
หนา้ 1

ความส าคัญ

(A)

ความจ าเป็น

เร่งด่วน (B)

(A) x (B)

มาก>>น้อย

1.5 การพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอน ระบบลงทะเบียน 

และระบบให้ค าปรึกษา และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลส่วนกลาง

4.39 4.25 18.65 1. จะช่วยให้รู้ปัญหาและช่วยเหลือ นศ.ทีม่ีปัญหาได้ดีขึ้น

2. อาจารย์ทีป่รึกษาจะได้ทราบข้อมูลนักศึกษาในความดูแลแบบ real time

3. ขาดการเชื่อมโยงการส่งข้อมูลจากระบบลงทะเบียนถึงนักศึกษา เท่าทีท่ราบนักศึกษา

ไม่ได้รับข้อความเมื่อต้องการติดต่อหรือส่งข้อมูล

4. เพือ่การเชื่อมโยงข้อมูลและลดเวลาการด าเนินงาน

ด าเนินการแล้ว

1.4 จัดหาคอมพิวเตอร์ทีจ่ าเป็นเพือ่สนับสนุนให้กับส านักวชิา 

และหน่วยงานทีย่ังขาดแคลน ICT ทีจ่ าเป็นต่อการเรียนการ

สอน เช่น ระบบ Multipoint Server , ระบบควบคุมการ

พิมพ์เอกสาร เป็นต้น

4.23 4.17 17.64 1. ช่วยให้งานมีประสิทธภิาพมากขึ้น

2. การใช้ระบบ Multipoint อาจจะต้องระมัดระวงั เนื่องจากไม่เหมาะสมกับทุกจุด

3. เป็นปัจจัยส าคัญในการท างานเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ

4.ระบบอินเทอร์เเน็ตค่อนข้างช้า ควรอัพเกรดคอมพิวเตอร์เป็นระยะเพือ่ให้รองรับกับ

ข้อมูลทีเ่พิม่อย่างรวดเร็ว ควรมีทุกห้องหรือมีให้ยืมใช้อย่างพอเพียง

5. ควรก าหนดค่ากลางในการสนับสนุนในเร่ืองนั้นๆ  เช่น ช่วยให้ท างาน/ส่งเสริมการ

เรียนการสอนให้เร็วขึ้นเท่าไหร่ อย่างไร และคุ้มประโยชน์หรือไม่ ไม่ควรจัดหาบนฐาน

การวิ่งตามเทคโนโลยีในทุกเร่ือง

ด าเนินการแล้ว

1.3 การใช้ระบบ E-Library เพือ่การเรียนการสอนได้อย่างเต็ม

ประสิทธภิาพสูงสุด

4.28 3.97 16.99 1. นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้เองทุกที ่ทุกเวลา

2. เพือ่สนับสนุนการเชื่อมโยงข้อมูลในการเรียนการสอน

ด าเนินการแล้ว

การด าเนินการที่

ผ่านมา
ประเด็น/แนวทาง

ระดับคะแนน

รายละเอียดประกอบการพิจารณา

ผลการวิเคราะห์เชงินโยบายโครงการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2557

กรอบแนวทางตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (พ.ศ. 2555-2559)

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนา ปรับปรุง และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการจัดการศึกษาของมหาวทิยาลัยทีไ่ด้มาตรฐานสากล
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หนา้ 2

ความส าคัญ

(A)

ความจ าเป็น

เร่งด่วน (B)

(A) x (B)

มาก>>น้อย

การด าเนินการที่

ผ่านมา
ประเด็น/แนวทาง

ระดับคะแนน

รายละเอียดประกอบการพิจารณา

1.1 การสร้างคลังความรู้เพือ่สนับสนุนการเรียนการสอน เช่น 

การผลิต Virtual Learning, E-Classroom, 

E-Courseware, SUT Kiosk for M-Learning เป็นต้น

4.17 3.75 15.63 1. เพือ่เป็นแหล่งความรู้

2. เนื่องด้วยมหาวทิยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาอยู่แล้ว และได้มีวสัิยทัศน์ "การเป็น

