 Mbps
โดยมีแผนผังแสดงการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย SUTNET ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 แผนผังแสดงการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
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1.1.4 ระบบเครือข่ายไร้สาย (SUTwifi)
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เปิดให้บริการระบบเครือข่ายแบบไร้สายโดยใช้
ชื่อว่า “ระบบเครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUTwifi)” เพื่อเป็นการปรับเทคโนโลยีสาหรับ
การเรียนการสอน การค้นคว้า การวิจัยให้ก้าวหน้าในปัจจุบันและสนองตอบนโยบายรัฐอีกทางหนึ่ง ซึ่งทาง
ศูนย์ คอมพิ วเตอร์ จ ะท าการปรั บ ปรุ ง และพั ฒนาให้ มี ก ารใช้ ง านอย่า งครอบคลุม และทั่ ว ถึง ทุ ก พื้ น ที่ ใ น
มหาวิทยาลัย โดยปัจจุบันจุดให้บริการ SUTwifi ครอบคลุมกลุ่มอาคารเพื่อการเรียนการสอนทั้งหมด รวม
หอพักนักศึกษา จุดให้บริการเครือข่ายไร้สาย (SUTwifi) ทั้งสิ้นมากกว่า 350 จุดรับสัญญาณ ซึ่งรองรับ
ผู้ใช้บริการพร้อมกันมากถึง 4,500 ผู้ใช้งานพร้อมกัน ผู้ใช้งานสามารถรับส่งข้อมูลได้ทั้งความสูงสุดมากกว่า
54 Mbps ซึ่งจะสามารถครอบคลุมพื้นที่ให้บริการทั้งภายในและภายนอกอาคารทาให้ผู้ใช้งานสามารถใช้
อินเทอร์เน็ตได้ทั่วทุกพืน้ ที่ให้บริการ ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 Wireless System (Zone บริเวณที่จะติดตั้งระบบเครือข่าย WiFi)
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1.1.5 ระบบสื่อสาร
มหาวิ ทยาลั ย ได้ วางระบบสื่ อสารโดยเริ่ มจากระบบโทรศั พท์ เป็ นระบบแรกและปั จจุ บั นมี ระบบ
ให้บริการ ดังนี้
1.1.5.1 ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ (SUT Telephone System)
เป็นระบบโทรศัพท์อัตโนมัติรองรับเลขหมายสายตรง (DID) โดยไม่ต้องผ่านพนักงาน
รับโทรศัพท์จานวน 3,000 เลขหมาย สามารถโทรเข้า-ออกพร้อมกันได้ผ่านช่องสัญญาณ (DID) จานวน
120 ช่องสัญญาณ
สามารถโทรออกพร้อมกันได้ผ่านช่องสัญญาณ CO-Line (กดรหัส 8) จานวน
60 ช่องสัญญาณ มีระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR) จานวน 16 ช่องสัญญาณ มีระบบพนักงานรับสาย
โทรศัพท์ (Operator System) จานวน 4 ชุด มีระบบคิดค่าบริการโทรศัพท์ (Billing System) สามารถพิมพ์
ยอดค่าใช้บริการของหน่วยงานสานักงานภายในและภายนอก รวมถึงกลุ่มบ้านพัก เรือนพักบุคลากรได้
ดังรูปที่ 4

รูปที่ 4 ระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Telephone System)
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1.1.5.2 ระบบประชุมทางไกล
แบบที่ 1. เช่าวงจร Leased Line ที่ความเร็วช่องสัญญาณขนาด 2 Mbps ระหว่างมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีกับหน่วยประสานงาน 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)
เนื่องจากเทคโนโลยีระบบเครือข่ายเป็นระบบที่ใช้งานร่วมกับระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
ของมหาวิท ยาลั ย สามารถใช้ผ่านระบบ SUTwifi ได้ ซึ่ง ช่วยลดต้นทุ นในการวางระบบข่ายสายเคเบิ ล
โทรศัพท์ ได้โดยงานระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (SUT VoIP System) ซึ่งปัจจุบันให้บริการ
แล้ว จานวน 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 คือ
1. ระบบอะนาล็อค (Analog) หน่วยงานที่มีอุปกรณ์ใช้งาน ได้แก่ งานรักษาความปลอดภัย
(ประตูทางเข้า-ออก มทส.) ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา อาคารเรียนรวม หอพักนักศึกษา เป็นต้น

รูปที่ 7 แผนผังการเชื่อมต่อระบบกล้องวงจรปิดแบบระบบอะนาล็อค (Analog)
a. ทางานแบบเดี่ยว (Stand Alone DVR) มีกล้องวงจรปิด แล้วบันทึกข้อมูลลงอุปกรณ์
บันทึกข้อมูล (DVR) จากนั้นผู้ดูแลดูภาพหรือค้นหา ต้องไปที่หน้าเครื่องบันทึกเท่านั้น
b. ทางานแบบเครือข่าย (Network DVR) มีกล้องวงจรปิด แล้วบันทึกข้อมูลลงอุปกรณ์
บันทึกข้อมูล (NDVR) จากนั้นผู้ดูแลสามารถที่จะดูภาพหรือ ค้นหาข้อมูลผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้
2. ระบบ IP-Camera

รูปที่ 8 แผนผังการเชื่อมต่อระบบกล้องวงจรปิดแบบระบบ IP-Camera
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ข้อเสีย คือ อุปกรณ์มีราคาสูงมาก ยังต้องอาศัยระบบเครือข่ายในการส่งข้อมูล รวมทั้ง
พื้ น ที่ ใ นการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล กลางยั ง คงมี ร าคาสู ง หน่ ว ยงานที่ มี อุ ป กรณ์ ใ ช้ ง าน ได้ แ ก่ ศู นย์ เ ครื่ องมื อ
วิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี หอพั ก นั กศึ ก ษา (ตามงบประมาณปี 2554) ห้ องคอมพิ วเตอร์ หลั ก ศู นย์
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
1.1.6 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)
การพัฒนาและดูแลรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของมหาวิทยาลัย มีสถานส่งเสริมและ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) เป็นผู้รับผิดชอบหลัก โดยมีแผนงานหลักแบ่งออกเป็น
3 ส่วน ดังนี้
 คลังข้อมูล (Data Warehouse)
คลังข้อมูลเป็นหัวใจหลักของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารยุคใหม่ของมหาวิทยาลัย ซึ่งข้อมูล
จากหน่วยงานต่างๆ ถูกสกัดและจัดเก็บให้อยู่ในรูปที่สามารถวิเคราะห์ได้แบบออนไลน์ (Online Analytical
Processing หรือ OLAP) และพร้อมที่จะให้ผู้บริหารทุกระดับ รวมไปถึงผู้ที่ต้องใช้ข้อมูลสารสนเทศสามารถ
นาไปต่อยอดใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ถูกนาเข้าสู่คลังข้อมูลตามกลไกของ
ETL (Extraction, Transformation and Loading) ซึ่งสามารถนาเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูลหลากหลายประเภท
จากหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมาทาการวิเคราะห์ได้อย่างอัตโนมัติ ไม่ว่ าจะเป็นในรูป Excel, Foxpro,
Access, ORACLE, SQL เป็นต้น โดยมีฐานข้อมูลหลักๆ ดังรูปที่ 9

รูปที่ 9 แผนผังแสดงส่วนประกอบของคลังข้อมูล Data Warehouse
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 การพัฒนาระบบนาเข้าข้อมูลออนไลน์
แต่ละฐานข้อมูลหลักในคลังข้อมูลของมหาวิทยาลัยมีแหล่งที่มาของข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ
โดยมีสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) และฝ่ายสารสนเทศของแต่ละ
หน่ว ยงาน ร่วมกั นพั ฒนาแอพพลิเ คชันในการนาเข้าข้อมูล ดังสรุปรายละเอีย ดระบบนาเข้าข้อมูลตาม
หน่วยงานที่เป็นเจ้าของฐานข้อมูลหลักดังรูปที่ 10

10

11

รูปที่ 10 แผนผังแสดงการพัฒนาระบบนาเข้าข้อมูลออนไลน์ของแต่ละฐานข้อมูล

12
 ระบบการศึกษาอัจฉริยะ (Academic Intelligence System)
ระบบการศึกษาอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (Academic Intelligence System หรือ
SUT-AI) เป็นซอฟต์แวร์ออนไลน์ในการคัดกรองข้อมูลจากคลังข้อมูล แล้วสามารถแสดงรายงาน (Report)
วิเคราะห์ (Analysis) ทาเหมืองข้อมูล (Data Mining) และบูรณาการข้อมูล (Data Integration) ที่มุมมอง
ต่างๆ ได้และสามารถตอบสนองต่อทุกความต้องการของผู้บริหารทุกระดับ การพัฒนาระบบ SUT-AI ถือ
เป็นแผนงานหลักและเป็นเป้าหมายสาคัญในการเสริมรากฐานของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ไปสู่อนาคต ตัวอย่างของระบบที่ใช้งานในปัจจุบันดังรูปที่ 11

