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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากรโดยใชน้วัตกรรมดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Digital Academic) 

เป้าประสงค ์
ยกระดับเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรและนักศึกษาในการใชน้วัตกรรมดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

เป้าหมาย 
1) พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านภาษาต่างประเทศ สอดคล้องกับความ

ต้องการทั้งภาคการศึกษา ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม  
2) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะใหม่ ๆ จนน าไปสู่การพัฒนาเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

 
ยุทธศาสตร์ (Strategic) กลยุทธ์ (Strategy) มาตรการ (Plan/Program) 

1. เพิ่มศักยภาพและ
พัฒนาบุคลากรโดยใช้
นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา (Digital 
Academic) 

1.1 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
(Smart Student) 

 

1) สนันสนุนให้นักศึกษาผ่านการทดสอบมาตรฐาน
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT 
Professional Certification) 

2) สนันสนุนให้นักศึกษาผ่านการทดสอบทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษ (English Language 
Competency) 

3) เพิ่มจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับใหบ้ริการ
นักศึกษา (Computer Lab) 

4) สนับสนุนกจิกรรมการเรียนการสอนของ
ห้องปฏิบัติการทางภาษา (Language Hub) 

1.2 พัฒนาคุณภาพบุคลากร
สายวิชาการ  
(Smart Lecturer) 

 

1) จัดให้มีการฝึกอบรมและทดสอบความช านาญ
ด้านไอซีทีแก่บคุลากรสายวิชาการ (ICT 
Proficiency) 

2) สนันสนุนการฝึกอบรมและทดสอบความ
ช านาญด้านภาษาอังกฤษแก่บุคลากรสาย
วิชาการ (English Language Proficiency) 

3) สนันสนุนการเรียนการสอนของห้องเรียน
อัจฉริยะ (Smart Classroom) 

4) สนันสนุนการเรียนการสอนของห้องเรียน
อิเล็กทรอนิกส ์(e-Classroom) 

1.3 พัฒนาคุณภาพบุคลากร
สายสนับสนุน  
(Smart Personal) 

 

1) จัดให้มีการฝึกอบรมและทดสอบทักษะด้านไอซี
ทีแก่บุคลากรสายสนับสนุน  
(ICT Competency) 

2) สนันสนุนการฝึกอบรมและทดสอบทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษแก่บุคลากรสายสนับสนุน 
(English Language Competency) 
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ยุทธศาสตร์ (Strategic) กลยุทธ์ (Strategy) มาตรการ (Plan/Program) 
 1.4 พัฒนาคุณภาพระบบ

การจัดการความรู้  
(Smart Knowledge) 

 

1) สนันสนุนการใช้งานเว็บล็อกการจัดการความรู้ 
(KM Blog) 

2) สนันสนุนการใช้งานเว็บล็อกชุมชนแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (KM CoP) 

3) สนันสนุนการสร้างองค์ความรู้ให้อยู่ในรปูแบบ
อิเล็กทรอนิกส ์(e-Knowledge) 

4) สนันสนุนการสร้างแผนที่ความรู้ 
(Knowledge Mapping) 

1.5 พัฒนาศูนย์ความเป็น
เลิศทางวิชาการ 
(Center of 
Excellence) 

 

1) สนันสนุนการให้บริการศนูย์สอบวัดมาตรฐาน
ความรู้สากล (Pearson Authorised Test 
Center) 

2) สนันสนุนการให้บริการศนูย์บริการทดสอบ
เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง (Tx Lab) 

3) สนันสนุนการเรียนการสอนของห้องปฏิบัติการ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Cisco 
Networking Academy Lab) 

ดัชนีชี้วัด  
1. มีนโยบายการพัฒนาเพื่อยกระดับเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรและนักศึกษาในการใช้

นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
2. มีแผนปฏิบัตกิารเพื่อยกระดับเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรและนักศึกษาในการใช้นวัตกรรม

ดิจิทัลเพื่อบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน 
3. มีกระบวนการในการดูแลบ ารุงรักษาระบบหรือบริการที่ผลิตขึ้นตามแผนปฏิบัตกิาร 
4. จ านวนบุคลากรและนักศึกษาที่สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพด้านไอทตีามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
5. จ านวนบุคลากรและนักศึกษาที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
6. จ านวนวิชาทีจ่ัดการเรียนการสอนโดยใช้ห้องเรียนสมาร์ทคลาสรูม  
7. จ านวนวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์  
8. จ านวนผู้ใช้บริการระบบการจัดการความรู้ 
9. จ านวนผู้ใช้บริการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ดิจทิัลเพื่อบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนสมัยใหม่  
(Digital Content) 

เป้าประสงค ์
พัฒนาสื่อและระบบสนับสนุนการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทัลเพื่อบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน

สมัยใหม ่

เป้าหมาย 
1) บูรณาการเนื้อหาและสารัตถะที่แปลงเข้าสูร่ะบบดิจิทัล เพื่อบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน

สมัยใหม ่
2) พัฒนาคอร์สการเรียนออนไลน์ระบบเปิดที่รองรับผู้เรียนจ านวนมาก 

 
ยุทธศาสตร์ (Strategic) กลยุทธ์ (Strategy) มาตรการ (Plan/Program) 

2. พัฒนาทรัพยากรการ
เรียนรู้ดิจิทัลเพ่ือบูรณา
การเข้ากับการเรียน
การสอนสมัยใหม่ 
(Digital Content) 

2.1 พัฒนาคุณภาพหลักสูตร
และการเรียนการสอน 
(Smart Learning) 

 

1) ปรับปรุงคุณภาพระบบการเรียนการสอนแบบ 
อีเลิร์นนิ่ง (e-Learning) 

2) ปรับปรุงคุณภาพระบบการเรียนการสอนแบบ
โมบายเลิร์นนิ่ง (m-Learning) 

3) ผลักดันให้เกิดการสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส ์
(e-Courseware) 

4) สนับสนุนการสร้างหลักสูตรออนไลน์ระบบเปิด
ที่รองรับผู้เรียนจ านวนมาก 
(Massive Open Online Course)  

2.2 พัฒนาทรัพยากรการ
เรียนรู้ดิจิทัล 
(Smart Library) 

 

1) ปรับปรุงคุณภาพระบบห้องสมุดอัตโนมัต ิ
(Automation Library) 

2) เพิ่มจ านวนทรัพยากรหนังสืออิเล็กทรอนกิส์ 
(e-Book) 

3) ผลักดันให้เกิดการใช้งานฐานข้อมูลอ้างอิงการ
วิจัยเพ่ิมมากขึ้น (Reference Databases) 

ดัชนีชี้วัด  
1. มีนโยบายการพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ดิจทิัลเพื่อบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนสมัยใหม ่
2. มีแผนปฏิบัตกิารด้านการพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ดิจทิัลเพื่อบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน

สมัยใหม ่
3. มีกระบวนการในการดูแลบ ารุงรักษาระบบหรือบริการที่ผลิตขึ้นตามแผนปฏิบัตกิาร 
4. จ านวนวิชาที่ใช้ในการเรียนการสอนผ่านระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน ์
5. จ านวนผู้เข้าใชร้ะบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน ์
6. จ านวนวิชาทีส่ร้างเป็นบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์  
7. จ านวนผู้เข้าใชร้ะบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
8. จ านวนผู้เข้าใชร้ะบบบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
9. จ านวนผู้เข้าใชฐ้านข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย 



