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 ปัจจุบันโลกเริ่มเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือ
สนับสนุนการท างานเฉกเช่นที่ผ่านมาอีกต่อไป  หากแต่จะหลอมรวมเข้ากับชีวิตคนอย่างแท้จริงและจะ
เปลี่ยนโครงสร้างรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการการผลิต การค้า การบริการ และกระบวนการ
ทางสังคมอ่ืน ๆ รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไปอย่างสิ้นเชิง มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารีได้
ตระหนักและให้ความส าคัญในเรื่องดังกล่าว โดยมุ่งท่ีจะน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยในบริบทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เทคโนโลยีดิจิทัล
สามารถตอบปัญหาความท้าทายที่มหาวิทยาลัยก าลังเผชิญอยู่หรือเพ่ิมโอกาสในการพัฒนาขีดความ 
สามารถของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้มหาวิทยาลัยสามารถด าเนินงานตามพันธกิจได้อย่างเต็มศักยภาพเป็นที่
พ่ึงของสังคม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อภูมิภาค และประเทศชาติ  

กอปรกับคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ได้มีมติเห็นชอบต่อ (ร่าง) 
แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559-
2561) โดยก าหนดให้ทุกกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลของหน่วยงาน ระยะ 3 ปี และปรับทุกปี
ตามความเหมาะสม และให้เสนอแผนของหน่วยงานควบคู่ไปกับการของบประมาณด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในงบประมาณรายจ่ายประจ าทุกปี ทั้งนี้ เพ่ือใช้แทนการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเดิม และให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2541 ที่ให้ทุกกระทรวง กรม 
และหน่วยงานอิสระ จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  

ดังนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงได้ จัดท า “แผนปฏิบัติกำรดิจิทัล” ระยะ 5 ปี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 โดยเหตุผลที่มีกรอบระยะเวลาถึงห้าปีนั้น 
เพ่ือให้ตอบสนองต่อช่วงการพัฒนาแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ในระยะที่ 2 (ช่วงการพัฒนา 
5 ปี) ที่เกี่ยวข้องกับด้านสังคมและการจัดการศึกษา ซึ่งก าหนดทิศทางให้ “ทุกภำคส่วนของประเทศไทยมี
ส่วนร่วมในกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลตำมแนวประชำรัฐ” และเพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ควบคู่กันไป 

ทั้งนี้ ในการน าแผนปฏิบัติการดิจิทัลไปสู่การปฏิบัติ มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความ
ร่วมมือร่วมใจจากทุกหน่วยงานในการช่วยผลักดัน ช่วยด าเนินการ และช่วยสนับสนุน เพ่ือให้สามารถบรรลุ
ไดต้ามเป้าประสงคข์องแผนที่ก าหนดไว้ต่อไป  
 

 
 

         (ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า) 

       อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 



 
 
 
 
 
 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 

ด้วยคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ได้มีมติเห็นชอบต่อ (ร่าง) แผนพัฒนา
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561)         
โดยก าหนดให้ทุกกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องจะต้องด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลของหน่วยงาน ระยะ 3 ปี และปรับทุกปีตามความ
เหมาะสม และให้เสนอแผนของหน่วยงานควบคู่ไปกับการของบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ        
ในงบประมาณรายจ่ายประจ าทุกปี  ทั้งนี้ เพ่ือใช้แทนการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ     
สื่อสารเดิม และให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2541 ที่ให้ทุกกระทรวง กรม และ
หน่วยงานอิสระ จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบ นั้น  มหาวิทยาลัยจึงได้จัดท า 
“แผนปฏิบัติกำรดิจิทัล” ระยะ 5 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564     
โดยเหตุผลที่มีกรอบระยะเวลาถึงห้าปีนั้น เพ่ือตอบสนองต่อช่วงการพัฒนาแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม ในระยะที่ 2 (ช่วงการพัฒนา 5 ปี) ที่เกี่ยวข้องกับด้านสังคมและการจัดการศึกษา ซึ่งก าหนด
ทิศทางให้ “ทุกภำคส่วนของประเทศไทยมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลตำมแนว
ประชำรัฐ” และเพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 -
2564) ควบคู่กันไป โดยรายละเอียดของแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 5 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 เป็นดังนี้ 

วิสัยทัศน์ดิจิทัล 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมุ่งเน้นการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็น

เลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็น SMART University 

พันธกิจดิจิทัล 

น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนและเพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการ  การจัดการศึกษา การวิจัย

และนวัตกรรม ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี การบริการวิชาการ การทะนุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืน 

วัตถุประสงค์ดิจิทัล 

เพ่ือน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาขับเคลื่อนการด าเนินงานให้ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเป็น SMART 

Organization 
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เป้ำประสงค์หลักดิจิทัล  

1. มหาวิทยาลัยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับในระดับ

สากล 

2. มหาวิทยาลัยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนและพัฒนางานวิจัย เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

3. มหาวิทยาลัยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการปรับแปลง ถ่ายทอด พัฒนาเทคโนโลยี

นวัตกรรม และบริการวิชาการ อันจะน าไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยคู่เคียงสังคม 

4. มหาวิทยาลัยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการจัดการคลังความรู้  เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเน้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

5. มหาวิทยาลัยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการบริหารจัดการ

ของทุกหน่วยงานเป็น SMART Organization ให้มุ่ งสู่การเป็น SMART University และ 

Digital Campus ที่มีการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ทันสมัยอย่างมีความสุข   

 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์หลักระดับมหำวิทยำลัย 

ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์หลักระดับมหำวิทยำลัย จ ำนวนตัวช้ีวัด 
ยุทธศำสตร์ที ่1  การพัฒนาและใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมศักยภาพ
และขีดความสามารถในการจัด
การศึกษาของมหาวิทยาลัย 

- มหาวิทยาลัยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาให้เป็นที่
ยอมรับในระดับสากล 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2  การพัฒนาและใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือส่งเสริมศักยภาพ
และขีดความสามารถในการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย 

- มหาวิทยาลัยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
เพ่ือสนับสนุนและพัฒนางานวิจัย 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล 

3 

ยุทธศำสตร์ที่ 3  การพัฒนาและใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนการ
ปรับแปลง ถ่ายทอด พัฒนาเทคโนโลยี
นวัตกรรม และบริการวิชาการ 

- มหาวิทยาลัยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
เพ่ือการปรับแปลง ถ่ายทอด พัฒนา
เทคโนโลยีนวัตกรรม และบริการวิชาการ 
อันจะน าไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยคู่เคียง
สังคม 

2 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์หลักระดับมหำวิทยำลัย จ ำนวนตัวช้ีวัด 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 การพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัล เพ่ือยกระดับการส่งเสริม
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 

- มหาวิทยาลัยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
เพ่ือการจัดการคลังความรู้   เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โดย เน้ นภาคตะวันออก เฉี ย ง เหนื อ
ตอนล่าง 

1 

ยุทธศำสตร์ที่ 5   การพัฒนาและ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีมี
ประสิทธิภาพสูงภายใต้อัตตาภิบาล 
และคุณภาพชีวิตที่ดีในมหาวิทยาลัย 

- มหาวิทยาลัยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการของทุกหน่วยงานเป็น 
SMART Organization ให้มุ่ งสู่การเป็น 
SMART University และ Digital Campus 
ที่มีการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ทันสมัย
อย่างมีความสุข   

5 

 

 



จ 
 

สารบัญ 
          
  

หน้า 

ค าน า ก 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ข 
สารบัญ จ 
สารบัญตาราง ช 
สารบัญภาพ ซ 
1. บทน ำ 1 
2. ข้อมูลแผนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และควำมเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติกำรดิจิทัล 

ระยะ 5 ปี มหำวิทยำเทคโนโลยีสุรนำรี ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2564 
4 

3. ข้อมูลแผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) 15 
4. ข้อมูลแผนพัฒนำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และควำม

เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติกำรดิจิทัล ระยะ 5 ปี มหำวิทยำเทคโนโลยีสุรนำรี ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2560-2564 

18 

5. กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมด้ำนดิจิทัล มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 28 
6. รำยละเอียดของแผนปฏิบัติกำรดิจิทัล ระยะ 5 ปี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2564 
30 

7. เป้ำประสงคร์ะดับมหำวิทยำลัยและกำรวัดผล 39 
8. รำยชื่อโครงกำรในแผนปฏิบัติกำรดิจิทัล ระยะ 5 ปี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2564 
42 

9. แนวทำงกำรบริหำร ติดตำม และประเมินผลแผนปฏิบัติกำรดิจิทัล 69 
10. ภำคผนวก  

ภำคผนวก ก ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรเทคโนโลยีดิจิทัล  
                    และค ำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรเทคโนโลยีดิจิทัล มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 

72 

ภำคผนวก ข ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม (SWOT Analysis)   
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 

77 

ภำคผนวก ค   ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและ     
กำรสื่อสำร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 

ภำคผนวก ง มติคณะรัฐมนตรี 

79 
 

81 
  

  



ฉ 
 

สารบัญ (ต่อ) 
           หน้า 
 ภำคผนวก จ ภำพกิจกรรม  

จ 1  กิจกรรมนักศึกษำร่วมประชุมเพ่ือวิเครำะห์สภำพแวดล้อม (SWOT 
Analysis) ด้ำนดิจิทัล เพ่ือประกอบกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรดิจิทัล ระยะ 
5 ปี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 

90 

จ 2  กิจกรรมรับฟังกำรบรรยำยพิเศษในหัวข้อ “Grand Challenges in Digital 
University” เพ่ือประกอบกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรดิจิทัล ระยะ 5 ปี 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2564 

92 

จ 3  กิจกรรมรับฟังกำรบรรยำยพิเศษในหัวข้อ “ICT ในทศวรรษหน้ำของ
สถำบันอุดมศึกษำ” เพ่ือประกอบกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรดิจิทัล ระยะ 5 
ปี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2564 

94 

จ 4  กิจกรรมกำรประชุมระดมควำมคิดเห็นเพ่ือยกร่ำงแผนปฏิบัติกำรดิจิทัล 
ระยะ 5 ปี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-
2564 

96 

จ 5 กิจกรรมกำรประชุมหำรือและให้ข้อคิดเห็น ร่ำง แผนปฏิบัติกำรดิจิทัล 
ระยะ 5 ปี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2564 

99 

 

  

 

 

   
 

 

 

 

  



ช 
 

สารบัญตาราง 
ตารางท่ี หน้า 

1 ระยะเวลำของแผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 6 
2 ยุทธศำสตร์ของรัฐบำล ครอบคลุมกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถเชิงดิจิทัล 18 ด้ำน 17 
3 ควำมเชื่อมโยงแผนพัฒนำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ระยะที ่12 (พ.ศ. 2560-

2564) กับแผนปฏิบัติกำรดิจิทัล ระยะ 5 ปี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2564 

19 

  
 

  



ซ 
 

สารบัญภาพ 
ภาพที ่ หน้า 

1 แสดงควำมเชื่อมโยงเป้ำประสงค์ ยุทธศำสตร์ตำมแผนพัฒนำมหำวิทยำลัยระยะที่ 
12 และยุทธศำสตร์ตำมแผนปฏิบัติกำร ระยะ 5 ปี  และระบบงำนที่สนับสนุนตำม
พันธกิจมหำวิทยำลัย 

2      แผนที่ระยะกำรพัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัล มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี       
(2560-2564) 

3 
 
 
3 

3      ภูมิทัศน์ดิจิทัล เพื่อก ำหนด ทิศทำงกำรพัฒนำ และเป้ำหมำยออกเป็น 4 ระยะ                5 
4 วิสัยทัศน์ของกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล 15 
5       สรุปแนวทำงกำรพัฒนำรัฐยำลดิจิทัล เป็น 4 ยุทธศำสตร์ 18 ด้ำน 16 

 



 
 
 
 
 
 

บทน ำ 



1 
 

 
 

บทน ำ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้น าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในมหาวิทยาลัยตั้งแต่ช่วงเริ่มก่อตั้ง

ในปี พ.ศ. 2536 โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีระบบ

ดิจิทัลที่เหมาะสม  มีประสิทธิภาพสูงในการให้บริการแก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย โดยผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้ ในทุกพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย มีความปลอดภัย ทันสมัย             

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพ่ือให้การใช้งานดิจิทัลได้อย่างคุ้มค่า มหาวิทยาลัยจึงได้บูรณาการ

ดิจิทัล เข้าด้วยกันผ่านทาง Gigabit Ethernet Campus Network  ในการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล 

ระยะ 5 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564  โดยมหาวิทยาลัยได้มุ่งเน้นการ

จัดท าแผนพัฒนาที่สอดคล้องและตอบสนองต่อแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) เป็นแผนที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนต่อความส าเร็จของ

การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะท่ี 12 ในช่วง พ.ศ. 2560-2564  เพ่ือให้มหาวิทยาลัยก้าวไปสู่วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ 

ได้แก่ การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งการก าหนดทิศ

ทางการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ไปสู่ความเป็น SMART University   

ตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเม่ือวันที่ 5 เมษายน 2559 มีมติเห็นชอบต่อ (ร่าง) แผนพัฒนา
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) เพ่ือเป็น
กลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน  โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  ตามที่กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารน าเสนอ ซึ่ งจากมติดังกล่าวมีผลกับมหาวิทยาลัย ดังนี้ “ให้ทุก
กระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี ของหน่วยงานแทนการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเดิม และให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2541 ท่ีให้ทุกกระทรวง ทบวง 
และหน่วยงานอิสระ จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  โดยจัดท าแผน 3 ปี และ
ปรับทุกปีตามความเหมาะสม และให้เสนอแผนของหน่วยงานควบคู่ไปกับการของบประมาณด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศในงบประมาณรายจ่ายประจ าทุกปี” 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้มีการจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 12 (พ.ศ. 
2560-2564)  และเพ่ือให้สอดคล้องกับ มติ ครม.ข้างต้น  จึงได้เปลี่ยนชื่อแผนจากเดิม “แผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” เป็น “แผนปฏิบัติการดิจิทัล” ขึ้นเป็นครั้งแรก ในการจัดท า
แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 5 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 -2564  
มหาวิทยาลัยได้น าผลการวิเคราะห์นโยบายของรัฐบาล มาประมวลสังเคราะห์กับสภาพแวดล้อมด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล ของมหาวิทยาลัย บทสรุปทิศทางแนวโน้มของเทคโนโลยีในอนาคตจากวิทยากรบรรยาย
พิเศษ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ  และรองศาสตราจารย์ ดร.กมเลศน์ สันติเวชชกุล  และผลจาก
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การประชุมร่วมระดมความคิดเห็นของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือยกร่าง แผนปฏิบัติการดิจิทัล 
ระยะ 5 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 เมื่อวันที่ 14-15 มีนาคม 2559 
ณ โรงแรมอิมภูฮิลล์ อ.วังน้ าเขียว จ.นครราชสีมา  โดยมหาวิทยาลัยได้น าเสนอกรอบนโยบายแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล ระยะ 5 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นวาระเชิงนโยบายต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ใน
คราวการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559  ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัย ได้มีข้อเสนอแนะ
แนะ ดังนี้ 

1) ในแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 5 ปี มหาวิทยาลัยควรจัดล าดับความส าคัญ ก าหนดเป้าหมาย
และวิธีการให้เห็นชัดเจนทั้งในเรื่องระบบที่จะพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากร 

2) ประเด็นที่มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาก าหนดในแผนปฏิบัติการดิจิทัล ได้แก่ 
2.1) ยุทธศาสตร์การพัฒนา Digital University 
2.2) รูปแบบการใช้เทคโนโลยีในภารกิจของมหาวิทยาลัย เช่น การเรียน การสอน การวิจัย 

และการบริหารจัดการ เป็นต้น 
2.3) การก าหนด Digital Competencies ของนักศึกษา 
2.4) การพัฒนาฐานข้อมูลของบัณฑิตที่สมบูรณ์และต่อเนื่อง 
2.5)  ฐานข้อมูลเพื่อวิเคราะห์การจัดล าดับ (Ranking) ของมหาวิทยาลัย 

3) มหาวิทยาลัยควรจัดท าแผนพัฒนาก าลังคน (Peopleware) ทั้งบุคลากรและนักศึกษา เพ่ือ
รองรับเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น การใช้ Cloud Computing, Security, Internet of Things, Big Data 
Analysis เป็นต้น 
มติที่ประชุม  

1)   เห็นชอบในหลักการ กรอบนโยบายเพื่อการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 5 ปี  
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 
2)   ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพ่ือด าเนินการต่อไป 
 

โดยมหาวิทยาลัยได้น ากรอบนโยบาย และกิจกรรมการระดมความคิดเห็นของหน่วยงาน เพ่ือใช้ใน
การจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 5 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 
ในฉบับนี้ด้วยแล้ว 
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ภำพที่ 1   แสดงควำมเชื่อมโยงเป้ำประสงค์ ยุทธศำสตร์ตำมแผนพัฒนำมหำวิทยำลัยระยะที่ 12 และ
ยุทธศำสตร์ตำมแผนปฏิบัติกำร ระยะ 5 ปี  และระบบงำนที่สนับสนุนตำมพันธกิจมหำวิทยำลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 2  แผนทีร่ะยะกำรพัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัล มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี (พ.ศ. 2560 – 2564) 

 
 
 



 
 
 
 
 

ข้อมูลแผนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
และควำมเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติกำรดิจิทัล  
ระยะ 5 ปี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี  

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2564 
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ข้อมูลแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
ระยะ 5 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 
 

ปัจจุบันโลกเริ่มเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือ
สนับสนุนการท างานเฉกเช่นที่ผ่านมาอีกต่อไป  หากแต่จะหลอมรวมเข้ากับชีวิตคนอย่างแท้จริง และจะเปลี่ยน
โครงสร้างรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการการผลิต การค้า การบริการ และกระบวนการทางสังคม
อ่ืน ๆ รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไปอย่างสิ้นเชิง ประเทศไทยจึงต้องเร่งน า เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
เป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยในบริบทของประเทศไทยเทคโนโลยีดิจิทัล
สามารถตอบปัญหาความท้าทายที่ประเทศก าลังเผชิญอยู่ หรือเพ่ิมโอกาสในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม  

ด้วยตระหนักถึงความท้าทายและโอกาสดังกล่าว รัฐบาลไทยโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร จึงได้จัดท าแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้ขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบในการผลักดันให้
เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งรวมถึงการปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ทางความคิดในทุกภาคส่วน การปฏิรูปกระบวนการทางธุรกิจการผลิต การค้า และการบริการ
การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดินและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อันจะน าไปสู่
ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนของประเทศไทยตามนโยบายของรัฐบาลในท้ายที่สุด 

การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย มุ่งเน้นการพัฒนาระยะยาวอย่างยั่งยืน 
สอดคล้องกับการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แต่เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ดังนั้น แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้ จึงก าหนดวิสัยทัศน์ และเป้าหมาย ไว้ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ 

ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) หมายถึง ประเทศไทยที่สามารถสร้างสรรค์  และใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพ  ในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานนวัตกรรม ข้อมูลทุนมนุษย์ 
และทรัพยากรอ่ืนใด เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง   
มั่งค่ัง และยั่งยืน 

เป้าหมาย ในระยะ 10 ปี 
เป้าหมาย 1  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ  ด้วยการใช้

นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิต 
การบริการ 

เป้าหมาย 2 สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียม  ด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการต่าง ๆ ผ่าน
สื่อดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
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เป้าหมาย 3  พัฒนาทุนมนุษย์สู่ยุคดิจิทัล  ด้วยการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่ม      
มีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในยุค
ดิจิทัล 

เป้าหมาย 4  ปฏิรูปกระบวนทัศน์การท้าทายงานและการให้บริการของภาครัฐ  ด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพ่ือให้เป็นการปฏิบัติงานที่
โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