รูปที่ 11 หน้าจอระบบการศึกษาอัจฉริยะ
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1.1.7 การจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเล็งเห็นความสาคัญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และได้พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ทุก ประเภท โดยมุ่ง ให้สื่ อ การศึ ก ษาสามารถรองรั บ เทคโนโลยี สมั ย ใหม่ เ พื่ อ เพิ่ม ช่ องทางการเรีย นรู้ ที่
ตอบสนองทุกความต้องการของผู้เรียน ให้สามารถเรียนรู้ได้ทุกหนทุกแห่งอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ดาเนินการ
รวม 3 กิจกรรม ดังนี้
1. การส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ระหว่างการเรียนในชั้นเรียนผ่าน SUT
e-Learning เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนมากยิ่งขึ้น โดยการจัดสรรทุนส่งเสริมการผลิตและ
การใช้สื่อผ่านระบบเครือข่ายแก่คณาจารย์ และมอบรางวัล Best Practice e-Learning จานวน 14 ทุน ให้แก่
ผูส้ อนที่ใช้งาน e-Learning ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปัจจุบันมีรายวิชา จานวน 531 รายวิชาที่มีรูปแบบเป็น
e-Learning
2. โครงการจัด การศึกษาทางไกลรูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์ เพื่อพัฒนาระบบการจัดการ
เรียนรู้ที่มีประสิ ทธิภาพในรูปแบบการศึกษาทางไกล ส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยของบุคลากรด้าน
การศึกษา รวมถึงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ประชาชน โดยการพัฒนา
หลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์ จานวน 16 หลักสูตร
3. โครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนแบบ M-Learning เพื่อรองรับเทคโนโลยี
Ubiquitous ในอนาคตโดยการเพิ่มช่องทางนาส่งสื่อการศึกษาดิจิทัล Learning Object ที่นาเสนอเนื้อหาและ
กิจกรรมการเรียนรูท้ ุกรูปแบบไปยังผูเ้ รียนและผูส้ อนผ่านเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย เพื่อสร้างค์องค์ความรู้
ด้วยตนเองได้ทุกหนแห่ง
1.1.8 การวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีนโยบายในการจัดทาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานวิจัย
โดยจัด ทาโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการวิจัย ได้ดาเนินการจัดจ้างทาระบบฐานข้อมูลเพื่อการ
วิจัยในลักษณะ Web Database ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลในการทางานร่วมกันได้สะดวกขึ้น
มีระบบการจัดเก็บ สืบค้น และรายงานที่สะดวกต่อการนาข้อมูลไปใช้ ทั้งนี้ การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
อยู่ในลักษณะที่ยังไม่สามารถให้ข้อมูลไปอ้างที่ฐานข้อมูลตัวเดียวกันได้ (Single Source Data) ในด้าน
การรักษาความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล มีการกาหนดรหัสในการเข้าใช้ระบบฐานข้อ มูล และมีการ
กาหนดสิท ธิใ นการเข้าถึงข้อมูล ของผู้ใ ช้แต่ละคน เพื่อความปลอดภัย ของข้อมูลในส่วนที่เ ป็นความลับ
ทั้งยังสามารถตรวจสอบวัน เวลา ในการเข้าใช้ระบบของผู้ใช้แต่ละคนได้ด้วย
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1.1.9 ด้านการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี การบริการวิชาการ การทะนุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
 การบริการวิชาการ และการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้นา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาให้บริการวิชาการ และการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี
ได้แก่ การให้ บ ริก ารวิชาการออนไลน์ ได้พัฒนารูป แบบการฝึก อบรมผ่านเครือข่ ายอิ นเทอร์เ น็ ต หรื อ
e-Training โดยใช้โปแกรม Moodle 1.9.9 + ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อซอฟต์แวร์ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ทาให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงองค์
ความรู้ได้ตามอัธยาศัย สะดวก และประหยัดค่า ใช้จ่ายมากยิ่งขึ้น ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ พัฒนา
ระบบจองห้องอบรมสัมมนาออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้บริการแก่ผู้รับ บริการทั้งภายในและภายนอก
นอกจากนี้ยังเป็นการลดขั้นตอนการทางาน ลดการใช้กระดาษ เพิ่มความสะดวกในการประสานงานมาก
ยิ่งขึ้น ฐานข้อมูลการบริหารจัดการคุณภาพเทคโนธานี (Technopolis Quality Management System: TQMS
Database) มหาวิทยาลัยเห็นความสาคัญของการนา MIS มาใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการให้บริการวิชาการ และการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีสู่ชุมชน จึงได้เริ่มพัฒนาฐานข้อมูล
การบริหารจัดการคุณภาพ ซึ่งได้แก่ ระบบการรายงานผลการดาเนินงาน, ระบบประกันคุณภาพการศึกษา,
การจัดการความรู้, การบริหารความเสี่ยง, ระบบ ISO9001 : 2008, ฐานข้อมูลผู้รับบริการ และฐานข้อมูล
ผู้เชี่ยวชาญ มารวมอยู่ในระบบเดียวกัน โดยใช้ HTML, PHP, MySQL, AJAX และ Joomla เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนา ซึ่งขณะนี้พัฒนาในส่วนของการรายงานผลการดาเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างการ
ทดลองใช้ สาหรับส่วนที่เหลือคาดว่าจะพัฒนาให้แล้วเสร็จต่อไป
 การทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีดาเนินงานด้านทะนุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
เช่ น การแสดงศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมในงานต่ า งๆ ค่ า ยเยาวชนศิ ล ปวั ฒ นธรรม ค่ า ยสอนเยาวชนด้ า น
นาฏศิลป์ ดนตรีไทย ดนตรีสากล นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้ใช้ห้องไทยศึกษานิทัศน์และพิพิธภัณฑ์ไทย
โบราณเป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
พื้นบ้าน รวมถึงการศึกษาวิจัยทางศิลปะและวัฒนธรรมของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้ งานทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรมยังมีแผนที่จะดาเนินการจัดทาข้อมูลรูปแบบการแต่งกายประกอบการแสดง
นาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์พื้นบ้าน รวมถึงจัดทาวีดิทัศน์เผยแพร่ความรู้ดนตรีนาฏศิลป์ประกอบท่ารา โดย
การเผยแพร่ผา่ นทางเว็บไซต์
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1.2 ผลการทบทวนกลยุทธ์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย พ.ศ.
2550-2554
จากการดาเนินการทบทวนกลยุทธ์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ICT) ของ
มหาวิทยาลัย ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(พ.ศ. 2550-2554) ที่ผ่านมาพบว่า มหาวิทยาลัยมีการดาเนินการตามกลยุทธ์การพัฒนาฯ ไปแล้วดังนี้
การวิเคราะห์ SWOT ด้าน ICT ที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีผลกระทบต่ อมหาวิทยาลัยช่วงที่
ผ่านมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550-2554 ได้แก่
 ปัจจัยภายใน มีจุดแข็ง 9 ประการ เช่น การจัดหาและปรับปรุงครุภัณฑ์ การพัฒนาระบบ
สานักงาน การพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ การพัฒนาและให้บริการด้านวิชาการ มีหน่วยงานที่ดูแล
รับผิดชอบด้าน MIS อย่างต่อเนือ่ ง การพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ในระดับต้นและกลาง เป็นต้น และจุดอ่อน
5 ประการ เช่น ระบบ Backbone มีอายุการใช้งานมานาน ฐานข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ การประยุกต์ใช้ ICT
ยังไม่เห็นผลชัดเจน ขาดการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT การพัฒนา ICT ขาดผู้รับผิดชอบ ขาดระบบการ
ถ่ายทอดแผนแม่บทฯ ICT ในลักษณะ Top Down ไปสู่ Bottom Up เป็นต้น
 ปัจจัยภายนอก ปัจจัยโอกาส มี 7 ประการ เช่น สกอ. ได้มีการปรับระบบ ICT จาก 1 Gbps
เป็น 10 Gbps โดยกาหนดให้ 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 ที่เห็นควรมุ่งเน้นดาเนินการในช่วงครึ่งปีหลังของแผน
มีดังนี้
 กลยุทธ์เชิงรุก มี 6 ประเด็นหลัก ได้แก่ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสาหรับ ICT เพื่อรองรับ
ระบบเครื อ ข่ า ยทั้ ง ในปั จ จุ บั น และอนาคต ผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การสร้ า งระบบฐานข้ อ มู ล กลาง
(Central Data Warehouse) พัฒนาและส่งเสริมการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรีย นการ
สอนและเพื่อการให้บริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง จัดให้มีระบบสนับสนุนเพื่อการใช้ประโยชน์
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุด นาแผนแม่บทการพัฒนาระบบ CCTV
ไปสู่การปฏิบัติ ทั้งด้านรักษาความปลอดภัยและด้านการเรียนการสอน จัดให้มีผู้รับผิดชอบใน
การพัฒนาบุคลากรในระดับชานาญการและระดับเชี่ยวชาญ และเร่งรัดดาเนินการภายใต้การ
ดูแลของผูบ้ ริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของ มทส.
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 กลยุทธ์การพัฒนา มี 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ ศึกษาและวางแผนการพัฒนา Open Source
Software เพื่อการเรียนการสอน และการวิจัยที่เหมาะสมและจาเป็นต้องใช้สาหรับ มทส.
จัดหา ICT ที่จาเป็นเพื่อสนับสนุนให้กับสานักวิชาที่เกิดขึ้นใหม่ (เช่น สานักวิชาแพทยศาสตร์
สานักวิชาพยาบาลศาสตร์ เป็นต้น) และหน่วยงานเดิมที่ยังขาดแคลน ICT ที่จาเป็นต่อการ
ทางาน กาหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการดูแลและพัฒนา ICT ที่ปรากฏในแผนแม่บทฯ ในแต่ละ
ประเด็นและยังไม่มีการดาเนินการ ส่งเสริมบทบาทของคณะอนุกรรมการ ICT ชุดต่าง ๆ ให้เป็น
ผู้ ผ ลั ก ดั น และกลั่ น กรองนโยบายและกลยุ ท ธ์ ด้ า น ICT และเป็ น ผู้ ร่ ว มพิ จ ารณากลั่ น กรอง
โครงการและงบประมาณด้าน ICT ในส่วนที่เกี่ยวข้อง และกาหนดให้มีคณะกรรมการ ติดตาม
ประเมินผล แผนแม่บทฯ ICT ช่วงปี 2550-2553 และดาเนินการประเมินผลเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาวางแผนในระยะต่อไป
- กลยุทธ์การป้องกัน/แตกตัว มี 1 ประเด็น ได้แก่ จัดให้มีระบบสารองทางานร่วมกันกับระบบหลัก
เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบเมื่อมีการพัฒนาปรับปรุงระบบ
- กลยุทธ์การชะลอ/ยกเลิก มี 1 ประเด็น ได้แก่ เร่งรัดติดตามโครงการ ICT ที่ยังไม่แล้วเสร็จ
และเสนอคณะอนุกรรมการ ICT ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมพิจารณาให้ข้อแนะนาและผลักดัน
ต่อไป
โดยเป้าประสงค์ที่ต้องการภายหลังการดาเนินการตามแผนมีดังนี้
1. มีโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับการพัฒนาและใช้ประโยชน์ ICT
ของมหาวิทยาลัยได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
2. มีระบบฐานข้อมูลกลางที่สมบูรณ์ มีการใช้และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีการพัฒนาและใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ
อย่างเป็นรูปธรรม
4. มีการจัดหา พัฒนา และใช้ ICT เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ
และการให้บริการอย่างต่อเนื่องและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
5. มีบุคลากรด้าน ICT ที่มีขีดความสามารถสูงในระดับชานาญการและระดับเชี่ยวชาญเพื่อเป็น
ปัจจัยคุณภาพในการพัฒนา ICT ของมหาวิทยาลัย
จากข้ อ มู ล ผลการวิ เ คราะห์ การก าหนดกลยุ ท ธ์ แ ละผลการด าเนิ น งานที่ ผ่ า นมาตามข้ า งต้ น
มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ได้ น าไปใช้ ป ระกอบในการจั ด ท าแผนแม่ บ ทการพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศในส่วนต่อไป
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1.3 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559) โดยได้กาหนดให้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการให้บริการ
ด้ านจั ดการเรี ย นการสอน การวิ จั ย การบริ ก ารวิ ชาการ และการบริ หารจั ดการที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 มาตรการที่ 5.6 ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการใน
ทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการพัฒนาสู่การเป็นสังคมแห่งภูมปิ ัญญาและการเรียนรู้ (KnowledgeBased Society) เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ โดยมีความสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารอย่างเต็มศักยภาพและเพื่อนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ทั้งในส่วนของการ
ดาเนินงานและให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มขึ้น และการสร้าง
ระบบบริหารจัดการที่ดี
1.3.1 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย
การวิเ คราะห์ส ภาพแวดล้อมภายในมหาวิท ยาลัย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
ถูกพิจารณาจากตัวแบบ 5 ปัจจัยพืน้ ฐานในการบริหารจัดการ ได้แก่ 1. บุคลากร (Man) 2. การเงินและ
งบประมาณ (Money) 3. การบริหารจัดการ (Management) 4. อุปกรณ์/เครื่องมือ/อาคารสถานที่
(Materials and Machines) 5. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (Miscelleneous) ซึ่งมีผลการวิเคราะห์สรุปได้ดังนี้
ปัจจัยภายใน :
จุดแข็ง
S1. มีการจัดหาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT เพื่อรองรับภารกิจต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
S2. มีการพัฒนาและใช้ประโยชน์ระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ตา่ งๆ อย่างต่อเนื่อง
S3. มีระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
S4. คณาจารย์ให้ความสนใจในการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอนมากขึ้น
S5. เริ่มมีการพัฒนาและให้บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการบริการวิชาการ
S6. มีหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบด้าน MIS โดยตรง และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
S7. มีการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ในระดับต้นและระดับกลาง
S8. มี แ ผนแม่ บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารวิ จั ย และสนั บ สนุ น
โครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT
S9. ห้อ งเรีย น ห้อ งปฏิบ ัต ิก าร ห้อ งสมุด สื่อ การศึก ษา และเทคโนโลยีส ารสนเทศมีค วาม
ทันสมัย สามารถตอบสนองต่อการบริหารงานแบบ “รวมบริการประสานภารกิจ ” ได้เป็น
อย่างดี
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S10. มหาวิท ยาลัย มีหน่ว ยงานสนับ สนุนการเรีย นการสอนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ และ
สนับสนุนการผลิตสื่อการศึกษาในทุกรูปแบบสาหรับคณาจารย์
จุดอ่อน
W1. นวัตกรรมการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกนามาใช้แต่ไม่เห็นผลอย่างเป็น
รูปธรรม
W2. ฐานข้อมูลของหน่วยงานยังไม่สมบูรณ์ และขาดการเชื่อมโยงฐานข้อมูลแต่ละหน่วยงานเข้าด้วยกัน
W3. ขาดการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ในระดับชานาญการและระดับเชี่ยวชาญ เช่น บุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถทางด้านทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมและเป็นผู้มีความสามารถใช้
เทคโนโลยีและการสื่อสารเข้ามาช่วยเผยแพร่
W4. ขาดผูร้ ับผิดชอบในการดาเนินงานด้านการพัฒนา ICT เพื่อใช้ในภารกิจต่างๆ
W5. ขาดระบบการถ่ายทอดแผนแม่บท ICT ไปสู่การปฏิบัติในลักษณะ Top Down ไปสู่ Bottom Up
W6. การจัดสรรอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้กับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมีกาหนดระยะเวลาที่ไม่ชัดเจน
W7. การใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่ถูกต้อง ทาให้ความน่าเชื่อถือลดน้อยลง
W8. งบประมาณมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา ICT มีอยู่อย่างจากัด
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. ได้มกี ารปรับเปลี่ยนระบบเครือข่ายฯ จากเดิม 1 Gbps เป็น 10 Gbps
O2. สกอ. ได้กาหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางเครือข่าย ICT ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง
O3. แผนแม่บท ICT กระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนการพัฒนา E-Learning, E-Management
และ E-Manpower
O4. แผนแม่บท ICT แห่งชาติ ระยะที่ 2 สนับสนุนการพัฒนากาลังคนด้าน ICT และการพัฒนา
ประยุกต์ใช้ Open Source Software เพื่อการเรียนการสอน และการวิจัย
O5. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
O6. มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ และเครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
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ภาวะคุกคาม
T1. งบประมาณแผ่นดินเพื่อการพัฒนา ICT มีแนวโน้มลดลง
T2. ค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้าน ICT สูง และเทคโนโลยีมกี ารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
T3. มีการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์คอ่ นข้างบ่อย
1.4 การวิเคราะห์ SWOT ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย ได้นามาจาแนกลงในแต่ละองค์ประกอบ
กลไกมหาวิทยาลัย และนามาพิจารณาทางเลือกดาเนินการโดยใช้เกณฑ์ทางเลือกตามสถานการณ์ใน 4
กรณี ดังนี้
กรณีท่ี 1 (S+O) เมื่อผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในองค์ประกอบ และ/หรือกลุ่มองค์ประกอบนั้น
พบว่า มีจุดแข็งสูงและมีโอกาสมาก จะเลือกใช้วิธีการที่เน้นการใช้จุดแข็งเพื่อเปิดโอกาสใหม่ ในการแข่งขัน
ขององค์กร
กรณีท่ี 2 (W+O) เมื่อผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในองค์ประกอบ และ/หรือกลุ่มองค์ประกอบนั้น
พบว่า มีจุดอ่อนสูงแต่อย่างไรก็ตามได้พบว่ายังคงมีโอกาสข้างหน้าเช่นกัน จะเลือกใช้วิธีการแก้ไขจุดอ่อน
เพื่อนาไปใช้กับโอกาสที่มอี ยู่ขององค์กรต่อไป
กรณีท่ี 3 (S+T) เมื่อผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในองค์ประกอบ และ/หรือกลุ่มองค์ประกอบนั้น
พบว่า มีจุดแข็งสูงแต่ในอีกด้านก็พบว่ามีภาวะคุ กคามที่สูงมากเช่นกัน จะเลือกใช้วิธีการอาศั ยจุดแข็งต้าน
และตรึงภาวะคุกคามที่มตี ่อวัตถุประสงค์ขององค์กร
กรณีท่ี 4 (W+T) เมื่อผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในองค์ประกอบ และ/หรือกลุ่มองค์ประกอบนั้น
พบว่า มีจุด อ่อนขององค์กรที่สู งและพบว่ามีภาวะคุ กคามต่อองค์ก รที่สูงมากเช่นกัน จะเลือกใช้วิธีการ
หาทางผ่านพ้นจุดอ่อนและเลี่ยงภาวะคุกคามที่ปิดบังวัตถุประสงค์องค์กร
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S+O