 10 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาวัฒนธรรมการท างานขององค์กรไปสู่การเป็นสังคมดิจิทัลที่มีคุณภาพ  
(Digital Society) 

เป้าประสงค ์
สร้างวัฒนธรรมการท างานขององค์กรให้เป็นสังคมดิจิทัลที่มีคุณภาพ 

เป้าหมาย 
1) พัฒนาข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ ที่เอื้ออ านวยต่อทุกคนทุกระดับอย่างเท่าเทียมกันผ่าน

เทคโนโลยีดิจิทัล 
2) เพิ่มทรัพยากรเทคโนโลยีดิจิทัลและช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ 

 
ยุทธศาสตร์ (Strategic) กลยุทธ์ (Strategy) มาตรการ (Plan/Program) 

3. พัฒนาวัฒนธรรมการ
ท างานขององค์กรไปสู่
การเป็นสังคมดิจิทัลที่มี
คุณภาพ (Digital 
Society) 

 

3.1 พัฒนาระบบงานการ
ให้บริการอิเล็กทรอนิกส ์
(e-Services) 

1) เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้งาน
ระบบบัญชีผู้ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์  
(e-Passport) 

2) เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้งาน
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Document) 

3) เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้งาน
ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) 

4) เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้งาน
เว็บโฮสติ้ง (e-Hosting) 

5) เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้งาน
เว็บล็อก (e-Weblog) 

6) เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้งาน
ระบบขอสิทธิการใชซ้อฟต์แวรข์อง
มหาวิทยาลัย (e-Licensing) 

7) เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้งาน
ระบบปฏิทินการประชุม/สัมมนา  
(e-Calendar) 

8) สนันสนุนการด าเนินงานสถานีวิทยุออนไลน์ของ
มหาวิทยาลัย (e-Radio) 

9) สนันสนุนการให้บริการสือ่สังคมออนไลน์ของ
มหาวิทยาลัย (e-Social Media) 

10) สร้างศูนย์เช่ือมโยงบริการอัจฉริยะ  
     (Smart Service center) 
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ดัชนีชี้วัด  
1. มีนโยบายการพัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้างวัฒนธรรมการท างานขององค์กรให้เป็น

สังคมดิจิทัลทีม่ีคุณภาพ 
2. มีแผนปฏิบัตกิารด้านพัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์เพือ่สร้างวัฒนธรรมการท างานขององค์กรให้

เป็นสังคมดิจิทลัที่มีคุณภาพ 
3. มีกระบวนการในการดูแลบ ารุงรักษาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยตามแผน 

ปฏิบัตกิาร 
4. จ านวนระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาและปรับปรุงเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด 
5. จ านวนหน่วยงานที่มีความร่วมมือในการใช้งานระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ 
6. จ านวนอัตราการเข้าใช้งานระบบบริการอิเล็กทรอนิกสท์กุระบบตามแผนปฏิบัตกิาร 
7. ผลการประเมนิความพึงพอใจการใช้งานระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ตามแผนปฏิบัตกิาร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างระบบนิเวศดิจิทัลงานวิจัยเพื่อบูรณาการเข้ากับการบริหารจัดการงานวิจัยและบริการ
วิชาการ (Digital Research)  

เป้าประสงค ์
สร้างระบบนิเวศดิจิทัลส าหรับงานวิจัยอย่างครบวงจร เพื่อบูรณาการเข้ากับการบริหารจัดการงานวิจัย

และบริการวิชาการ 

เป้าหมาย 
1) สนับสนุนข้อมลูการวิจัยให้กบัผู้ประกอบการและธุรกิจเอสเอ็มอ ีจากการแข่งขันเชิงราคา ไปสู่การ

แข่งขันเชิงการสร้างคุณค่าของสินค้าและบรกิาร  
2) มีคลังทรัพยากรสารสนเทศเพือ่เก็บรวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้ในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชน

สามารถเข้าถึงและสามารถเรยีกข้อมูลมาใชห้รือน าไปวิเคราะห์ต่อยอดได้อย่างสะดวกง่ายดาย 
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 

 
ยุทธศาสตร์ (Strategic) กลยุทธ์ (Strategy) มาตรการ (Plan/Program) 

4. สร้างระบบนิเวศดิจิทัล
งานวิจัยเพื่อบูรณาการ
เข้ากับการบริหาร
จัดการงานวิจัยและ
บริการวิชาการ 
(Digital Research)  

4.1 พัฒนาระบบบริหารและ
บริการงานวิจัย 
(e-Research) 
 

1) สนันสนุนการให้บริการวรสารวิจยั ฐานขอ้มูล
บรรณานุกรม สาระสังเขป และการอ้างอิง  
(e-Journals) 

2) สนันสนุนการให้บริการคลังข้อมูลทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย (Intellectual Repository) 

3) ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบริหารงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย (Research Management 
System) 

4) ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบริหารงานบริการ
ของมหาวิทยาลัย (Academic Services 
Management System) 

ดัชนีชี้วัด  
1. มีนโยบายการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการการบริหารงานวิจัยและการบริการทางวิชาการ 
2. มีแผนปฏิบัตกิารด้านพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการการบริหารงานวิจัยและการบริการทาง

วิชาการ 
3. มีกระบวนการในการดูแลบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศสนบัสนุนการการบริหารงานวิจัยและการ

บริการทางวิชาการตามแผนปฏิบัตกิาร 
4. จ านวนระบบและข้อมูลสารสนเทศที่สนับสนุนงานวิจัย 
5. จ านวนผู้เข้าใช้บริการวรสารวิจยั ฐานข้อมลูบรรณานุกรม สาระสังเขป และการอ้างอิง 
6. จ านวนผู้เข้าใชร้ะบบคลังข้อมูลทางวิชาการ 
7. จ านวนอัตราการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศสนับสนุนการการบริหารงานวิจัยและการบริการทาง

วิชาการทุกระบบ 
8. ผลการประเมนิความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศสนับสนุนการการบริหารงานวิจัยและการ

บริการทางวิชาการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กรโดยใช้เทคโนโลยี
การประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Digital Analytics)  

เป้าประสงค ์
สร้างระบบบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ โดยใชเ้ทคโนโลยีการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร 

เป้าหมาย 
1) มีระบบบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการองค์กร 
2) สร้างระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ด้วยเทคโนโลยดีิจิทัลอย่างโปร่งใสและปิดช่องทางในการ

คอรัปช่ัน 
 
ยุทธศาสตร์ (Strategic) กลยุทธ์ (Strategy) มาตรการ (Plan/Program) 

5. เพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการบริหาร
จัดการและการพัฒนา
องค์กรโดยใช้
เทคโนโลยีการ
ประมวลผลข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Digital 
Analytics)  

5.1 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการเชิงกลยุทธ์ 
(e-Strategy) 

 

1) สร้างระบบสารสนเทศเพ่ือช่วยในการตัดสินใจ
และการวางยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
(Business Intelligence) 

