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แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
1.บทน า 
 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิ พ.ศ. 
2561-2563 จัดท าขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาด้าน ICT ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้มีกรอบ
และสาระสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การด าเนินงานด้าน ICT ของกระทรวงศึกษาธิการ และแผน 
ICT ของชาติ เพื่อให้การด าเนินการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นองค์กรท่ีมี
การบริหารการจัดการท่ีดี โปร่งใส สามารถให้บริการทางวิชาการท่ีดีมีประสิทธิภาพ โดย
มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงการเข้ามีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ ท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย โดยการจัดท าแผนแม่บทคร้ังนี้เป็นการตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ ของการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ สังคมและ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ดังนั้นจึงมีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของแผน
แม่บท ICT ของมหาวิทยาลัยไว้ดังนี้ 

2.วิสัยทัศน์ (VISION) 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยชั้นน าด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีเพื่อ
ชุมชน สังคม ประเทศ และนานาชาติ 

3.พันธกิจ (MISSION) 

1. การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 
2. การสร้างงานวิจัยนวัตกรรม 
3. การบริการวิชาการสู่สังคมชุมชน 
4. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  อนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
5. บริหารจัดการท่ีทันสมัย  และมีธรรมาภิบาล 

 
 



 

4.ยุธศาสตร ์
ผังยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ 

 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความมั่นคงและบริหารจัดการ

ตนเองได้ 

กลยุทธ์ที่ 5.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิ ทัล (Digital 

University)  

 

วัตถุประสงค์ พัฒนาโครงสร้างข้อมูลพื้นฐานสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล เพื่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด ในด้านการเรียน การสอน การบริหาร และ การวิจัย  

 

เป้าหมาย  

1. พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อให้ตอบสนองต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยใน
ภาระกิจต่างๆ 

2. เพ่ือให้มีระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ในการอ้างอิง มีความน่าเชื่อถือของข้อมูลและทันสมัย 
มีเสถียรภาพในการท างาน และมีความมั่นคงในเรื่องข้อมูลข่าวสาร 

3. เพื่อให้หน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศ ได้อย่าง
สะดวก โดยมีข้อก าหนดของการเชื่อมต่อ 

4. เพ่ือสร้างระบบสารสนเทศ สนับสนุนการให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานภายนอก  
5. เพื่อสร้างระบบสารสนเทศ สนับสนุนข้อมูลของระบบประเมิน และ ประกันคุณภาพ

ของมหาวิทยาลัย 
6. เพ่ือให้ฐานข้อมูลเชื่อมต่อเป็นระบบเดียวกันในทุกวิทยาเขตและทุกหน่วยงาน 
7. เพ่ือก าหนดหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีเป็นผู้ให้บริการข้อมูลและผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล 
 

ตัวชี้วัด 

1. มีระบบสารสนเทศ ท่ีเป็นศูนย์สารสนเทศกลาง (data center) ท าหน้าท่ีจัดเก็บและ
ให้บริการข้อมูลกับหน่วยงาน 



2. ความพึงพอใจของหน่วยงานในการเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลและการใช้ข้อมูล 
3. สถิติการใช้งานระบบ 

 



ส่วนที ่2 

สถานภาพและสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย 
1. สถานภาพการพัฒนาและการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ 
1.1 ระบบสารสนเทศมีปัญหาในเรื่องการเชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศภายนอก 
1.2 ยังไม่มีการจัดท าฐานข้อมูลกลาง 
1.3 ยังขาดฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ 
1.4 สารสนเทศที่ได้รับไม่ถูกต้อง ไม่ทันสมัย 
1.5 หน่วยงานแต่ละแห่งไม่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลร่วมกัน 
1.6 มหาวิทยาลัยไม่สามารถน าข้อมูลมาใช้เพ่ือการวางแผน การบริหาร และประกอบการตัดสินใจ 
1.7 โครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบการเชื่อมต่อ
และเทคโนโลยีที่ใช้ 
 
2. สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.1 สถานภาพด้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ 
- อาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้งานคอมพิวเตอร์
หรือการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ในด้านการเรียนการสอน 
- การที่มหาวิทยาลัยมีศูนย์การศึกษาหลายแห่ง ท าให้ต้องมีของการกระจายของทรัพยากรด้านคอมพิวเตอร์ ซ่ึง
ยากในการดูแลรักษาและยังเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรทั้งหลายที่เก่ียวข้องหน่วยงานให้ความส าคัญเฉพาะ
การจัดซื้อฮาร์ดแวร์ แต่ละเลยที่จะพัฒนาสาระหรือระบบงาน 
- การจัดสรรทรัพยากรยังไม่มีประสิทธิภาพ ยังไม่มีการใช้งานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ 
- ขาดช่างเทคนิคคอยซ่อมบ ารุงและดูแล รักษา 
- เวลาการใช้งานก็ยังจ ากัดเฉพาะในเวลาราชการ 
2.2 สถานภาพด้านซอฟต์แวร์ 
- มหาวิทยาลัยขาดซอฟต์แวร์เพ่ือใช้ในด้านการเรียนการสอนและการบริหารงาน 
- แต่ละหน่วยงานจัดซื้อซอฟต์แวร์ตามความจ าเป็น เพ่ือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยยังไม่มีการวางแผนการใช้
งานร่วมกัน หรือการจัดซื้อในรูปลิขสิทธิ์รวมเพ่ือการประหยัดงบประมาณ 
- ซอฟต์แวร์บางส่วนมีการน ามาใช้งานโดยไม่ค านึงถึงเรื่องลิขสิทธิ์ทางปัญญา 
- ผู้ปฏิบัติการหรือผู้ใช้ซอฟต์แวร์ยังขาดความรู้และประสบการณ์ ท าให้ไม่สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิยังขาดบุคลากรที่มีความช านาญด้านการผลิตสื่อซอฟต์แวร์เพ่ือ
การเรียนการสอน 
 