W+O

เน้นการใช้จุดแข็ง

แก้ไขจุดอ่อน

เพื่อเปิดโอกาสใหม่การแข่งขันขององค์กร

เพื่อใช้โอกาสที่มีอยู่ขององค์กร

S+T

W+T

อาศัยจุดแข็ง

หาทางผ่านพ้นจุดอ่อน

ต้านและตรึง ภาวะคุกคาม

และเลีย่ งภาวะคุกคาม

ที่มีต่อวัตถุประสงค์ขององค์กร

ที่ปิดบังวัตถุประสงค์องค์กร

รูปที่ 12 ภาพแสดงกรอบการวิเคราะห์ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์
1. ด้านการจัดการศึกษา
จุดแข็ง
S1. มีการจัดหาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT เพื่อรองรับภารกิจต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
S3. มีระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
S4. คณาจารย์ให้ความสนใจในการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอนมากขึ้น
S9. ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด สื่อการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศมีความทันสมัย
สามารถตอบสนองต่อการบริหารงานแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ได้เป็นอย่างดี
S10. มหาวิท ยาลัย มีหน่ว ยงานสนับ สนุนการเรีย นการสอนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ และ
สนับสนุนการผลิตสื่อการศึกษาในทุกรูปแบบสาหรับคณาจารย์
จุดอ่อน
W4. ขาดผูร้ ับผิดชอบในการดาเนินงานด้านการพัฒนา ICT เพื่อใช้ในภารกิจต่างๆ
W7. การใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่ถูกต้อง ทาให้ความน่าเชื่อถือลดน้อยลง
W8. งบประมาณมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา ICT มีอยู่อย่างจากัด
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โอกาส
01. สกอ. ได้มกี ารปรับเปลี่ยนระบบเครือข่ายฯ จากเดิม 1 Gbps เป็น 10 Gbps
03. แผนแม่บท ICT กระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนการพัฒนา E-Learning, E-Management และ
E-Manpower
04. แผนแม่บท ICT แห่งชาติ ระยะที่ 2 สนับสนุนการพัฒนากาลังคนด้าน ICT และการพัฒนา
ประยุกต์ใช้ Open Source Software เพื่อการเรียนการสอน และการวิจัย
06. มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ และเครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ภาวะคุกคาม
T1. งบประมาณแผ่นดินเพื่อการพัฒนา ICT มีแนวโน้มลดลง
T2. ค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้าน ICT สูง และเทคโนโลยีมกี ารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
SO Strategies
S3., S4., S10. & O1., O3. :
1. ส่ง เสริ ม การน าเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ
สูงช่วยสนับสนุนการเรียนการสอน
ST Strategies
-

WO Strategies
-

WT Strategies
-
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2. ด้านการวิจัย
จุดแข็ง
S1. มีการจัดหาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT เพือ่ รองรับภารกิจต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
S8. มีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยและสนับสนุนโครงสร้าง
พืน้ ฐานด้าน ICT
จุดอ่อน
W4. ขาดผูร้ ับผิดชอบในการดาเนินงานด้านการพัฒนา ICT เพื่อใช้ในภารกิจต่างๆ
W7. การใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่ถูกต้อง ทาให้ความน่าเชื่อถือลดน้อยลง
W8. งบประมาณมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา ICT มีอยู่อย่างจากัด
โอกาส
05. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
ภาวะคุกคาม
T1. งบประมาณแผ่นดินเพื่อการพัฒนา ICT มีแนวโน้มลดลง
T2. ค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้าน ICT สูง และเทคโนโลยีมกี ารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
SO Strategies
S1., S8. & O5. :
1. ส่งเสริมให้มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ
ด้านการวิจัยที่มีประสิทธิภาพสูง
2. ส่งเสริมให้มีระบบคอมพิวเตอร์สมรรถภาพ
สูงเพื่อสนับสนุนการวิจัย
ST Strategies
-

WO Strategies
-

WT Strategies
-
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3. ด้านการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี การบริการวิชาการ การทะนุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
จุดแข็ง
S5. เริ่มมีการพัฒนาและให้บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการบริการวิชาการ
จุดอ่อน
W4. ขาดผูร้ ับผิดชอบในการดาเนินงานด้านการพัฒนา ICT เพื่อใช้ในภารกิจต่างๆ
W8. งบประมาณมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา ICT มีอยู่อย่างจากัด
โอกาส
01. สกอ. ได้มกี ารปรับเปลี่ยนระบบเครือข่ายฯ จากเดิม 1 Gbps เป็น 10 Gbps
02. สกอ. ได้กาหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางเครือข่าย ICT ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง
ภาวะคุกคาม
T1. งบประมาณแผ่นดินเพื่อการพัฒนา ICT มีแนวโน้มลดลง
T2. ค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้าน ICT สูง และเทคโนโลยีมกี ารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
SO Strategies
-

WO Strategies
-

ST Strategies

WT Strategies
-

S5. & T1. :
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการปรับแปลง
ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี การ
บริการวิชาการ และการทะนุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
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4. ด้านการบริหารจัดการ
จุดแข็ง
S2. มีการพัฒนาและใช้ประโยชน์ระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ตา่ งๆ อย่างต่อเนื่อง
S6. มีหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบด้าน MIS โดยตรง และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
S7. มีการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ในระดับต้นและระดับกลาง
จุดอ่อน
W1. นวัตกรรมการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกนามาใช้แต่ไม่เห็นผลอย่างเป็น
รูปธรรม
W2. ฐานข้อมูลของหน่วยงานยั งไม่สมบูรณ์ และขาดการเชื่อมโยงฐานข้อมูลแต่ละหน่วยงานเข้า
ด้วยกัน
W3. ขาดการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ในระดับชานาญการและระดับเชี่ยวชาญ เช่น บุคลากรที่มี
ความรู้ ค วามสามารถทางด้ า นทะนุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและเป็ น ผู้ มี ค วามสามารถใช้
เทคโนโลยีและการสื่อสารเข้ามาช่วยเผยแพร่
W4. ขาดผูร้ ับผิดชอบในการดาเนินงานด้านการพัฒนา ICT เพื่อใช้ในภารกิจต่างๆ
W6. การจัดสรรอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้กับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย มีกาหนดระยะเวลาที่ไม่ชัดเจน
W7. การใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่ถูกต้อง ทาให้ความน่าเชื่อถือลดน้อยลง
W8. งบประมาณมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา ICT มีอยู่อย่างจากัด
โอกาส
01. สกอ. ได้มกี ารปรับเปลี่ยนระบบเครือข่ายฯ จากเดิม 1 Gbps เป็น 10 Gbps
02. สกอ. ได้กาหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นศู นย์กลางเครือข่าย ICT ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง
03. แผนแม่บท ICT กระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนการพัฒนา E-Learning, E-Management และ
E-Manpower
04. แผนแม่บท ICT แห่งชาติ ระยะที่ 2 สนับสนุนการพัฒนากาลังคนด้าน ICT และการพัฒนา
ประยุกต์ใช้ Open Source Software เพื่อการเรียนการสอน และการวิจัย
ภาวะคุกคาม
T1. งบประมาณแผ่นดินเพื่อการพัฒนา ICT มีแนวโน้มลดลง
T2. ค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้าน ICT สูง และเทคโนโลยีมกี ารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
T3. มีการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์คอ่ นข้างบ่อย
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SO Strategies
S2. S6. & O3. :
1. ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารต่างๆ เพื่อสนับสนุน
การทางานและการบริหารจัดการ

ST Strategies
S6. & T1., T2. :
1. พัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหาร
จัดการ (MIS) ให้มีความสมบูรณ์และ
สามารถใช้ประโยชน์อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ

WO Strategies
W3. & O3., O4. :
1. พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มี
ขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพิม่ ขึน้
2. ส่งเสริมให้มีการนาการจัดการความรู้
ด้าน ICT เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างผูส้ นใจด้าน ICT
WT Strategies
-