2) สร้างระบบสารสนเทศเพ่ือการเฝ้าระวังการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธม์หาวิทยาลัย 
(Strategic Monitoring System) 
 

5.2 พัฒนาระบบ
ประมวลผลข้อมูล 
ขนาดใหญ ่(Big Data) 

1) สนับสนุนและพัฒนาระบบงานการวางแผน
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย  
(Enterprise Resource Planning) 

2) เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลระบบงาน
การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 
(Human Resource Management) 

3) สนับสนุนและพัฒนาระบบงานการวางแผนและ
การบริหารงบประมาณ  
(Budget Planning & Management) 

4) สนับสนุนและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารอาคารและสถานที ่ 
(Building Information Management) 

5) สนับสนุนและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร (Management Information 
System) 

6) สนับสนุนการพัฒนาระบบทะเบียนนักศึกษา 
(e-Registration) 
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ยุทธศาสตร์ (Strategic) กลยุทธ์ (Strategy) มาตรการ (Plan/Program) 
 5.3 พัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
(Quality Assurance) 

 

1) สนับสนุนและพัฒนาระบบติดตามการพัฒนา
คุณภาพภายใน (IQA) 

2) สนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา (CheQA) 

3) สนับสนุนและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
ประเมิน (e-Assessment) 

 

ดัชนีชี้วัด  
1. มีนโยบายการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการ

องค์กร 
2. มีแผนปฏิบัตกิารด้านการพัฒนาและการใชส้ารสนเทศเพือ่เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ

บริหารจัดการองค์กร  
3. มีกระบวนการในการดูแลข้อมูลและการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศตามแผนปฏิบัตกิาร 
4. จ านวนระบบงานที่พัฒนาและปรับปรุงเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด 
5. จ านวนหน่วยงานที่มีความร่วมมือในการใช้งานระบบสารสนเทศ 
6. จ านวนอัตราการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศทุกระบบตามแผนปฏิบัตกิาร 
7. ผลการประเมนิความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศตามแผนปฏิบัตกิาร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 : เพิ่มทรัพยากรและช่องทางการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีด้วยเทคโนโลยดีิจทิัล 
(Digital Infrastructure) 

เป้าประสงค ์
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีที่มีมาตรฐานและทันสมยัด้วยเทคโนโลยดีิจทิัล  

เป้าหมาย  
1. มีโครงสร้างพื้นฐานไอซีทีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านการบริหาร การศึกษา และการวจิัย ครอบคลุม

และทั่วถึงทั้งองค์กร 
2. มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารให้เป็นระบบเครือข่ายอัจฉริยะและรองรับการเชื่อมต่อ

จากอุปกรณ์พกพาส่วนตัว  
3. มีการเช่ือมโยงเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมไปทกุพื้นที ่มีความเช่ือถือได้สูง สามารถรองรับ

การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในอนาคต  
4. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสีเขียว ลดภาระการด าเนินการด้านโครงสร้างและการบริการ

พื้นฐานทางไอซีทีของหน่วยงานย่อยภายในมหาวิทยาลัย  
 

ยุทธศาสตร์ (Strategic) กลยุทธ์ (Strategy) มาตรการ (Plan/Program) 
6. เพิ่มทรัพยากรและ

ช่องทางการเข้าถึง
โครงสร้างพื้นฐานด้าน 
ไอซีทีด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital 
Infrastructure) 

 

6.1 พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
(e-Infrastructure) 

 

1) ปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
มหาวิทยาลัยให้รองรับการน าอุปกรณ์ไอที
ส่วนตัวใช้ในการท างาน 
(Bring Your Own Device) 

2) ปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
มหาวิทยาลัยให้รองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ต
โพรโตคอลรุ่นที่หก (IPv6) 

3) จัดให้มีบริการระบบบัญชีผู้ใช้เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ข้ามมหาวิทยาลัย (Eduroam) 

4) จัดให้มีบริการระบบการน าเสนอการประชุม
แบบเสมือนจรงิ (TelePresence) 

5) จัดให้มีบรกิารระบบโทรศัพท์ผ่านเครือขา่ย
อินเทอร์เน็ต (IP Telephony) 

6) จัดให้มีบริการระบบกล้องรักษาความปลอดภัย
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
(IP Security Cameras) 

7) ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีสารสรเทศและการสื่อสาร  
(ICT Security) 

8) ปรับปรุงการให้บริการศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเอง 
(Self-Access Center) 

 



 20 

ยุทธศาสตร์ (Strategic) กลยุทธ์ (Strategy) มาตรการ (Plan/Program) 
  9) ปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูลใหล้ดการใช้พลังงาน 

(Green Data Center) 
10) สร้างระบบเฝ้าระวังเครือข่ายคอมพิวเตอร์

อัจฉริยะ (Operational Intelligence 
Monitoring System) 

11) จัดให้มีระบบการบริการและการบ ารุงรักษา
อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
(Services & Maintenance) 

ดัชนีชี้วัด  
1. มีนโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไอซีทีและการรักษาความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานไอซีท ี
2. มีแผนปฏิบัตกิารด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไอซีท ี
3. มีมาตรการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสีเขียว  
4. มีกระบวนการในการดูแลบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานไอซีท ี
5. สถิติการใช้งานโครงสร้างพ้ืนฐานไอซีที 
6. ผลการประเมนิความพึงพอใจการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานไอซีท ี
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. เพิม่ศักยภาพและพัฒนาบุคลากรโดยใชน้วัตกรรมดิจิทัลเพือ่การศึกษา (Digital 
Academic) 

เป้าประสงค ์
ยกระดับเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรและนักศึกษาในการใชน้วัตกรรมดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
 

เป้าหมาย 
1) พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านภาษาต่างประเทศ สอดคล้องกับความ

ต้องการทั้งภาคการศึกษา ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม  
2) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะใหม่ ๆ จนน าไปสู่การพัฒนาเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

 
กลยุทธ ์ แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย/มาตรการ 

1.1 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
(Smart Student) 

 

1) สนันสนุนให้นักศึกษาผ่านการทดสอบมาตรฐานความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Professional Certification) 

2) สนันสนุนให้นักศึกษาผ่านการทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
(English Language Competency) 

3) เพิ่มจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับใหบ้ริการนักศึกษา 
(Computer Lab) 

4) สนับสนุนกจิกรรมการเรียนการสอนของห้องปฏิบัติการทางภาษา 
(Language Hub) 

1.2 พัฒนาคุณภาพบุคลากรสาย
วิชาการ (Smart Lecturer) 

 

1) จัดให้มีการฝึกอบรมและทดสอบความช านาญด้านไอซีทีแก่บคุลากร
สายวิชาการ (ICT Proficiency) 

2) สนันสนุนการฝึกอบรมและทดสอบความช านาญด้านภาษาอังกฤษ
แก่บุคลากรสายวิชาการ (English Language Proficiency) 

3) สนันสนุนการเรียนการสอนของห้องเรียนอัจฉริยะ  
(Smart Classroom) 

4) สนันสนุนการเรียนการสอนของห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Classroom) 

1.3 พัฒนาคุณภาพบุคลากรสาย
สนับสนุน (Smart Personal) 