องค์กรแห่งการเรียนรู้ทีเ่ป็นเลิศทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทีส่ร้างสรรค์ภูมิรู้ 

และภูมิปัญญาฯ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งทีจ่ะต้อง "สร้างคลังความรู้เพือ่สนับสนุนการเรียนการ

สอน" ส่วนจะท าส าเร็จได้เร็วแค่ไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของทุกฝ่าย

3. อาจท าเป็นส่ือให้ความรู้ด้านการออก าลังกาย การใช้เคร่ืองมือออกก าลังกายอย่าง

ถูกต้องให้กับสมาชิก

4.การพัฒนาการเรียนการสอนสู่โลกดิจิทัลทีป่ระสบผลส าเร็จนั้น  คลังความรู้มี

ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง  หากระบบสนับสนุนพืน้ฐานดีแต่ไม่มีคลังความรู้ก็ไม่ก่อให้เกิด

ประโยชน์ใดใด  และหากมหาวทิยาลัยต้องการเป็นผู้น าในการจัดการเรียนการสอนในยุค

โลกไร้พรมแดนต้องเร่งพัฒนาระบบคลังความรู้ให้พร้อมทีสุ่ด

(ตัวอย่างทีน่ าเสนอไม่สนับสนุนและสร้างความเข้าใจในข้อค าถาม)

ด าเนินการแล้ว

1.9 สนับสนุนให้คณาจารย์ร่วมผลิต พัฒนา และใช้ส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์เพือ่การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง

และส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนเนื้อหาของส่ืออิเล็กทรอนิกส์

ระหวา่งกันเพือ่ให้เกิดการใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างกวา้งขวาง

3.94 3.81 15.01 1. มหาวทิยาลัย (โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย) ต้องเร่งหามาตรการในการร่วมผลิต พัฒนา และ

ใช้ประโยชน์จากส่ือ (โดยกระบวนการจัดการและการพัฒนาเกี่ยวกับส่ือยังไม่ครบวงจร 

อาทิ การน าไปใช้อย่างจริงจัง และผลลัทธท์ีไ่ด้)

ด าเนินการแล้ว
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หนา้ 3

ความส าคัญ

(A)

ความจ าเป็น

เร่งด่วน (B)

(A) x (B)

มาก>>น้อย

การด าเนินการที่

ผ่านมา
ประเด็น/แนวทาง

ระดับคะแนน

รายละเอียดประกอบการพิจารณา

1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้คณาจารย์ร่วมผลิต พัฒนา และใช้ส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์เพือ่การจัดการเรียนการสอน เช่น 

E-Courseware

4.00 3.61 14.44 1. เพือ่ให้การเรียน การสอนมีประสิทธภิาพขึ้น

2. มหาวทิยาลัยเป็นมหาวทิยาลัยทีเ่น้นทางด้านวทิยาศาสตรืและเทคโนโลยี   คณาจารย์

ต้องมีการถ่ายทอดองค์ความรู้  จึงจ าเป็นต้องให้ความรู้แก่คณาจารย์และส่งเสริม

สนับสนุนให้คณาจารย์ร่วมผลิตและพัฒนาส่ือฯ

3. ส่ือมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการเรียนการสอน  หากทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาและใช้ประโยชน์จากส่ือให้คุ้มค่า  มหาวทิยาลัยควรก าหนดมาตรการทีช่ัดเจนใน

เร่ืองดังกล่าว (ตัวอย่างทีน่ าเสนอไม่สนับสนุนและสร้างความเข้าใจในข้อค าถาม)

ด าเนินการแล้ว

1.6 การพัฒนาระบบ Cooperative Education Automatic 

Management System

3.89 3.67 14.26 1. ระบบสามารถเพิม่ประสิทธภิาพการด าเนินงานจากเดิมเพียงใด อยู่ระหวา่ง

ด าเนินการ

1.10 พัฒนาและส่งเสริมวธิกีารเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการใช้ ICT 