 
ระยะเวลาของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ระยะที่ 1 (1 ปี 6 เดือน) Digital Foundation  ประเทศไทยลงทุน และสร้างฐานรากในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

ระยะที่ 2 (5 ปี ) Digital Thailand Inclusion ทุกภาคส่วนของประเทศไทยมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัลตามแนวประชารัฐ 

ระยะที่ 3 (10 ปี) Full Transformation   ประเทศไทยก้าวสู่การเป็น “ดิจิทัลไทยแลนด์” 
ที่ขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพ 

ระยะที่ 4 (10-20 ปี) Global Digital Leadership   ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่
พัฒนาแล้ว สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและ
คุณค่าทางสังคมอย่างยั่งยืน 

 

ภาพที่ 3  ภูมิทัศน์ดิจิทัล เพ่ือก าหนด ทิศทางการพัฒนา และเป้าหมายออกเป็น 4 ระยะ 
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ตารางที่ 1  ระยะเวลาของแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
 ระยะที่ 1 Digital Foundation ประเทศไทย

ลงทุน และสร้างฐานราก ในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ดิจิทัล 
 

(1.5 ปี/พ.ศ. 2559 - 2560) 

ระยะที่ 2 Digital Thailand I : Inclusion 
ทุกภาคส่วนของประเทศไทย มีส่วนร่วมใน
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ตามแนวทาง
ประชารัฐ 

(5ป/ีพ.ศ. 2559 - 2564) 

ระยะที ่3 Digital Thailand II : Full 
Transformation ประเทศไทยก้าวสู่ การเป็น 
Digital Thailand ที่ขับเคลื่อนและ ใช้ประโยชน์
จากนวัตกรรมดิจิทัล ได้อย่างเต็มศักยภาพ 

(10 ปี/พ.ศ. 2559 - 2569) 

ระยะที่ 4 Global Digital Leadership        
ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่พัฒนา แล้ว 
สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สร้าง มูลค่าในทาง
เศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมอย่างยั่งยืน   

(20 ปี/พ.ศ. 2559 - 2579) 
โครงสร้างพืน้ฐาน อินเทอร์เนต็ความเร็วสูงถึงทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ 

เป็นฐานของกจิกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอื่น  ๆ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงถึงทุกหมู่บ้าน และ
เชื่อมกับประเทศในภูมิภาคอื่น 

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงถึงทุกบ้านและ รองรับ
การหลอมรวมและการเช่ือมต่อทุกอุปกรณ์  

อินเทอร์เน็ตเช่ือมต่อทุกที่ทุกเวลา          
ทุกอุปกรณ์อย่างไร้รอยต่อ 

เศรษฐกิจ 
 
 

การท าธุรกิจผ่านระบบดิจิทลัคล่องตัว และติด
อาวุธดิจิทัลให ้SMEs วิสาหกิจชุมชน 
เกษตรกรใหม้าอยู่บน ระบบ online พร้อมท้ัง
วางรากฐาน ให้เกิดการลงทุนในคลัสเตอร์ดิจิทัล 

ภาคเกษตร การผลิต และบริการเปลี่ยนมา
ท าธุรกิจด้วยดจิิทัล และข้อมูลตลอดจน
digital technology startup  
และคลัสเตอรด์ิจิทัลเริ่มมบีทบาทในระบบ
เศรษฐกิจไทย 

ภาคเกษตร การผลิต และบริการแข่งขันได้ด้วย
นวัตกรรมดิจิทัล และเช่ือมโยงไทยสู่การคา้ใน
ระดับภูมิภาคและระดับโลก กิจรรมทาง
เศรษฐกิจทุกกิจกรรมเชื่อมต่อภายในและ
ระหว่างประเทศด้วยเทคโนโลยดีิจทิัล          
น าประเทศไทยสูค่วามมั่งคั่ง 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกกิจกรรมเชื่อมต่อ
ภายในและระหว่างประเทศด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล น าประเทศไทยสู่ความมั่งคัง่ 

สังคม ประชาขนทุกกลุ่มเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูงและบริการพื้นฐานของรัฐอย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียม 

ประชาชนเช่ือมั่นในการใช้ดิจิทัล และ 
เข้าถึงบริการการศึกษาสุขภาพ ข้อมูลและ
การเรยีนรู้ตลอดชีวิตผ่านดิจิทลั 

ประชาชนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี/ ข้อมลู 
ทุกกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน  

เป็นประเทศท่ีไมม่ีความเหลื่อมล้ าด้าน 
ดิจิทัล และชุมชนใช้ดิจิทัลเพื่อพัฒนา 
ท้องถิ่นตนเอง 

รัฐบาล หน่วยงานรัฐมีการท างานท่ีเชื่อมโยง และ
บูรณาการข้อมูลข้ามหน่วยงาน 

การท างานระหว่างภาครัฐจะเช่ือมโยง 
และบูรณาการเหมือนเป็นองค์กรเดียว 

บริการรัฐเป็นดิจิทลัที่ประชาชนเปน็ศูนย์กลาง 
เปิดเผยข้อมูล และให้ประชาชนมสี่วนร่วม  

เป็นประเทศผู้น าในภมูิภาคด้านรัฐบาล ดจิิทัล
ทั้งการบรหิารจัดการรัฐและบริการ ประชาชน 

ทุนมนุษย ์
 

ก าลังคน (ทุกสาขา) มีทักษะดิจิทลั เป็นท่ี
ยอมรับในตลาดแรงงานท้ังใน  
และต่างประเทศ 

ก าลังคนสามารถท างานผ่านระบบ ดิจิทัล
แบบไร้พรมแดน ผูเ้ชี่ยวชาญต่างประเทศเข้า
มาไทย 

ประเทศไทยเกิดงานคณุค่าสูง และมีก าลังคนท่ีมี
ความเชี่ยวชาญดิจิทลัเฉพาะด้านเพียงพอ  

เป็นหนึ่งในศูนย์กลางด้านก าลังคนดิจิทัล    
ของภูมิภาคทั้งในรายสาขา และผู้เช่ียวชาญ
ดิจิทัล 

สภาพแวดล้อม รัฐบาลออกชุดกฎหมายดิจิทัลที่ ครอบคลุม 
และปฏริูปองค์กรที่เกี่ยวข้องในการ  
ขับเคลื่อนงาน 

ไทยมีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการท า ธุรกรรม 
มีระบบอ านวยความสะดวก และมีมาตรฐาน 

ประเทศไทยไม่มีกฎหมาย/ ระเบียบท่ีเป็น
อุปสรรคต่อการคา้ การท าธุรกรรมดิจิทัล  

เป็นประเทศต้นแบบท่ีมีการพัฒนาทบทวน 
กฎระเบียบ กติกาดา้นดิจิทลั อย่างต่อเนื่อง 
จริงจัง 
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ความเชื่อมโยงแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กับแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 5 ปี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2560 – 2564 
 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 5 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 เพ่ือให้ตอบสนองต่อแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ในช่วงระยะที่ 2 (5 ปี/ พ.ศ. 2559 - 2564) โดยมีข้อก าหนดการจัดท าแผนฯ ระยะดังกล่าวไว้ว่า “ทุกภาค
ส่วนของประเทศไทยมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลตามแนวประชารัฐ” 
 การปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล หมายถึง การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างมีแบบแผน  
และเป็นระบบจนพัฒนาสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลโดยสมบูรณ์ 
 
 เป้าหมายแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในระยะที่ 2  ก าหนดเป้าหมายไว้ 3 ข้อคือ 

เป้าหมาย 1  บริการภาครัฐตอบสนองประชาชน ผู้ประกอบการทุกภาคส่วนได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และแม่นย า 

เป้าหมาย 2  ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้สะดวก และเหมาะสม  เพ่ือส่งเสริมความ
โปร่งใส และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

เป้าหมาย 3  มีโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลภาครัฐ การจัดเก็บและบริหารฐานข้อมูลที่บูรณาการไม่
ซ้ าซ้อน สามารถรองรับการเชื่อมโยงการท างานระหว่างหน่วยงานและการ
ให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 มิติตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในระยะที่ 2  แบ่งออกเป็น 5 มิติ ดังนี้ 

 มิติด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ประเทศไทยมีโครงข่ายความเร็วสูงแบบใช้สายและแบบไร้สาย 
เข้าถึงทุกหมู่บ้าน และครอบคลุมทั่วประเทศ โดยประเทศไทย จะเป็นศูนย์กลางในการ
เชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลในภูมิภาค ที่มีศูนย์ข้อมูลที่ได้มาตรฐานกระจายอยู่ทุกภูมิภาค 
และมีศูนย์ข้อมูลของผู้ให้บริการข้อมูลรายใหญ่ที่ส าคัญตั้งอยู่ในประเทศ 

 มิติด้านเศรษฐกิจภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ เติบโตด้วยการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล (data-driven) และเตรียม
ความพร้อมเพ่ือพัฒนากระบวนการผลิตของภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ให้
มีความทันสมัยและพัฒนาไปสู่การท าธุรกิจด้วย ระบบอัตโนมัติ นอกจากนี้ ธุรกิจเทคโนโลยี
ดิจิทัล (digital innovation-driven entrepreneur หรือ technology startup) มีบทบาท
ในการขับเคลื่อนประเทศ  
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 มิติด้านสังคม  ประชาชนเข้าถึงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและบริการสาธารณะ
พ้ืนฐานผ่านทางสื่อดิจิทัล และน าดิจิทัลมาใช้เพ่ือการพัฒนาในมิติต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ด้านการเรียนรู้ และการใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการพัฒนาครู หลักสูตร และส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง มีสื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีเนื้อหาเหมาะกับสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิต
ของชาวบ้าน มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการช่วยส่งเสริมดูแลสุขภาพส าหรับผู้คนทั้งในเมือง
และในชนบทที่ห่างไกลหรือขาดแคลนแพทย์ 

 มิติด้านภาครัฐ  เกิดการเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐและบูรณาการข้อมูลข้ามหน่วยงานโดย
สมบูรณ์ผู้บริหารภาครัฐ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับ และใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่ เพ่ือประกอบการวางแผนและการตัดสินใจอย่างถูกต้อง ทันสถานการณ์ 
พัฒนาบริการที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชนหรือผู้ใช้บริการ (citizen driven) 
ตามหลักการออกแบบที่เป็นสากล (universal design) ผ่าน single window เพ่ิมข้ึน 

 มิติด้านทุนมนุษย์  ประเทศไทยปรับเปลี่ยนโครงสร้างก าลังคนทางด้านดิจิทัล เพ่ือเร่งสร้าง
และพัฒนาก าลังคนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัล ที่รูปแบบการจ้างงานและวัฒนธรรมการท างานเปลี่ยนแปลงไป  

 มิติด้านสภาพแวดล้อมที่มีกฎหมาย/กฎระเบียบที่เอ้ือเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  มีการ

ปรับปรุงกฎระเบียบและกระบวนการท างานของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ท าให้การท า e-business 

ในประเทศไทย มีความสะดวก รวดเร็ว ลดต้นทุน และน่าเชื่อถือ การเคลื่อนย้ายสินค้ามี

ประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยระบบ e-logistics ด้านระบบการช าระเงินมีวิวัฒนาการใหม่ ๆ 

 

ความเชื่อมโยงแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กับแนวทางตามแผนปฎิบัติการดิจิทัล  

ระยะ 5 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน แนวทาง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล 

 

1. จัดให้มีบริการอัจฉริยะ (smart service) ที่
ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชนหรือ
ผู้ใช้บริการ (citizen driven 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน แนวทาง 

1.1 จัดให้มีบริการอัจฉริยะ (smart service) ที่
ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชนหรือ
ผู้ใช้บริการ (citizen driven) 

1.2.1 พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา 
โครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
รองรับการเรียนรู้ที่เหมาะสม เช่น Student-
centered Learning, Problem-based 
Learning  Active Learning เป็นต้น 
รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในรูป 
Modular System เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์การ
เรียนรู้สูง (High Learning Outcomes) 

1.2 พัฒนาบริการที่อ านวยความสะดวกต่อ
ประชาชน ภาคธุรกิจ และนักท่องเที่ยว 

5.5.1 สนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
การจราจรภายในมหาวิทยาลัย เช่น ระบบ
จราจรอัจฉริยะและระบบขนส่งอัจฉริยะ 
ระบบเตือนภัยและแจ้งเหตุอัจฉริยะ เป็น
ต้น 

 5.5.2   สนับสนุนระบบรักษาความปลอดภัย
ภายในมหาวิทยาลัยในลักษณะของ 
Campus Security ให้มีประสิทธิภาพอยู่
เสมอ เช่น ระบบ Key Card ระบบความ
ปลอดภัยของอาคาร CCTV เป็นต้น 

1.3  การปรับเปลี่ยนจากบริการลักษณะเดิมมาเป็น
บริการในรูปแบบดิจิทัล จะสามารถสร้าง
นวัตกรรมบริการบนบริการรูปแบบเดิม หรือ
สร้างบริการใหม่ได้ 

1.2.1 พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์
การศึกษา โครงสร้างพ้ืนฐาน และ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับการเรียนรู้ที่
เหมาะสม เช่น Student-centered 
Learning, Problem-based Learning  
Active Learning เป็นต้น รวมถึงการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนในรูป Modular 
System เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้สูง 
(High Learning Outcomes) 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน แนวทาง 

 1.2.2 พัฒนานักศึกษาให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น Massive Open 
Online Courses การเรียนรู้แบบทุกที่ทุก
เวลา (Ubiquitous Learning) การเรียนการ
สอนเชิงโต้ตอบระยะไกล (Remotely 
Interactive Education) การเชื่อมโยงต่อ
สิ่งของในระบบอัจฉริยะ (Internet Of 
Things) ห้องการจ าลอง (Simulation 
Room) ระบบการเรียนรู้ความเป็นจริง
เสมือน (Virtual Reality System) 

 1.2.4  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้
นักศึกษาเป็นนักคิด นักสร้าง (Makers) โดย
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสรรค์สร้างนวัตกรรม 

 1.2.5 จัดให้มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับ
กิจกรรมนักศึกษา โดยส่งเสริมกิจกรรมทาง
วิชาการของนักศึกษาทั้งในและนอกหลักสูตร
ให้มีความหลากหลายตามความสนใจและ
ความถนัดของนักศึกษา เพ่ือเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   

1.3  การปรับเปลี่ยนจากบริการลักษณะเดิมมาเป็น
บริการในรูปแบบดิจิทัล จะสามารถสร้าง
นวัตกรรมบริการบนบริการรูปแบบเดิม หรือ
สร้างบริการใหม่ได้  (ต่อ) 

5.1.2 ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมมา
สนับสนุนการบริหารจัดการของหน่วยงานเพื่อ
การประหยัดและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 5.1.3 ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนา
ระบบการให้บริการ การลดขั้นตอนการท างาน 
เพ่ือน าไปสู่การให้บริการแบบบริการเบ็ดเสร็จ 
(One Stop Services) 

 5.3.3 พัฒนาองค์ประกอบหลักของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและให้บริการของหน่วยงานต่าง ๆ ให้
สมบูรณ์ 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน แนวทาง 

         และมีประสิทธิภาพ เช่น ระบบคลังข้อมูลที่
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกหน่วยงาน 
ระบบบริหารการคลังและงบประมาณ
มหาวิทยาลัยที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงเป็น 
Real Time ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ (Human Recourse 
Information System : HRIS) เป็นต้น 

1.4 พัฒนาระบบสนับสนุนการอ านวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการที่มี
มาตรฐานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขต่างๆ ในการพิจารณาอนุญาต 

 

1.5 สร้างความม่ันคงปลอดภัยของการให้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ เพ่ือให้ประชาชนเกิด
ความเชื่อมั่นในการใช้บริการ 

5.5.3 ส่งเสริมจิตส านึกของนักศึกษาและบุคลากร
ในมหาวิทยาลัยให้ตระหนักถึงกฎระเบียบ
ด้านความปลอดภัย 

5.5.4 สนับสนุนให้มีระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล
ส่วนบุคคลของนักศึกษาและบุคลากรที่เหมาะสม 

1.6 เตรียมความพร้อมส าหรับการให้ประชาชนและ
เอกชนปรับเปลี่ยนไปเป็นผู้ให้บริการระหว่าง
กัน (peer to peer) 

 

2. ปรับเปลี่ยนการท างานภาครัฐด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล ให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 

 

2.1  ใช้ทรัพยากรดิจิทัลร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ลดความซ้ าซ้อนในการ
ลงทุน ด้วยการลงทุนตามกรอบของแบบ
สถาปัตยกรรมองค์กร บูรณาการข้อมูลและ
ทรัพยากรร่วมกัน 

5.1.2 ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม
มาสนับสนุนการบริหารจัดการของหน่วยงาน
เพ่ือการประหยัดและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน แนวทาง 

2.2 เชื่อมโยงการท างานของหน่วยงานภาครัฐ และ
บูรณาการข้อมูลข้ามหน่วยงาน จนเสมือนเป็น
องค์กรเดียว (one government) เช่น การลด
ขั้นตอน  ลดการใช้กระดาษเป็นต้น 

 

2.3 พัฒนา back office รุ่นใหม่ (back office 
platform) เพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยน
กระบวนการบริหารจัดการทุกอย่างของรัฐให้
อยู่ในรูปแบบดิจิทัล (digital by default) 
อย่างเป็นระบบ 

 

2.4 ส่งเสริมให้เกิดการเพ่ิมมูลค่าของข้อมูลด้วย
เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูล โดยเฉพาะ
ข้อมูลขนาดใหญ่ 

5.3.1 น าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนา Data 
Warehouse ให้สมบูรณ์ ตอบสนองความ
ต้องการของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 

2.5  เตรียมความพร้อม ส าหรับการเพ่ิมข้ึนของ
ข้อมูลจ านวนมหาศาลในระบบ ในด้านการ
จัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการ
จัดการความปลอดภัยไซเบอร์ 

 

2.6 เพ่ิมศักยภาพของข้าราชการและบุคลากร
ภาครัฐให้สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
กระบวนการท างาน 

5.3.8  พัฒนาศักยภาพและเพ่ิมจ านวนบุคลากร
สนับสนุนด้านการพัฒนาสื่อดิจิทัล และ
แหล่งการเรียนรู้ 

3. สนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 
(open data) และให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการท างานของรัฐ (open government) 
เพื่อน าไปสู่การเป็นดิจิทัลไทยแลนด์ 

 

3.1 ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
เปิดเผย จัดเก็บ แลกเปลี่ยน และบูรณาการ
ข้อมูล ตามมาตรฐาน open data 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน แนวทาง 

3.2 พัฒนาฐานข้อมูล รวมถึงชุดข้อมูลด้านต่างๆ 
โดยเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกหน่วยงานภาครัฐโดย
ไม่ยึดติดความเป็นเจ้าของ และเปิดเผยต่อ
สาธารณะ เพื่อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม
บริการ และสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม 

5.3.3 พัฒนาองค์ประกอบหลักของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการบริหารและให้บริการ
ของหน่วยงานต่าง ๆ ให้สมบูรณ์และมี
ประสิทธิภาพ เช่น ระบบคลังข้อมูลที่
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกหน่วยงาน 
ระบบบริหารการคลังและงบประมาณ
มหาวิทยาลัยที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยง
เป็น Real Time ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human 
resources Information System : HRIS) 
เป็นต้น 

3.3 เชื่อมโยงการบริหารจัดการ กระบวนการพัฒนา
และให้บริการของภาครัฐ ให้เกิดการมีส่วนร่วม
ของประชาชนและภาคธุรกิจที่เก่ียวข้อง เพื่อ
ก าหนดนโยบายและเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการการตัดสินใจที่เกิดจากการหลอม
รวมทางสังคม รวมทั้งเกิดการตรวจสอบการ
ท างานของภาครัฐ น าไปสู่ความโปร่งใสและลด
ปัญหาการทุจริต (corruption) 