 

1) จัดให้มีการฝึกอบรมและทดสอบทักษะด้านไอซีทีแก่บคุลากรสาย
สนับสนุน (ICT Competency) 

2) สนันสนุนการฝึกอบรมและทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษแก่
บุคลากรสายสนับสนุน (English Language Competency) 

1.4 พัฒนาคุณภาพระบบการจัดการ
ความรู ้(Smart Knowledge) 

 

1) สนันสนุนการใช้งานเว็บล็อกการจัดการความรู้ (KM Blog) 
2) สนันสนุนการใช้งานเว็บล็อกชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM CoP) 
3) สนันสนุนการสร้างองค์ความรู้ให้อยู่ในรปูแบบอิเล็กทรอนิกส์      

(e-Knowledge) 
4) สนันสนุนการสร้างแผนที่ความรู้ (Knowledge Mapping) 
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กลยุทธ ์ แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย/มาตรการ 
1.5 พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทาง

วิชาการ 
(Center of Excellence) 
 

1) สนันสนุนการให้บริการศนูย์สอบวัดมาตรฐานความรู้สากล 
(Pearson Authorised Test Center) 

2) สนันสนุนการให้บริการศนูย์บริการทดสอบเครื่องส่ง
วิทยุกระจายเสียง (Tx Lab) 

3) สนันสนุนการเรียนการสอนของห้องปฏิบัติการระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ (Cisco Networking Academy Lab) 

 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หน่วย 
นับ 

ข้อมูลฐาน 
ตั้งต้น 

ค่าเป้าหมาย 
2557 2558 2559 2560 2561 

1. มีนโยบายการพัฒนาเพ่ือยกระดับ
เพิ่มขีดความสามารถของ
บุคลากรและนกัศึกษาในการใช้
นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

แผน - 1 1 1 1 1 

2. มีแผนปฏิบัตกิารเพ่ือยกระดับเพ่ิม
ขีดความสามารถของบุคลากร
และนักศึกษาในการใชน้วัตกรรม
ดิจิทัลเพื่อบูรณาการเข้ากับการ
เรียนการสอน 

ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ตามแผน 

- 80 80 80 80 80 

3. มีกระบวนการในการดูแล
บ ารุงรักษาระบบหรือบริการที่
ผลิตขึ้นตามแผนปฏิบัตกิาร 

ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ตามแผน 

- 80 80 80 80 80 

4. จ านวนบุคลากรและนักศึกษาที่
สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพด้านไอ
ทตีามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 
ของผู้เข้า 

สอบ 

- 70 70 70 70 70 

5. จ านวนบุคลากรและนักศึกษาที่
สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 
ของผู้เข้า 

สอบ 

- 65 65 65 65 65 

6. จ านวนวิชาที่จัดการเรียนการสอน
โดยใชห้้องเรียนสมาร์ทคลาสรูม  

วิชา/ 
หลักสูตร 

- 1 1 2 2 2 

7. จ านวนวิชาที่จัดการเรียนการสอน
โดยใชห้้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์  

วิชา/ 
หลักสูตร 

- 1 2 3 4 5 

8. จ านวนผู้ใชบ้ริการระบบการ
จัดการความรู ้

ครั้ง/ระบบ - 500 600 700 800 900 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ดิจทิัลเพื่อบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนสมัยใหม่  
(Digital Content) 

เป้าประสงค ์
พัฒนาสื่อและระบบสนับสนุนการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทัลเพื่อบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน

สมัยใหม ่
 

เป้าหมาย 
1) บูรณาการเนื้อหาและสารัตถะที่แปลงเข้าสูร่ะบบดิจิทัล เพื่อบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน

สมัยใหม ่
2) พัฒนาคอร์สการเรียนออนไลน์ระบบเปิดที่รองรับผู้เรียนจ านวนมาก 

 
กลยุทธ ์ แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย/มาตรการ 

2.1 พัฒนาคุณภาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอน 
(Smart Learning) 

 

1) ปรับปรุงคุณภาพระบบการเรียนการสอนแบบ อีเลิร์นนิ่ง  
(e-Learning) 

2) ปรับปรุงคุณภาพระบบการเรียนการสอนแบบโมบายเลิร์นนิ่ง  
(m-Learning) 

3) ผลักดันให้เกิดการสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Courseware) 

4) สนับสนุนการสร้างหลักสูตรออนไลน์ระบบเปิดที่รองรับผู้เรียน
จ านวนมาก (Massive Open Online Course)  

2.2 พัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้
ดิจทิัล 
(Smart Library) 

 

1) ปรับปรุงคุณภาพระบบห้องสมุดอัตโนมัต ิ(Automation Library) 
2) เพิ่มจ านวนทรัพยากรหนังสืออิเล็กทรอนกิส์ (e-Book) 
3) ผลักดันให้เกิดการใช้งานฐานข้อมูลอ้างอิงการวิจัยเพิ่มมากขึ้น 

(Reference Databases) 
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ชื่อตัวช้ีวัด 
หน่วย 
นับ 

ข้อมูลฐาน 
ตั้งต้น 

ค่าเป้าหมาย 
2557 2558 2559 2560 2561 

1. มีนโยบายการพัฒนาทรัพยากร
การเรียนรู้ดิจทิัลเพื่อบูรณาการ
เข้ากับการเรียนการสอนสมัยใหม ่

แผน - 1 1 1 1 1 

2. มีแผนปฏิบัตกิารด้านการพัฒนา
ทรัพยากรการเรียนรู้ดิจทิัลเพือ่
บูรณาการเข้ากับการเรียนการ
สอนสมัยใหม ่

ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ตามแผน 

- 80 80 80 80 80 

3. มีกระบวนการในการดูแล
บ ารุงรักษาระบบหรือบริการที่
ผลิตขึ้นตามแผนปฏิบัตกิาร 

ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ตามแผน 

- 80 80 80 80 80 

4. จ านวนวิชาที่ใช้ในการเรียนการ
สอนผ่านระบบการจัดการเรียน
การสอนออนไลน ์

วิชา/ 
หลักสูตร 

- 1 1 2 2 2 

5. จ านวนผู้เขา้ใชร้ะบบการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน ์

ร้อยละ/ 
คณะ 

- 10 11 12 13 14 

6. จ านวนวิชาที่สร้างเป็นบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส ์ 

วิชา/ 
หลักสูตร 

- 1 2 2 4 4 

7. จ านวนผู้เขา้ใชร้ะบบห้องสมุด
อัตโนมัติ 

ครั้ง 20,000 21,000 22,000 23,000 25,000 25,000 

8. จ านวนผู้เขา้ใชร้ะบบบริการ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ครั้ง 500 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. พัฒนาวัฒนธรรมการท างานขององค์กรไปสู่การเป็นสังคมดิจิทัลที่มีคุณภาพ  
(Digital Society) 

เป้าประสงค ์
สร้างวัฒนธรรมการท างานขององค์กรให้เป็นสังคมดิจิทัลที่มีคุณภาพ 
 

เป้าหมาย 
1) พัฒนาข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ ที่เอื้ออ านวยต่อทุกคนทุกระดับอย่างเท่าเทียมกันผ่าน