ความเชื่อมโยงและทิศทางด้านนโยบายต่อการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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บทที่ 2
ความเชื่อมโยงและทิศทางด้านนโยบายต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในส่วนนี้ ข้อมูลนโยบายและเอกสารสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (พ.ศ. 2555-2559) ถูกนามาทบทวนโดยมีเอกสาร
สาคัญที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1. ข้อมูลโดยสรุปของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย
พ.ศ. 2552-2556
2. สรุปยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศ ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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 และแผนแม่บท ICT ฉบับที่ 1
3) สถานภาพการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
2.1.2 สรุปประเด็นที่สาคัญของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2)
1) มีเป้าหมายในเชิงการพัฒนาสู่สังคมแห่งภูมปิ ัญญาและการเรียนรู้
2) สานความต่อเนื่องทางนโยบายจาก IT 2010 และ “แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ฉบับที่ 1)”
3) มุ่งเน้นการแก้ไขสิ่งที่เป็นจุดอ่อนที่สาคัญของการพัฒนา ICT ของประเทศไทย ได้แก่
การพัฒนาคน และการบริหารจัดการ ICT ระดับชาติ
4) สอดคล้องกับทิศทาง/เป้าหมายของการพัฒนา ICT ระดับนานาชาติ เพื่อสร้างสังคม
สารสนเทศและบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างทั่วถึง
5) ให้ความสาคัญกับการพัฒนาที่มุ่งเน้นให้เกิดธรรมาภิบาล ด้านบริหารจัดการ ICT ระดับชาติ
และการใช้ ICT ในภาครัฐ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
6) ใช้แนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7) ให้ความสาคัญกับการพัฒนาและการใช้ ICT เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความ
ได้เปรียบในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการที่ไทยมีศักยภาพ โดยเฉพาะใน
ภาคการเกษตร การท่องเที่ยว และการบริการด้านสุขภาพ
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2.1.3 วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยเป็นสังคมอุดมปัญญา (Smart Thailand) ด้วย ICT”
(“สังคมอุดมปัญ ญา” ในที่นี้หมายถึง สังคมที่มีการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารอย่างชาญฉลาด โดยใช้แนวปฏิบัติของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ตนและสังคมเพื่อพัฒนาสู่เศรษฐกิจและสังคมฐานความรู้และนวัตกรรมอย่างยั่งยืนและมั่นคง)
2.1.4 พันธกิจ
1) พั ฒ นาก าลั ง คนให้ มี คุ ณ ภาพและปริ ม าณที่ เ พี ย งพอ ทั้ ง บุ ค ลากรด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และบุคลากรในสาขาอาชีพอื่นๆ ทุกระดับ
2) พัฒนาโครงข่ายสารสนเทศและการสื่อสารความเร็วสูง
3) พัฒนาระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีธรรมาภิบาล
2.1.5 วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนากาลังคนด้าน ICT ให้มปี ริมาณและคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาด
และบุคลากรในสาขาอาชีพต่างๆ ทุกระดับ
2) เพื่อสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ICT โดยใช้แนวปฏิบัติของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
3) เพื่ อสนั บสนุ นการปรั บโครงสร้างการผลิ ตสู่การเพิ่ มคุ ณค่ าของสินค้าและบริการบน
ฐานความรูแ้ ละนวัตกรรม
4) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและปัจเจกบุคคล
5) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับ ICT โดยเน้นการเพิ่ม
มูลค่าเพิ่มในประเทศ
2.1.6 เป้าหมาย
1) ประชาชนไม่น้อยกว่ าร้อยละ 50 ของประชากรทั้งประเทศมีความรอบรู้ สามารถ
เข้าถึงสร้างสรรค์และใช้สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณ รู้เท่าทัน มีคุณธรรมและ
จริยธรรม (Information Literacy) ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรีย นรู้ การทางาน
และการดารงชีวิตประจาวัน
2) ยกระดับความพร้อมทางด้าน ICT โดยให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีระดับการพัฒนาสูงสุด
ร้อยละ 25 ของประเทศที่มกี ารจัดลาดับทั้งหมดใน Networked Readiness Index
3) เพิ่มบทบาทและความสาคัญของอุตสาหกรรม ICT ในระบบเศรษฐกิจของประเทศ
โดยมีสัดส่วนมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรม ICT ต่อ GDP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15
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2.1.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1) การพัฒนากาลังคนด้าน ICT และบุคคลทั่วไปให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์
ผลิต และใช้สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน
2) การบริหารจัดการระบบ ICT ระดับชาติอย่างมีธรรมาภิบาล
3) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการสร้างธรรมาภิบาลใน
การบริหารและการบริการของภาครัฐ
5) ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม ICT เพื่อสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจและรายได้เข้าประเทศ
6) การใช้ ICT เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน
2.1.8 รายละเอียดประเด็นแนวทางในแต่ละยุทธศาสตร์
2.1.8.1 ยุทธศาสตร์ท่ี 1
 การพัฒนาบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 การพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาชีพอื่นๆ และบุคคลทั่วไป
 มาตรการสนับสนุนอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างการพัฒนา “คน” ในวงกว้าง
2.1.8.2 ยุทธศาสตร์ท่ี 2
 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารและการจัดการ ICT ระดับชาติ
 ปรับปรุงกระบวนการจัดทา/เสนองบประมาณ และกระบวนการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณ ด้าน ICT
 พัฒนา และ/หรือปรับปรุงกฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกลไกการ
บังคับใช้กฎหมาย/กฎระเบียบ เพื่อให้เอื้อต่อการใช้ ICT และการทาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์
 ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดสถานภาพการพัฒนา ICT ของประเทศ
2.1.8.3 ยุทธศาสตร์ท่ี 3
 สร้ า งกลไกในการประสานและเชื่ อ มโยงการท างานระหว่ า งหน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กาหนดทิศทาง/นโยบายของรัฐบาลด้านโทรคมนาคมของ
ประเทศ
 ขยายประเภทบริก าร เพิ่มพื้นที่ใ ห้บ ริการ และปรับ ปรุงประสิทธิภาพของ
โครงข่ายโทรคมนาคม
 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT เพื่อยกระดับการศึกษา และการเรียนรู้ตลอด
ชีวติ ของประชาชน
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 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศสาหรับบริการภาคสังคมที่สาคัญต่อ
ความปลอดภัยสาธารณะและคุณภาพชีวิตของประชาชน
 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงข่ายและทรัพยากร
 เร่งรัดการสร้างความมั่นคงของระบบสารสนเทศ
2.1.8.4 ยุทธศาสตร์ท่ี 4
 สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของหน่ ว ยงานกลางที่ รั บ ผิ ด ชอบการก าหนดกรอบ
แนวทางปฏิบัติและมาตรฐานที่จาเป็นสาหรับการพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์
ของรัฐแบบบูรณาการ
 ให้ ทุ ก กระทรวงด าเนิ น การเพื่ อพั ฒ นาบริ ก ารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องรั ฐ แบบ
บูรณาการ
 สร้างความเข้มแข็งด้าน ICT แก่หน่วยงานของรัฐในภูมิภาค ในระดับจังหวัด
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1.8.5 ยุทธศาสตร์ท่ี 5
 การสนับสนุนด้านเงินทุน/เงินช่วยเหลือเพื่อส่งเสริมให้เกิดผูป้ ระกอบการรายใหม่
 การยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการ ICT ไทยสู่ระดับสากล
 การสร้ า งโอกาสทางการตลาดและโอกาสในการแข่ ง ขั น ส าหรั บ
ผูป้ ระกอบการไทย
 การส่ งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม ICT ทั้งภายในประเทศและจาก
ต่างประเทศ
 ส่งเสริมให้เ กิ ดธุ รกิจและบริการที่เ กี่ย วข้องกั บ ซอฟต์แวร์โอเพ่ นซอร์สใน
ประเทศไทย
2.1.8.6 ยุทธศาสตร์ท่ี 6
 สร้างความตระหนักและพัฒนาขีดความสามารถด้าน ICT ของผู้ประกอบการ
 เสริมสร้างความเชื่อมั่นในการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
 ส่งเสริมการนา ICT มาใช้ในภาคการผลิตและบริการที่เป็นยุทธศาสตร์ของ
ประเทศ
 ยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) และวิสาหกิจชุมชน
 ส่งเสริมการนา ICT มาใช้ในมาตรการประหยัดพลังงานเพื่อลดค่าใช้จ่าย
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับองค์กรและประเทศอย่าง
ยั่งยืน

2.2 สรุปยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ยุทธศาสตร์
1. การพัฒนากาลังคนด้าน ICT และบุคคล
ทัว่ ไปให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์
ผลิต และใช้สารสนเทศอย่างมีวจิ ารณญาณ
และรู้เท่าทัน

แนวทาง

สรุปหัวข้อของแนวทาง

3 แนวทาง 1. การพัฒนาบุคลากร ICT

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
สถาบันอุดมศึกษา



ส่วนที่
เกี่ยวข้องกับ

หมายเหตุ

มทส.



- สนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ด้าน
ICT ในสถาบันการศึกษาอย่างต่อเนือ่ ง
- ส่งเสริมให้มีการนา open source
software เพือ่ การเรียนการสอน และ
การวิจัย

2. การพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาชีพอื่นๆ และบุคคลทัว่ ไป





- ส่งเสริมให้มีการนา ICT มาใช้เป็น
เครื่องมือในการเรียนการสอน
- พัฒนาการเรียนรู้ ICT โดยจัดให้มี
แหล่งเรียนรู้ ICT ของชุมชน

3. มาตรการสนับสนุนอื่นๆ เพือ่ เสริมสร้างการพัฒนา “คน” ในวงกว้าง

2. การบริหารจัดการระบบ ICT ระดับชาติ
อย่างมีธรรมาภิบาล

3. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน ICT



—

—

- การใช้ ICT ทีส่ นับสนุนให้คนไทยมี
ความรู้และทักษะทางภาษาทัง้
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศทีใ่ ช้ใน
เวทีสากล
—

2. ปรับปรุงกระบวนการจัดทา/เสนองบประมาณ และกระบวนการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
3. พัฒนา และ/หรือปรับปรุงกฎหมาย/กฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงกลไกการบังคับใช้กฎหมาย
กฎระเบียบเพือ่ ให้เอื้อต่อการใช้ ICT และการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

—

—
—

—

—

—

4. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลตัวชี้วดั สถานภาพการพัฒนา ICT ของประเทศ

—

—

—

6 แนวทาง 1. สร้างกลไกในการประสานและเชื่อมโยงการทางานระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ให้กาหนด
ทิศทาง/นโยบายของรัฐบาลด้านโทรคมนาคมของประเทศ

—

—

—

2. ขยายประเภทบริการ เพิม่ พืน้ ทีใ่ ห้บริการ และปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงข่ายโทรคมนาคม
3. พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน ICT เพือ่ ยกระดับการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวติ ของประชาชน

—
—

—
—

—
—

4 แนวทาง 1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารและการจัดการ ICT ระดับชาติ

—
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- พัฒนาความรู้และทักษะด้าน ICT
แก่บุคลากรภาครัฐให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานตาแหน่ง

ยุทธศาสตร์

4. การใช้ ICT เพือ่ สนับสนุนการสร้าง
ธรรมาภิบาลในการบริหารและการบริการ
ของภาครัฐ

6. การใช้ ICT เพือ่ สนับสนุนการเพิม่
ขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน

สรุปหัวข้อของแนวทาง

สถาบันอุดมศึกษา

ส่วนที่
เกี่ยวข้องกับ

หมายเหตุ

มทส.

4. พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานสารสนเทศสาหรับบริการภาคสังคมทีส่ าคัญต่อความปลอดภัย
สาธารณะ และคุณภาพชีวติ ของประชาชน

—

—

—

5. เพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงข่ายและทรัพยากร

—

—

—

6. เร่งรัดการสร้างความมัน่ คงของระบบสารสนเทศ (Information Security)

—

—

—

—

—

—

2. ให้ทุกกระทรวงดาเนินการเพือ่ พัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐแบบบูรณาการ





3. สร้างความเข้มแข็งด้าน ICT แก่หน่วยงานของรัฐในภูมิภาค ในระดับจังหวัดและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่

—

—

—

—

—

3 แนวทาง 1. สร้างความเข้มแข็งของหน่วยงานกลางทีร่ ับผิดชอบการกาหนดกรอบแนวทางปฏิบัติและ
มาตรฐานทีจ่ าเป็นสาหรับการพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐแบบบูรณาการ

6 แนวทาง 1. สร้างความตระหนักและพัฒนาขีดความสามารถด้าน ICT ของผู้ประกอบการ



—
—
—
—
—
—

2. พัฒนาและบริหารจัดการระบบลอจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

—

—

5 แนวทาง 1. การสนับสนุนด้านเงินทุน/เงินช่วยเหลือเพือ่ ส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่
2. การยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการ ICT ไทยสูร่ ะดับสากล

—

3. การสร้างโอกาสทางการตลาดและโอกาสในการแข่งขันสาหรับผู้ประกอบการไทย

—

4. การส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม ICT ทัง้ ภายในประเทศและจากต่างประเทศ

—

5. ส่งเสริมให้เกิดธุรกิจ/บริการทีเ่ กีย่ วข้องกับซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในประเทศไทย

—

- ให้ทุกหน่วยงานปรับปรุงระบบ
ข้อมูลและระบบบริหารจัดการให้
สามารถเชื่อมโยงกับระบบของภาครัฐ
ทีม่ ีการดาเนินการอยู่ และเป็นช่องทาง
ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาค
ประชาคมเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารราชการแผ่นดิน

—
—
—
—
- การนา ICT ไปใช้ในการประกอบ
ธุรกิจโดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
และเอกชน
—
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5. ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรม ICT เพือ่ สร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจและรายได้เข้าประเทศ

แนวทาง

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

ยุทธศาสตร์

แนวทาง

สรุปหัวข้อของแนวทาง

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
สถาบันอุดมศึกษา

ส่วนที่
เกี่ยวข้องกับ

หมายเหตุ

มทส.