 

4. พัฒนาแพลตฟอร์มบริการพื้นฐานภาครัฐ 
(government service platform) 

 

4.1  ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการข้อมูลและบริการ
ระหว่างหน่วยงานของรัฐ เช่น แบบฟอร์มกลาง 
(single form) 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน แนวทาง 
4.2  ส่งเสริมให้เกิดแพลตฟอร์มบริการพ้ืนฐาน 

(common platform) เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการ
พัฒนาต่อยอดบริการ การเชื่อมโยงระบบงาน
และการใช้งานในวงกว้าง น าไปสู่ความร่วมมือ
และการแบ่งปันในรูปแบบใหม่ รวมทั้งส่งเสริม
ให้เกิดการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการพื้นฐาน 

5.2.1 น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการสร้างแอพลิ
เคชั่นกลางที่ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล 
ข่าวสารของมหาวิทยาลัย  

 
 
 

 5.2.2 ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยใช้ 
แอพลิเคชั่นกลางในการเผยแพร่ข้อมูล 
ข่าวสารของหน่วยงาน 

5.4.2 สนับสนุนหน่วยงานจัดให้มีการบริการที่
สะดวกและรวดเร็วผ่านระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล อาทิ แอพพลิเคชั่นบนมือถือ เป็นต้น 

  
  

 



 
 
 
 
 

ข้อมูลแผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของประเทศไทย  
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) 
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ข้อมูลแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

 
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 – 2561)  ปัจจุบันภาครัฐได้ให้

ความส าคัญในการผลักดันนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  (Digital Economy) ที่มุ่งเน้นการน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนและขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะ
ปรับเปลี่ยนประเทศสู่รูปแบบใหม่เพ่ือการพัฒนาเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืน  โดยมีองค์ประกอบของ
ยุทธศาสตร์กรอบการพัฒนา และแผนการด าเนินงาน (Roadmap) เพ่ือเป็นแนวทางการยกระดับขีด
ความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทย ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ดังนี้  
 
วิสัยทัศน์ของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
 “ใน 3 ปีข้างหน้า ภาครัฐไทยจะยกระดับสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ที่มีการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงาน มีการด าเนินงานแบบอัจฉริยะ ให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และขับเคลื่อนให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง” 
 การยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน
ขององค์ประกอบหลักส าคัญ 4 ประการ ได้แก่ การบูรณาการภาครัฐ (Government Integration) การ
ด าเนินงานแบบอัจฉริยะ (Smart Operations) การให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-
centric Services) และกา รสนั บ ส นุ น ให้ เ กิ ด ก า ร ขั บ เ คลื่ อ น ไปสู่ ก า ร เ ปลี่ ย นแปล ง  (Driven 
Transformation) 

 
 

ภาพที่ 4 วิสัยทัศน์ของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
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 องค์ประกอบที่ 1 การบูรณาการภาครัฐ (Government Integration) คือ การบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่การเชื่อมโยงข้อมูลไปจนถึงการด าเนินงาน เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 
 องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานแบบอัจฉริยะ (Smart Operations) คือ การน าเทคโนโลยี
และอุปกรณ์ดิจิทัลมาสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐไทย เพ่ือให้สามารถด าเนินงานได้อย่าง
ถูกต้องแม่นย า รวดเร็ว และตรงจุดมากขึ้น โดยมีการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องมืออุปกรณ์ ( internet of 
Things) ต่าง ๆ อย่างทั่วถึง 
 องค์ประกอบที่ 3 การให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-centric Services) 
คือ การยกระดับงานบริการภาครัฐให้มีการออกแบบประสบการณ์และด าเนินการแบบเฉพาะเจาะจงตาม
ความต้องการรายบุคคล (Personalized Customer Experience) 
 องค์ประกอบที่  4 การสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนแปลง (Driven 
Transformation) คือ การวางแนวทางการยกระดับภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลด้วยกระบวนทัศน์
การเปลี่ยนแปลงโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (Outcome-driven Transformation) ที่มีการปรับเปลี่ยนองค์กร
แบบครบวงจร (End-to-End Transformation) 
 

ภาพที่ 5   สรุปแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็น 4 ยุทธศาสตร์ 18 ด้าน ดังนี้  

 

 
 โดยการยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลทั้ง 18 ด้าน มี
แนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกัน ดังปรากฏในตารางที่ 2 ดังนี้ 
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ตารางที่ 2   ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ครอบคลุมการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 18 ด้าน  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนาและยกระดับขีด
ความสามารถรองรับการไปสู่

รัฐบาลดิจทิัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การยกระดบัคุณภาพชีวติของ

ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การยกระดบัขดีความสามารถ
ในการแข่งขันของภาคธุรกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การยกระดบัความมั่นคงและ

เพิ่มความปลอดภัยของ
ประชาชน 

ด้านที่ 1: การบูรณาการ
ข้อมูลผ่านระบบเช่ือมโยง
ข้อมูลกลาง 

ด้านที่  7: การให้บริการ
ความช่วยเหลือแบบบูรณา
การในเชิงรุก 

ด้านที่ 9: การเกษตรแบบ
ครบวงจรรายบุคคลผ่าน
การบูรณาการ 

ด้านที่ 15: การรักษาความ
ปลอดภัยสาธารณะในเชิง
รุ ก โ ด ย ใ ช้ เ ค รื่ อ ง มื อ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก 

ด้านที่ 2: การยืนยันตัวตน
และบริหารจัดการสิทธิโดย
ใช้ Smart Card หรือผ่าน
บัญชีผู้ ใ ช้อิ เล็กทรอนิกส์
กลาง 

ด้านที่  8: การบูรณาการ
ตลาดแรงงานแบบครบ
วงจร 

ด้านที่ 10: การบูรณาการ
ด้านการท่องเที่ยวแบบครบ
วงจร 
 

ด้านที่  16: การประเมิน
ความเสี่ยงผู้โดยสารข้าม
แดนล่วงหน้าและพิสูจน์
ตัวตนผ่านช่องทางอัตโนมัติ 

ด้านที่ 3: การให้ทุกข้อมูล
งานบริการผ่านจุดเดียวโดย
มีผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง 

 ด้านที่ 11: การบูรณาการ
งานบริการด้านการลงทุน
ข้ามหน่วยงาน 

ด้านที่ 17: การบูรณาการ
ข้ อ มู ล เ พื่ อ ป้ อ ง กั น ภั ย
ธรรมชาติ 
 

ด้านที่  4: การแก้ไขเรื่อง
ร้องเรียนและการเข้าถึง
ความต้องการในเชิงรุก 

 ด้านที่ 12: การบูรณาการ
การน าเข้าส่งออกแบบครบ
วงจร 
 

ด้านที่ 18: การบูรณาการ
ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
เพื่อการบริหารจัดการใน
ภาวะวิกฤต 

ด้านที่ 5: โครงสร้างพื้นฐาน
ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร
อิเล็กทรอนิกส์ 

 ด้ านที่  13: การส่ ง เสริ ม 
SME แบบบูรณาการเชิงรุก
เพื่อส่งเสริมการเติบโต 

 

ด้านที่ 6: ยกระดับศักยภาพ
บุคลากรภาครัฐ 

 ด้ า น ที่  14: ร ะ บ บ ภ า ษี
บูรณาการข้ามหน่วยงาน
แบบครบวงจร 
 

 

 

 



 
 
 
 

ข้อมูลแผนพัฒนำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี  
ระยะท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

และควำมเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติกำรดิจิทัล  
ระยะ 5 ปี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี  

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2564 
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ข้อมูลแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และ 
ความเชื่อมโยงกบัแผนปฏบิัติการดิจิทัล ระยะ  5 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560-2564 
 

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 12           

(พ.ศ. 2560 - 2564 ) เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะต่อไปนั้น มหาวิทยาลัยได้ จัดท า

แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 5 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564  เพ่ือเป็น

เครื่องมือสนับสนุนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยดังกล่าว ให้สามารถบรรลุเป้าประสงค์ของแผนที่ก าหนดไว้  โดย

แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ  5 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564  มี

รายละเอียดและความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 5  ยุทธศาสตร์  ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพ ัฒนาและ ใช ้เทค โน โลย ีด ิจ ิท ัล  เ พื ่อส ่ง เ ส ร ิมศ ักยภาพและ                 
ขีดความสามารถในการจัดการศึกษา  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล  เ พ่ือส่ ง เสริมศักยภาพและขีด
ความสามารถในการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนการปรับแปลง ถ่ายทอด 
พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม และบริการวิชาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ พัฒนา เทคโน โลยี ดิ จิ ทั ล  เ พ่ื อยกระดับ การส่ ง เสริ ม เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5    การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการ   
ที่ ดี   มีประสิทธิภาพสูงภายใต้อัตตาภิบาล  และคุณภาพชีวิตที่ดี ใน
มหาวิทยาลัย 

 
ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้ท าการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   

สุรนารี ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) กับแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 5 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564  ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3  ความเชื่อมโยงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) กับ
แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 5 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 

  

ยุทธศาสตร์/มาตรการ/แนวทาง 
ตามแผน มทส. ระยะที่ 12  

แนวทางตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล  
ระยะ 5 ปี มทส. 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การจั ดการศึกษามีคุณภาพได้
มาตรฐานสากล 

 

มาตรการที่ 1.2 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับการ
พัฒนานักศึกษา ให้มีองค์ความรู้ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และทักษะ
ต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

1.2.5 พัฒนาจัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้ให้กับนักศึกษาเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (Life-Long Learning) 

1.2.2 พัฒนานักศึกษาและผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้
ตลอดชี วิ ต  ( Life Long Learning)  โ ดย ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น การเรียนรู้แบบทุกท่ีทุก
เวลา (Ubiquitous Learning) การเรียนการสอน
เชิงโต้ตอบระยะไกล (Remotely Interactive 
Education) การเชื่อมโยงต่อสิ่ งของในระบบ
อัจฉริยะ (Internet Of Things) ห้องการจ าลอง 
(Simulation Room) และระบบการเรียนรู้ความ
เป็นจริงเสมือน (Virtual Reality System) เป็นต้น 

1.2.7 จัดให้มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับ
กิจกรรมนักศึกษา โดยส่งเสริมกิจกรรมทาง
วิชาการของนักศึกษาทั้งในและนอกหลักสูตรให้มี  

1.2.4 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ เน้นให้
นักศึกษาเป็นนักคิด นักสร้าง (Makers) โดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลสรรค์สร้างนวัตกรรม 

 ความหลากหลายตามความสนใจและความถนัด
ของนักศึกษา เน้นส่งเสริมให้เป็นนักคิด นักสร้าง 
(Makers) เพ่ือเสริมสร้างให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตท่ี
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์   

1.2.5 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการบูรณา
การการเรียนการสอนกับกิจกรรมนักศึกษา โดย
ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาทั้ งในและนอก
หลักสูตรให้มีความหลากหลายตามความสนใจ
และความถนัดของนักศึกษา เพ่ือเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   
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ยุทธศาสตร์/มาตรการ/แนวทาง 
ตามแผน มทส. ระยะที่ 12  

แนวทางตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล  
ระยะ 5 ปี มทส. 

มาตรการ 1.5  ส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถในการ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม อุปกรณ์ เครื่องมือ 
และแหล่งการเรียนรู้ให้สูงขึ้น 

 

1.5.2 พัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์
การศึกษา และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
รองรับการเรียนรู้แบบ Active Learning 

1.2.1  พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์
การศึกษา โครงสร้างพ้ืนฐาน และ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับการเรียนรู้ที่
เหมาะสม เช่น Student-centered 
Learning, Problem-based Learning 
และ Active Learning เป็นต้น รวมถึงการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนในรูป Modular 
System เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้สูง 
(High Learning Outcomes) 

1.5.3 ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ให้สามารถรองรับภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.4.1   ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructures) 
ร ว มถึ ง  Hardware และ  Software ใ ห้
สามารถรองรับภารกิจของมหาวิทยาลัย
อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

1.5.4 ปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการจัดการสื่อโสตทัศนูปกรณ์ผ่านเครือข่ายใน
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัย 

1.4.2 ปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่มี
ศักยภาพเพ่ือการจัดการสื่อโสตทัศนูปกรณ์
ผ่านเครือข่ายในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
และหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

1.5.5 เพ่ิมศักยภาพศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาใน
การส่งเสริมการเรียนรู้ โดยจัดให้มีสิ่งอ านวยความ
สะดวกและมีทรัพยากรสารสนเทศท่ีเพียงพอและ
สอดคล้องต่อความต้องการนักศึกษา คณาจารย์ 
และบุคลากร 

1.4.3 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มศักยภาพศูนย์
บรรณสารและสื่อการศึกษา และแหล่ง
เรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
โดยมีทรัพยากรการเรียนรู้ที่เพียงพอและ
สอดคล้องต่อความต้องการของนักศึกษา
และบุคลากร 
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ยุทธศาสตร์/มาตรการ/แนวทาง 
ตามแผน มทส. ระยะที่ 12  

แนวทางตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล  
ระยะ 5 ปี มทส. 

1.5.6 ส่งเสริมการผลิตสื่อและต าราและแหล่งการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพและทันสมัย 

5.3.8 พัฒนาศักยภาพและเพ่ิมจ านวนบุคลากร
สนับสนุนด้านการพัฒนาสื่อดิจิทัล และแหล่ง   
การเรียนรู้ 

1.5.7 พัฒนา Massive Open Online Courses และ 
E-Learning ในสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนรู้ผ่านระบบสารสนเทศและ
การสื่อสารแบบทุกที่ทุกเวลา (Ubiquitous 
Learning) และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

1.2.3 พัฒนา Massive Open Online Courses ตาม
ความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยและน าสู่การ
จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพตาม
นโยบายของรัฐบาล 

1.5.8 ปรับปรุงระบบการให้บริการเพ่ือการทบทวนการ
เรียนในรูปแบบต่าง ๆ ตามอัธยาศัยโดยเครือข่าย
ของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อ
ผู้ใช้ 

1.3.2 ปรับปรุงและพัฒนาการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล 
และทรัพยากรสารสนเทศ ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของนักศึกษา บุคลากร และผู้ใช้บริการ
ในรูปแบบที่เหมาะสม 

1.4.4 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนา
และผลิตสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง  รวมถึง
ทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและทันสมัย 

มาตรการ 1.6  ดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศให้เข้ามาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยมากขึ้น 

 

1.6.1 สร้างค่านิยมสาธารณชนต่อมหาวิทยาลัยโดย
การประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการสื่อสาร
ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อเพ่ิม
สัดส่วนผู้มีศักยภาพในการเรียนเข้ามาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยให้มากข้ึน 

1.5.1 สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือเพ่ิมสัดส่วนผู้มีศักยภาพ
ในการเรียนเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยและ
โรงเรียนสุรวิวัฒน์ให้มากขึ้น 
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ยุทธศาสตร์/มาตรการ/แนวทาง 
ตามแผน มทส. ระยะที่ 12  

แนวทางตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล  
ระยะ 5 ปี มทส. 

 1.5.2 พัฒนาเว็บไซต์ (Web site) และสังคมออนไลน์ 
(Social Media) ในรูปแบบที่เหมาะสม โดยให้มี
ความเป็นเอกภาพ โดยเน้นนักศึกษาเป็นหลัก 
โดยมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน โต้ตอบกับผู้ใช้ได้แบบ 
Real Time รองรับการเข้าถึงผ่านอุปกรณ์ท่ี
หลากหลาย และมีความเป็นนานาชาต ิ

มาตรการ 1.7 เสริมสร้างและพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น  
                  Residential University 

 

1.7.1 ยกระดับศูนย์การเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ 
(Learning Space) ในมหาวิทยาลัยเพื่อให้
บริการแก่นักศึกษาอย่างเหมาะสม 

1.3.1 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยยกระดับห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ (Learning 
Space) และสิ่งอ านวยความสะดวกใน
มหาวิทยาลัย เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการ
เรียนรู้ให้มีคุณภาพสูงขึ้น 

1.7.3 ปรับปรุงและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทรัพยากรสารสนเทศ และสิ่งอ านวยความสะดวก
ที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 

1.3.2 ปรับปรุงและพัฒนาการเข้าถึงเทคโนโลยี
ดิจิทัล และทรัพยากรสารสนเทศ ที่สอดคล้อง
กับความต้องการของนักศึกษา บุคลากร และ
ผู้ใช้บริการในรูปแบบที่เหมาะสม 

มาตรการที่ 1.8  เสริมสร้างความโดดเด่นนักศึกษาด้าน    
                   ภาษาต่างประเทศ 

 

1.8.3 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนและต าราของนักศึกษา
ให้เป็นรูปแบบสองภาษาให้เพ่ิมมากยิ่งขึ้น 

1.1.2  ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนารูปแบบสื่อการเรียน
การสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ
นักศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศมากยิ่งขึ้น 

1.8.5 ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ  และทักษะในการสื่อสารให้
บุคลากร โดยเฉพาะหน่วยงานสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน 

1.4.4 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนา
และผลิตสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมถึง
ทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและทันสมัย 
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ยุทธศาสตร์/มาตรการ/แนวทาง 
ตามแผน มทส. ระยะที่ 12  

แนวทางตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล  
ระยะ 5 ปี มทส. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างขีดความสามารถด้าน 
                  การวิจัยสู่การยอมรับในระดับชาติและ 
                  นานาชาติ 

 

มาตรการ 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบและกลไก 
                 สนับสนุนงานวิจัยให้มีผลงานที่ดีขึ้น 
                 อย่างต่อเนื่อง 

 

2.2.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศด้าน
การวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและเป็น
ปัจจุบันและตอบสนองต่อความต้องการของผู้
ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.1.1 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลผลงานวิจัยและระบบสารสนเทศ
ด้านการวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน
และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างขีดความสามารถด้าน
การปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยี และการบริการวิชาการเพื่อ
เป็นที่พึ่งของสังคม 

 

มาตรการที่ 3.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการปรับ
แปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี 
แ ล ะ ก า ร บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

 

3.1.3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานใน
การสนับสนุนการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยี และการบริการวิชาการ 

3.1.1 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลรูปแบบต่าง ๆ 
เพ่ือสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การเป็น
แหล่งให้บริการปรับแปลง ถ่ายทอดและ
พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม   และการบริการ
วิชาการให้มีประสิทธิผลชัดเจนยิ่งขึ้น 
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ยุทธศาสตร์/มาตรการ/แนวทาง 
ตามแผน มทส. ระยะที่ 12 

แนวทางตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
ระยะ 5 ปี มทส. 

3.3.1 ผลักดันนโยบาย University Engagement โดย
การน าพันธกิจของมหาวิทยาลัยไปบูรณาการกับ
สังคมและชุมชน และ Social Enterprise        
ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การส่งเสริมให้คณาจารย์ 
นักศึกษาบูรณาการการเรียนการสอนในชุมชน 
(Community Experiential Learning)   การ
สร้างนวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation)  

3.1.2 ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสนับสนุน
การปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี
นวัตกรรม และการบริการวิชาการ ให้มีคุณภาพ
มากขึ้น ทั้งแก่หน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอก 

การส่งเสริมให้เกิด Social Enterprise การสร้าง
ผู้ประกอบการทางสังคม การส่งเสริมการไป
ปฏิ บั ติ ง า น เ พ่ื อ เ พ่ิ ม ขี ด ค ว าม ส าม า รถ ใ น
ภาคเอกชน เช่น โครงการ Talent Mobility การ
เพ่ิมศักยภาพบุคลากรภาคอุตสาหกรรมโดยการ
ต่อยอดการศึกษาและการฝึกอบรม การพัฒนา
ฝีมือแรงงานในพ้ืนที่เขตอุตสาหกรรม การพัฒนา
ระบบนิเวศน์เอ้ือ Ecosystem ที่สนับสนุนการ
พัฒนา Social Enterprise ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
และเกิดผลกระทบที่ดีต่อสังคม 

3.1.3  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการบูรณา
การวิจัย เข้ากับการปรับแปลง ถ่ายทอดและ
พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม และการบริการ
วิชาการ 

3.3.2 เร่งรัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในเรื่องการเป็น
แหล่งให้บริการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยี และการให้บริการทางวิชาการสู่
ภายนอกอย่างต่อเนื่อง 

3.1.1 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือ
สนับสนุนการประชาสัมพันธ์การเป็นแหล่ง
ให้บริการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการบริการ
วิชาการมีประสิทธิผลชัดเจนยิ่งขึ้น 

 
ยุทธศาสตร์ที่  4   การส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะและ

วัฒนธรรมของท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 



25 
 

  

ยุทธศาสตร์/มาตรการ/แนวทาง 
ตามแผน มทส. ระยะที่ 12 

แนวทางตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
ระยะ 5 ปี มทส. 