เทคโนโลยีดิจิทัล 
2) เพิ่มทรัพยากรเทคโนโลยีดิจิทัลและช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ 

 
กลยุทธ ์ แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย/มาตรการ 

3.1 พัฒนาระบบงานการให้บริการ
อิเล็กทรอนิกส ์
(e-Services) 

1) เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้งานระบบบัญชีผู้ใช้
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (e-Passport) 

2) เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้งานระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ์(e-Document) 

3) เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้งานระบบการประชุม
อิเล็กทรอนิกส ์(e-Meeting) 

4) เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้งานเว็บโฮสติ้ง (e-Hosting) 
5) เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้งานเว็บล็อก (e-Weblog) 
6) เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้งานระบบขอสิทธกิารใช้

ซอฟต์แวรข์องมหาวิทยาลัย (e-Licensing) 
7) เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้งานระบบปฏิทินการ

ประชุม/สัมมนา (e-Calendar) 
8) สนันสนุนการด าเนินงานสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัย  

(e-Radio) 
9) สนันสนุนการให้บริการสือ่สังคมออนไลน์ของมหาวิทยาลัย  

(e-Social Media) 
10) สร้างศูนย์เช่ือมโยงบริการอัจฉริยะ (Smart Service center) 
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ชื่อตัวช้ีวัด 
หน่วย 
นับ 

ข้อมูลฐาน 
ตั้งต้น 

ค่าเป้าหมาย 
2557 2558 2559 2560 2561 

1. มีนโยบายการพัฒนาระบบบริการ
อิเล็กทรอนิกสเ์พื่อสร้าง
วัฒนธรรมการท างานขององค์กร
ให้เป็นสังคมดจิิทัลที่มีคุณภาพ 

แผน - 1 1 1 1 1 

2. มีแผนปฏิบัตกิารด้านพัฒนาระบบ
บริการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้าง
วัฒนธรรมการท างานขององค์กร
ให้เป็นสังคมดจิิทัลที่มีคุณภาพ 

ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ตามแผน 

- 80 80 80 80 80 

3. มีกระบวนการในการดูแล
บ ารุงรักษาระบบบริการ
อิเล็กทรอนิกสข์องมหาวิทยาลัย
ตามแผนปฏิบัตกิาร 

ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ตามแผน 

- 80 80 80 80 80 

4. จ านวนระบบบริการ
อิเล็กทรอนิกสท์ี่พัฒนาและ
ปรับปรุงเสร็จภายในเวลาที่
ก าหนด 

ระบบงาน 2 2 3 3 4 4 

5. จ านวนหน่วยงานที่มีความร่วมมือ
ในการใช้งานระบบบริการ
อิเล็กทรอนิกส ์

หน่วยงาน 12 13 14 15 16 17 

6. จ านวนอัตราการเข้าใช้งานระบบ
บริการอิเล็กทรอนิกส์ทุกระบบ
ตามแผนปฏิบัตกิาร 

ครั้ง/ระบบ - 500 1,000 2,000 3,000 4,000 

7. ผลการประเมินความพึงพอใจการ
ใช้งานระบบบริการ
อิเล็กทรอนิกสต์ามแผน 
ปฏิบัตกิาร 

ระดับ 
คะแนน 

- 3.51 3.52 3.53 3.54 3.55 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4. สร้างระบบนิเวศดิจิทัลงานวิจัยเพื่อบูรณาการเข้ากับการบริหารจัดการงานวิจัยและ
บริการวิชาการ (Digital Research) 

เป้าประสงค ์
สร้างระบบนิเวศดิจิทัลส าหรับงานวิจัยอย่างครบวงจร เพื่อบูรณาการเข้ากับการบริหารจัดการงานวิจัย

และบริการวิชาการ 
 

เป้าหมาย 
1) สนับสนุนข้อมลูการวิจัยให้กบัผู้ประกอบการและธุรกิจเอสเอ็มอ ีจากการแข่งขันเชิงราคา ไปสู่การ

แข่งขันเชิงการสร้างคุณค่าของสินค้าและบรกิาร  
2) มีคลังทรัพยากรสารสนเทศเพือ่เก็บรวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้ในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชน

สามารถเข้าถึงและสามารถเรยีกข้อมูลมาใชห้รือน าไปวิเคราะห์ต่อยอดได้อย่างสะดวกง่ายดาย 
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 

 
กลยุทธ ์ แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย/มาตรการ 

4.1 พัฒนาระบบบริหารและบริการ
งานวิจัย (e-Research) 
 

1) สนันสนุนการให้บริการวรสารวิจยั ฐานขอ้มูลบรรณานกุรม 
สาระสังเขป และการอ้างอิง (e-Journals) 

2) สนันสนุนการให้บริการคลังข้อมูลทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 
(Intellectual Repository) 

3) ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 
(Research Management System) 

4) ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบริหารงานบริการของมหาวิทยาลัย 
(Academic Services Management System) 
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ชื่อตัวช้ีวัด 
หน่วย 
นับ 

ข้อมูลฐาน 
ตั้งต้น 

ค่าเป้าหมาย 
2557 2558 2559 2560 2561 

1. มีนโยบายการพัฒนาระบบ
สารสนเทศสนบัสนุนการการ
บริหารงานวิจัยและการบริการ
ทางวิชาการ 

แผน - 1 1 1 1 1 

2. มีแผนปฏิบัตกิารด้านพัฒนาระบบ
สารสนเทศสนบัสนุนการการ
บริหารงานวิจัยและการบริการ
ทางวิชาการ 

ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ตามแผน 

- 80 80 80 80 80 

3. มีกระบวนการในการดูแล
บ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ
สนับสนุนการการบริหารงานวิจัย
และการบริการทางวิชาการตาม
แผนปฏิบัตกิาร 

ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ตามแผน 

- 80 80 80 80 80 

4. จ านวนระบบและข้อมูล
สารสนเทศทีส่นับสนุนงานวิจัย 

ระบบงาน/ 
ระบบขิ้มูล 

2 2 3 3 4 4 

5. จ านวนผู้เขา้ใช้บริการวรสารวิจยั 
ฐานข้อมูลบรรณานุกรม 
สาระสังเขป และการอ้างอิง 

ครั้ง 500 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 

6. จ านวนผู้เขา้ใชร้ะบบคลังข้อมูล
ทางวิชาการ 

ครั้ง 100 200 300 400 500 600 

7. จ านวนอัตราการเข้าใช้งานระบบ
สารสนเทศสนบัสนุนการการ
บริหารงานวิจัยและการบริการ
ทางวิชาการทุกระบบ 

ครั้ง/ระบบ 100 200 300 400 500 600 

8. ผลการประเมินความพึงพอใจการ
ใช้งานระบบสารสนเทศสนับสนุน
การการบริหารงานวิจัยและการ
บริการทางวิชาการ 

ระดับ 
คะแนน 

- 3.51 3.52 3.53 3.54 3.55 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5. เพิม่ประสิทธิภาพและประสิทธผิลการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กรโดยใช้
เทคโนโลยกีารประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Digital Analytics) 

เป้าประสงค ์
สร้างระบบบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ โดยใชเ้ทคโนโลยีการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร 
 