3. เสริมสร้างความเชื่อมัน่ ในการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

—

—

—

4. ส่งเสริมการนา ICT มาใช้ในภาคการผลิตและบริการทีเ่ ป็นยุทธศาสตร์ของประเทศ



—

- การติดตามประเมินผลแผนหรือ
โครงการ ICT เพือ่ นามาพิจารณา
ปรับปรุงในปีต่อๆ ไป

5. ยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และ
วิสาหกิจชุมชน



—

- การนา ICT ไปใช้ในการทาธุรกิจ
ขนาดย่อมและสร้างแรงจูงใจในการ
ลงทุนด้าน ICT แก่ผู้ประกอบการ SMEs

6. ส่งเสริมการนา ICT มาใช้ในมาตรการประหยัดพลังงานเพือ่ ลดค่าใช้จ่ายและเพิม่ ขีด
ความสามารถในการแข่งขันทัง้ ในระดับองค์กรและประเทศอย่างยั่งยืน



—

- การส่งเสริมงานวิจัยทีเ่ กีย่ วกับการใช้
ICT เพือ่ นามาใช้ในการประหยัด
พลังงานและ/หรือสิง่ แวดล้อม
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วิสัยทัศน์

เป้าประสงค์หลัก

ยุทธศาสตร์

ประชาชนไม่นอ้ ยกว่า 50% ของประชากรทั้งประเทศ มีความรอบรู้
สามารถเข้าถึง สร้างสรรค์ ผลิต และใช้สารสนเทศอย่างมีวจิ ารณญาณ
รู้เท่าทัน มีคุณธรรมและจริยธรรมก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ การเรียนรู้
การทางาน และการดารงชีวติ ประจาวัน

เพิ่มบทบาทและความสาคัญของอุตสาหกรรม
ICT ในระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยมี
สัดส่วนมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรม ICT ต่อ
GDP ไม่นอ้ ยกว่า 15%

ยกระดับความพร้อมทางด้าน ICT
โดยให้อยูใ่ นกลุ่มประเทศที่มีระดับ
การพัฒนาสูงสุด 25% ของ
ประเทศที่มีการจัดลาดับทั้งหมด
ใน Networked Readiness Index

การพัฒนากาลังคนด้าน
ICT และบุคคลทั่วไป ให้มี
ความสามารถในการ
สร้างสรรค์ ผลิตและใช้
สารสนเทศอย่างมี
วิจารณญาณและรูเ้ ท่าทัน
(1)

การใช้ ICT เพื่อสนับสนุน
การสร้างธรรมาภิบาล
ในการบริหารและการ
บริการของภาครัฐ
(4)

การบริหารจัดการ
ระบบ ICT ระดับชาติ
อย่างมีธรรมาภิบาล
(2)

ยกระดับขีดความ
สามารถในการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรม ICT
เพื่อสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจและรายได้
เข้าประเทศ
(5)

การใช้ ICT เพื่อ
สนับสนุนการเพิ่ม
ขีดความสามารถใน
การแข่งขันอย่างยั่งยืน
(6)

การพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ ฐาน ICT
(ระดับประเทศ)
(3)

มี 3 แนวทางหลัก
(7 แนวทางย่อย)

มี 3 แนวทาง

มี 4 แนวทาง

มี 5 แนวทาง

มี 6 แนวทาง

มี 6 แนวทาง
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แนวทาง

ประเทศไทยเป็นสังคมอุดมปัญญา (Smart Thailand) ด้วย ICT
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2.3 มาตรการ แนวทางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
ที่สอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรการ 1.6 ส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม อุปกรณ์
เครื่องมือ และแหล่งการเรียนรู้ให้สูงขึ้น
แนวทาง
1) จัดทำและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ด้ำนครุภัณฑ์เครื่องมือวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ให้มี
ควำมทันสมัยอยู่เสมอ
2) พัฒนำห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร อุปกรณ์กำรศึกษำ และจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตระบบ
ไร้สำย เพื่อรองรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3) เพิ่มศักยภำพห้องสมุดเพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้ โดยมีทรัพยำกรสำรสนเทศที่เพียงพอต่อ
ควำมต้องกำรของนักศึกษำ คณำจำรย์ และบุคลำกร
4) ส่งเสริมให้มีกำรผลิตสื่อและตำรำที่มีคุณภำพ ทันสมัย โดยเน้นกำรสร้ำงคุณค่ำและ
ให้ควำมสำคัญทัดเทียมกับกำรวิจัย โดยกำรสร้ำงแรงจูงใจแก่คณำจำรย์ในกำรผลิตสื่อ
กำรเรียนกำรสอนเพื่อให้มีผลอย่ำงเป็นรูปธรรม
5) ส่งเสริมระบบ e-Learning ให้มปี ระสิทธิภำพยิ่งขึน้
6) ปรับปรุงระบบกำรให้บริกำรเพื่อกำรทบทวนกำรเรียนในรูปแบบต่ำงๆ ตำมอัธยำศัย
โดยผ่ำนเครือข่ำยของมหำวิทยำลัยให้มีประสิทธิภำพและเพียงพอต่อผูใ้ ช้
7) ส่งเสริมกำรสร้ำงจิตส ำนึกในกำรใช้สื่อและนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนให้เ ห็นเป็น
รูปธรรมมำกขึ้น
มาตรการ 2.2 ส่งเสริมการพัฒนาระบบและกระบวนการสนับสนุนงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
แนวทาง
1) พัฒนำระบบฐำนข้อมูลผลงำนวิจัยและระบบสำรสนเทศด้ำนกำรวิจัยในรูปแบบต่ำงๆ
ให้เป็นปัจจุบันและตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผูใ้ ช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
มาตรการ 2.4 สนับสนุนให้มีงบประมาณ เครื่องมือ และเทคโนโลยีท่ีสนับสนุนการวิจัย
อย่างเพียงพอ
แนวทาง
1) สร้ำงบรรยำกำศ สภำพแวดล้อม และสนับสนุนปัจจัยพื้นฐำนที่เกี่ยวข้องกับกำรวิจัยให้
เพียงพอ โดยเฉพำะในส่วนที่สง่ เสริมให้บุคลำกรของมหำวิทยำลัยมีควำมเข้มแข็ง และ
เกิดผลงำนที่มีคุณภำพมำกขึน้ เช่น ห้องปฏิบัติกำรวิจัยเครื่องมือ ครุภัณฑ์ และ
สำธำรณูปโภค เป็นต้น
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มาตรการ 3.3 ส่งเสริม ให้ม หาวิทยาลั ยเป็ นที่รู้จัก อย่างกว้างขวางในบทบาทการเป็ น
แหล่ ง ให้ บ ริ ก ารด้ า นการปรั บ แปลง ถ่ า ยทอดและพั ฒ นาเทคโนโลยี
และการบริการวิชาการ
แนวทาง
1) ส่งเสริมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสมเพื่อเป็นที่พึ่งพำได้ของสังคมและแก้วิกฤตของ
ประเทศ
มาตรการ 4.2 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรม
แนวทาง
1) ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีเผยแพร่ผลงำนด้ำนทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
มาตรการ 5.6 ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ในทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย
1) จัดทำแผนพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
2) ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นำระบบสำรสนเทศเพื่ อ กำรบริ ห ำรจั ด กำรของมหำวิ ท ยำลั ย ที่
ดำเนินกำรอยู่ให้มีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุดในทุกภำรกิจ
3) พั ฒ นำส่ ว นต่ ำ งๆ ของระบบเทคโนโลยี ส ำรสนเทศเพื่ อ กำรบริ ห ำรจั ด กำรของ
มหำวิทยำลัยและของหน่วยงำนต่ำงๆ เช่น มีระบบคลังข้อมูลแบบแหล่งเดียว มีระบบ
ฐำนข้อมูลและสำรสนเทศที่มีประสิทธิภำพ มีระบบ Enterprise Resource Planning (ERP)
มีระบบ Integrated Web ที่รองรับกำรเรียนกำรสอนให้ สมบูรณ์มำกขึ้น เพื่อใช้งำนได้
อย่ำงคุ้มค่ำและมีประสิทธิภำพสูงสุด รวมทั้งสำมำรถรองรับกำรประเมิ นมหำวิทยำลัย
ทั้งภำยในและภำยนอก
4) จัดให้มกี ำรเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบได้โดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
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ทิศทางและแนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สถำนกำรณ์ทิศทำงและแนวโน้มเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยและของโลกใน
อนำคตที่น่ำจับตำมอง ซึ่งนำมำใช้ประกอบในกำรจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสเทศและกำรสื่อสำร
 Cloud Computing คือ วิธีกำรประมวลผลตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้ โดยสำมำรถระบุควำมต้อง
ไปยังระบบจำกนั้นระบบจะจัดสรรทรัพยำกรหรือบริกำรให้ตรงตำมควำมต้องกำร ที่ผ่ำนมำมี
กำรให้บริกำรแบบ Cloud Computing บ้ำงแล้ว ในปัจจุบันจะเป็นกำรส่งมอบบริกำรมำกขึ้น
สำหรับประเทศไทยแนวโน้ม ของ Cloud Computing จะมำสนั บสนุนให้ เกิดกำรให้บริกำรที่
เรียกว่ำ SaaS (Software as a Service)
 Green ICT หรือ Go Green คือ กำรประหยัดพลังงำนลดกำรทำลำยสิ่งแวดล้อม ซึ่งในบำง
องค์กรมีกำรดำเนินกำรไปบ้ำงแล้ว Green ICT หรือ Go Green นอกจำกจะใช้ทรัพยำกรต่ำงๆ
อย่ำงคุ้มค่ำ เช่น กำรทำ Server Virtualization และ Storage Virtualization แทนกำรเพิ่มจำนวน
แล้ว ยังรวมไปถึงกำรประหยัดพื้นที่ กำรแบ่งปันข้อมูลต่ำงๆ ก็เป็นอีกแนวทำงหนึ่ง รวมไปถึง
นโยบำย Paperless ช่วยลดกำรทำลำยสิ่งแวดล้อม
 Mobile Applications ปัจจุบันกระแสสมำร์ตโฟนเติบโตเป็นอย่ำงมำกในประเทศไทย ทำให้เกิด
กำรใช้ง ำนแอพพลิเคชั่ น เช่น กำรสืบ ค้นข้อมู ลผ่ำ นมือ ถือ เป็ นต้น ส ำหรับแอพพลิเคชั่น ที่จ ะ
พัฒนำในอนำคตกลุ่มแรกจะเป็นด้ำนกำรใช้งำนในเชิงธุรกิจและกำรศึกษำ เช่น แอพพลิเคชั่น
ด้ำน E-Learning ส่วนอีกกลุ่มจะเป็นแอพพลิเคชั่นด้ำนควำมบันเทิง
 Social Media ปัจจุบันได้รับควำมนิยมเป็นอย่ำงมำกในประเทศไทย ทำให้เกิดข้อมูลจำนวนมำก
ทั้งที่เป็นข้อมูลจริงและข้อมูลแฝง ดังนั้นกำรบริโภคข้อมูลจะต้องมีกำรวิเครำะห์และกลั่นกรอง
ข้อมูล อย่ำงไรก็ตำมองค์กรสำมำรถใช้ช่องทำง Social Media ในกำรทำควำมคุ้นเคย สร้ำง
ควำมสัมพันธ์ นับ ว่ำเป็นเข้ำถึงลูกค้ำได้โดยตรง อำจจะมีแนวโน้มว่ำจะเกิด Social CRM ใน
อนำคต
 Video Conference เป็นนโยบำยสำคัญและวิธกี ำรสำคัญที่สำมำรถลดค่ำใช้จำ่ ย คือกำรใช้ Video
Conference ในกำรประชุมระหว่ำงองค์กรหรือสำขำ โดยศักยภำพของ Video Conference ใน
ภำคกำรศึกษำที่จะนำไปใช้ในกำรเรียนกำรสอนทำงไกล เป็นกำรเปิดโอกำสให้กับเยำวชนใน
พืน้ ที่ห่ำงไกล
 Business Analytics หมำยถึงกำรวิเครำะห์ข้อมูล หรือกำรประมวลเชิงลึก สำหรับองค์กรที่มีกำร
แข่งขันสูงกำรประคับประคององค์กำรให้อยู่ตำแหน่งเดิมเป็นเรื่องสำคัญมำกเป็นอันดับต้นๆ
ดังนั้นกำรมีข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว สำมำรถนำใช้ประกอบกำรตัดสินใจได้อย่ำงถูกต้อง หรือมี
ข้อมูลเชิงวิเครำะห์ที่สำมำรถนำเสนอเพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับลูกค้ำได้

37
 Security and Standard ด้ำนควำมปลอดภัยของเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร จัดว่ำเป็น
เรื่อ งจ ำเป็ นที่ขำดไม่ ได้ ซึ่ง องค์กรให้ควำมสำคัญ กับกำรบริห ำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภั ย
สำรสนเทศเป็นอย่ำงมำก ด้ำนมำตรฐำนก็เป็นเรื่องสำคัญ เพรำะมำตรฐำนเป็นกำรสร้ำงควำม
น่ำเชื่อถือลูกค้ำ หรือแม่แต่ภำยในองค์กรเอง เช่น ISO/IEC 27001 เป็นมำตรฐำนสำกลที่เกี่ยวกับ
กำรรั ก ษำควำมปลอดภั ย สำรสนเทศที่ ไ ด้ รั บ ควำมนิ ย มมำกที่ สุ ด นอกจำกนี้ อ งค์ ก รยั ง ให้
ควำมสำคัญกับ BCP (Business Continuity Planning) แผนกำรบริหำรจัดกำรให้องค์กรสำมำรถ
ดำเนินธุรกิจได้อย่ำงต่อเนื่องภำยใต้ภำวะวิกฤต
 IT Product for User สำหรับสินค้ำไอทีจะเป็นกำรบริโภคสินค้ำสำหรับผู้ใช้ส่วนบุคคลมำกขึ้น
เนื่องจำกผู้ผลิตมีกำรพัฒนำควำมสำมำรถของสินค้ำไอทีทำให้กระตุ้นกำรบริโภคของลูกค้ำเป็น
อย่ำงมำก
 iCommerce มำจำก Internet Commerce คือ กำรพำณิชย์บนอินเทอร์เน็ต เช่นกำรจับจ่ำยใช้สอย
ทำงอินเทอร์เน็ตผ่ำนบัตรเครดิต กำรทำธุรกรรมทำงกำรเงินผ่ำนมือถือบนอินเทอร์เน็ตมำกขึ้น
เป็นลำดับ
ที่มำ : (Gartner Incorporation, 2011 : Web Site)

รายละเอียดแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(พ.ศ. 2555-2559)
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บทที่ 3
รายละเอียดแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (พ.ศ. 2555-2559)
3.1 พันธกิจ ภารกิจ วิสัยทัศน์ และเป้าประสงค์หลักด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พันธกิจ
การพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลั ยให้ก้าวทันการ
เปลี่ย นแปลงด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารทั้งในปัจจุบันและอนาคต และนามาใช้เ พิ่ม
ศักยภาพในทุกภารกิจของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ภารกิจ
1. การพั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง และส่ งเสริ ม การน าเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารมาใช้
ประโยชน์ตอ่ การดาเนินงานทุกภารกิจของมหาวิทยาลัยให้ไปสู่ความเป็นเลิศ
2. การพัฒนาบุค ลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อช่วยยกระดับ และ
สามารถใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเต็มศักยภาพ
วิสัยทัศน์
“มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีส ุร นารีม ีเ ทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื ่อ สารชั ้น เลิศ และ
ประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนสู่การเป็นสถาบันแห่งการเรียนรูท้ างด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการ
เป็นที่พึ่งของสังคม”
เป้าประสงค์หลัก
1. มหาวิท ยาลัย มีร ะบบเพื ่อ สนับ สนุน การจัด การศึก ษาและการวิจ ัย ต่า งๆ เช่น ระบบ
Education Innovation, Registra, กิจการนักศึกษาและงานทุน, Cooperative Education
Automatic Management System, High Performance Computing, ฐานข้อมูลและ
สารสนเทศด้านการวิจัย เป็นต้น
2. มหาวิทยาลัยมีระบบเพื่อสนับสนุนการบริการปรับแปลงฯ การบริการวิชาการ และการ
ทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม เช่น ระบบ Virtual Museum, Technopolis & Science Park
Management System เป็นต้น
3. มหาวิท ยาลัย มีระบบสนับ สนุนการบริหารจัดการและการให้บ ริการ เช่น ระบบ Single
Data Warehouse, ฐานข้อมูลศิษย์เก่า , HR & E-Profile, SUT Smart Application, ERP,
Academic Intelligence & Command Center เป็นต้น
4. มหาวิท ยาลั ย มีก ารใช้ ป ระโยชน์ร ะบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารอย่ างเต็ ม
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
5. มหาวิทยาลัย มีบุค ลากรที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
จานวนที่เพิ่มขึ้น
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3.2 ความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เป้าประสงค์หลัก และวิสัยทัศน์
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ยุ ท ธศาสตร์ก ารพั ฒนาด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิท ยาลัย ในช่ว ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพั ฒนา ปรับ ปรุ ง และส่ง เสริม การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
สื่อสารในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ได้มาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพั ฒนา ปรับ ปรุ ง และส่ง เสริม การใช้ เ ทคโนโลยีส ารสนเทศและการ
สื่อสาร เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัย
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพั ฒนา ปรับ ปรุ ง และส่ง เสริม การใช้ เ ทคโนโลยีส ารสนเทศและการ
สื่อสารในการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี การบริการวิชาการ
และการทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพั ฒนา ปรับ ปรุ ง และส่ง เสริม การใช้ เ ทคโนโลยีส ารสนเทศและการ
สื่อสาร เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง และการพัฒนาบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย
โดยสามารถเขียนเป็นแผนภาพแสดงความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์หลัก และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ICT ในภาพรวม ได้ดังนี้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารชั้นเลิศ
เพื่อสนับสนุนสู่การเป็นสถาบันแห่งการเรียนรูท้ างด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และการเป็นที่พึ่งของสังคม
- ระบบ MIS รับการพัฒนาอย่าง
สมบูรณ์และใช้ประโยชน์เต็ม
ประสิทธิภาพ
- มี ICT สนับสนุนการทางานและ
ให้บริการจัดการ
- ผูร้ ับบริการได้รับประโยชน์จากการ
ใช้ ICT ในระดับสูง
- บุคลากรมีขดี ความสามารถด้าน ICT
เพิ่มขึ้น
การพัฒนา ปรับปรุง และ
ส่งเสริมการใช้ ICT เพื่อการ
บริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพสูง และการ
พัฒนาบุคลากรด้าน ICT

- มีระบบ ICT เพื่อสนับสนุนการ
ปรับแปลงฯ การบริการ
วิชาการ การทะนุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

การพัฒนา ปรับปรุง และ
ส่งเสริมการใช้ ICT ในการ
ปรับแปลงฯ การบริการ
วิชาการ การทะนุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

- มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ
ด้านการวิจัยที่มีประสิทธิภาพสูง
- มีระบบคอมพิวเตอร์สมรรถภาพ
สูงเพื่อสนับสนุนการวิจัย
- คณาจารย์และนักวิจัยได้รับ
ประโยชน์จาก ICT เพื่อการวิจัยที่
พัฒนาขึ้นในเกณฑ์ระดับสูง

การพัฒนา ปรับปรุง และ
ส่งเสริมการใช้ ICT เพื่อ
เสริมสร้างขีดความสามารถ
ด้านการวิจัย

การพัฒนา ปรับปรุง และ
ส่งเสริมการใช้ ICT ในการ
จัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย

- มี ICT รูปแบบต่าง ๆ ที่มี
ประสิทธิภาพสูงช่วยสนับสนุน
การเรียนการสอน
- นักศึกษาได้รับประโยชน์จาก
ICT เพื่อการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองในระดับสูง

ทุนทรัพยากรบุคคล/เทคโนโลยี/ระบบสารสนเทศ/การจัดการทรัพยากร/การบริหารจัดการที่ดี
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ในส่วนของรายละเอียดของเป้าหมายผลผลิตสาคัญของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่จะต้องพัฒนาต่อไปเพื่อสนับสนุนต่อ การพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ในช่วงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 ได้ดังแผนภาพต่อไปนี้
วิสัยทัศน์ ICT : เป็นมหาวิทยาลัยที่มเี ทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารชั้นเลิศ เพือ่ สนับสนุนสู่การเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการเป็นที่พึ่งของสังคม
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการเป็นที่พึ่งของสังคม
การจัดการศึกษา
ได้รับการยอมรับ
ได้รับการยอมรับจาก
ชุมชนได้รับความรู้
มีขีดความสามารถใน
เป็นที่ยอมรับใน
เป็นมหาวิทยาลัย
สังคมในการเป็นที่พ่งึ
ด้านการทะนุบารุง
การบริหารจัดการ
ระดับชาติและ
วิจัยระดับชาติและ
ด้านวิทยาศาสตร์และ
ศิลปวัฒนธรรม
ภายใต้อัตลักษณ์ของ
นานาชาติ
นานาชาติ
เทคโนโลยี
มทส.
เสริมสร้างความสามารถด้าน
การวิจัยสู่การยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ

การจัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

Education Innovation
 V-Classroom
 E-Classroom
 E-Training
 E-Courseware
 M-Learning

Reg & Advise
กิจการนักศึกษา
และงานทุน

เสริมสร้าง
ความสามารถด้าน
ปรับแปลงฯ เพื่อการ
เป็นที่พึ่งของสังคม

ICT Res.
HPC

COOP MIS

ส่งเสริมเผยแพร่
ศิลปะและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น
และภาค
ตะวันออกเฉียง
เหนือ

Technopolis & Science Park MIS
Virtual
Museum

E-Training
E-Library & E-Journal

Korat
Database
Gigabit Ethernet/Wireless Network/Computer/Data Warehouse/IP Phone/Cloud/Virtualization/Teleconference
ฐานข้อมูลศิษย์
เก่า

เว็บไซต์ศษิ ย์เก่า

การพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคล

IT Training

การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

HR MIS

ICT Master Plan

การพัฒนา
สภาพแวดล้อม

CCTV

E-Newsletter
การสร้างความ
เข้มแข็งของศิษย์เก่า

IT Governance

SUT Smart Application
 E-Service
 E-Document
 E-Meeting

ERP
 Finance
 accounting
 Inventory
 Budgeting

QA
RM
KM
Audit
IR

IT Security

การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ

การพัฒนานวัตกรรมด้านการ
บริหารจัดการ

Academic Intelligence
&
Command Center

การใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า และพึงพาตนเอง
ด้านงบประมาณ

การประชาสัมพันธ์
เชิงรุก

SUT
Website

SUT
Station

SUT
Channel

Social
Network

การพัฒนา
มหาวิทยาลัย
เขียว-สะอาด
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3.3 แผนที่ทางยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี (พ.ศ. 2555-2559)
ภายใต้เป้าประสงค์หลัก ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ในแต่ละยุทธศาสตร์ สามารถเขียนความ
เชื่อมโยงเพื่อระบุปัจจัยแห่งความสาเร็จในการไปสู่วิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ ได้ดังแผนภาพต่อไปนี้
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3.4 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ มาตรการแนวทาง
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนา ปรับปรุง และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ได้มาตรฐานสากล
เป้าประสงค์
 มีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ที่มปี ระสิทธิภาพสูงช่วยสนับสนุน
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 สนับสนุนให้คณาจารย์รว่ มผลิต พัฒนา และใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการจัดการ
เรียนการสอน เช่น E-Courseware
1.3 สนับ สนุน และส่งเสริมการใช้ระบบ E-Library เพื่อการเรีย นการสอนได้อย่างเต็ ม
ประสิทธิภาพสูงสุด
1.4 จัดหาคอมพิวเตอร์ที่จาเป็นเพื่อสนับสนุนให้กับสานักวิชา และหน่วยงานที่ยังขาดแคลน
ICT ที่จาเป็นต่อการเรียนการสอน
1.5 พัฒนาและปรับปรุงการพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอน ระบบลงทะเบียน และระบบ
ให้คาปรึกษา และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลส่วนกลาง
1.6 ส่งเสริมการพัฒนาระบบ Cooperative Education Automatic Management System
1.7 พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารกิ จ การ
นักศึกษา และงานทุนการศึกษา
1.8 ศึกษาและวางแผนการพัฒนา Open Source Software เพื่อการเรียนการสอน
1.9 สนับสนุนให้คณาจารย์ร่วมผลิต พัฒนา และใช้สื่ ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการจัดการเรียน
การสอนอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมให้มีก ารแลกเปลี่ย นเนื้อหาของสื่ออิเ ล็ก ทรอนิก ส์
ระหว่างกันเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างกว้างขวางยิ่งขึน้
1.10พัฒนาและส่งเสริมวิธีการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการใช้ ICT เป็นฐาน (ICT Based Learning)
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนา ปรับปรุง และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพือ่ เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัย
เป้าประสงค์
 มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านการวิจัยที่มปี ระสิทธิภาพสูง
 มีระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงเพื่อสนับสนุนการวิจัย
 คณาจารย์และนักวิจัยได้รับ ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ
วิจัยที่พัฒนาขึน้ ในเกณฑ์ระดับสูง
แนวทาง
2.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านการวิจัย และงบประมาณด้านการวิจัย
2.2 ส่งเสริมการให้บริการฐานข้อมูลงานวิจัยสากล และสิ่งตีพมิ พ์อเิ ล็กทรอนิกส์ดา้ นการวิจัย
2.3 ศึกษาและวางแผนการพัฒนา Software เพื่อการวิจัย
2.4 สนับสนุนให้มกี ารใช้ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงในการวิจัย
2.5 ส่งเสริมการใช้ระบบ E-Library เพื่อการวิจัย
2.6 สนับสนุนให้คณาจารย์และนักวิจัยใช้ระบบ ICT เพื่อการสืบค้นข้อมูลและการเผยแพร่
ผลงานวิจัย
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนา ปรับปรุง และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี การบริการ
วิชาการ และการทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เป้าประสงค์
 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุน การปรับ แปลง ถ่ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยี การบริการวิชาการ และการทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
แนวทาง
3.1 พั ฒ นาระบบฐานข้อ มู ล ขององค์ ค วามรู้ ด้ า นการปรั บ แปลง ถ่า ยทอดและพั ฒ นา
เทคโนโลยี การบริก ารวิชาการ และการทะนุบ ารุง ศิลปะและวัฒนธรรม ให้สามารถ
นามาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 พัฒนาและส่งเสริมระบบ Virtual Learning เพื่อการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยี การบริการวิชาการ และการทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนา ปรับปรุง และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อ สาร เพื่ อ การบริห ารจั ดการที่ มี ป ระสิท ธิภ าพสู ง และการพัฒ นา
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์
 ระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การ (MIS) ได้ รั บ การพั ฒ นาอย่ า งสมบู ร ณ์ แ ละ
สามารถใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 มีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการทางานและการบริหาร
จัดการ
 ผูร้ ับบริการได้รับประโยชน์จากการให้บริการโดยใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในระดับสูง
 บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพิ่มขึน้
แนวทาง
4.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มธี รรมาภิบาลและอัตตาภิบาล
4.2 พัฒนาระบบสารสนเทศ E-Service เพื่อรองรับการบริหารจัดการ
4.3 ส่งเสริมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อรองรับกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยให้ความสาคัญ เช่น
QA, RM, KM
4.4 เร่งรัดให้มีการประเมินมาตรฐาน Software และระบบต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยได้พัฒนาขึ้น
เพื่อให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับจากภายนอก เช่น ได้ตามมาตรฐานการ
พัฒนาซอฟต์แวร์ Cobit, ITIL และ CMMI เป็นต้น
4.5 เร่ ง รั ด ติ ด ตามโครงการ ICT ที่ ยั ง ไม่ แ ล้ ว เสร็ จ และเสนอคณะอนุ ก รรมการ ICT
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมพิจารณาให้ข้อแนะนาและผลักดันต่อไป
4.6 ส่งเสริมบทบาทของคณะอนุกรรมการ ICT ชุดต่างๆ ให้เป็นผู้ผลักดันและกลั่นกรอง
นโยบายและกลยุ ท ธ์ ด้ า น ICT และเป็ น ผู้ ร่ ว มพิ จ ารณากลั่ น กรองโครงการและ
งบประมาณด้าน ICT ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
4.7 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
เชิงรุก
4.8 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสาหรั บ ICT ภายในมหาวิท ยาลัยเพื่อรองรับ ระบบ
เครือข่าย ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
4.9 จัดให้มีผู้รับผิดชอบในเรื่องระบบความปลอดภัยด้าน ICT ของมหาวิทยาลัย โดยทา
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
เพื่อให้เกิดการใช้และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ
4.13 เร่งรัด พัฒนา และปรับปรุงระบบ Academic Intelligence & Command Center ของ
มหาวิทยาลัย
4.14 พัฒนาและปรับปรุงระบบ CCTV ให้มปี ระสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
4.15 พัฒนาระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าให้เกิดความเชื่อมโยงและมีประสิทธิภาพ
4.16 ส่งเสริมให้มีการนาระบบ MIS และระบบสนับสนุนการตัดสินใจอื่นๆ มาใช้ประโยชน์ใน
การดาเนินงานตามภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
4.17 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4.18 มี ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรในระดั บ ช านาญการและระดั บ เชี่ ย วชาญด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในแต่ละด้าน
4.19 ส่ งเสริ มการน ากระบวนการจั ดการความรู้ มาสร้ างชุ มชนนั ก ปฏิ บั ติ ด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เช่น จัดให้มี Web board หรือ Blog เพื่อการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างผูส้ นใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นต้น
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3.5 ตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์และค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วย
เป้าหมายตัวชี้วัด
นับ 2555 2556 2557 2558 2559
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา ปรับปรุง และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยที่ได้มาตรฐานสากล
 ร้อยละของโครงการ ร้อยละ
ICT ที่ดาเนินการ
แล้วเสร็จตามแผน
ที่กาหนดไว้ในแต่ละปี