มาตรการที่ 4.2 ส่งเสริมการน าองค์ความรู้ด้านศิลปะ    
              และวัฒนธรรมเผยแพร่สู่ท้องถิ่น 

 

4.2.2 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเผยแพร่ผลงาน
ด้านทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

4.1.2 ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุน
การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพมากขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 5   การบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพสูง 
ภายใต้อัตตาภิบาลและธรรมาภิบาลของ
มหาวิทยาลัย 

 

มาตรการที่ 5.1  พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
ของมหาวิทยาลัยให้คล่องตัวมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดภายใต้หลักอัตตาภิบาล 

 

5.1.2  ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานสนับสนุนการ
บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

5.3.3 พัฒนาองค์ประกอบหลักของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ (MIS) และ
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการบริหาร (EIS) 
และระบบการให้บริการของหน่วยงานต่าง ๆ ให้
สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ เชน่ ระบบ
คลังข้อมูล (Data Warehouse) ที่สามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลจากทุกหน่วยงานเชื่อมโยงเข้ากับ
ระบบวางแผน ระบบงบประมาณ ระบบการเงิน
และบัญชี ระบบการคลัง ระบบพัสดุ (ระบบ 
Enterprise Resource Planning) และระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
(Human Research Information System : 
HIRS) อย่าง Real Time ในรูปแบบ System 
Integration และ Business Intelligence 
System เป็นต้น 
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ยุทธศาสตร์/มาตรการ/แนวทาง 
ตามแผน มทส. ระยะที่ 12 

แนวทางตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
ระยะ 5 ปี มทส. 

5.1.3  พัฒนาระบบการให้บริการโดยเน้นการลดขั้นตอน
การท างาน และการพัฒนาไปสู่การให้บริการแบบ
บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Services) 

5.1.3 ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนา
ระบบการให้บริการ การลดขั้นตอนการ
ท างาน เพื่อน าไปสู่การให้บริการแบบบริการ
เบ็ดเสร็จ (One Stop Services) ที่มีคุณภาพ 

มาตรการที่ 5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา     
                   มหาวิทยาลัย ภายใต้นโยบาย 
                  “มหาวิทยาลัยเขียวสะอาด” 

 

5.5.5 ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการจราจรภายใน
มหาวิทยาลัยให้มีความเหมาะสม เช่น ระบบการ
ขนส่งสาธารณะที่ดี ระบบจราจรอัจฉริยะ จัด
สถานที่จอดรถท่ีเหมาะสม เป็นต้น    

5.5.1 สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
การจราจรภายในมหาวิทยาลัย เช่น ระบบ
จราจรอัจฉริยะและระบบขนส่งอัจฉริยะ 
ระบบเตือนภัยและแจ้งเหตุอัจฉริยะ เป็นต้น 

5.5.9 ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยภายใน
มหาวิทยาลัยให้เป็น Campus Security ที่มี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ เช่น ระบบรักษาความปลอดภัย
ใช้ RFID บันไดหนีไฟ ระบบดับเพลิง  เป็นต้น 

5.5.2 สนับสนุนระบบรักษาความปลอดภัยภายใน
มหาวิทยาลัยในลักษณะของ Campus 
Security ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ เช่น 
ระบบ Key Card ระบบความปลอดภัยของ
อาคาร CCTV เป็นต้น 

5.6.4  พัฒนาระบบ hardware, software และ people 
ware ให้สามารถรองรับและประยุกต์ใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและระบบ
ดิจิทัลของมหาวิทยาลัยให้อยู่ในระดับก้าวหน้า 
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว
และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

5.3.4 พัฒนาระบบ Hardware  Software และ 
Peopleware ให้สามารถรองรับการ
ประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารและระบบดิจิทัลของมหาวิทยาลัย
ให้อยู่ในระดับก้าวหน้า เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
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ยุทธศาสตร์/มาตรการ/แนวทาง 
ตามแผน มทส. ระยะที่ 12 

แนวทางตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
ระยะ 5 ปี มทส. 

5.6.6  ปรับปรุงและพัฒนาระบบรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศให้ได้มาตรฐานที่
เหมาะสมตามที่หน่วยงานก ากับดูแลก าหนด 

5.3.5 ปรับปรุงและพัฒนาระบบรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศให้ได้มาตรฐานที่
เหมาะสมตามที่หน่วยงานก ากับดูแลก าหนด 
ตลอดจนส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลและ
ตรวจสอบได้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และก าหนดมาตรการรักษาความ
เป็นส่วนตัวของข้อมูล 

5.7.8  พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่าง
ต่อเนื่อง และน าผลมาปรับปรุงการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น    

5.3.7 น าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในสนับสนุนระบบ
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ระบบการ
ประเมินผลงานของอธิการบดี สภา
มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และระบบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหาร
ความเสี่ยง เป็นต้น 



 
 
 
 

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมดิจิทัล 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 

ปัจจัยภายใน: 
จุดแข็ง (Strengths)  

S1 มหาวิทยาลัยมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอนที่เพียงพอ 

S2 มีจุดที่ให้บริการในห้องสมุดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เพียงพอ 

S3 มีระบบทะเบียนนักศึกษา ระบบลงทะเบียนและประเมินผลนักศึกษา 

S4 มีอุปกรณ์ท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนที่หลากหลายและเพียงพอ 

S5 มีระบบสารสนเทศบริหารการคลัง 

S6 มีหน่วยงาน MIS เพ่ือรองรับความต้องการใช้งานด้าน ICT ของมหาวิทยาลัย 

 จุดอ่อน (Weakness) 

W1 ความไม่เสถียรของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (LAN) และระบบเครือข่ายไร้สาย (WiFi) ของ      

มหาวิทยาลัยไม่สม่ าเสมอ 

W2 ระบบเครือข่ายไร้สาย (WiFi) ยังไม่ครอบคลุมบางพ้ืนที่ที่จ าเป็นของมหาวิทยาลัย เช่น บริเวณอาคาร

เรียนรวม อาคารปฏิบัติการ และอาคารหอพัก เป็นต้น 

W3 ระบบโทรศัพท์ภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยยังไม่ครอบคลุมการให้บริการ 

W4 ความเสถียร ความคมชัด ความเร็วของระบบการประชุมทางไกลยังไม่เสถียรภาพ  

W5 ระบบกล้องวงจรปิดบางส่วนเสื่อมสภาพและยังต้องมีเพ่ิมเติมให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของ

มหาวิทยาลัย 

W6 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานเฉพาะด้าน/เฉพาะทาง เช่น งานด้านการออกแบบ เป็นต้น ที่

จัดสรรที่ผ่านมาให้กับบุคลากรยังไม่สอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติ  

W7 ระบบ MIS ที่สนับสนุนการท างานยังไม่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

W8 ข้อมูลและระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) ยังไม่สมบูรณ์ส่งผลให้การใช้ประโยชน์จาก      

คลังข้อมูลมีน้อย  

W9 ระบบบริการด้านบริหารงานบุคคล เช่น ระบบกรอกภาระงาน  ระบบฐานข้อมูลส่วนบุคคล        

e-Profile เป็นต้น ยังไมม่ีประสิทธิภาพเพียงพอ 

W10  โปรแกรมเฉพาะทาง (Specialized programs) ส าหรับการท างานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ยังไม่มี

การวิเคราะห์ความต้องการและการประเมินความคุ้มค่าอย่างเป็นระบบ 

W11 บุคลากรทางด้าน ICT ไม่เพียงพอ 

W12 การซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ (Supporter) ขาดความรวดเร็วและประสิทธิภาพ 
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W13 ความรู้และทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาส าหรับการเรียนการสอนมีน้อย 

W14 การพัฒนาระบบงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นแบบแยกส่วน ส่งผลให้ไม่สามารถเชื่อมโยงได้ 

(Integrated) และไม่สะดวกต่อผู้ใช้งาน 

W15 นักศึกษาและบุคลากรบางส่วนยังใช้โปรแกรมไม่ถูกลิขสิทธิ์ ท าให้เกิดความไม่ม่ันคงของระบบ  

       เครือข่ายที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ 

W16 ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่มีประสิทธิภาพ เช่น ระบบ e-Meeting e-Office เป็นต้น  

W17 การติดตั้งและการตั้งค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ท าให้การท างานยังไม่มีประสิทธิภาพ 

W18 ระบบและสื่อสนับสนุนการเรียนการสอนยังไม่เพียงพอ เช่น ระบบ e-Learning 

       e-Classroom e-Book และระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เป็นต้น 

W19 มีระบบสนับสนุนการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยยังไม่มีประสิทธิภาพ  

 

ปัจจัยภายนอก: 
 โอกาส (Opportunity) 

O1 การอภิวัฒน์การศึกษาจะก้าวสู่การเรียนรู้เป็นแบบเปิด (Open Education)  

O2 พัฒนา ICT เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้สูงวัย ตามแนวโน้มประเทศก าลังเข้าสู่สังคมสูงวัย  

O3 การศึกษาในอนาคตจะสนับสนุนให้เด็กไทยตระหนักในการเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

O4 แนวโน้มของเทคโนโลยี Digital ส่งผลให้สถาบันการศึกษาต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียน การสอน 

(Digital University, Active learning, ห้องเรียน Digital เป็นต้น) 

O5 วิวัฒนาการของเทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาก้าวไกล สามารถใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนจัดการเรียน

การสอน การวิจัย และการให้บริการมากขึ้น  

O6 การปรับตัวขององค์กรเพ่ือรองรับระบบอัจฉริยะ (Internet of Things)  

O7 การปรับตัวเข้าสู่ยุคเทคโนโลยี Cloud Computing 

O8 นโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นและผลักดันให้ประเทศก้าวสู่ SMART Country 

 อุปสรรค (Threat) 

T1 การลงทุนเพ่ือพัฒนาด้านเทคโนโลยีจ าเป็นต้องใช้งบประมาณสูง และล้าสมัยอย่างรวดเร็ว 

T2 กระแสมหาวิทยาลัยในต่างประเทศมีการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ 

T3 ความเสี่ยงจากการเกิดภัยคุกคามทางด้าน ICT จากภายนอก  

T4 เทคโนโลยีด้าน ICT ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีผลกระทบต่อการวางแผนและการ

ด าเนินงานขององค์กร  



 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติกำรดิจิทัล ระยะ 5 ปี 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560–2564 
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วิสัยทัศน์ดิจิทัล 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมุ่งเน้นการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนา

มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็น  SMART 

University  

 

พันธกิจดิจิทัล 

 

น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการ       

การจัดการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม ปรับแปลง  ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี 

การบริการวิชาการ การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ได้อย่างสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืน 
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วัตถุประสงคด์ิจิทลั 

 

  เพื่อน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาขับเคลื่อนการด าเนินงานให้ทุกหน่วยงานของ

มหาวิทยาลัยเป็น SMART Organization  

 

 

เป้าประสงค์หลักดิจิทัล    

 

1. มหาวิทยาลัยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาให้เป็นที่
ยอมรับในระดับสากล 

2. มหาวิทยาลัยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการวิจัย  เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

3. มหาวิทยาลัยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการปรับแปลง ถ่ายทอด พัฒนา
เทคโนโลยีนวัตกรรม  และบริการวิชาการ อันจะน าไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยคู่
เคียงสังคม 

4. มหาวิทยาลัยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการจัดการคลังความรู้  เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเน้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

5. มหาวิทยาลัยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการของทุกหน่วยงานเป็น SMART Organization ให้มุ่งสู่การเป็น 
SMART University และ Digital Campus ที่มีการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ทันสมัย
อย่างมีความสุข   
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นิยาม 

SMART คือ การผสมผสานระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติที่เป็นเลิศจนองค์กรดังกล่าวเป็น High 

Performace Organization 

SMART University  มีองค์ประกอบด้วย 

- SMART Organization  คือ องค์กรที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน ได้แก่ บริหารจัดการ

ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างชาญฉลาด มีเอกลักษณ์และมีประสิทธิภาพ  มีความสามารถในการปรับตัวเพ่ือการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

-  SMART Classroom คือ สิ่งแวดล้อมด้านการเรียนการสอนที่มีอุปกรณ์การสอนด้วยสื่อประสม       

ซึ่งถูกออกแบบเพื่อใช้ในการเรียนการสอนแบบใหม่ 

- SMART Library คือ การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการของห้องสมุด 

- SMART Infrastructure  คือ ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยที่สามารถรองรับเทคโนโลยี

ดิจิทัล  ได้แก่ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะ 

ระบบขนส่งอัจฉริยะ  ระบบเตือนภัยและแจ้งเหตุอัจฉริยะ ระบบสาธารณูปโภคอัจฉริยะ ฯลฯ 

- SMART People  คือ  ประชากรของมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัลในพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างชาญฉลาด 

Digital Campus ประกอบด้วย 

- Active Learning คือ  การน าเอาเทคนิคการสอนที่หลากหลายมาใช้ออกแบบแผนการสอนและ

กิจกรรมกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน 

- Internet of Thing คือ การที่สิ่งต่างๆ ถูกเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ต ท าให้มนุษย์

สามารถสั่งการ ควบคุมใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  

- คลังข้อมูล (Data Warehouse)  คือ  แหล่งรวมข้อมูลส าคัญที่ผู้บริหารให้ความสนใจเป็นพิเศษ       

เพ่ือน ามาวิเคราะห์สนับสนุนการวางแผน  การตัดสินใจและการบริหารงาน  ผลลัพธ์ของคลังข้อมูลจะถูก

น าไปใช้กับระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System) และระบบสารสนเทศส าหรับ

ผู้บริหารระดับสูง (Executive Information System)  

- พิพิธภัณฑ์เสมือน (Virtual Museum)  คือ  เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีอยู่ในอินเตอร์เน็ท ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวพัน

กับศิลปะ ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี 

- Mobile Application คือ ซอฟต์แวร์ที่ท างานผ่านระบบปฏิบัติการพิเศษบนอุปกรณ์ขนาดเล็กและ

เคลื่อนย้ายได้ เช่น โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์สมองกลฝังตัว และ Kiosk 

- การประชาสัมพันธ์เชิงรุกแบบ One Stop Service คือ  การประชาสัมพันธ์ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

เพ่ือเผยแพร่กิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย  5  ยุทธศาสตร์  ได้แก่ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและใช ้เทคโนโลย ีด ิจ ิท ัล  เ พื ่อส ่ง เสร ิมศ ักยภาพและ           
ขีดความสามารถในการจัดการศึกษา  

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีด ิจิทัล เพื ่อส่งเสริมศักยภาพและขีด
ความสามารถในการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนการปรับแปลง 
ถ่ายทอด พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม และบริการวิชาการ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เ พ่ือยกระดับการส่งเสริม เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5    การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือส่งเสริมการบริหาร
จัดการที่ดีมีประสิทธิภาพสูงภายใต้อัตตาภิบาล และคุณภาพชีวิตที่ดีใน 
มหาวิทยาลัย 

โดยในแต่ละยุทธศาสตร์มีกลยุทธ์ และแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

ยทุธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถ

ในการจัดการศึกษา  

กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศของ
นักศึกษาและบุคลากร 

แนวทาง   
1.1.1  ก าหนดพ้ืนที่  กิจกรรม สื่อดิจิทัล และสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือส่งเสริมการใช้

ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารให้กับนักศึกษาและบุคลากร 
1.1.2  ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนารูปแบบสื่อการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ

นักศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศมากยิ่งขึ้น 
กลยุทธ์ 1.2  ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   
แนวทาง  

1.2.1 พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ได้แก่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา 
โครงสร้างพ้ืนฐาน และเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือรองรับการเรียนรู้ที่เหมาะสม เช่น Student-
centered Learning, Problem-based Learning  Active Learning เป็นต้น รวมถึง
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การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในรูป Modular System 
เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้สูง (High Learning Outcomes) 

1.2.2 พัฒนานักศึกษาและผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต  (Life Long Learning) โดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น การเรียนรู้แบบทุกที่ทุกเวลา (Ubiquitous Learning) การเรียน
การสอนเชิงโต้ตอบระยะไกล (Remotely Interactive Education) การเชื่อมโยงต่อ
สิ่งของในระบบอัจฉริยะ (Internet Of Things) ห้องการจ าลอง (Simulation Room) 
และระบบการเรียนรู้ความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality System) เป็นต้น 

1.2.3 พัฒนา Massive Open Online Courses ตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยและน าสู่
การจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพตามนโยบายของรัฐบาล 

1.2.4 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้นักศึกษาเป็นนักคิด นักสร้าง (Makers) โดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลสรรค์สร้างนวัตกรรม  

1.2.5 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการบูรณาการการเรียนการสอนกับกิจกรรม
นักศึกษา โดยส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาทั้งในและนอกหลักสูตรให้มีความหลากหลายตาม
ความสนใจและความถนัดของนักศึกษา เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   

กลยุทธ์ 1.3  พัฒนาและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยให้เป็น Residential University 
แนวทาง   

1.3.1 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยยกระดับห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ (Learning Space) และ
สิ่งอ านวยความสะดวกในมหาวิทยาลัย เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีคุณภาพสูงขึ้น 

1.3.2 ปรับปรุงและพัฒนาการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล และทรัพยากรสารสนเทศ ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของนักศึกษา บุคลากร และผู้ใช้บริการในรูปแบบที่เหมาะสม 

1.3.3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructures) ให้รองรับเทคโนโลยีดิจิทัล อย่างมีเสถียรภาพ 
มั่นคง และปลอดภัย เพ่ืออ านวยความสะดวกต่อการด ารงชีวิตในมหาวิทยาลัย 

1.3.4 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กรอย่างเหมาะสมและ
สอดคล้องกับจรรยาบรรณ 

กลยุทธ์ 1.4 ส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรม อุปกรณ์ เครื่องมือและ
แหล่งการเรียนรู้ให้สูงขึ้น   

แนวทาง   
 1.4.1 ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructures) รวมถึง Hardware และ Software ให้

สามารถรองรับภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
1.4.2 ปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีศักยภาพเพ่ือการจัดการสื่อโสตทัศนูปกรณ์ผ่าน

เครือข่ายในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
1.4.3 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาเพ่ิมศักยภาพศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ 

เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ โดยมีทรัพยากรการเรียนรู้ที่เพียงพอและสอดคล้องต่อ
ความต้องการของนักศึกษาและบุคลากร 



35 
 

1.4.4 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาและผลิตสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมถึง
ทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและทันสมัย 

กลยุทธ์ 1.5 น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนในการดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศให้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมากขึ้น   

แนวทาง   
1.5.1 สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือเพ่ิมสัดส่วนผู้มี

ศักยภาพในการเรียนเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยและโรงเรียนสุรวิวัฒน์ให้มากขึ้น 
1.5.2 พัฒนาเว็บไซต์ (Web site) และสังคมออนไลน์ (Social Media) ในรูปแบบที่เหมาะสม 