เป็นฐาน (ICT Based Learning)

3.89 3.67 14.26 1. ควรมีการจัดอบรมให้กับคณาจารย์อย่างทัว่ถึงครบทุกคน

2. ความส าคัญในเร่ืองนี้อยู่ทีค่ณาจารย์ต้องใช้ ICT เป็นฐานในการจัดการเรียนการสอน  

และต้องพัฒนาระบบคลังความรู้ให้มีความพร้อมก่อน (ตัวอย่างทีน่ าเสนอเป็นกิจกรรม

สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลทีจ่ะช่วยพัฒนาการศึกษาของประเทศ)

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

1.7 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

กิจการนักศึกษา และงานทุนการศึกษา

3.81 3.58 13.64 1. ช่วยให้การบริการ นักศึกษามีความรวดเร็วและมีประสิทธภิาพมากขึ้น อยู่ระหวา่ง

ด าเนินการ

1.8 ศึกษาและวางแผนการพัฒนา Open Source Software 

เพือ่การเรียนการสอน

3.69 3.39 12.52 1. หากต้องการเป็นผู้น าในด้านการจัดการเรียนการในโลกปัจจุบัน มหาวทิยาลัยต้องเร่ง

ด าเนินการวางแผนการด าเนินงานให้มีความชัดเจนเป็นระบบ และทุกฝ่ายต้องให้

ความส าคัญ  (พัฒนาแล้วต้องใช้ให้คุ้มค่า)

ยังไม่ได้

ด าเนินการ
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หนา้ 4

ความส าคัญ

(A)

ความจ าเป็น

เร่งด่วน (B)

(A) x (B)

มาก>>น้อย

การด าเนินการที่

ผ่านมา
ประเด็น/แนวทาง

ระดับคะแนน

รายละเอียดประกอบการพิจารณา

2.2 การให้บริการฐานข้อมูลงานวจิัยสากล และส่ิงตีพิมพ์

อิเล็กทรอนิกส์ด้านการวจิัย

4.39 4.19 18.41 1. ฐานข้อมูลงานวจิัยสากล และส่ิงพิมพ์อิเล็กทรอนิกสด้านการวจิัยของแพทย์มีราคาสูง 

ซ่ึงต้องอาศัยงบประมาณจ านวนมาก เพือ่ให้นักศึกษาแพทย์ และ อาจารย์แพทย์ ได้ใช้

บริการฐานข้อมูลงานวจิัยสากล และส่ิงพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ด้านการวจิัยทางการแพทย์ให้

ทัดเทียมกับคณะแพทย์อื่นๆ ในประเทศไทย  การให้งบประมาณทีล่ดลงเร่ือยๆ และคิด

ตามรายหัวนักศึกษา ท าให้บดบังโอกาสให้ นักศึกษาแพทย์ได้ค้นควา้ฐานข้อมูลทีม่ี

มาตรฐานและทัดเทียมกับคณะแพทย์อื่นๆ ในประเทศไทย

2. สนับสนุนการเรียนการสอนของคณาจารย์และนักศึกษา

ด าเนินการแล้ว

2.5 การใช้ระบบ E-Library เพือ่การวจิัย เช่น ฐานข้อมูล TDC 

นอกเครือข่าย ThaiLIS, วารสารอิเล็กทรอนิกส์, หนังสือ

อ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

4.39 4.19 18.41 ด าเนินการแล้ว

2.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านการวจิัย และ

งบประมาณด้านการวจิัย

4.36 4.19 18.29 1. ผลงานวจิัยจะท าให้ผู้เกี่ยวข้องเรียนรู้และน าไปพัฒนางานได้

2. สนับสนุนการเป็นมหาวทิยาลัยวจิัย

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

2.6 สนับสนุนให้คณาจารย์และนักวจิัยใช้ระบบ ICT เพือ่การ

สืบค้นข้อมูลและการเผยแพร่ผลงานวจิัย

4.14 4.03 16.69 ด าเนินการแล้ว

2.4 ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงในการวจิัย 3.86 3.69 14.26 ด าเนินการแล้ว