เป้าหมาย 
1) มีระบบบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการองค์กร 
2) สร้างระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ด้วยเทคโนโลยดีิจิทัลอย่างโปร่งใสและปิดช่องทางในการ

คอรัปช่ัน 
 

กลยุทธ ์ แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย/มาตรการ 
5.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

เชิงกลยุทธ ์
(e-Strategy) 

 

1) สร้างระบบสารสนเทศเพ่ือช่วยในการตัดสินใจและการวาง
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (Business Intelligence) 

2) สร้างระบบสารสนเทศเพ่ือการเฝ้าระวังการด าเนินงานตามแผนกล
ยุทธ์มหาวิทยาลัย (Strategic Monitoring System) 

5.2 พัฒนาระบบประมวลผลข้อมูล 
ขนาดใหญ ่(Big Data) 

1) สนับสนุนและพัฒนาระบบงานการวางแผนทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัย (Enterprise Resource Planning) 

2) เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลระบบงานการบริหารทรัพยากร
มนุษย ์(Human Resource Management) 

3) สนับสนุนและพัฒนาระบบงานการวางแผนและการบรหิาร
งบประมาณ (Budget Planning & Management) 

4) สนับสนุนและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารอาคารและ
สถานที่ (Building Information Management) 

5) สนับสนุนและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
(Management Information System) 

6) สนับสนุนการพัฒนาระบบทะเบียนนักศึกษา (e-Registration) 
5.3 พัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
(Quality Assurance) 

 

1) สนับสนุนและพัฒนาระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (IQA) 
2) สนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษา (CheQA) 
3) สนับสนุนและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมิน  

(e-Assessment) 
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ชื่อตัวช้ีวัด 
หน่วย 
นับ 

ข้อมูลฐาน 
ตั้งต้น 

ค่าเป้าหมาย 
2557 2558 2559 2560 2561 

1. มีนโยบายการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพือ่เพ่ิมประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการบริหาร
จัดการองค์กร 

แผน - 1 1 1 1 1 

2. มีแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา
และการใช้สารสนเทศเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
บริหารจัดการองค์กร  

ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ตามแผน 

- 80 80 80 80 80 

3. มีกระบวนการในการดูแลข้อมูล
และการบ ารุงรักษาระบบ
สารสนเทศตามแผนปฏิบัติการ 

ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ตามแผน 

- 80 80 80 80 80 

4. จ านวนระบบงานที่พัฒนาและ
ปรับปรุงเสร็จภายในเวลาที่
ก าหนด 

ระบบงาน 2 2 3 3 4 4 

5. จ านวนหน่วยงานที่มีความร่วมมือ
ในการใช้งานระบบสารสนเทศ 

หน่วยงาน 12 13 14 15 16 17 

6. จ านวนอัตราการเข้าใช้งานระบบ
สารสนเทศทุกระบบตาม
แผนปฏิบัติการ 

ครั้ง/ระบบ 500 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 

7. ผลการประเมินความพึงพอใจการ
ใช้งานระบบสารสนเทศตาม
แผนปฏิบัติการ 

ระดับ 
คะแนน 

- 3.51 3.52 3.53 3.54 3.55 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6. เพิม่ทรัพยากรและช่องทางการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานด้าน ไอซีทีด้วยเทคโนโลยี
ดิจทิัล (Digital Infrastructure) 

เป้าประสงค ์
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีที่มีมาตรฐานและทันสมยัด้วยเทคโนโลยดีิจทิัล  
 

เป้าหมาย 
1) มีโครงสร้างพื้นฐานไอซีทีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านการบริหาร การศึกษา และการวจิัย 

ครอบคลุมและทั่วถึงทั้งองค์กร 
2) มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารให้เป็นระบบเครือข่ายอัจฉริยะและรองรับการเชื่อมต่อ

จากอุปกรณ์พกพาส่วนตัว  
3) มีการเช่ือมโยงเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมไปทกุพื้นที ่มีความเช่ือถือได้สูง สามารถ

รองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในอนาคต  
4) ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสีเขียว ลดภาระการด าเนินการด้านโครงสร้างและการบริการ

พื้นฐานทางไอซีทีของหน่วยงานย่อยภายในมหาวิทยาลัย  
 

กลยุทธ ์ แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย/มาตรการ 
6.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
(e-Infrastructure) 

 

1) ปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยให้รองรับการน า
อุปกรณ์ไอทีส่วนตัวใช้ในการท างาน (Bring Your Own Device) 

2) ปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยให้รองรับการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตโพรโตคอลรุ่นที่หก (IPv6) 

3) จัดให้มีบริการระบบบัญชีผู้ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ข้าม
มหาวิทยาลัย (Eduroam) 

4) จัดให้มีบริการระบบการน าเสนอการประชุมแบบเสมือนจริง 
(TelePresence) 

5) จัดให้มีบริการระบบโทรศัพท์ผ่านเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต  
(IP Telephony) 

6) จัดให้มีบริการระบบกล้องรักษาความปลอดภัยผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต (IP Security Cameras) 

7) ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสรเทศและ
การสื่อสาร (ICT Security) 

8) ปรับปรุงการให้บริการศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเอง  
(Self-Access Center) 

9) ปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูลใหล้ดการใช้พลังงาน  
(Green Data Center) 

10) สร้างระบบเฝ้าระวังเครือข่ายคอมพิวเตอร์อัจฉริยะ  
(Operational Intelligence Monitoring System) 

11) จัดให้มีระบบการบริการและการบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ (Services & Maintenance) 
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ชื่อตัวช้ีวัด 
หน่วย 
นับ 

ข้อมูลฐาน 
ตั้งต้น 

ค่าเป้าหมาย 
2557 2558 2559 2560 2561 

1. มีนโยบายการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานไอซีทีและการรักษาความ
ปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานไอซีท ี

แผน - 1 1 1 1 1 

2. มีแผนปฏิบัตกิารด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานไอซีที 

ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ตามแผน 

- 80 80 80 80 80 

3. มีมาตรการส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีสีเขยีว  

แผน - 1 1 1 1 1 

4. มีกระบวนการในการดูแล
บ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ไอซีท ี

ร้อยละ 
ความส าเร็จ 
ตามแผน 

- 80 80 80 80 80 

5. สถิติการใช้งานโครงสร้างพ้ืนฐาน
ไอซีท ี

ปริมาณ 
ข้อมูลจราจร 
เฉลี่ยต่อป ี
(Mbps) 

250 
(Mbps) 

260 
(Mbps) 

270 
(Mbps) 

280 
(Mbps) 

290 
(Mbps) 

300 
(Mbps) 

6. ผลการประเมินความพึงพอใจการ
ใช้งานโครงสร้างพื้นฐานไอซีที 

ระดับ 
คะแนน 

- 3.51 3.52 3.53 3.54 3.55 
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ความสัมพันธ์ระหว่ายุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับยุทธศาสตรด์้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ มาตรการ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ 
1. พัฒนาความเข้มแข็ง

ในการจัดการศึกษา
ให้บัณฑิตมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานพร้อม
เข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

1.1 จัดการศึกษาด้าน
วิชาชีพและ
เทคโนโลยีที่
สามารถแข่งขันได้
ในระดับอาเซียน/
นานาชาติ 