โดยให้มีความเป็นเอกภาพ โดยเน้นนักศึกษาเป็นหลัก โดยมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน โต้ตอบ
กับผู้ใช้ได้แบบ Real Time รองรับการเข้าถึงผ่านอุปกรณ์ที่หลากหลาย และมีความเป็นนานาชาติ 

1.5.3 เพ่ิมศักยภาพในการปรากฏข้อมูลมหาวิทยาลัยในฐานข้อมูล Search Engine ให้สูงขึ้น 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถ
ในการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ 2.1 น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนระบบและกลไกบริหารการวิจัยและพัฒนา 
แนวทาง   

2.1.1 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผลงานวิจัยและระบบสารสนเทศ
ด้านการวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบันและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.1.2 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ให้สามารถด าเนินการวิจัย เผยแพร่ผลงานวิจัย ตลอดจนการน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ได้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนการปรับแปลง ถ่ายทอด 
พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม และการบริการวิชาการ 

กลยุทธ์ 3.1 การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการปรับแปลง ถ่ายทอด  พัฒนาเทคโนโลยี
นวัตกรรม และบริการวิชาการ 

แนวทาง   
3.1.1   ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การเป็นแหล่ง

ให้บริการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม   และการบริการวิชาการให้
มีประสิทธิผลชัดเจนยิ่งขึ้น 
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3.1.2  ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยีนวัตกรรม และการบริการวิชาการ ให้มีคุณภาพมากขึ้น ทั้งแก่หน่วยงานภายใน
และหน่วยงานภายนอก 

3.1.3  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการบูรณาการวิจัย เข้ากับการปรับแปลง ถ่ายทอดและ
พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม และการบริการวิชาการ 

กลยุทธ์ 3.2 การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน 
แนวทาง   

3.2.1  ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการบริหารและจัดการกิจกรรมพันธกิจสัมพันธ์กับ
องค์กรชุมชนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 

3.2.2 ส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนกิจกรรมพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กร
ชุมชนเพ่ือให้เกิดความเข้าใจอันดี มีความเกื้อกูลและประสานประโยชน์ร่วมกันกับ
มหาวิทยาลัย 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อยกระดับการส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 

กลยุทธ์ 4.1 การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
แนวทาง   

4.1.1   ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
4.1.2  ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพ

มากขึ้น  
4.1.3  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการบูรณาการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม  ทั้งแก่

หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการที่ ดีมี

ประสิทธิภาพสูงภายใต้อัตตาภิบาล และคุณภาพชีวิตท่ีดีในมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ 5.1 น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้สนับสนุนการจัดการของมหาวิทยาลัยให้คล่องตัวมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  
แนวทาง   

5.1.1 ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่
เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงาน 

5.1.2 ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมมาสนับสนุนการบริหารจัดการของ 
หน่วยงาน เพ่ือการประหยัดและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
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5.1.3 ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาระบบการให้บริการ การลดขั้นตอนการ
ท างาน เพ่ือน าไปสู่การให้บริการแบบบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Services) ที่มี
คุณภาพ 

กลยุทธ์ 5.2 การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยสนับสนุนระบบการสื่อสารภายในและภายนอกที่มี
คุณภาพของมหาวิทยาลัย  

แนวทาง   
5.2.1 น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการสร้างสื่อและแอพลิเคชั่นรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือการสื่อสารที่

มีประสิทธิภาพทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย  
5.2.2 ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยใช้แอพลิเคชั่นที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นในการ

การสื่อสารทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย 
5.2.3 สนับสนุนกระบวนการสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในทุกองค์ประกอบผ่าน

เทคโนโลยีดิจิทัล 

กลยุทธ์ 5.3 ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการทีด่ีมีประสิทธิภาพสูง 
แนวทาง   

5.3.1 น าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนา Data Warehouse ให้สมบูรณ์ ตอบสนองความ
ต้องการของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 

5.3.2 เร่งรัดปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยที่อยู่
ระหว่างการพัฒนาอยู่ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้จริง มีประสิทธิภาพและมี
ความม่ันคงปลอดภัยมากขึ้น รองรับการด าเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่าง
มีคุณภาพ 

5.3.3 พัฒนาองค์ประกอบหลักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ (MIS) 
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (EIS) และระบบการให้บริการของ
หน่วยงานต่าง ๆ ให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ เช่น ระบบคลังข้อมูล (Data 
Warehouse) ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกหน่วยงานเชื่อมโยงเข้ากับระบบวางแผน 
ระบบงบประมาณ ระบบการเงินและบัญชี ระบบการคลัง ระบบพัสดุ (ระบบ Enterprise 
Resource Planning) และระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human 
Research Information System :  HIRS)  อย่ า ง  Real Time ใน รู ปแบบ  System 
Integration และ Business Intelligence System เป็นต้น 

5.3.4 พัฒนาระบบ Hardware  Software และ Peopleware ให้ สามารถรองรับการ
ประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและระบบดิจิทัลของมหาวิทยาลัย
ให้อยู่ในระดับก้าวหน้า เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
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5.3.5 ปรับปรุงและพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศให้ได้มาตรฐานที่
เหมาะสมตามที่หน่วยงานก ากับดูแลก าหนด ตลอดจนส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลและ
ตรวจสอบได้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และก าหนดมาตรการรักษา
ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล 

5.3.6 พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนักศึกษา ศิษย์เก่าและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย และมีการน ามาใช้งานอย่างเหมาะสมผ่านระบบการบริหารความสัมพันธ์
ผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  

5.3.7 น าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการสนับสนุนระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ระบบการประเมินผลงานของอธิการบดี  สภา
มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และระบบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารความเสี่ยง เป็นต้น 

5.3.8 พัฒนาศักยภาพและเพ่ิมจ านวนบุคลากรสนับสนุนด้านการพัฒนาสื่อดิจิทัล และแหล่งการเรียนรู้ 
5.3.9 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลและ/หรือสนับสนุนการสรรหา

บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัล  

กลยุทธ์ 5.4 การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แนวทาง 

5.4.1 เร่งรัดปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมเพ่ือรองรับการพัฒนาในรูปแบบ Internet 
Of Things (IoTs) เช่น ระบบควบคุมระยะไกล (Scada)  ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีใน
มหาวิทยาลัย เป็นต้น 

5.4.2 สนับสนุนหน่วยงานจัดให้มีการบริการที่สะดวกและรวดเร็วผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
เช่น  แอพพลิเคชั่นบนมือถือ เป็นต้น 

กลยุทธ์ 5.5 น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยสนับสนุนระบบความสะดวกและความปลอดภัย  
แนวทาง   

5.5.1 สนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการจราจรภายในมหาวิทยาลัย เช่น ระบบจราจร
อัจฉริยะและระบบขนส่งอัจฉริยะ ระบบเตือนภัยและแจ้งเหตุอัจฉริยะ เป็นต้น    

5.5.2 สนับสนุนระบบรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยในลักษณะของ Campus 
Security ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ เช่น ระบบ Key Card ระบบความปลอดภัยของ
อาคาร CCTV เป็นต้น 

5.5.3 ส่งเสริมจิตส านึกของนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยให้ตระหนักถึงกฎระเบียบ
ด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

5.5.4 สนับสนุนให้มีระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล ของนักศึกษาและ
บุคลากรที่เหมาะสม 

 



 

39 

 

เป้าประสงค์ระดับมหาวิทยาลัยและการวัดผล 
 

เป้าประสงค์ระดับมหาวิทยาลัย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

60 61 62 63 64 
1. มหาวิทยาลัยประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล เ พ่ือ

สนับสนุนการจัดการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับในระดับ 

- จ านวนนักศึกษาที่ใช้สื่อดิจิทัลเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

คน 5,000 6,000 8,000 8,500 10,000 

     สากล - ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  
SMART Classroom 

ระดับ 3.8 4 4.2 4.4 4.5 

 - อัตราการใช้ห้องเรียนอัจฉริยะ ร้อยละ 60 65 70 75 80 
 - จ านวนนักศึกษาที่ใช้บริการเทคโนโลยี

ดิจิทัลในพ้ืนที่หอพัก และสถานกีฬาและ
สุขภาพ 

คน 5,000 6,000 7,000 8,000 10,000 

 - ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางขั้นสูง 

ระดับ 3 3.5 3.8 4 4.5 

 - จ านวนสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาที่เข้าใช้
ห้องปฏิบัติการขั้นสูง 

ผลงาน 2 5 10 15 20 

 - จ านวนครั้งการเข้าชมสื่อดิจิทัลเพ่ือดึงดูดผู้
มีศักยภาพสูง ภายในประเทศ 

ครั้ง 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 

 - จ านวนครั้งการเข้าชมสื่อดิจิทัลเพื่อดึงดูดผู้
มีศักยภาพสูง ต่างประเทศ 

ครั้ง 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 
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เป้าประสงค์ระดับมหาวิทยาลัย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
   60 61 62 63 64 

2. มหาวิทยาลัยประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล เ พ่ือ
สนับสนุนและพัฒนางานวิจัย  เทคโนโลยีและ 

     นวัตกรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

- ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ห้องสมุด 

ระดับ 3 3.5 4 4.5 4.5 

- ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
ฐานข้อมูลวิจัยและระบบสารสนเทศการวิจัย 

ระดับ 3 3.5 3.8 4 4.5 

 - จ านวนครั้งการเข้าใช้ระบบฐานข้อมูลและ
ระบบสารสนเทศการวิจัย 

ครั้ง 500 600 700 800 900 

3. มหาวิทยาลัยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการ
ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี บริการ
วิชาการ และพันธกิจสัมพันธ์ อันจะน าไปสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยคู่เคียงสังคม 

- จ านวนประชาชนทุกกลุ่ม แม้อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลรวมถึงผู้สูงอายุ และคนพิการ สามารถ
เข้าถึงการเรียนรู้ และขอใช้บริการด้านการ
ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลย ี
บริการวิชาการ  จากเทคโนโลยดีิจิทัล 

คน 10,000 11,000 12,000 13,000 14,000 

 - จ านวนประชาชนทุกกลุ่ม  แม้อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลรวมถึงผู้สูงอายุ และคนพิการ สามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เรียนรู้ และขอใช้บริการ
ด้านพันธกิจสัมพันธ์ จากเทคโนโลยีดิจิทัล 

      

4. มหาวิทยาลัยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการ
จัดการคลังความรู้  เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น โดยเน้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 

- จ านวนประชาชนทุกกลุ่มแม้อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลรวมถึงผู้สูงอายุ และคนพิการ 
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เรยีนรู้ และขอ
ใช้บริการ ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น จากเทคโนโลยีดิจิทัล 

คน 5,000 6,000 8,000 9,000 10,000 
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เป้าประสงค์ระดับมหาวิทยาลัย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

60 61 62 63 64 
5. มหาวิทยาลัยประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล   เพ่ือ

ยกระดับขีดความสามารถในการบริหารจัดการของทุก 
หน่วยงานเป็น SMART Organization ให้มุ่งสู่การ
เป็น SMART University และ Digital Campus ที่มี
การใช้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ทันสมัยอย่างมีความสุข   

- จ านวนประชาชนทุกกลุ่มที่สามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย ทาง
เทคโนโลยีดิจิทัล 

คน 10,000 12,000 15,000 18,000 20,000 

 - ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัย 

ระดับ 3 3.5 3.8 4 4.5 

  - ร้อยละของความส าเร็จในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ และการ
ใช้ประโยชน์  

ร้อยละ 70 75 80 85 90 

- ระดับความพึงพอใจการใช้ระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ระดับ 3 3.5 3.8 4 4.5 

 - ระดับความพึงพอใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
มาช่วยสนับสนุนระบบความสะดวกและ
ความปลอดภัย 

ระดับ 3 3.5 3.8 4 4.5 

 



 
 
 
 
 

รำยชื่อแผนงำน โครงกำรในแผนปฏิบัติกำรดิจิทัล  
ระยะ 5 ปี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี  

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2564 



 
  

 
 

สรุปจ ำนวนโครงกำรดิจิทัลของหน่วยงำน  แยกตำมยุทธศำสตร์ แผนปฏิบัติกำรดิจิทัล ระยะ 5 ปี 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 -2564 

                                                                         ข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎำคม 2559 
 

 

 

ยุทธศำสตร์ที่ โครงกำร 
เงินงบประมำณ (ล้ำนบำท) 

60 61 62 63 64 
1 การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการจัด

การศึกษา 
49 7.95 109.90 64.18 66.19 77.13 

2 การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจัย
ของมหาวิทยาลัย 

1   0.10 0.15 0.10 0.10 0.15 

3 การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนการปรับแปลง ถ่ายทอด พัฒนาเทคโนโลยี
นวัตกรรม และบริการวิชาการ 

8 - 33.12 36.12 37.5 42.5 

4 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือยกระดับการส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 4 0.50 3.00 1 1 3.50 

5 การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ
สูงภายใต้อัตตาภิบาล และคุณภาพชีวิตที่ดีใน มหาวิทยาลัย 

46 
7.45 53.05 40.27 33.41 30.59 

รวมทั้งสิ้น 108 16 199.22 141.67 138.2 153.87 



 
 

 
 

รายชื่อโครงการในแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 5 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการจัดการศึกษา  
     เป้าประสงค์:   มหาวิทยาลัยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

 

กลยุทธ ์ แนวทาง ชื่อโครงการ 
หน่วยงาน
หลัก/ร่วม 

หน่วย
นับ 

จ านวนเป้าหมาย เงินงบประมาณ (ล้านบาท) 
60 61 62 63 64 60 61 62 63 64 

กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาและใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศของ
นักศึกษาและบุคลากร  

1.1.1 ก ำหนดพื้นที่ กิจกรรม สื่อดิจิทลั 
และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพื่อ
ส่งเสริมกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ
ในกำรสื่อสำรให้กับนักศึกษำ
และบุคลำกร 

โครงกำรพัฒนำสื่อดิจิทัลเสมือน
จริง และ โปรแกรมประยุกต์ 
(application) เพื่อยกระดับกำร
เรียนกำรสอนและกำรพัฒนำ
ทักษะกำรปฏิบัติกำรพยำบำล เปน็
ภำษำอังกฤษ 

สวพย. กิจกรรม - 1 1 1 1 - 0.10 0.10 0.10 0.10 

 1.1.2 ใช้เทคโนโลยดีิจิทัลพัฒนำ
รูปแบบสื่อกำรเรยีนกำรสอน
และสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ของ
นักศึกษำเป็นภำษำตำ่งประเทศ
มำกยิ่งข้ึน 

โครงกำรพัฒนำสื่อดิจิทัลเพื่อ

ยกระดับกำรเรียนรู้

ภำษำต่ำงประเทศของนักเรียน

และบุคลำกรโรงเรยีนสรุวิวัฒน์ 

รสว. ร้อยละ
บุคคลที่
พัฒนำ 

- 85 90 95 100 - 1.00 1.00 1.00 1.00 

กลยุทธ์ 1.2 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนให้สอดคล้องกบัทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   

1.2.1 พัฒนำสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
ได้แก่ ห้องเรียน ห้องปฏิบตัิกำร 
อุปกรณ์กำรศึกษำ โครงสร้ำง
พื้นฐำน และเทคโนโลยดีิจิทัล
เพื่อรองรับกำรเรียนรู้ที่
เหมำะสม เช่น Student-  

โครงกำรห้องเรียนอัจฉรยิะเพื่อ
พัฒนำกำรเรียนรู้ในยุคสังคมภูมิ
ปัญญำ (Smart Classroom) 

ศนท./ 
ศบก./ศค. 

ศบส. 

ห้อง 2 2 - - - 2.00 5 
อแ.
00 

- - - 

โครงกำรปรับปรุงห้องเรยีนเพื่อ
สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
แบบ Active Learning 

สวพย./
ศนท. 

ห้อง - 2 - - - - 3.00 - - - 



 
 

 
 

กลยุทธ ์ แนวทาง ชื่อโครงการ 
หน่วยงาน
หลัก/ร่วม 

หน่วย
นับ 

จ านวนเป้าหมาย เงินงบประมาณ (ล้านบาท) 
60 61 62 63 64 60 61 62 63 64 

 centered Learning, 
Problem-based Learning 

โครงกำรพัฒนำห้องปฏิบตัิกำร
ธุรกิจดิจิทัล 

สวทส. ห้องปฏิ
บัติกำร 

- 1 - - - - 2.50 - - - 

 และ Active Learning เป็นต้น 
รวมถึงกำรประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทลัสนับสนุนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนในรูป 
Modular System เพื่อให้เกิด
ผลลัพธ์กำรเรียนรูสู้ง (High 
Learning Outcomes) 

โครงกำรพัฒนำห้องเรียนระบบ
พื้นฐำนส ำหรับอินเทอร์เน็ต
ประสำนสรรพสิ่งเพื่อสร้ำง
นวัตกรรม 

สววศ. คน - 250 250 250 250  - 2.00 1.00 1.00 1.00 

 โครงกำรพัฒนำระบบห้องฝึกทักษะ
ทำงกำรพยำบำลแบบอัจฉริยะ 
(Smart Nursing Skill Lab) 

สวพย. ห้องปฏิ

บัติกำร 

- - 9 - - - - 3.00 - - 

  โครงกำรพัฒนำระบบโครงสร้ำง
พื้นฐำนดิจิทัล เพื่อรองรับภำรกิจ
ด้ำนเรยีนกำรสอนศตวรรษที่ 21 

ศบก. ระบบ - 2 1 1 1 - 4.00 3.00 2.00 2.00 

  โครงกำรจดัหำเครื่องสรำ้งเทคนิค
ภำพพิเศษเสมือนจริงแบบ 3 มิติ 
ประจ ำห้องผลิตรำยกำรโทรทัศน์ 

ศนท. 
 

ระบบ - 1 - - - - 3.50 - - - 

  โครงกำรกลุ่มห้องปฏิบตัิกำรและ
ห้องปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์กับ
คอมพิวเตอร ์

สวทส. กลุ่ม
ห้องปฏิ
บัติกำร 

- 1 - - - - 10.00 - - - 

  โครงกำรจัดหำเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
รองรับกำรเรียนรู้แบบห้องเรียน
อัจฉริยะ (Smart Classroom) 

รสว. ห้อง - 4 4 8 16 - 8.00 8.00 16.00 32.00 



 
 

 
 

กลยุทธ ์ แนวทาง ชื่อโครงการ 
หน่วยงาน
หลัก/ร่วม 

หน่วย
นับ 

จ านวนเป้าหมาย เงินงบประมาณ (ล้านบาท) 
60 61 62 63 64 60 61 62 63 64 

 1.2.2 พัฒนำนักศึกษำและผู้เรียนให้เกิด
กำรเรยีนรู้ตลอดชีวิต (Life Long 
Learning) โดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล เช่น กำรเรียนรู้แบบทุกท่ี
ทุกเวลำ (Ubiquitous 
Learning) กำรเรียนกำรสอนเชิง
โต้ตอบระยะไกล (Remotely 
Interactive Education) กำร
เชื่อมโยงต่อสิ่งของในระบบ
อัจฉริยะ (Internet Of Things) 
ห้องกำรจ ำลอง (Simulation 
Room) และระบบกำรเรียนรู้
ควำมเป็นจริงเสมือน (Virtual 
Reality System) เป็นต้น 
 

โครงกำรฝึกปฏิบตัิด้วยระบบ
ฝึกหัดกำรผ่ำตัดเข่ำโดยใช้ควำม
เป็นจริงเสมือน 

ศูนย์วิจัยชวีกล
ศำสตร์/สวพ. 