2.3 ศึกษาและวางแผนการพัฒนา Software  เพือ่การวจิัย 3.71 3.47 12.90 1. ควรมีระบบ SPSS แบบลิขสิทธิ์ไวใ้ช้ใน มทส ด าเนินการแล้ว

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนา ปรับปรุง และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพือ่เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการวจิัย
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หนา้ 5

ความส าคัญ

(A)

ความจ าเป็น

เร่งด่วน (B)

(A) x (B)

มาก>>น้อย

การด าเนินการที่

ผ่านมา
ประเด็น/แนวทาง

ระดับคะแนน

รายละเอียดประกอบการพิจารณา

3.1 ระบบฐานข้อมูลขององค์ความรู้ด้านการปรับแปลง ถ่ายทอด

และพัฒนาเทคโนโลยี การบริการวชิาการ และการ

ทะนุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม

3.94 3.67 14.46 1. เป็นภารกิจหลักของมหาวทิยาลัย ควรได้รับการพัฒนา

2. มีฐานข้อมูลทีเ่ป็นระบบ หมวดหมู่ ง่ายในการค้นหาส าหรับบุคคลากร ประชาชนทัว่ไป

ด้วย

3. เน้นและให้ความส าคัญกับการจัดการเรียนการสอนเป็นส าคัญ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

3.2 ระบบ Virtual Learning เพือ่การปรับแปลง ถ่ายทอดและ

พัฒนาเทคโนโลยี การบริการวชิาการ และการทะนุบ ารุง

ศิลปะและวฒันธรรม

3.67 3.33 12.22 ยังไม่ได้

ด าเนินการ

4.7 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการ

ประชาสัมพันธม์หาวทิยาลัยเชิงรุก  เช่น การพัฒนาเวบ็ไซต์

มหาวทิยาลัยหลายภาษา เป็นต้น

4.58 4.50 20.63 1. จ าเป็นอย่างมากในการพัฒนาเวบ็ไซต์ให้ทันสมัย มทส.ยังขาดประเด็นนี้อย่างยิ่ง ทัง้ใน

ระดับส านักและสาขาวชิาด้วย

2. ICT เป็นเพียงช่องทางการส่ือสาร  ส่ิงทีส่ าคัญในการประชาสัมพันธเ์ชิงรุก คือ  เนื้อหา

 และช่วงจังหวะในการประชาสัมพันธ์

ด าเนินการแล้ว

4.9 การจัดให้มีผู้รับผิดชอบในเร่ืองระบบความปลอดภัยด้าน ICT

 ของมหาวทิยาลัย โดยท าหน้าทีใ่นการจัดระบบความ

ปลอดภัย รวมถึงการเฝ้าระวงัและป้องกันการโจมตีด้าน  ICT

 จากภายนอก

4.53 4.44 20.12 1. ควรมีขอบข่ายและบทบาทหน้าทีท่ีช่ัดเจน ด าเนินการแล้ว

4.12 การสร้างระบบฐานข้อมูลกลาง (Single Data Warehouse)

 ทีส่มบูรณ์ เพือ่ให้เกิดการใช้และเชื่อมโยงข้อมูลระหวา่งกัน

อย่างมีประสิทธภิาพ

4.53 4.42 20.00 ด าเนินการแล้ว

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนา ปรับปรุง และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี การบริการวชิาการ และการทะนุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนา ปรับปรุง และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพือ่การบริหารจัดการทีม่ีประสิทธภิาพสูง และการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของมหาวทิยาลัย
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ความส าคัญ

(A)

ความจ าเป็น

เร่งด่วน (B)

(A) x (B)