85

85

90

90

95

นักศึกษาได้รับประโยชน์จาก  ระดับความพึงพอใจ ระดับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ของนักศึกษาที่ใช้
(เต็ม 5)
การสื่อสาร เพื่อการเรียนรู้
งานระบบ
และการพัฒนาตนเองใน
เกณฑ์ระดับสูง

3

3.5

3.5

4

4

มีเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในรูปแบบต่างๆ
ที่มีประสิทธิภาพสูงช่วย
สนับสนุนการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา ปรับปรุง และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเสริมสร้าง
ขีดความสามารถด้านการวิจัย
 ร้อยละของผลงาน ร้อยละ
การดาเนินงานและ
ความเป็นปัจจุบันของ
คลังข้อมูลงานวิจัย

80

90

100

100

100

มีระบบคอมพิวเตอร์
 ประสิทธิภาพในการ ร้อยละ
สมรรถภาพสูงเพื่อสนับสนุน
ใช้งานระบบ
การวิจัย

80

85

85

90

90

คณาจารย์และนักวิจัยได้รับ  ระดับความพึงพอใจ ระดับ
ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ของผู้ใช้บริการระบบ (เต็ม 5)
สารสนเทศและการสื่อสาร
คลังข้อมูลผลงาน
เพื่อการวิจัยที่พัฒนาขึน้ ใน
วิจัย
เกณฑ์ระดับสูง

4

4.1

4.2

4.3

4.4

มีระบบฐานข้อมูลและ
สารสนเทศด้านการวิจัย
ที่มีประสิทธิภาพสูง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา ปรับปรุง และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการปรับแปลง
ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี การบริการวิชาการ และการทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ร้อยละของโครงการ ร้อยละ
และการสื่อสารเพื่อสนับสนุน ICT ที่ดาเนินการ
การปรับแปลง ถ่ายทอดและ แล้วเสร็จตามแผนที่
พัฒนาเทคโนโลยี การบริการ กาหนดไว้ในแต่ละปี
วิชาการ และการทะนุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

85

85

90

90

95
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ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วย
เป้าหมายตัวชี้วัด
นับ 2555 2556 2557 2558 2559
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา ปรับปรุง และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการบริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพสูง และการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการ (MIS) ได้รับ
การพัฒนาอย่างสมบูรณ์
และสามารถใช้ประโยชน์
อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ร้อยละ
 ร้อยละของการ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
อย่างสมบูรณ์ และ
สามารถนามาใช้
ประโยชน์ได้อย่าง
สมบูรณ์ตาม
เป้าหมายที่กาหนด
ในแต่ละปี

85

85

90

90

95

มีเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารต่างๆ เพื่อ
สนับสนุนการทางานและ
การบริหารจัดการ

 ร้อยละของโครงการ ร้อยละ
ICT ที่ดาเนินการ
แล้วเสร็จตามแผน
ที่กาหนดไว้ในแต่ละปี

85

85

90

90

95

ผู้รับบริการได้รับประโยชน์
จากการให้บริการโดยใช้
เทคโนโลยีและสารสนเทศ
ในระดับสูง

 ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งานระบบ

ระดับ

3

3.5

3.5

4

4

บุคลากรของมหาวิทยาลัย
มีขีดความสามารถด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพิ่มขึน้

 ร้อยละของบุคลากร ร้อยละ
ที่เข้ารับการพัฒนา
และผ่านการประเมิน
คุณภาพตามเกณฑ์
ที่กาหนด

85

85

90

90

95

การถ่ายทอดแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารสู่การปฏิบัติระดับหน่วยงาน
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บทที่ 4
การถ่ายทอดแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสู่การปฏิบัติระดับหน่วยงาน
งบประมาณ
ระยะเวลาดาเนินการ (ปีงบประมาณ)
ยุทธศาสตร์ แนวทาง
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
โครงการ
ที่
งานประจา
2555 2556 2557 2558 2559
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา ปรับปรุง และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยทีไ่ ด้มาตรฐานสากล
1.1 ศูนย์นวัตกรรมและ
โครงการพัฒนาระบบ Digital Multimedia
เทคโนโลยีการศึกษา
Learning Center (DMLC) ผ่านเครือข่าย
โครงการพัฒนาระบบการฝึกอบรมเสมือน
ทางไกล (Virtual Distance Training)
โครงการพัฒนาระบบสร้างสือ่ การเรียนการสอน
อัจฉริยะแบบส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการเรียนการ
สอน e-Learning
โครงการ e-Experiment
โครงการผลิตสือ่ การศึกษา 3 มิติ (3D Medias)
โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการผลิตสือ่ การ
เรียนการสอน : ระบบจัดเก็บทรัพยากรสือ่
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
โครงการพัฒนาระบบ Studio Production
โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เฉพาะทาง
สาหรับผลิตสือ่ การศึกษา
โครงการพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์เพือ่ เพิม่
ศักยภาพการให้บริการผลิตสือ่ การศึกษา
โครงการพัฒนาระบบ Digital Sound Studio
โครงการพัฒนาสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ดว้ ยมาตรฐาน
HTML5 & CCS3
โครงการพัฒนารูปแบบ Mobile Content เพือ่
สนับสนุนการเรียนรู้ทกุ แห่งหน
โครงการพัฒนาระบบ SUT 3D Virtual University
ศูนย์คอมพิวเตอร์

สานักวิชาเทคโนโลยี
สังคม

ฟาร์มมหาวิทยาลัย

1.2

ศูนย์บรรณสารและ
เทคโนโลยีการศึกษา

โครงการจัดหา Software เพือ่ การศึกษา
โครงการห้องปฏิบตั กิ าร MAC สาหรับให้บริการ
ในการเรียนการสอน การฝึกอบรม และให้บริการ
ใช้งานทัว่ ไปแก่นกั ศึกษา
โครงการระบบ Thin Client สาหรับให้บริการใน
ห้องเรียน
โครงการเส้นทางสูด่ วงดาว : บันไดนักพัฒนา
ซอฟต์แวร์มอื อาชีพ
โครงการเส้นทางสูด่ วงดาว : ผู้ประกาศข่าวและ
นักจัดรายการวิทยุ (ดีเจ)
โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศและการ
สือ่ สารเพือ่ การเรียนการสอนของฟาร์ม
มหาวิทยาลัย
โครงการให้บริการยืมเครื่องคอมพิวเตอร์
Notebook เพือ่ สืบค้นสารสนเทศและเตรียม
เอกสาร
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ที่
1.3 ศูนย์นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา
สานักวิชาเทคโนโลยี
สังคม
ส่วนกิจการนักศึกษา
1.4

1.5

1.6

ศูนย์บริการการศึกษา
สถานพัฒนา
คณาจารย์
ศูนย์สหกิจศึกษา
ศึกษาและพัฒนา
อาชีพ
ส่วนกิจการนักศึกษา

งานประจา

โครงการ

ระยะเวลาดาเนินการ (ปีงบประมาณ)
2555 2556 2557 2558 2559

โครงการพัฒนาห้องปฏิบตั กิ ารกราฟิก
คอมพิวเตอร์ขั้นสูง สาหรับการเรียนการสอน
หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ
โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ทดแทน เพือ่ ใช้
ร่วมกับโปรแกรมพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ
ของบุคลากรและนักศึกษา
โครงการจัดหาเครื่องสแกนลายนิว้ มือเข้าหอพัก
นักศึกษา
โครงการพัฒนาขีดความสามารถระบบงาน
ทะเบียนและประเมินผลนักศึกษา
โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบประเมินการ
สอน Online โดยนักศึกษาเป็นผู้ประเมิน
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของศูนย์สหกิจ
ศึกษาและพัฒนาอาชีพ
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านทุนการศึกษา

โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรื่อง "การ
ออกแบบและพัฒนาห้องสมุดดิจิทลั ด้วย
ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส"
1.8 ศูนย์นวัตกรรมและ
โครงการสนับสนุนการใช้สอื่ การศึกษาและ
เทคโนโลยีการศึกษา
นวัตกรรมเพือ่ การเรียนการสอน
1.9 ศูนย์นวัตกรรมและ
โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการทบทวน
เทคโนโลยีการศึกษา
บทเรียนสาหรับนักศึกษา (e-Classroom)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา ปรับปรุง และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการวิจยั
2.1 สถาบันวิจัยและ
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลผลงานวิจัยและ
พัฒนา
ระบบสารสนเทศด้านการวิจัย
สานักวิชา
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัย สานัก
เทคโนโลยีการเกษตร
วิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สานักวิชาเทคโนโลยี
โครงการพัฒนาระบบจัดการวารสารเทคโนโลยี
สังคม
สุรนารี (สังคมศาสตร์)
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการวิจัยสาหรับ
การวิจัย
2.2 ศูนย์บรรณสารและ งานส่งเสริมการใช้
สือ่ การศึกษา
ทรัพยากรสารสนเทศ
2.3 สานักวิชา
โครงการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง
วิทยาศาสตร์
เข้ากับ CERN
2.4 ศูนย์คอมพิวเตอร์
โครงการพัฒนาระบบกลุม่ คอมพิวเตอร์
สมรรถนะสูงเพือ่ การประมวลผลสนับสนุน
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
สถาบันวิจัยและ
โครงการปรับปรุงสานักงานและห้องปฏิบตั กิ าร
พัฒนา
การวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารวิชาการ
รวม
สานักวิชา
โครงการการพัฒนาโปรแกรมควบคุมการเบิก
เทคโนโลยีการเกษตร
จ่ายเงินของโครงการวิจัย
2.5 ศูนย์บรรณสารและ งานส่งเสริมการใช้
สือ่ การศึกษา
ทรัพยากรสารสนเทศ
1.7