ห้อง - 1 2 4 8 - 2.00 4.00 8.00 16.00 

 โครงกำรพัฒนำกระบวนกำรเรียน
กำรสอนด้ำนวิทยำศำสตร์ 
คณิตศำสตร์ เน้นกำรลดรอยต่อ
กำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำและ
อุดมศึกษำ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั 

สวว. ร้อยละ
ของ นศ.
ช้ันป ี1 

- 60 70 80 90 - 1.00 1.00 1.00 1.00 

โครงกำรพัฒนำสื่อดิจิทัลเสมือน
จริง และโปรแกรมประยุกต์ 
(application) เพื่อสนับสนุนกำร
เรียนกำรสอนและกำรพัฒนำ
ทักษะกำรปฏิบัติกำรพยำบำล 

สวพย. กิจกรรม - 1 1 1 1 - 0.50 0.50 0.50 0.50 

โครงกำรพัฒนำสื่อดิจิตลัสนบัสนุน
กำรเรยีนกำรสอนและกำรพัฒนำ
ทักษะหัตถกำรทำงทันตกรรม
เสมือนจริงแก่นักศึกษำทันต
แพทยศำสตร ์

สวทพ. ร้อยละ
ควำม

สมบูรณ์
ของระบบ 

  - 70 80 90 100 - 2.50 2.50 2.50 2.50 

  โครงกำรพัฒนำระบบเพื่อสนับสนุน

กำรประเมินกำรเรียนกำรสอนและ

กำรฝึกปฏิบัติงำนคลินิกทันตกรรม

ของนักศึกษำทันตแพทยศำสตร์ 

สวทพ. ร้อยละ
ควำม

สมบูรณ์
ของระบบ 

- 70 80 90 100 - 2.50 2.50 2.50 2.50 



 
 

 
 

กลยุทธ ์ แนวทาง ชื่อโครงการ 
หน่วยงาน
หลัก/ร่วม 

หน่วย
นับ 

จ านวนเป้าหมาย เงินงบประมาณ (ล้านบาท) 
60 61 62 63 64 60 61 62 63 64 

  โครงกำรพัฒนำระบบวีดิทัศนต์ำม
ประสงคเ์พื่อกำรเรียนกำรสอน 
(Teaching Video On Demand) 

ศนท. ระบบ - 10 5 5 - - 7.00 2.50 2.50 - 

        โครงกำรพัฒนำระบบผลิต
สื่อกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยี
เสมือน 3D Virtual 

ศนท./
ส ำนักวิชำ 

ห้อง - 1 - - - - 10.50 - - - 

  โครงกำรพัฒนำนวัตกรรมเพื่อกำร
เรียนกำรสอนที่ส่งเสรมิกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

ศนท. ระบบ - 5 2 1 1 - 5.60 3.00 0.50 1.00 

  โครงกำรกำรผลิตและพัฒนำ

สื่อกำรศึกษำเสมือนจริง (โมเดล) 

ด้วยวิธีพิมพ์แบบสำมมิติ 

ศนท. ช้ิน 1 - - - - 0.12 - - - - 

  โครงกำรกำรผลิตและพัฒนำสื่อกำร

สอนโดยใช้สถำนกำรณ์จ ำลอง 

(SIMULATION) 

ศนท. วิชำ 1 - - - - 0.275 - - - - 

 1.2.3 พัฒนำ Massive Open Online 
Courses ตำมควำมเชี่ยวชำญ
ของมหำวิทยำลัยและน ำสู่กำร
จัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมี
คุณภำพตำมนโยบำยของรัฐบำล 

โครงกำรพัฒนำระบบกำรเรียน
กำรสอนด้วยหลักสูตรออนไลน์
แบบเปิด ท่ีรองรับกำรเรยีนจ ำนวน
มำก มหำวิทยำลัยเทคโนโลย ี
สุรนำรี (SUT MOOC) 

ศนท. 
 

ระบบ 1 - - - - 0.31 0.10 0.10 - - 

  โครงกำรพัฒนำระบบกำรเรียน
กำรสอนออนไลน์ด้วย e- 

รสว. บทเรียน - 10 10 10 10 - 0.10 0.10 0.10 0.10 



 
 

 
 

กลยุทธ ์ แนวทาง ชื่อโครงการ 
หน่วยงาน
หลัก/ร่วม 

หน่วย
นับ 

จ านวนเป้าหมาย เงินงบประมาณ (ล้านบาท) 
60 61 62 63 64 60 61 62 63 64 

  Learning, m-learning (กำร
สื่อสำรทำงเดียว One-way) 

            

  โครงกำรระบบกำรเรยีนรู้ออนไลน ์
เพื่อสนับสนุนกำรเรยีนกำรสอน
แบบห้องเรียนกลับด้ำน (Flipped 
Classroom) – เรียนที่บ้ำน ท ำ
กำรบ้ำนที่โรงเรียน (Two-ways 
Communication) 

รสว. รำยวิชำ - 1 1 1 1 - 0.30 0.30 0.30 0.30 

 1.2.4 ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้ทีเ่น้นให้นักศึกษำเป็น 
นักคิด นักสร้ำง (Makers) โดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทลัสรรคส์ร้ำง
นวัตกรรม 

             

 1.2.5 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดจิิทัล
สนับสนุนกำรบูรณำกำรกำรเรียน
กำรสอนกับกิจกรรมนักศึกษำ 
โดยส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษำท้ัง
ในและนอกหลักสูตรให้มีควำม
หลำกหลำยตำมควำมสนใจและ
ควำมถนัดของนักศึกษำ เพื่อ
เสรมิสร้ำงทักษะกำรเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

โครงกำรสร้ำงรูปแบบฟำร์ม
อัจฉริยะดำ้นพืชไร ่

สวทก. โครงกำร - 1 - - - - 0.80 - - - 



 
 

 
 

กลยุทธ ์ แนวทาง ชื่อโครงการ 
หน่วยงาน
หลัก/ร่วม 

หน่วย
นับ 

จ านวนเป้าหมาย เงินงบประมาณ (ล้านบาท) 
60 61 62 63 64 60 61 62 63 64 

กลยุทธ ์1.3 พัฒนาและใช้
เทคโนโลยดิีจิทัลเพ่ือสนับสนุน
มหาวิทยาลัยให้เป็น Residential 
University 

1.3.1 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยยกระดับ
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร แหล่ง
กำร เรี ยนรู้  (Learning Space) 
และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกใน 

โครงกำรพัฒนำและสร้ำงแหล่ง
เรียนรู้ (Learning Space) 
ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ และ
คณิตศำสตร ์

สวว. แหล่ง
เรียนรู ้

- 2 3 4 5 - 2.00 2.00 2.00 2.00 

 มหำวิทยำลยั เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรเรยีนรู้ให้มคีุณภำพ 

โครงกำรพัฒนำศูนย์กำรเรียนรู้
หอพักนักศึกษำ 

สกน. ห้อง - 2 2 2 2 - 1.00 1.00 1.00 1.00 

 สูงขึ้น โครงกำรพัฒนำพ้ืนท่ีกำรเรียนรู้เชิง
สร้ำงสรรค์ (SUT PLERN 
Learning space) 

ศนท. 
 

พื้นที ่ - 1 - - - - - 0.20 - - 

  โครงกำรพัฒนำระบบบันทึกกำร
เข้ำช้ันเรียน ห้องปฏิบัติกำร และ
กำรยืม-คืนหนังสือของห้องสมดุ
โดยใช้บัตรนักเรียนอัจฉริยะ 

รสว. ระบบ - 2 - - - - 2.00 - - - 

 1.3.2 ปรับปรุงและพัฒนำกำรเข้ำถึง
เทคโนโลยีดิจิทลั และทรัพยำกร
สำรสนเทศ ทีส่อดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของนักศึกษำ  

โครงกำรพัฒนำระบบบันทึกเทป
และระบบถ่ำยทอดสัญญำณ
โทรทัศน์นอกสถำนท่ีในรูปแบบ
ควำมคมชัดสูง (High-Definition) 

ศนท. 
 

ร้อยละ - 100 - - - - 1.24 1.20 0.66 - 

 บุคลำกร และผู้ใช้บริกำรใน
รูปแบบที่เหมำะสม 

โครงกำรพัฒนำสื่อกำรเรียนกำร
สอนประเภทสื่อดิจิทัล 

ศนท. ประเภท 1     1.00     

  โครงกำรระบบคลังข้อสอบเพื่อ
วิเครำะห์ข้อสอบและประเมิน  

รสว. รำยวิชำ - - 
 

1 
อังกฤษ 

2 
คณิต/
ฟิสิกส์ 

2 
เคมี/
ชีวะ 

- - 0.30 0.60 0.60 



 
 

 
 

กลยุทธ ์ แนวทาง ชื่อโครงการ 
หน่วยงาน
หลัก/ร่วม 

หน่วย
นับ 

จ านวนเป้าหมาย เงินงบประมาณ (ล้านบาท) 
60 61 62 63 64 60 61 62 63 64 

  ทักษะของผู้เรียนจำกกำรท ำ
แบบทดสอบ (Interactive 

            

  evaluation) (วิเครำะห์ควำมยำก-
ของข้อสอบและน ำเสนอข้อสอบ
ในลักษณะ Adaptive test  เพื่อ
รองรับ Advanced Placement : 
AP และแบบทดสอบส ำหรับเด็ก
เรียนอ่อน) 

            

 1.3.3 พั ฒ น ำ โ ค ร ง ส ร้ ำ ง พื้ น ฐ ำ น 
( Infrastructures)  ใ ห้ ร อ ง รั บ
เ ท ค โ น โ ล ยี ดิ จิ ทั ล  อ ย่ ำ ง มี
เสถียรภำพ มั่นคง และปลอดภัย 
เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกต่อกำร
ด ำรงชีวิตในมหำวิทยำลัย 

โครงกำรพัฒนำระบบเครือข่ำยไร้
สำยประจ ำหอพักนักศึกษำเพื่อ
รองรับ 10 Gigabite (ต่อเนื่อง 2 
ปี 2560-2561) 

ศค. ระบบ - 1 
 

- - - 
 

 - 
 

5.00 - - - 

 โครงกำรพัฒนำห้องสมุดดจิิทัล 
(Digital library) 

รสว. ห้อง - - 1 - - - - 3.00 - - 

 โครงกำรห้องเรียนรูด้ิจิทัล รสว. ห้อง - - 1 - - - - 3.00 - - 
  โครงกำรพัฒนำห้องระบบ

เครือข่ำยคอมพิวเตอร์หลักและ
ห้องเครือข่ำยส ำรอง 

ศค. ระบบ - - - 1 1 - - - 6.00 6.00 

 1.3.4 ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ให้เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กร
อย่ำงเหมำะสมและสอดคล้อง
กับจรรยำบรรณ 

             



 
 

 
 

กลยุทธ ์ แนวทาง ชื่อโครงการ 
หน่วยงาน
หลัก/ร่วม 

หน่วย
นับ 

จ านวนเป้าหมาย เงินงบประมาณ (ล้านบาท) 
60 61 62 63 64 60 61 62 63 64 

กลยุทธ์ 1.4 ส่งเสริมการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม อุปกรณ์ เคร่ืองมือ และ
แหล่งการเรียนรู้ให้สูงขึ้น   

1.4.1 ปรั บปรุ ง โ ค ร งส ร้ ำ งพื้ น ฐ ำน 
( Infrastructures)  ร ว ม ถึ ง 
Hardware แ ล ะ  Software ใ ห้
ส ำม ำ รถรอ ง รั บภ ำ รกิ จ ขอ ง
มหำวิทยำลัยอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

โครงกำรจดัหำซอฟต์แวร์เพื่อ
กำรศึกษำ(ต่อเนื่อง) 

ศค. ระบบ 1 1 1 1 1 3.15 4.00 4.00 4.00 4.00 

โครงกำรพัฒนำระบบโครงสร้ำง
พื้นฐำนทำงด้ำนเครือข่ำย
คอมพิวเตอร ์

ศค. ระบบ - 1 1 1 - - 10.00 10.00 10.00 - 

โครงกำรขยำยและทดแทน
โครงข่ำยสำยสญัญำณระบบ
เครือข่ำยคอมพิวเตอร ์

ศค. ระบบ 1 - - - - 1.00 - - - - 

โครงกำรขยำยระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์และกำรสื่อสำร
ส ำหรับหน่วยงำนวิสำหกิจ 

ศค. ระบบ - 1 - - - - 1.50 - - - 

  โครงกำรจดัท ำระบบกระจำยภำระ
กำรให้บริกำรของเครื่องแม่ข่ำย
เว็บระบบทะเบียนตำมภำวะกำรณ ์

ศบก. ระบบ - 1 - - - - 1.00 - - - 

 1.4.2 ปรับปรุงและพัฒนำเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่มีศักยภำพเพื่อกำรจัดกำร
สื่อโสตทัศนูปกรณ์ผ่ำนเครือข่ำย
ในห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร และ
หน่วยงำนต่ำง ๆ ของ
มหำวิทยำลยั 

โครงกำรพัฒนำกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศดจิิทัลเพื่อจัดกำรเรียน
กำรสอนและกำรบริหำรกำรศึกษำ
ด้ำนแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีสรุนำรี และ
โรงพยำบำลร่วมผลติ 
 
 

สวพ./
ศนท. 

ระบบ 

(แม่ข่ำย 

1 และ

ลูกข่ำย 

4) 

- 1 - - - - 4.91 - - - 



 
 

 
 

กลยุทธ ์ แนวทาง ชื่อโครงการ 
หน่วยงาน
หลัก/ร่วม 

หน่วย
นับ 

จ านวนเป้าหมาย เงินงบประมาณ (ล้านบาท) 
60 61 62 63 64 60 61 62 63 64 

 1.4.3 ใ ช้ เ ทค โน โ ล ยี ดิ จิ ทั ล ม ำ เพิ่ ม
ศักยภำพศูนย์บรรณสำรและ
สื่อกำรศึกษำ และแหล่งเรียนรู้  
เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม ก ำ ร เ รี ย น รู้ ที่ มี
คุณภำพ โดยมีทรัพยำกรกำร
เรียนรู้ที่เพียงพอและสอดคล้อง
ต่อควำมต้องกำรของนักศึกษำ
และบุคลำกร 

โครงกำรยกระดับกำรให้บริกำร
ศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ 

ศบส. บริกำร - 3 3 - - - 1.30 2.85 - - 

 1.4.4 ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทลัใน
กำรพัฒนำและผลติสื่อกำรเรยีนรู้
ด้วยตนเอง รวมถึงทรัพยำกรกำร
เรียนรู้ทีม่ีคุณภำพและทันสมยั 

โครงกำรพัฒนำสื่อสนับสนุนกำร
เรียนกำรสอนด้ำนวิทยำศำสตร์
สุขภำพ: สื่อเฉพำะทำง 

ศนท. เรื่อง 2 - - - - 0.094 - - - - 

กลยุทธ์ 1.5 น าเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ใช้เป็นเคร่ืองมือสนับสนนุในการ
ดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงทั้งในประเทศ
และต่างประเทศให้เข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยมากขึ้น 

1.5.1 สนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทลั
มำสนับสนุนกำรประชำสมัพันธ์
เชิงรุกเพื่อเพิ่มสดัส่วนผู้มี
ศักยภำพในกำรเรียนเข้ำมำศึกษำ
ในมหำวิทยำลัยและโรงเรยีน 
สรุวิวัฒน์ให้มำกข้ึน 

โครงกำรผลติสื่อเพื่อ
ประชำสมัพันธ์โรงเรียน 

รสว. เรื่อง - 2 2 2 2 - 0.20 0.20 0.20 0.20 

โครงกำรผลติและใช้เทคโนโลยดีิจิทลัเพือ่
ประชำสมัพันธ์หลักสูตรกำรศึกษำของ
ส ำนักวิชำเทคโนโลยีสังคมเชิงรกุเพื่อ
ดึงดดูผู้มศีักยภำพสูง 

สวทส. ผลงำน - 4 4 4 4 - 0.30 0.30 0.30 0.30 

 1.5.2 พัฒนำเว็บไซต์ (Web site) และ
สังคมออนไลน์ (Social Media) 
ในรูปแบบที่เหมำะสม โดยให้มี
ควำมเป็นเอกภำพ โดยเน้น 

โครงกำรพัฒนำและปรบัปรุง
เว็บไซต์ของหน่วยงำน  
 

สปช.+
สพส./
ศกน./
ศสพ. 

ร้อยละของ
หน่วยงำน
ที่มีเว็บไซต์

ที่เป็น
มำตรฐำน
เดียวกนั 

- 10 8 - 0.5 - 0.5 0.5 0.4 - 



 
 

 
 

กลยุทธ ์ แนวทาง ชื่อโครงการ 
หน่วยงาน
หลัก/ร่วม 

หน่วย
นับ 

จ านวนเป้าหมาย เงินงบประมาณ (ล้านบาท) 
60 61 62 63 64 60 61 62 63 64 

 นักศึกษำเป็นหลัก โดยมีข้อมลูที่
เป็นปัจจุบัน โตต้อบกับผู้ใช้ได้
แบบ Real Time รองรับกำร
เข้ำถึงผ่ำนอุปกรณ์ที่หลำกหลำย 
และมีควำมเป็นนำนำชำต ิ

โครงกำรสร้ำงและพัฒนำระบบ
น ำเข้ำข้อมูล จดักำรข้อมลู และ
เผยแพร่ข้อมลูคณำจำรย์ 
สำขำวิชำ หลักสตูรของส ำนักวิชำ
วิทยำศำสตร์ให้เป็นรูปแบบดิจิทลั
เพื่อสร้ำงระบบปรับปรุง (update) 
ข้อมูลแบบอัจฉริยะ 

สวว. ผลงำน - 3 3 3 3 - 3.00 3.00 3.00 3.00 

  โครงกำรพัฒนำเว็บไซตโ์รงเรียน
และสังคมออนไลนเ์พื่อเป็น
ต้นแบบในกำรประชำสัมพันธ์
โรงเรียนในระดับประเทศและ
ต่ำงประเทศ 

รสว. เว็บไซต์ 
(ปี 61-64 
ค่ำบ ำรุง

และ
ปรับปรุง

เว็บ) 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 0.03 0.03 0.03 0.03 

 1.5.3 เพิ่มศักยภำพในกำรปรำกฏ
ข้อมูลมหำวิทยำลัยในฐำนข้อมลู 
Search Engine ให้สูงข้ึน 

             

โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 1   รวม   49  โครงการ        7.95 109.9 64.18 66.19 77.13 

  



 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค์:   มหาวิทยาลัยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนและพัฒนางานวิจัย   

 

กลยุทธ ์ แนวทาง ชื่อโครงการ 
หน่วยงาน
หลัก/ร่วม 

หน่วย
นับ 

จ านวนเป้าหมาย เงินงบประมาณ (ล้านบาท) 
60 61 62 63 64 60 61 62 63 64 

กลยุทธ์ 2.1  น าเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใช้ เป็นเครื่องมือสนับสนุน
ระบบและกลไกบริหารการวิจัย
และพัฒนา 

2.1.1 ใช้เทคโนโลยดีิจิทัลสนับสนุน
กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูล
ผลงำนวิจัยและระบบ
สำรสนเทศด้ำนกำรวิจัยใน
รูปแบบต่ำง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน
และตอบสนองต่อควำมต้องกำร
ของผู้ใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ
กำรวิจัย 

สบวพ./
สพส. 