มาก>>น้อย

การด าเนินการที่

ผ่านมา
ประเด็น/แนวทาง

ระดับคะแนน

รายละเอียดประกอบการพิจารณา

4.8 พัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ฐานส าหรับ ICT ภายใน

มหาวทิยาลัยเพือ่รองรับระบบเครือข่าย ทัง้ในปัจจุบันและ

อนาคต เช่น การพัฒนาปรับปรุงระบบ WiFi ในเรือนพัก

บุคลากร และหอพักนักศึกษา เป็นต้น

4.47 4.25 19.01 1. internet ยังมีการเชื่อมต่อทีย่ากในบางคร้ัง อาจน า high speed internet หรือ wifi

 ทีต้่องช าระค่าบริการเข้ามาในมหาวทิยาลัย เพือ่เป็นอีกช่องทางของการใช้ internet ใน

มหาวทิยาลัย

ด าเนินการแล้ว

4.3 ระบบสารสนเทศเพือ่รองรับกิจกรรมทีม่หาวทิยาลัยให้

ความส าคัญ เช่น QA, RM, KM

4.28 4.22 18.06 1. ระบบสารสนเทศทีพ่ัฒนาใช้อยู่ก็ดีแล้ว ส่ิงทีค่วรให้ความส าคัญคือความเป็นปัจจุบัน

ของข้อมูล และการใช้ประโยชน(์ไม่ใช่มีไวเ้พือ่การตรวจประเมินเท่านั้น)

ด าเนินการแล้ว

4.11 พัฒนาระบบ ERP ฐานข้อมูลหลักในการบริหารจัดการ

มหาวทิยาลัย ประกอบด้วย ระบบ Finance,  Accounting, 

 Inventory และ 

Budgeting

4.28 4.17 17.82 ด าเนินการแล้ว

4.5 การเร่งรัดติดตามโครงการ ICT ทีย่ังไม่แล้วเสร็จ และเสนอ

คณะอนุกรรมการ ICT ทีเ่กี่ยวข้อง เพือ่ร่วมพิจารณาให้

ข้อแนะน าและผลักดันต่อไป

4.25 4.11 17.47 1. ความส าคัญน่าจะอยู่ทีก่ารวเิคราะห์หาสาเหตุทีแ่ท้จริง และการเสนอแนวทางการ

แก้ไขทีช่ัดเจนและปฏิบัติได้

ด าเนินการแล้ว

4.2 ระบบสารสนเทศ E-Service เพือ่รองรับการบริหารจัดการ 

เช่น ระบบ MIS บันทึกการเข้า-ออกงานของพนักงาน

มหาวทิยาลัย, ระบบแจ้งเงินเดือนออนไลน์, ระบบแจ้งซ่อม,

ระบบจองรถยนต์ และระบบจองห้องประชุม เป็นต้น

4.28 4.00 17.11 1. มีประโยชน์และสะดวกในการใช้งาน หรือการค้นหาเอกสารของพนักงานอย่างมาก

2. ระบบสารสนเทศทีใ่ช้อยู่ก็ดีแล้ว

ด าเนินการแล้ว

4.14 พัฒนาและปรับปรุงระบบ CCTV ให้มีประสิทธภิาพและเกิด

ประโยชน์สูงสุด เช่น การใช้ CCTV แทนพนักงานรักษา

ความปลอดภัย เนื่องจากปัญหาค่าแรงทีสู่งขึ้นและการขาด

แคลนพนักงานรักษาความปลอดภัยทีไ่ด้มาตรฐาน เป็นต้น

4.11 3.97 16.33 ด าเนินการแล้ว
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หนา้ 7

ความส าคัญ

(A)

ความจ าเป็น

เร่งด่วน (B)

(A) x (B)

มาก>>น้อย

การด าเนินการที่

ผ่านมา
ประเด็น/แนวทาง

ระดับคะแนน

รายละเอียดประกอบการพิจารณา

4.13 ระบบ Academic Intelligence & Command Center 

ของมหาวทิยาลัย เช่น การพัฒนาระบบการศึกษาอัจฉริยะ 

(Academic Intelligence System) ของ MIS

4.14 3.91 16.22 ด าเนินการแล้ว

4.6 การส่งเสริมบทบาทของคณะอนุกรรมการ ICT ชุดต่างๆ ให้

เป็นผู้ผลักดันและกล่ันกรองนโยบายและกลยุทธด้์าน ICT 

และเป็นผู้ร่วมพิจารณากล่ันกรองโครงการและงบประมาณ

ด้าน ICT  ในส่วนทีเ่กี่ยวข้อง

4.06 3.94 16.00 1. ความส าคัญน่าจะอยู่ทีค่วามจริงจังในการปฏิบัติหน้าทีแ่ละการวเิคระห์ความเชื่อมโยง