1.2 ผลิตบัณฑิตให้เป็น
คนดี คนเก่ง และมี
ทักษะในการ
ด ารงชีวิตที่ดี 

1. พัฒนาการจัด
การศึกษาที่เน้นความ
เป็นเลิศทางวิชาการ
และความเชี่ยวชาญใน
วิชาชีพ 

1. ยกระดับคุณภาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอนของบัณฑิตมืออาชีพ
ให้มีสมรรถนะวิชาชีพ ตาม
มาตรฐานอาเซียน/สากล 

2. พัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้
ดิจิทัลเพื่อบูรณาการเข้ากับ
การเรียนการสอนสมัยใหม่ 
(Digital Content) 

2.1 พัฒนาคุณภาพหลักสูตร
และการเรียนการสอน 
(Smart Learning) 

 

1) ปรับปรุงคณุภาพระบบการเรียนการสอนแบบ 
อีเลิร์นนิ่ง (e-Learning) 

2) ปรับปรุงคณุภาพระบบการเรียนการสอนแบบ
โมบายเลิร์นนิ่ง (m-Learning) 

3) ผลักดันให้เกิดการสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Courseware) 

4) สนับสนุนการสร้างหลักสูตรออนไลน์ระบบเปิด
ที่รองรับผูเ้รียนจ านวนมาก 
(Massive Open Online Course)  

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ 

 

2. พัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้
ดิจิทัลเพื่อบูรณาการเข้ากับ
การเรียนการสอนสมัยใหม่ 
(Digital Content) 

2.2 พัฒนาทรัพยากรการ
เรียนรู้ดิจิทัล 
(Smart Library) 

 

1) ปรับปรุงคณุภาพระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
(Automation Library) 

2) เพิ่มจ านวนทรัพยากรหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Book) 

3) ผลักดันให้เกิดการใช้งานฐานข้อมูลอ้างอิงการ
วิจัยเพิ่มมากขึ้น (Reference Databases) 

3. พัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาที่สะท้อนอัต
ลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 

2. พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะ  
Soft Skill ตรงตามอัตลักษณ์     
ของมหาวิทยาลัย 

1. เพิ่มศักยภาพและพัฒนา
บุคลากรโดยใช้นวัตกรรม
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
(Digital Academic) 

1.1 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
(Smart Student) 

 

1) สนันสนุนให้นักศึกษาผ่านการทดสอบ
มาตรฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(IT Professional Certification) 

2) สนันสนุนให้นักศึกษาผ่านการทดสอบทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษ 
(English Language Competency) 

3) เพิ่มจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ
ให้บริการนักศึกษา (Computer Lab) 

4) สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนของ
ห้องปฏิบัติการทางภาษา (Language Hub) 
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ความสัมพันธ์ระหว่ายุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับยุทธศาสตรด์้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ มาตรการ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ 
2. พัฒนาความเข้มแข็ง

งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่มี
คุณภาพเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

2.1 จ านวนผลงานวิจัย
และงาน
สร้างสรรค์ที่ได้
มาตรฐาน มี
คุณภาพและน าไป
ต่อยอดได้ 

4. พัฒนางานวิจัยเชิง
สร้างสรรค์ 

2. พัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ
ตอบสนองความต้องการของสังคม 

4. สร้างระบบนิเวศดิจิทัล
งานวิจัยเพื่อบูรณาการเข้า
กับการบริหารจัดการ
งานวิจัยและบริการวิชาการ 
(Digital Research)  

4.1 พัฒนาระบบบริหารและ
บริการงานวิจัย 
(e-Research) 
 

1) สนันสนุนการให้บริการวรสารวิจยั ฐานข้อมูล
บรรณานุกรม สาระสังเขป และการอ้างอิง  
(e-Journals) 

2) สนันสนุนการให้บริการคลังข้อมูลทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย (Intellectual Repository) 

3) ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบริหารงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัย 
(Research Management System) 

4) ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบริหารงานบริการ
ของมหาวิทยาลัย (Academic Services 
Management System) 

 
3. พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยเพื่อ

ความเป็นเลศิ 
1. เพิ่มศักยภาพและพัฒนา

บุคลากรโดยใช้นวัตกรรม
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
(Digital Academic) 

1.5 พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 
(Center of Excellence) 

 

1) สนันสนุนการให้บริการศูนย์สอบวัดมาตรฐาน
ความรู้สากล (Pearson Authorised Test 
Center) 

2) สนันสนุนการให้บริการศูนย์บริการทดสอบ
เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง (Tx Lab) 

3) สนันสนุนการเรียนการสอนของห้องปฏิบัติการ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
(Cisco Networking Academy Lab) 
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ความสัมพันธ์ระหว่ายุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับยุทธศาสตรด์้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ มาตรการ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ 
3. สร้างความเข้มแข็ง

ของการบริหาร
จัดการและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสู่
ความ เป็นเลิศ 

3.1 มีระบบบริหาร
จัดการที่คล่องตัว 
ยืดหยุ่นและมี
ประสิทธิภาพ 

 

5. พัฒนาบุคลากรเพื่อให้
เป็นทรัพยากรบุคคลที่
มีคุณภาพและมีคุณค่า
ของมหาวิทยาลัย 

1. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 
 

5. เพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการบริหาร
จัดการและการพัฒนา
องค์กรโดยใช้เทคโนโลยีการ
ประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Digital Analytics)  

5.2 พัฒนาระบบประมวลผล
ข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Big Data) 

2) เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลระบบงาน
การบริหารทรัพยากรมนุษย์  
(Human Resource Management) 

2. พัฒนาอาจารย์ทางด้านวิชาการ/
วิชาชีพ 

1. เพิ่มศักยภาพและพัฒนา
บุคลากรโดยใช้นวัตกรรม
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
(Digital Academic) 

1.2 พัฒนาคุณภาพบุคลากร
สายวิชาการ  
(Smart Lecturer) 

 

1) จัดให้มีการฝึกอบรมและทดสอบความช านาญ
ด้านไอซีทีแก่บุคลากรสายวิชาการ  
(ICT Proficiency) 

2) สนันสนุนการฝึกอบรมและทดสอบความ
ช านาญด้านภาษาอังกฤษแก่บุคลากรสาย
วิชาการ (English Language Proficiency) 

3) สนันสนุนการเรียนการสอนของห้องเรียน
อัจฉริยะ (Smart Classroom) 

4) สนันสนุนการเรียนการสอนของห้องเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Classroom) 

3. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 1. เพิ่มศักยภาพและพัฒนา
บุคลากรโดยใช้นวัตกรรม
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
(Digital Academic) 

1.3 พัฒนาคุณภาพบุคลากร
สายสนับสนุน 
(Smart Personal) 

 

1) จัดให้มีการฝึกอบรมและทดสอบทักษะด้าน
ไอซีทีแก่บุคลากรสายสนับสนุน 
(ICT Competency) 

2) สนันสนุนการฝึกอบรมและทดสอบทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษแก่บุคลากรสายสนับสนุน 
(English Language Competency) 
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ความสัมพันธ์ระหว่ายุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับยุทธศาสตรด์้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ มาตรการ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ 
   4. น าการจัดการความรู้มาใช้เป็น

เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร 
1. เพิ่มศักยภาพและพัฒนา

บุคลากรโดยใช้นวัตกรรม
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
(Digital Academic) 

1.4 พัฒนาคุณภาพระบบการ
จัดการความรู้ 
(Smart Knowledge) 

 

1) สนันสนุนการใช้งานเว็บล็อกการจัดการความรู้ 
(KM Blog) 

2) สนันสนุนการใช้งานเว็บล็อกชุมชนแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (KM CoP) 

3) สนันสนุนการสร้างองค์ความรู้ให้อยู่ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Knowledge) 

4) สนันสนุนการสร้างแผนที่ความรู้ 
(Knowledge Mapping) 

  7. บริหารจัดการสู่องค์กร
คุณภาพและม ี      
ธรรมาภิบาล 

1. บริหารจัดการ มทร.พระนคร เพื่อ
มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีคุณภาพและ
ธรรมาภิบาล 

5. เพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการบริหาร
จัดการและการพัฒนา
องค์กรโดยใช้เทคโนโลยีการ
ประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Digital Analytics)  

5.1 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการเชิงกลยุทธ์ 
(e-Strategy) 

 

1) สร้างระบบสารสนเทศเพื่อช่วยในการตัดสินใจ
และการวางยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
(Business Intelligence) 

2) สร้างระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 
(Strategic Monitoring System) 

4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ 
ทั้งทางกายภาพและทางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการและสนับสนุนภารกิจ
ทุกด้านของ มทร.พระนคร ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. เพิ่มทรัพยากรและช่องทาง
การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน
ด้าน ไอซีทีด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital 
Infrastructure) 

 

6.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
(e-Infrastructure) 

 

1) ปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอรข์อง
มหาวิทยาลัยให้รองรับการน าอุปกรณ์ไอที
ส่วนตัวใชใ้นการท างาน 
(Bring Your Own Device) 

2) ปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอรข์อง
มหาวิทยาลัยให้รองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ต
โพรโตคอลรุ่นที่หก (IPv6) 

3) จัดให้มีบริการระบบบัญชีผู้ใช้เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ข้ามมหาวิทยาลัย (Eduroam) 
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ความสัมพันธ์ระหว่ายุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับยุทธศาสตรด์้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ มาตรการ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ 
      4) จัดให้มีบริการระบบการน าเสนอการประชุม

แบบเสมือนจริง (TelePresence) 
5) จัดให้มีบริการระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต (IP Telephony) 
6) จัดให้มีบริการระบบกล้องรักษาความปลอดภัย

ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
(IP Security Cameras) 

7) ปรับปรุงระบบรกัษาความปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีสารสรเทศและการสื่อสาร  
(ICT Security) 

8) ปรับปรุงการให้บริการศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเอง 
(Self-Access Center) 

9) ปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูลให้ลดการใช้พลังงาน 
(Green Data Center) 

10) สร้างระบบเฝ้าระวังเครือข่ายคอมพิวเตอร์
อัจฉริยะ (Operational Intelligence 
Monitoring System) 

11) จัดให้มีระบบการบริการและการบ ารุงรักษา
อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
(Services & Maintenance) 
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ความสัมพันธ์ระหว่ายุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับยุทธศาสตรด์้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ มาตรการ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ 
 3.2 มีระบบประกัน

คุณภาพสู่ความเป็นเลิศ
ทางการศึกษา 

7. บริหารจัดการสู่องค์กร
คุณภาพและม ี      
ธรรมาภิบาล 

7. ประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้
เกณฑ์การประเมินพื้นฐานของ 
สกอ. สมศ และ กพร. 

5. เพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการบริหาร
จัดการและการพัฒนา
องค์กรโดยใช้เทคโนโลยีการ
ประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Digital Analytics)  

5.3 พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
(Quality Assurance) 

 

1) สนับสนุนและพัฒนาระบบติดตามการพัฒนา
คุณภาพภายใน (IQA) 

2) สนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา (CheQA) 

3) สนับสนุนและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
ประเมิน (e-Assessment) 

 
8. บริหารการเงินของ มทร.พระนคร 

ให้เกิดความคุ้มค่าและมี
ประสิทธิภาพ 

5. เพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการบริหาร
จัดการและการพัฒนา
องค์กรโดยใช้เทคโนโลยีการ
ประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Digital Analytics)  

5.2 พัฒนาระบบประมวลผล
ข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Big Data) 

1) สนับสนุนและพัฒนาระบบงานการวางแผน
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย  
(Enterprise Resource Planning) 

3) สนับสนุนและพัฒนาระบบงานการวางแผน
และการบริหารงบประมาณ  
(Budget Planning & Management) 

4) สนับสนุนและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารอาคารและสถานที่  
(Building Information Management) 

5) สนับสนุนและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร  
(Management Information System) 
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ความสัมพันธ์ระหว่ายุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับยุทธศาสตรด์้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ มาตรการ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ 
4. ส่งเสริมการให้บริการ

วิชาการและการ
พัฒนาอาชีพ 

4.1 เป็นแหล่ง
ให้บริการวิชาการ
วิชาชีพที่ได้
มาตรฐานเป็นที่
ยอมรับของสังคม 

8. บริการวิชาการที่มี
ศักยภาพในการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน 

1. พัฒนางานบริการวิชาการที่สร้าง
มูลค่าเพิ่มและพัฒนาสังคมอย่าง
ยั่งยืน 

3. พัฒนาวัฒนธรรมการท างาน
ขององค์กรไปสู่การเป็น
สังคมดิจิทัลที่มีคุณภาพ 
(Digital Society) 

 

3.1 พัฒนาระบบงานการ
ให้บริการอิเล็กทรอนิกส ์
(e-Services) 

1) เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้งาน
ระบบบัญชีผู้ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์  
(e-Passport) 

2) เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้งาน
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์ 
(e-Document) 

3) เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้งาน
ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) 

4) เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้งาน
เว็บโฮสติ้ง (e-Hosting) 

5) เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้งาน
เว็บล็อก (e-Weblog) 

6) เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้งาน
ระบบขอสิทธิการใช้ซอฟต์แวรข์อง
มหาวิทยาลัย (e-Licensing) 

7) เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้งาน
ระบบปฏิทินการประชุม/สัมมนา  
(e-Calendar) 

8) สนันสนุนการด าเนินงานสถานีวิทยุออนไลน์
ของมหาวิทยาลัย (e-Radio) 

9) สนันสนุนการให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ของ
มหาวิทยาลัย (e-Social Media) 

10) สร้างศูนย์เชื่อมโยงบริการอัจฉริยะ  
     (Smart Service center) 
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ความสัมพันธ์ระหว่ายุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับยุทธศาสตรด์้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ มาตรการ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ 
   3. พัฒนาระบบบริหารงานบริการ

วิชาการที่มีประสิทธิภาพ  
5. เพิ่มประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลการบริหาร
จัดการและการพัฒนา
องค์กรโดยใช้เทคโนโลยีการ
ประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Digital Analytics)  

5.2 พัฒนาระบบประมวลผล
ข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Big Data) 

6) สนับสนุนการพัฒนาระบบทะเบียนนักศึกษา 
(e-Registration) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