โมดลู 2 3 5 5 5 0.10 0.15 0.10 0.10 0.15 

 2.1.2 ใช้เทคโนโลยดีิจิทัลในกำร
เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงำน
ภำยในและภำยนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
ให้สำมำรถด ำเนินกำรวิจัย 
เผยแพรผ่ลงำนวิจยั ตลอดจน
กำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้
ประโยชนไ์ด้มีประสิทธิภำพ
สูงขึ้น 

             

โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 2   รวม   1  โครงการ        0.10 0.15 0.10 0.10 0.15 

  



 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการปรับแปลง ถ่ายทอด พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม และการบริการวิชาการ 
เป้าประสงค์:   มหาวิทยาลัยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการปรับแปลง ถ่ายทอด   พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม  และบริการวิชาการ  
 

กลยุทธ ์ แนวทาง ชื่อโครงการ 
หน่วยงาน
หลัก/ร่วม 

หน่วย
นับ 

จ านวนเป้าหมาย เงินงบประมาณ (ล้านบาท) 
60 61 62 63 64 60 61 62 63 64 

กลยุทธ์ 3.1 การน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาสนับสนุนการปรับ
แปลง ถ่ายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม บริการ
วิชาการและพันธกิจสมัพันธ์ 
และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 

3.1.1  ประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล
รูปแบบต่ำง ๆ เพื่อสนับสนุนกำร
ประชำสัมพันธ์กำรเป็นแหล่ ง
ให้บริกำรปรับแปลง ถ่ำยทอดและ
พัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
บริกำรวิชำกำรให้มีประสิทธิผล
ชัดเจนยิ่งขึ้น 

โครงกำรศูนย์กำรเรียนรูด้ิจิทัลกับ
กำรส่งเสริมกำรเรียนรูต้ลอดชีวิต 

ทธ. หลักสตูร - 4 5 6 7 - 6.00 7.00 8.00 9.00 

 โครงกำรสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล เพื่อประชำสัมพันธ์กำร
ให้บริกำรแหล่งเรียนรู้ 

ทธ. ช้ิน - 
 

- 
 

1 
 

- - 
 

- 
 

- 
 

1.00 
 

- 
 

1.00 

 โครงกำรผลติรำยกำรโทรทัศน์
เพื่อเผยแพร่ข้อมลูข่ำวสำร
มหำวิทยำลยัเทคโนโลยสีุรนำรีสู่
สังคม ส่งเสริมเผยแพร่และ
ประชำสมัพันธ์ 

ศนท. 
 

เรื่อง - 18 18 - - - 1.62 1.62 - - 

 3.1.2  ส่งเสริมกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อสนับสนุนกำรปรับแปลง 
ถ่ำยทอดและพัฒนำเทคโนโลยี
และนวัตกรรม บริกำรวิชำกำร  

โครงกำรจัดตั้งศูนย์วิเครำะห์ข้อมูล 
เพื่อกำรบริกำรวิชำกำร และปรับ
แปลงถ่ำยทอดเทคโนโลยี โดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 

ทธ. ผู้ขอรับ

บริกำร 

- 15 20 25 30 - 7.00 8.00 9.00 10.00 



 
 

 
 

กลยุทธ ์ แนวทาง ชื่อโครงการ 
หน่วยงาน
หลัก/ร่วม 

หน่วย
นับ 

จ านวนเป้าหมาย เงินงบประมาณ (ล้านบาท) 
60 61 62 63 64 60 61 62 63 64 

 ให้ มี คุณภำพมำกขึ้ น ทั้ งแก่
หน่วยงำนภำยในและหน่วยงำน
ภำยนอก 

โครงกำรพัฒนำวสิำหกิจชุมชน
โดยใช้เทคโนโลยดีิจิทัล 

ทธ. จ ำนวน
วิสำหกจิ
ชุมชน 

- 5 6 7 8 - 6.00 7.00 8.00 9.00 

  โครงกำรพัฒนำระบบระเบียน

ผู้ป่วยทำงทันตกรรม 

สวทพ. ร้อยละ
ควำม

สมบูรณ์
ของระบบ 

- 60 80 90 100 - 2.5 2.5 2.5 2.5 

  โครงกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง

ผู้ประกอบกำรใหม่ด้ำนดิจิทัล 

ทธ. ผู้ประ-

กอบกำร

ใหม ่

- 5 7 9 11 - 6.00 7.00 8.00 9.00 

 3.1.3  ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อกำรบูรณำกำร กำรวิจัยเข้ำ
กับกำรปรับแปลง ถ่ำยทอดและ
พัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม
และกำรบริกำรวิชำกำร 

             

กลยุทธ์ 3.2 การน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาสนับสนุนพันธกจิ
สัมพันธก์ับองค์กรชมุชน 

3.2.1  ส่งเสริมกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
กำรบริหำรและจัดกำรกิจกรรมพันธ
กิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชนให้มี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลที่
ชัดเจนยิ่งขึ้น 

โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ
สนับสนุนกำรท ำงำนพันธกิจ
สัมพันธ์ของมหำวิทยำลยั
เทคโนโลยีสรุนำร ี

ทธ. ผลงำน 
 

หน่วยงำน 

- 
 
- 

8 
 
8 

10 
 

10 

13 
 

13 

15 
 

15 

- 4.00 2.00 2.00 2.00 

 โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 3   รวม   8  โครงการ        - 33.12 36.12 37.5 42.5 

  



 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาเทคโนโลยดีิจิทัล เพ่ือยกระดับการส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
เป้าประสงค์:   มหาวิทยาลัยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการจัดการคลังความรู้ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเน้นภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
 

กลยุทธ ์ แนวทาง ชื่อโครงการ 
หน่วยงาน
หลัก/ร่วม 

หน่วย
นับ 

จ านวนเป้าหมาย เงินงบประมาณ (ล้านบาท) 
60 61 62 63 64 60 61 62 63 64 

กลยุทธ์ 4.1 การน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาสนับสนุนการ และ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 

4.1.1 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
รูปแบบต่ำง ๆ เพื่อสนับสนุน
กำรเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 

โครงกำรจดัท ำคู่มือ
อิเล็กทรอนิกสส์ ำหรับกำร
เยี่ยมชมห้องไทยศึกษำ
นิทัศน์และวัฒนธรรม
อำเซียนในรูปอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Book) 

สวทส. เรื่อง 
องค์

ควำมรู ้

- 1 1 1 1 - - - - - 

 4.1.2 ส่งเสริมกำรน ำเทคโนโลยี
ดิ จิ ทั ล เ พื่ อ สนั บ สนุ น ก ำ ร
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมให้มี
คุณภำพมำกขึ้น 

โครงกำรนวัตกรรมทำง

วัฒนธรรม: ระบบควำมจริง

เสมือนประมวลผลภำพจำก

สิ่งแวดล้อมร่วมกับกำรสร้ำง

รูปสำมมิติโดยคอมพิวเตอร์

ประกอบกัน 

สวทส. ชุด 1 1 1 1 1 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 

  โครงกำรพิพิธภณัฑ์เสมือน
จริง (Virtual museum) 
ห้องไทยศึกษำนิทัศน์และ
วัฒนธรรมอำเซยีน 

สวทส. เรื่อง - 1 1 1 1 - - - - 0.50 



 
 

 
 

กลยุทธ ์ แนวทาง ชื่อโครงการ 
หน่วยงาน
หลัก/ร่วม 

หน่วย
นับ 

จ านวนเป้าหมาย เงินงบประมาณ (ล้านบาท) 
60 61 62 63 64 60 61 62 63 64 

  โครงกำรส่งเสริมกำรน ำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้
ประโยชน์ในกำรบรรยำย
ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ 
มนุษย์และสังคมศำสตร์ และ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ทธ. ช้ิน - 1 - - 1 - 2.00 - - 2.00 

 4.1.3  ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อกำรบูรณำกำรเผยแพร่
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม  ทั้ ง แ ก่
หน่วยงำนภำยในและภำยนอก 

             

 โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 4   รวม   4  โครงการ        0.50 3.00 1.00 1.00 3.50 

 

 

  



 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพสูงภายใต้อัตตาภิบาล และคุณภาพ
ชีวิตที่ดีในมหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค์:  มหาวิทยาลัยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการบริหารจัดการของทุกหน่วยงานเป็น SMART Organization ให้มุ่งสู่
การเป็น SMART University และ Digital Campus ที่มีการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ท่ีทันสมัยอย่างมีความสุข 

 

กลยุทธ ์ แนวทาง ชื่อโครงการ 
หน่วยงาน
หลัก/ร่วม 

หน่วย
นับ 

จ านวนเป้าหมาย เงินงบประมาณ (ล้านบาท) 
60 61 62 63 64 60 61 62 63 64 

กลยุทธ์ 5.1 น าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้สนับสนุนการ
จัดการของมหาวิทยาลัยให้
คล่องตัวมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด 

5.1.1 ส่งเสริมกำรสร้ำงวัฒนธรรมกำรใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงำน
ภำยในมหำวิทยำลัยที่เหมำะสม
กับภำรกิจของหน่วยงำน 

             

5.1.2 ส่งเสริมกำรน ำเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่เหมำะสมมำสนับสนุน
ก ำ ร บ ริ ห ำ ร จั ด ก ำ ร ข อ ง
หน่วยงำน เพื่อกำรประหยัดและ
ลดต้ นทุนค่ ำใช้ จ่ ำยในกำร
ด ำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

โครงกำรพัฒนำระบบบรหิำร
จัดกำรส ำนักวิชำวิทยำศำสตร์ สู่
กำรด ำเนินงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และเบ็ดเสร็จ ผ่ำน
เทคโนโลยีดิจิทลั 

สวว. ร้อยละ
ควำม

สมบูรณ์
ของ

ระบบ 

- 60 70 80 90 - 0.5 0.5 0.5 0.5 

 โครงกำรพัฒนำทรัพยำกร

สำรสนเทศของส ำนักวิชำ

เทคโนโลยีกำรเกษตรให้ 

มีประสิทธิภำพสูง  

สวทก. จ ำนวนผู้
มำศึกษำ
ดูงำน 

- 100 150 150 200 - 0.30 0.30 0.30 0.30 

 5.1.3 ส่งเสริมกำรน ำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมำพัฒนำระบบกำร
ให้บริกำร กำรลดขั้นตอนกำร

โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ
เพื่อกำรจัดกำรงำนส ำนักงำน 
(MIS) รวมฟังก์ช่ันในองค์กรไว้ใน

รสว. ระบบ - - - - 1 - - - - 2.00 



 
 

 
 

กลยุทธ ์ แนวทาง ชื่อโครงการ 
หน่วยงาน
หลัก/ร่วม 

หน่วย
นับ 

จ านวนเป้าหมาย เงินงบประมาณ (ล้านบาท) 
60 61 62 63 64 60 61 62 63 64 

ท ำงำน เพื่อน ำไปสู่กำร
ให้บริกำรแบบบริกำร
เบ็ดเสร็จ (One Stop 
Services) ที่มีคุณภำพ 

ระบบเดียว เช่น ระบบงำนสำร
บรรณ ระบบงำนพสัดุฯลฯ 

กลยุทธ์ 5.2 การน า 
เทค โน โลยี ดิ จิ ทั ล ม าช่ วย
สนับสนุนระบบการสื่อสาร
ภ า ย ใ นแ ล ะ ภ า ยน อก ที่ มี
คุณภาพของมหาวิทยาลัย 

5.2.1 น ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ใน
กำรสร้ำงสื่อและแอพลิเคช่ัน
รูปแบบต่ำง ๆ เพื่อกำรสื่อสำร
ที่มีประสิทธิภำพทั้ งภำยใน
มหำวิทยำลัยและภำยนอก
มหำวิทยำลัย  

PR Mobile Application  
(ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
นักศึกษา ปฏิทินการศึกษา 
ปฏิทินกิจกรรม และข่าวทั่วไป) 

ศบก./
สปช. 

จ ำนวน
ผู้ใช้บริกำร 

- 2,500 3,000 3,500 4,000 - 0.2 0.2 0.1 - 

5.2.2 ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงำนของ
มหำวิทยำลัยใช้แอพลิเคช่ันที่
มหำวิทยำลัยพัฒนำขึ้นในกำร
สื่อสำรทั้งภำยในมหำวิทยำลัย
และภำยนอกมหำวิทยำลัย 

             

 5.2.3 สนับสนุนกระบวนกำรสร้ำง
ภำพลักษณ์ของมหำวิทยำลัย
ใ น ทุ ก อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ผ่ ำ น
เทคโนโลยีดิจิทัล 

 

             

               

               



 
 

 
 

กลยุทธ ์ แนวทาง ชื่อโครงการ 
หน่วยงาน
หลัก/ร่วม 

หน่วย
นับ 

จ านวนเป้าหมาย เงินงบประมาณ (ล้านบาท) 
60 61 62 63 64 60 61 62 63 64 

กลยุทธ์ 5.3  ส่งเสริมการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือการบริหารจัดการทีดี่มี
ประสิทธิภาพสูง 

5.3.1 น ำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมำ
พัฒนำ Data Warehouse ให้
สมบู รณ์  ตอบสนองควำม
ต้องกำรของทุกหน่วยงำนใน
มหำวิทยำลัย 

             

 5.3.2 เร่งรัดปรับปรุงและพัฒนำ
ระบบสำรสนเทศเพื่อกำร
บริหำรจัดกำรของ
มหำวิทยำลัยที่อยู่ระหว่ำง
กำรพัฒนำอยู่ให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ สำมำรถใช้งำนได้
จริง มีประสิทธิภำพและมี
ควำมมั่นคงปลอดภัยมำก
ขึ้น รองรับกำรด ำเนินกำร
ตำมพันธกิจของ
มหำวิทยำลัยได้อย่ำงมี
คุณภำพ 

             

 5.3.3 พัฒนำองค์ประกอบหลกัของระบบ
เทคโนโลยสีำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร
จัดกำร (MIS) และระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร (EIS) และ
ระบบกำร 

โครงกำรพัฒนำ Application 

ส ำหรับกำรจัดกำรพัสดุ Online 

สพ. ระบบ - 1 1 1 - - 3.50 2.00 1.00 - 



 
 

 
 

กลยุทธ ์ แนวทาง ชื่อโครงการ 
หน่วยงาน
หลัก/ร่วม 

หน่วย
นับ 

จ านวนเป้าหมาย เงินงบประมาณ (ล้านบาท) 
60 61 62 63 64 60 61 62 63 64 

 ให้บริกำรของหน่วยงำนต่ำง ๆ
ให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภำพ 
เช่น ระบบคลังข้อมูล (Data 
Warehouse) ที่สำมำรถ 

โครงกำรพัฒนำระบบให้บริกำรด้ำน

หนังสือเดินทำงรำชกำรและกำรขอ 

วีซ่ำออนไลน์ 

ศกน./
สพส. 

ระบบ - 1 - - - - - - - - 

 เชื่อมโยงข้อมูลจำกทุก
หน่วยงำนเชื่อมโยงเข้ำกับ 

โครงกำรพัฒนำระบบสหกิจศึกษำ

ออนไลน์ 

ศสพ. ระบบ - 1 - - - - 0.50 - - - 

 ระบบวำงแผน ระบบ
งบประมำณ ระบบกำรเงินและ
บัญชี ระบบกำรคลัง ระบบพัสดุ 
(ระบบ Enterprise Resource 
Planning) และระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร
ทรัพยำกรมนุษย ์(Human 
Research Information 
System : HIRS) อย่ำง Real 
Time ในรูปแบบ System 
Integration และ Business 
Intelligence System เป็นต้น 

โครงกำรพัฒนำ/ปรับปรุงระบบ

ส ำรองที่น่ังไปส ำนักงำนตรวจคน

เข้ำเมืองและไปกรุงเทพฯ ของ

นักศึกษำนำนำชำต ิ

ศกน. ระบบ - 1 - - - - - - - - 

 โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรกำร

คลังเช่ือมโยงหน่วยวิสำหกิจ 

สกบ./ 
สพส. 

งำน - 1 - - - - 0.40 - - - 

 โครงกำรพัฒนำฐำนข้อมูลร่วมกับ

โรงพยำบำลแหล่งฝึกภำยนอก 

สวทพ. ร้อยละ
ควำม

สมบูรณ์
ของระบบ 

- 40 60 80 100 - 5.00 5.00 5.00 5.00 

 โครงกำรพัฒนำและปรับปรุงระบบ

ทุนกำรศึกษำ 

สกน. ระบบ - 1 - - -  0.30 - - - 

  โครงกำรจัดหำระบบจองคิวกำร

ยืนยันค่ำเล่ำเรียนของผู้กู้ยืม

เงินกองทุน กยศ./กรอ. 

สกน. ระบบ - 1 - - - - 0.10 - - - 



 
 

 
 

กลยุทธ ์ แนวทาง ชื่อโครงการ 
หน่วยงาน
หลัก/ร่วม 

หน่วย
นับ 

จ านวนเป้าหมาย เงินงบประมาณ (ล้านบาท) 
60 61 62 63 64 60 61 62 63 64 

  โครงกำรจดัหำซอฟท์แวร์  

เพื่อพัฒนำต่อยอด MIS  

ระบบบรหิำรงำนบุคคล 

สพส. ร้อยละ - 90 100 - - - 0.46 - - - 

  โครงกำรพัฒนำระบบกำรขอใช้
บริกำรส่วนประชำสัมพันธ์
ออนไลน์  

สปช. ระบบ - 1 - - - - 0.10 - - - 

  โครงกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมลู
ข่ำว มทส. ในสื่อมวลชน 
(ระบบสืบค้นหัวขอ้ข่าว หนว่ยงาน 
อาจารย์บุคลากร นกัศึกษา และระบบ
คลังภาพ) 

สปช. ระบบ - 1 - - - - 0.10 - - - 

 5.3.4 พัฒนำระบบ Hardware  Software 
และ Peopleware ให้สำมำรถรองรับ
กำรประยุกต์ 

โครงกำรจดัหำซอฟท์แวรส์ ำหรับ

กำรจัดท ำเอกสำรดิจิทัล 

(โปรแกรม PDF ที่ถูกลิขสิทธ์ิ) 

ศกน. ลิขสิทธิ ์ - 1 - - - - - - - - 

           ใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่ อสำรและระบบดิ จิ ทั ลของ
มหำวิทยำลัยให้อยู่ในระดับก้ำวหนำ้ 
เพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึน้
อย่ำงรวดเร็ว 

โครงกำรจดัหำฮำรด์แวร์ส ำหรับ

กำรพัฒนำคลังข้อมูลมหำวิทยำลัย 

สพส. ชุด 1     0.18     

 โครงกำรจัดซื้อซอฟท์แวร์เพื่อ

พัฒนำคลังข้อมูลของมหำวิทยำลัย 

สพส. จ ำนวน - 2 2 2 - - 0.36 0.36 0.36 0.36 



 
 

 
 

กลยุทธ ์ แนวทาง ชื่อโครงการ 
หน่วยงาน
หลัก/ร่วม 

หน่วย
นับ 

จ านวนเป้าหมาย เงินงบประมาณ (ล้านบาท) 
60 61 62 63 64 60 61 62 63 64 

 และเพื่อเพิ่ มประสิทธิภำพกำร
บริหำรจัดกำรและกำรด ำเนนิงำนของ
มหำวิทยำลัย 

โครงกำรพัฒนำระบบ Internet 
Data Center เพื่อสนับสนุนกำร
เรียนกำรสอนและงำนส ำนักงำน 

ศค. ระบบ - - 1 1 1 - - 10.00 5.00 5.00 

 โครงกำรเช่ำเครื่องคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ต่อพ่วงส ำหรับ
คณำจำรย์  

ศค. เครื่อง 25 25 30 30 35 0.18 0.09 0.11 0.11 0.13 

  โครงกำรเช่ำเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วงส ำหรับ
ส ำนักงำน 

ศค. เครื่อง - 25 - 25 - - 0.09 - 0.09 - 

  โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยไรส้ำย 
SUT-WiFi เพื่อรองรับ WiGiG 

ศค. ระบบ - 1 1 1 - - 5 5 5 - 

  โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำ
ระบบห้องประชุม เพื่อรองรับกำร
ประชุมแบบ e-meeting 

ศค. เครื่อง 150 150 50 75 100 0.59 4.5 1.5 2.25 3 

  โครงกำรพัฒนำระบบโทรศัพท์
พื้นฐำนเพื่อรองรับระบบไอพีโฟน
(ต่อเนื่องปีท่ี 2/3) 

ศค. ระบบ 1 1 - - - 1.20 2 - - - 

  โครงกำรพัฒนำ Unifield 
Communication เพื่อรองรับ 
Digital University 

ศค. ระบบ - 1 1 1 1 - 2 - - - 

  โครงกำรเตรยีมควำมพร้อม
วิศวกรสู่เศรษฐกิจดิจิทลั 

สววศ. คน - 120 120 120 120 - 2.00 2.00 2.00 2.00 



 
 

 
 

กลยุทธ ์ แนวทาง ชื่อโครงการ 
หน่วยงาน
หลัก/ร่วม 

หน่วย
นับ 

จ านวนเป้าหมาย เงินงบประมาณ (ล้านบาท) 
60 61 62 63 64 60 61 62 63 64 

  โครงกำรเช่ำเหมำบริกำร
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ส ำหรับนักเรียนโรงเรียนสรุวิวัฒน์ 

ศค./รสว. เครื่อง 156 316 421 501 501 1.70 3.10 4.10 5.00 5.00 

  โครงกำรจดัตั้งเซริ์ฟเวอรส์ ำหรับ
เพื่อเป็นแม่ขำ่ยให้บริกำรงำน
ดิจิทัล 

ศค./รสว. ตัว - 1 - - - - - - - - 

  โครงกำรจดัท ำระบบส ำรองข้อมูล
อัตโนมัตสิ ำหรับฐำนข้อมูลระบบ
ทะเบียนและประเมินผล 

ศบก. ระบบ - 1 - - - - 2.00 - - - 

  โครงกำรพัฒนำระบบกำรวำงแผน
อัจฉริยะ มหำวิทยำลัยเทคโนโลย ี
สุรนำร ี

สผ. ระบบ - - 1 - - - 2.50 2.50 - - 

 5.3.5 ปรับปรุ งและพัฒนำระบบ
รักษำควำมมั่นคงปลอดภัย
ด้ำนสำรสนเทศให้ได้มำตรฐำน
ที่เหมำะสมตำมที่หน่วยงำน
ก ำกับดูแลก ำหนด ตลอดจน 
ส่งเสริมให้มีกำรเปิดเผยข้อมูล
แ ล ะ ต ร ว จ ส อบ ไ ด้ โ ด ย ใ ช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร และก ำหนดมำตรกำร 

โครงกำรพัฒนำระบบส ำรองและ
จัดเก็บข้อมลูสำรสนเทศ
มหำวิทยำลยั (ต่อเนื่องปีท่ี 2/3) 

ศค. ระบบ 1 1 - - - 2.00 1.50 - - - 

 โครงกำรพัฒนำระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์ เพื่อป้องกันควำม
เสี่ยงทำงด้ำนสำรสนเทศ 

คกก.บริหำร
ควำมเส่ียง 

มทส. 