ของข้อมูลและจัดล าดับความส าคัญ (QA RM)เพือ่ประกอบการพิจารณา

ด าเนินการแล้ว

4.16 ส่งเสริมให้มีการน าระบบ MIS และระบบสนับสนุนการ

ตัดสินใจอื่นๆ มาใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานตามภารกิจ

ต่างๆ ของมหาวทิยาลัย เช่น การจัดอบรมสัมมนาเกี่ยวกับ

ระบบ MIS ให้แก่ผู้บริหารของมหาวทิยาลัย เป็นต้น

4.03 3.89 15.65 ด าเนินการแล้ว

4.1 ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารจัดการทีม่ีธรรมาภิบาลและ

อัตตาภิบาล เช่น ระบบสารสนเทศการติดตามตรวจสอบ

และประเมินผลงานของสภามหาวทิยาลัย เป็นต้น

4.00 3.86 15.44 1. ธรรมมาภิบาลและอัตตาภิบาลความส าคัญอยู่ที ่"คน" ระบบสารสนเทศแค่อ านวย

ความสะดวก ต้องพัฒนาคนก่อน

ด าเนินการแล้ว

4.18 การพัฒนาบุคลากรในระดับช านาญการและระดับเชี่ยวชาญ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในแต่ละด้าน ตาม

ระบบการเข้าสู่ต าแหน่งตามระดับทางก้าวหน้าในอาชีพ 

(Career Path) ของมหาวทิยาลัย

4.03 3.78 15.22 1. ควรมีการวางแผนการด าเนินงาน และก าหนดตัวชี้วดัผลส าเร็จทีช่ัดเจน ยังไม่ได้

ด าเนินการ

4.15 พัฒนาระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าให้เกิดความเชื่อมโยงและมี

ประสิทธภิาพ

3.92 3.75 14.69 อยู่ระหวา่ง

ด าเนินการ
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เร่งด่วน (B)

(A) x (B)
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ประเด็น/แนวทาง
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รายละเอียดประกอบการพิจารณา

4.10 ระบบ  Internet Data Center ของมหาวทิยาลัย เช่น การ

ให้เช่าเนื้อทีบ่างส่วนของเซิร์ฟเวอร์ (Web Hosting) และ

รักษาข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ ให้กับหน่วยงานภายในและ

ภายนอกทีข่อใช้บริการ

3.94 3.67 14.46 ด าเนินการแล้ว

4.4 การประเมินมาตรฐาน Software และระบบต่างๆ ที่

มหาวทิยาลัยได้พัฒนาขึ้นเพือ่ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานและ

เป็นทีย่อมรับจากภายนอก เช่น ได้ตามมาตรฐานการพัฒนา

ซอฟต์แวร์ Cobit, ITIL และ CMMI เป็นต้น

3.89 3.56 13.83 1. พัฒนาแล้วต้องมีการตรวจสอบมาตรฐาน ยังไม่ได้

ด าเนินการ

4.19 การน ากระบวนการจัดการความรู้มาสร้างชุมชนนักปฏิบัติ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  เช่น จัดให้มี Web

 board หรือ Blog เพือ่การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่ง

ผู้สนใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เป็นต้น

3.83 3.58 13.74 1. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง ยังไม่ได้

ด าเนินการ

4.17 การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

 เช่น การจัดอบรมให้ความรู้ในสายงานทีเ่กี่ยวข้อง รวมทัง้

สนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปริญญาเอก 

เป็นต้น

3.81 3.47 13.21 ด าเนินการแล้ว
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