สานักวิชาเทคโนโลยี
สังคม

งบประมาณ
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2.6 ศูนย์บรรณสารและ งานบริการ
สือ่ การศึกษา
คอมพิวเตอร์เพือ่
การสืบค้นในห้องสมุด

งบประมาณ
โครงการ

ระยะเวลาดาเนินการ (ปีงบประมาณ)
2555 2556 2557 2558 2559

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา ปรับปรุง และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ในการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี การบริการวิชาการ
และการทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
3.1 เทคโนธานี

 งานปรับแปลง
ถ่ายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยี
โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.2

ส่วนกิจการนักศึกษา งานทะนุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
เทคโนธานี
งานปรับแปลง
ถ่ายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยี
 งานบริการวิชาการ
ส่วนกิจการนักศึกษา งานทะนุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา ปรับปรุง และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร เพื่อการบริหารจัดการทีม่ ีประสิทธิภาพสูง และการพัฒนาบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของมหาวิทยาลัย
4.1 สถานส่งเสริมและ
งานพัฒนาระบบ
พัฒนาระบบ MIS
สารสนเทศเพือ่ การ
บริหาร
4.2 ส่วนอาคารสถานที่

ศูนย์นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา

โครงการพัฒนาระบบ MIS เพือ่ การบริหาร
จัดการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
โครงการระบบให้บริการโปรแกรมสานักงานแบบ
เว็บแอพ (SUT Office Web Apps)
โครงการจัดทาเว็บไซต์ศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสองภาษา

ศูนย์คอมพิวเตอร์

4.3

4.4

4.5

ศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
สถานส่งเสริมและ
พัฒนาระบบ MIS
คณะอนุกรรมการ
ด้านติดตาม
ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงาน
คณะอนุกรรมการ
ด้านติดตาม
ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงาน

โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม
สาเร็จรูป ระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัตแิ ละ
วิทยุสอื่ สาร เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน
ในส่วนอาคารสถานที่
โครงการพัฒนาระบบสานักงานอัตโนมัติ

งานพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพือ่ การ
บริหาร
งานติดตาม
ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงาน
งานติดตาม
ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงาน
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4.6 คณะอนุกรรมการ
งานติดตาม
ด้านติดตาม
ตรวจสอบ และ
ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงาน
ประเมินผลงาน
4.7 ส่วนประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์
เชิงรุก
ศูนย์นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา
4.8 ศูนย์คอมพิวเตอร์

งบประมาณ
โครงการ

โครงการพัฒนาระบบ SUT Station
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ต่อพ่วงสานักงาน
โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ต่อพ่วงสาหรับอาจารย์
โครงการศูนย์สารองข้อมูลและระบบเครือข่าย
สารสนเทศ
โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายความเร็วสูง
High Speed Network
โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย
ความเร็วสูง (WiFi)

4.9

4.10
4.11

4.12
4.13

4.14

4.15

4.16

4.17
4.18
4.19

โครงการพัฒนาระบบ Virtualization and Cloud
Computing
โครงการทดแทนระบบปรับอากาศสาหรับห้อง
เครือข่ายหลัก

ศูนย์คอมพิวเตอร์
สถานส่งเสริมและ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพือ่ การ
จัดการ
ศูนย์คอมพิวเตอร์
สถานส่งเสริมและ
พัฒนาระบบ MIS

งานพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือ่ การบริหาร

สมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสนุ ารี
สถานส่งเสริมและ
พัฒนาระบบ MIS

งานจัดทาฐานข้อมูล
ศิษย์เก่า

งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์
งานพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพือ่ การ
บริหาร
สถานส่งเสริมและ
โครงการการพัฒนาระบบคลังข้อมูลมหาวิทยาลัย
พัฒนาระบบ MIS
เทคโนโลยีสรุ นารี (ระยะที่ 2)
สถานส่งเสริมและ
งานพัฒนาระบบ
พัฒนาระบบ MIS
สารสนเทศเพือ่ การ
บริหาร
ศูนย์นวัตกรรมและ
โครงการพัฒนาและปรับปรุงโทรทัศน์วงจรปิด
เทคโนโลยีการศึกษา
เพือ่ การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี

ส่วนการเจ้าหน้าที่
ศูนย์นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา
ส่วนแผนงาน

งานพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพือ่ การ
บริหาร
งานพัฒนาบุคลากร
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ
ผลิตสือ่
โครงการพัฒนา Web board หรือ Blog เพือ่ การ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ดา้ น ICT

ระยะเวลาดาเนินการ (ปีงบประมาณ)
2555 2556 2557 2558 2559

แนวทางการติดตาม ประเมินผล
และบริหารจัดการ
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บทที่ 5
แนวทางการ ติดตาม ประเมินผลแผน และบริหารจัดการ
การบริหารแผน
1. กำหนดให้มีคณะกรรมกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของมหำวิทยำลัย โดยมี
อธิกำรบดีเป็นที่ปรึกษำ มีผบู้ ริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับสูงประจำมหำวิทยำลัย (CIO) เป็นประธำน
คณะกรรมกำร และมีหน่วยงำนต่ ำงๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมกำร ทั้งนี้ ทำหน้ำที่ในกำรกำหนด
นโยบำย แนวทำงกำรดำเนินงำน กำรกำหนดเกณฑ์มำตรฐำน ICT เพื่อใช้เป็นเครื่องมือประเมินระบบที่ได้
พัฒนำในแต่ละประเภท กำรกำกับ ติดตำมและประเมินผล เพื่อให้กำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำรของมหำวิทยำลัยเป็นไปตำมเป้ำประสงค์ และเป้ำหมำยผลผลิต ผลลัพธ์ที่กำหนดไว้
2. ก ำหนดให้ มี คณะอนุ กรรมกำรเทคโนโลยี สำรสนเทศและกำรสื่ อ สำรฯ ที่ เป็ น ตั ว แทน
คณะกรรมกำรตำมข้อ 1. โดยท ำหน้ำที่เป็นผู้รับ ผิดชอบหลัก กำหนดทิศทำง กำกั บ ดูแลกำรพัฒนำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศใน แต่ละด้ำน 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 เพื่อกิจกำรนักศึกษำ
และทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

กำรทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

 คณะอนุกรรมกำรด้ำนกำรติดตำม ตรวจสอบและ
ประเมินผล

ติดตำมและประเมินผลกำร
ดำเนินกำรโครงกำร

3. ในแต่ละปีก่อนเริ่มเสนอโครงกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เพื่อสู่กำรพิจำรณำ

เป็นแผนปฏิบัติกำรประจำปี คณะกรรมกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของมหำวิทยำลัย จะเป็น
ผู้ก ำหนด และจั ดล ำดั บ ควำมส ำคั ญในยุ ทธศำสตร์และประเด็นด้ำนต่ำงๆ ที่จะมุ่งเน้ นเพื่ อกำรพั ฒนำ
ก่อน-หลัง ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณ และกำรประเมินผลงำนต่อไป
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4. ในกำรจัดทำข้อเสนอโครงกำรจะต้องเสนอตำมแบบเสนอโครงกำรที่กำหนด โดยจะต้อง

สำมำรถแสดงควำมสอดคล้องเชื่อมโยงในกลยุทธ์ ผลผลิต และผลลัพธ์ ที่กำหนดไว้ในแผนแม่บท ICT ได้
5. เป้ำหมำยดัชนีชี้วัดควำมสำเร็จในระดับเป้ำประสงค์ของโครงกำร ผู้เสนอโครงกำรจะต้องใช้
เป้ำหมำยผลลัพธ์ (Outcome) ที่กำหนดไว้ในแผนแม่บท เป็นเป้ำหมำยเดียวกันกับเป้ำหมำยของโครงกำร
ส่วนเป้ำหมำยผลผลิตโครงกำร ผู้เสนอโครงกำรจะต้องเป็นผู้กำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้ สำมำรถเกิดผลลัพธ์
ในภำพรวมได้ตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทฯ อย่ำงแท้จริงต่อไป
6. ผูเ้ สนอโครงกำร และ/หรือเสนอควำมต้องกำรงบประมำณด้ำน ICT เพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติ
กำรและขอรับกำรสนับสนุน งบประมำณจำกมหำวิทยำลัยต้องทำกำรวิเครำะห์ PART (Performance
Assessment Rating Tool) ตำมรูป แบบที่มหำวิท ยำลัย กำหนด และมีก ำรวิเ ครำะห์ควำมคุ้มค่ำ เพื่อ
ใช้ประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรฯ
7. เพื่อ ให้ ส ำมำรถติด ตำมประเมิ น ผลควำมส ำเร็จ ได้อ ย่ ำงแท้ จริง ผู้เ สนอโครงกำรจะต้อ ง
สำมำรถระบุวิธีกำรและแหล่งข้อมูลผลกำรดำเนินงำนที่ผู้เสนอโครงกำรจะจัดเก็บได้ และหำกโครงกำร
ได้รับกำรพิจำรณำให้ดำเนินกำรผูร้ ับผิดชอบโครงกำรจะต้องจัดเก็บข้อมูลและเสนอต่อคณะกรรมกำรตำม
ช่วงเวลำที่กำหนดไว้ต่อไป
8. กำรปรับแผน หำกพบว่ำมีปัจจัยแวดล้อมต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกเปลี่ยนแปลงและ
มีผ ลกระทบจนเป็น ปัญ หำอุป สรรคส ำคัญ ที่ทำให้ไ ม่ส ำมำรถดำเนิน กำรได้ตำมแผน มหำวิท ยำลัย
จำเป็นต้องมีกำรปรับแผน อำจดำเนินกำรโดยเสนอสภำมหำวิทยำลัยได้พิจำรณำตำมควำมเหมำะสม
ดังเช่นลักษณะเดียวกันกับกำรเสนอขอปรับปรุงแผนตำมปกติของมหำวิทยำลัยต่อไป
แนวทางการติดตาม และประเมินผล
1. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล เป็นดังนี้
1.1 เพื่อทรำบควำมก้ำวหน้ำในกำรดำเนินงำนในระดับงำน/โครงกำรด้ำน ICT ตำมแผนปฏิบัติกำร
1.2 เพื่อทรำบปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้นและร่วมหำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำอุปสรรค และให้
สำมำรถดำเนินกำรบรรลุเป้ำหมำยได้ตอ่ ไป
1.3 เพื่อทรำบผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจำกกำรดำเนินกำรตำมแผน โดยเฉพำะผลผลิต (Output)
ผลลัพธ์ (Outcome) ในมิติด้ำนต่ำงๆ ในแต่ละยุทธศำสตร์ที่มีคณะอนุกรรมกำรฯ ชุดต่ำงๆ
เป็นเจ้ำภำพรับผิดชอบในแต่ละด้ำน
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2. ระดับคะแนนของผลกำรประเมินในแต่ละระดับ เป็นดังนี้
ผลการประเมิน
สูงมำก
สูง
ปำนกลำง
ต่ำ
ต่ำมำก

ระดับคะแนนที่ได้รับ
5
4
3
2
1

หมายเหตุ : เกณฑ์ระดับค่ำคะแนนอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมและสอดคล้อง
กับกำรประเมินในระดับมหำวิทยำลัยที่อำจมีกำรเปลี่ยนแปลง
3. ให้หน่วยงำนส่วนกลำงเป็นผู้สร้ำงแบบประเมินผลและกำหนดวิธีกำรคำนวณวัดผลที่เหมำะสม
ในแต่ละตัวชีว้ ัดซึ่งในกรณีแผนแม่บท ICT ในเบือ้ งต้นสำมำรถจัดกลุ่มตัวชีว้ ัด แบ่งออกเป็น 4 แบบ ดังนี้
3.1 ตัวชีว้ ัดที่เป็นข้อมูลเชิงปริมำณ
3.2 ตัวชี้วัดที่เป็นข้อมูลเชิงปริมำณมำกกว่ำ 1 ตัว
3.3 ตัวชีว้ ัดที่เป็นข้อมูลเชิงคุณภำพ
3.4 ตัวชีว้ ัดที่วัดกำรผ่ำนตำมเกณฑ์ที่กำหนด (Milestone)
4. จั ด ให้ มี ก ำรประชุ ม คณะกรรมกำรด้ ำ นเทคโนโลยี ส ำรสนเทศและกำรสื่ อ สำรของ
มหำวิทยำลัย เพื่อกำรติดตำมและพิจำรณำผลกำรประเมินควำมสำเร็จในกำรดำเนินกำรด้ำน ICT พร้อม
ทั้งรับทรำบปัญหำและอุปสรรคต่ำงๆ เพื่อกำรร่วมกันพิจำรณำแก้ไขต่อไป
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