ระบบ - - - - - - 4.30 - - - 

                      



 
 

 
 

กลยุทธ ์ แนวทาง ชื่อโครงการ 
หน่วยงาน
หลัก/ร่วม 

หน่วย
นับ 

จ านวนเป้าหมาย เงินงบประมาณ (ล้านบาท) 
60 61 62 63 64 60 61 62 63 64 

          รักษำควำมเป็นส่วนตัวของ
ข้อมูล 

             

 5.3.6 พัฒนำและปรั บปรุ งระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศนักศึกษำ 
ศิ ษย์ เก่ ำและบุ คลำกรของ
มหำวิทยำลัย และมีกำรน ำมำใช้
งำนอย่ำงเหมำะสมผ่ำนระบบ
กำรบริหำร ควำมสัมพันธ์ผ่ำน
เครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

โครงกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

นักศึกษำปัจจุบัน ศิษย์เก่ำ และ

บุคลำกรของมหำวิทยำลัย

เทคโนโลยีสุรนำรี 

สวว./
สมำคม

ศิษย์เก่ำ/
สกจ. 

ร้อยละ
ของ

นักศึกษำ 

- 60 70 80 90 - 0.2 0.2 0.2 0.2 

 โครงกำรจดัท ำระบบฐำนข้อมูล

นักเรียน และกำรประเมินกำร

สอนออนไลน ์

รสว. ระบบ - 1 - - - - 0.5 - - - 

  โครงกำรจดัท ำและพัฒนำ

ระบบวัดและประเมินผลกำรเรียน

ออนไลน ์

รสว. ระบบ (ป ี

61 และ 

63 

พัฒนำ

ต่อเนื่อง) 

- 1 1 - - - 0.04 0.50 0.50 - 

 5.3.7 น ำระบบเทคโนโลยีมำใช้ในกำร
สนับสนุนระบบกำรติดตำม 
ตรวจสอบ และประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย
ระบบกำรประเมินผลงำนของ
อธิกำรบดี สภำมหำวิทยำลัย 
และคณะกรรมกำรติดตำม 

โครงกำรพัฒนำระบบวิเครำะห์

ข้อมูลและกำรแสดงผลข้อมูล 

(Data Visualization) เชิงวิกฤติ

ของส ำนักวิชำวิทยำศำสตร ์

สวว. ผลงำน - 3 3 2 2 - - 2 2 2 



 
 

 
 

กลยุทธ ์ แนวทาง ชื่อโครงการ 
หน่วยงาน
หลัก/ร่วม 

หน่วย
นับ 

จ านวนเป้าหมาย เงินงบประมาณ (ล้านบาท) 
60 61 62 63 64 60 61 62 63 64 

 ตรวจสอบ และระบบอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น กำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ กำรบริหำร
ควำมเสี่ยง เป็นต้น 

             

 5.3.8 พัฒนำศักยภำพและเพิ่มจ ำนวน
บุคลำกรสนับสนุ นด้ ำนกำร
พัฒนำสื่อดิจิทัล และแหล่งกำร
เรียนรู้ 

             

 5.3.9 ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรให้
มีควำมเช่ียวชำญด้ำนดิจิทัล
และ/หรือสนับสนุนกำรสรรหำ
บุคลำกรที่มีควำมเช่ียวชำญ
ด้ำนดิจิทัล  

โครงกำรพัฒนำบุคลำกรให้มี

ควำมสำมำรถรองรับและประยุกต์

ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร

สื่อสำร และระบบดิจิทัลของ

โรงเรียน 

รสว. กิจกรรม - 2 2 2 2 - 0.30 0.30 0.30 0.30 

กลยุทธ์ 5.4 การประยุกต์ใช้
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

5.4.1 เร่งรัดปรับปรุงโครงสร้ำง
พื้นฐำนท่ีเหมำะสม เพื่อรองรับ
กำรพัฒนำในรูปแบบ 
Internet Of Things (IoTs) 
เช่น ระบบควบคุมระยะไกล 
(Scada) เป็นต้น ที่ส่งเสริม
คุณภำพชีวิตที่ดีใน
มหำวิทยำลยั 

โครงกำรติดตั้งระบบควบคมุ
ระยะไกล (SCADA) กับระบบ 
Hardware Substation 

สอส. งำน - 1 - - - - 4.00 - - - 

             



 
 

 
 

กลยุทธ ์ แนวทาง ชื่อโครงการ 
หน่วยงาน
หลัก/ร่วม 

หน่วย
นับ 

จ านวนเป้าหมาย เงินงบประมาณ (ล้านบาท) 
60 61 62 63 64 60 61 62 63 64 

 5.4.2 สนับสนุนหน่วยงำนจัดให้มีกำร
บริกำรที่สะดวกและรวดเร็ว
ผ่ำนระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
เช่น แอพพลิเคช่ันบนมือถือ 
เป็นต้น 

โครงกำรจดัท ำแอพพลิเคชั่นบน
มือถือหอพักนักศึกษำ  

สกน. งำน - - - - 1 - - - - 0.10 

โครงกำรพัฒนำระบบเพื่อรองรับ
เทคโนโลยี Near Field 
Communication  (NFC) 

ศค./
สพส./
สกบ. 

ระบบ - 1 - - - - - - - - 

กลยุทธ์ 5.5 น าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาช่วยสนับสนุนระบบ
ความสะดวกและความ
ปลอดภัย 

5.5.1 สนับสนุนกำรเพิ่มระสิทธิภำพ
ระบบกำรจรำจรภำยใน 
มหำวิทยำลัย เช่น ระบบ
จรำจรอัจฉริยะและระบบ 

โครงกำรจรำจรอัจฉริยะ สอส. ระดับ     - 3.5 3.8 4 4.5 - 2.00 1.00 1.00 1.00 

  ขนส่งอัจฉริยะ ระบบเตือนภัย 
และแจ้งเหตุอัจฉริยะ เป็นต้น    

             

 5.5.2 สนับสนุนระบบรักษำควำม
ปลอดภัยภำยในมหำวิทยำลัย
ใ น ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง  Campus 
Security ให้มีประสิทธิภำพอยู่
เสมอ เช่น ระบบ Key Card 
ร ะบบควำมปลอดภั ย ขอ ง
อำคำร CCTV เป็นต้น 

โครงกำรเช่ำเหมำติดตั้งระบบ
กล้องวงจรปิดเพื่อกำรรักษำควำม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
มหำวิทยำลยัเทคโนโลยสีุรนำร ี

สอส. ร้อยละ 
ควำม
เสถียร 

90 - - - - .904 - - - - 

 โครงกำรบ ำรุงรักษำครภุณัฑ์
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อกำร
รักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
สุรนำร ี

สอส. ร้อยละ 
ควำม
เสถียร 

90 - - - - .696 - - - - 



 
 

 
 

กลยุทธ ์ แนวทาง ชื่อโครงการ 
หน่วยงาน
หลัก/ร่วม 

หน่วย
นับ 

จ านวนเป้าหมาย เงินงบประมาณ (ล้านบาท) 
60 61 62 63 64 60 61 62 63 64 

 โครงกำรเช่ำเหมำติดตั้งระบบ
กล้องวงจรปิดเพื่อกำรรักษำควำม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน  
อำคำรบรรณสำร มทส. 

สอส./
ศบส. 

ระบบ - 1 1 1 1 - 1.50 1.50 1.50 1.50 

  โครงกำรติดตั้งระบบควำม
ปลอดภัย (finger scan) ภำยใน
หอพักนักเรียน 

สอส../
รสว. 

จุด 
 

- 
 

2 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 0.06 - 
 

- 
 

- 
 

  โครงกำรติดตั้งกล้องวงจรปิด 
CCTV ภำยในโรงเรียนและหอพัก
นักเรียน 

ศนท./
รสว. 

จุด - 40 - - - - 1.35 - - - 

  โครงกำร SWS Mobile 
application 

รสว. ระบบ - - - - 1 - - - - 1.00 

 5.5.3 ส่งเสริมจิตส ำนึกของนักศึกษำ
และบุคลำกรในมหำวิทยำลัย
ให้ตระหนักถึงกฎระเบียบด้ำน
ควำมมั่นคงและควำมปลอดภัย
ในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

โครงกำรส่งเสริมควำมรู้และ
จิตส ำนึกด้ำนควำมมั่นคง
ปลอดภัยในกำรใช้เทคโนโลยีโดย
ใช้สื่อดิจิทัล 
 

สวทส. กิจกรรม - 1 1 1 1 - 0.20 0.20 0.20 0.20 
 ผลงำน - 15 15 15 15      

 5.5.4 สนับสนุนให้มีระบบรักษำ
ควำมปลอดภัยข้อมูลส่วน
บ ุคคลของน ักศ ึกษำและ
บุคลำกรที่เหมำะสม 

             

 โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 5   รวม  46  โครงการ        7.45 53.05 40.27 33.41 30.59 

 



 
 
 
 
 

แนวทำงกำรบริหำร ติดตำม และประเมินผล 
แผนปฏิบัติกำรดิจิทัล 
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แนวทางการบริหาร ติดตาม และประเมินผลแผนปฏิบัติการดิจิทัล 

 

การบริหารแผน 

1. ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรเทคโนโลยีดิจิทัล ของมหำวิทยำลัย โดยมีอธิกำรบดีเป็นที่ปรึกษำ         
มีผู้บริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับสูงประจ ำมหำวิทยำลัย (CIO) เป็นประธำนคณะกรรมกำร และมี
หน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมกำร  ทั้งนี้ ท ำหน้ำที่ในกำรก ำหนดนโยบำย แนวทำงกำร
ด ำเนินงำน กำรก ำหนดเกณฑ์มำตรฐำนดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือประเมินระบบที่ได้พัฒนำในแต่ละ
ประเภท กำรก ำกับ ติดตำมและประเมินผล เพ่ือให้กำรพัฒนำดิจิทัลของมหำวิทยำลัยเป็นไปตำม
เป้ำประสงค์ และเป้ำหมำยผลผลิต ผลลัพธ์ที่ก ำหนดไว้   

2. ก ำหนดให้มีคณะอนุกรรมกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรฯ ที่เป็นตัวแทนคณะกรรมกำร
ตำมข้อ 1. โดยท ำหน้ำที่เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ก ำหนดทิศทำง ก ำกับ ดูแลกำรพัฒนำดิจิทัลในแต่ละด้ำน 
ดังนี้ 

 

คณะอนุกรรมการฯ ที่รับผิดชอบดูแลการพัฒนาดิจิทัล การพัฒนาดิจิทัล 

 คณะอนุกรรมกำรด้ำนกำรใช้ดิจิทัล เพ่ือกำรเรียนกำรสอน กำรเรียนกำรสอน 

 คณะอนุกรรมกำรด้ำนกำรใช้ดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนกำรวิจัย กำรวิจัย 

 คณะอนุกรรมกำรด้ำนกำรใช้ดิจิทัล เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรและ
เทคนิค 

กำรบริหำรจัดกำร 

 คณะอนุกรรมกำรด้ำนกำรใช้ดิจิทัล เพ่ือเพ่ิมศักยภำพกำร
บริกำรวิชำกำร และพันธกิจสัมพันธ์ 

กำรบริกำรวิชำกำร พันธกิจ
สัมพันธ์ 

 คณะอนุกรรมกำรด้ำนกำรใช้ดิจิทัล เพ่ือกำรทะนุบ ำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

กำรทะนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 คณะอนุกรรมกำรด้ำนกำรติดตำมประเมินผล  ติดตำมและประเมินผลกำร
ด ำเนินกำรโครงกำร 

  

3. ในแต่ละปีก่อนเริ่มเสนอโครงกำรด้ำนดิจิทัล เพ่ือสู่กำรพิจำรณำเป็นแผนปฏิบัติกำรดิจิทัล
ประจ ำปี คณะกรรมกำรเทคโนโลยีดิจิทัลของมหำวิทยำลัย จะเป็นผู้ก ำหนด และจัดล ำดับควำมส ำคัญใน
ยุทธศำสตร์และประเด็นด้ำนต่ำง ๆ ที่จะมุ่งเน้นเพ่ือกำรพัฒนำ  ก่อน-หลัง  ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ต่อกำร
พิจำรณำจัดสรรงบประมำณ และกำรประเมินผลงำนต่อไป 
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4. ในกำรจัดท ำข้อเสนอโครงกำรจะต้องเสนอตำมแบบเสนอโครงกำรที่ก ำหนด โดยจะต้อง
สำมำรถแสดงควำมสอดคล้องเชื่อมโยงในกลยุทธ์ ผลผลิต และผลลัพธ์ ที่ก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติกำร
ดิจิทัลของมหำวิทยำลัยได ้

5. เป้ำหมำยดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จในระดับเป้ำประสงค์ของโครงกำร ผู้เสนอโครงกำรจะต้องใช้
เป้ำหมำยผลลัพธ์ (Outcome) ที่ก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติกำรดิจิทัล เป็นเป้ำหมำยเดียวกันกับเป้ำหมำย
ของโครงกำร  ส่วนเป้ำหมำยผลผลิตโครงกำร ผู้เสนอโครงกำรจะต้องเป็นผู้ก ำหนด  ทั้งนี้ เพ่ือให้สำมำรถ
เกิดผลลัพธ์ในภำพรวมได้ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติกำรดิจิทัลอย่ำงแท้จริงต่อไป 

6. ผู้ เสนอโครงกำร และ/หรือเสนอควำมต้องกำรงบประมำณด้ำนดิจิทัล เพ่ือบรรจุไว้ใน
แผนปฏิบัติกำรดิจิทัล  และขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกมหำวิทยำลัยต้องท ำกำรวิเครำะห์ PART 
(Performance Assessment Rating Tool) ตำมรูปแบบที่มหำวิทยำลัยก ำหนด และมีกำรวิเครำะห์
ควำมคุ้มค่ำ เพ่ือใช้ประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรฯ 

7. เพ่ือให้สำมำรถติดตำมประเมินผลควำมส ำเร็จได้อย่ำงแท้จริง ผู้เสนอโครงกำรจะต้องสำมำรถ
ระบุวิธีกำรและแหล่งข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนที่ผู้เสนอโครงกำรจะจัดเก็บได้ และหำกโครงกำรได้รับกำร
พิจำรณำให้ด ำเนินกำรผู้รับผิดชอบโครงกำรจะต้องจัดเก็บข้อมูลและเสนอต่อคณะกรรมกำรตำมช่วง เวลำ
ที่ก ำหนดไว้ต่อไป 

8. กำรปรับแผน หำกพบว่ำมีปัจจัยแวดล้อมต่ำง ๆ  ทั้งภำยในและภำยนอกเปลี่ยนแปลงและ            
มีผลกระทบจนเป็นปัญหำอุปสรรคส ำคัญที่ท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมแผน มหำวิทยำลัย
จ ำเป็นต้องมีกำรปรับแผน อำจด ำเนินกำรโดยเสนอสภำมหำวิทยำลัยได้พิจำรณำตำมควำมเหมำะสม  
ดังเช่นลักษณะเดียวกันกับกำรเสนอขอปรับปรุงแผนตำมปกติของมหำวิทยำลัยต่อไป 

 
แนวทางการติดตาม และประเมินผล 

1. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล เป็นดังนี้ 
1.1 เพ่ือทรำบควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนในระดับงำน/โครงกำรด้ำนดิจิทัลตำม

แผนปฏิบัติกำร 
1.2  เพ่ือทรำบปัญหำอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นและร่วมหำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำอุปสรรค และให้

สำมำรถด ำเนินกำรบรรลุเป้ำหมำยได้ต่อไป 
1.3  เพ่ือทรำบผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินกำรตำมแผน โดยเฉพำะผลผลิต (Output) 

ผลลัพธ์ (Outcome) ในมิติด้ำนต่ำง ๆ ในแต่ละยุทธศำสตร์ที่มีคณะอนุกรรมกำรฯ     
ชุดต่ำง ๆ เป็นเจ้ำภำพรับผิดชอบในแต่ละด้ำน 
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2. ระดับคะแนนของผลกำรประเมินในแต่ละระดับ  เป็นดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได้รับ 

สูงมำก 5 
สูง 4 

ปำนกลำง 3 
ต่ ำ 2 

ต่ ำมำก 1 

หมายเหตุ :  เกณฑ์ระดับค่ำคะแนนอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมและสอดคล้อง

กับกำรประเมินในระดับมหำวิทยำลัยที่อำจมีกำรเปลี่ยนแปลง 

3. ให้หน่วยงำนส่วนกลำงเป็นผู้สร้ำงแบบประเมินผลและก ำหนดวิธีกำรค ำนวณวัดผลที่เหมำะสม
ในแต่ละตัวชี้วัดซึ่งในกรณีแผนปฏิบัติกำรดิจิทัล ในเบื้องต้นสำมำรถจัดกลุ่มตัวชี้วัด แบ่งออกเป็น 4 แบบ  
ดังนี้ 

3.1  ตัวชี้วัดที่เป็นข้อมูลเชิงปริมำณ 
3.2  ตัวชี้วัดที่เป็นข้อมูลเชิงปริมำณมำกกว่ำ 1 ตัว 
3.3  ตัวชี้วัดที่เป็นข้อมูลเชิงคุณภำพ 
3.4  ตัวชี้วัดที่วัดกำรผ่ำนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด (Milestone) 

4. จัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของมหำวิทยำลัย 
เพ่ือกำรติดตำมและพิจำรณำผลกำรประเมินควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรด้ำนดิจิทัล  พร้อมทั้งรับทรำบ
ปัญหำและอุปสรรคต่ำง ๆ เพื่อกำรร่วมกันพิจำรณำแก้ไขต่อไป   
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