2.3 สถานภาพด้านโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- โครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต้องมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
เชื่อมต่อและเทคโนโลยีที่ใช้ 
- บุคลลากรผู้ดูแลอุปกรณ์เครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายยังไม่เพียงพอ 
- ความต้องการใช้งานคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่ายของบุคลากรและนักศึกษาเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วท าให้
ระบบที่มีอยู่เดิมนั้นไม่สามารถรองรับได้ 
- อุปกรณ์บริหารจัดการช่องสัญญาณท่ีใช้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ครอบคลุม 
2.4 สถานภาพด้านบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ขาดแคลนบุคลากรในการบริหารและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ผู้ใช้งานยังขาดความรู้ การใช้คอมพิวเตอร์ยังเป็นการใช้แทนเครื่องพิมพ์ดีด ท าให้การใช้งานยังต่ ากว่า
ประสิทธิภาพที่เป็นจริง 
- ผู้สอนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถน าคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้งาน ด้านการเรียนการสอน 
- บุคลากรยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสาร เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท างาน 
- มหาวิทยาลัยยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ที่จะสนับสนุนและให้ค าปรึกษาในการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการเรียนการสอนของอาจารย์ทั้งระดับคณะและหน่วยงานต่างๆ 
- มหาวิทยาลัยยังไม่มีเกณฑ์มาตรฐาน ในการประเมินความรู้ ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ส าหรับ
อาจารย์ เจ้าหน้าที ่
- มหาวิทยาลัยยังขาดสื่อการเรียนรายบุคคลที่นักศึกษาสามารถศึกษาผ่านเครือข่ายเพ่ือเพ่ิมเติมความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากรทุกระดับ 
 
2.5 สถานภาพด้านข้อมูล 
- ระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย ในปัจจุบันมีความซับซ้อนในการจัดเก็บข้อมูลเนื่องจากขาดการวางระบบ
การจัดเก็บข้อมูล แต่ละหน่วยงานต่างจัดเก็บข้อมูลด้วยเครื่องมือที่แตกต่างกัน ท าให้ข้อมูลไม่ตรงกัน ไม่เป็น
ปัจจุบัน เกิดความซ้ าซ้อนและไม่สามารถน าไปใช้ในการบริหารจัดการ 
- การจัดซื้อซอฟต์แวร์เพ่ือใช้ในการพัฒนาระบบงาน และฐานข้อมูลยังขึ้นอยู่กับความจ าเป็นของแต่ละ
หน่วยงาน แต่เนื่องจากซอฟต์แวร์มีราคาค่อนข้างแพงดังนั้นมักจะไม่ได้รับอนุมัติตามงบประมาณที่ตั้งขอไป จึง
ท าให้ขาดซอฟต์แวร์ที่จะน ามาพัฒนาฐานข้อมูล 
- ยังไม่มีข้อสรุปในภาพรวมถึงการพัฒนาฐานข้อมูลกลางและฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 
2.6 สถานภาพด้านงบประมาณ 
- งบประมาณไม่เพียงพอในการจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ 
- งบประมาณไม่เพียงพอในการในการบ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 
 



2.7 สถานภาพด้านการบริหารจัดการ 
- ผู้บริหารส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ที่เพียงพอจะน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ 
- ผู้ปฏิบัติงานที่มีความช านาญ ในด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจให้กับผู้บริหารมีไม่เพียงพอ 
 
2.8 สถานภาพด้านการเรียนการสอน 
- การใช้อินเทอร์เน็ตช่วยเสริมในการเรียนการสอนยังน้อย 
- ขาดแคลนสาระที่จะสนับสนุนการเรียนรู้ 
- ไม่มีความรู้เพียงพอในการน าคอมพิวเตอร์มาใช้งาน 
- ผู้สอนส่วนใหญ่ยังไม่มีการน าคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้กับวิชาที่สอน 



ส่วนที่ 3 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
เป็นการวิเคราะห์เพ่ือให้มหาวิทยาลัยฯ น าข้อมูลและปัจจัยที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศจากการศึกษาพบว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีลักษณะใกล้เคียงกับการวิเคราะห์ของแผนแม่บท 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศและกระทรวงศึกษา ข้อแตกต่างจะเกิดจาก 
ลักษณะโครงสร้างการบริหารงานและวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยฯ สภาพแวดล้อมจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีดังนี้ 
 
จุดแข็ง (Strengths) 
1. มีระบบสื่อสารเครือข่ายภายนอกได้มากกว่า 1 ช่องทาง 
2. บุคลากรมีศักยภาพในการพัฒนาซอฟต์แวร์ เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ 
3. มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการประกอบการเรียนการสอน 
4. มีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย 
5. มีหน่วยงานพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. มีศูนย์บริการความรู้แก่บุคลากรทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7. มีระบบบริการอินเตอร์เน็ตแก่นักศึกษา บุคลากรและอาจารย์ ได้อย่างทั่วถึง 
8. ระบบอินทราเน็ตที่มีประสิทธิภาพ 
9. มีเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการศึกษา 
10. มีการกระจายการบริหารจัดการระบบเครือข่ายลงสู่คณะและภาควิชา 
11. มีห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) ที่ให้บริการแก่นักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ 
12. สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบห้องสมุด ThaiLIS ได้ 
13. สามารถเข้าใช้ Reference Database และ e-Book ของเครือข่ายห้องสมุด 
ระดับอุดมศึกษา 
14. บุคลากรมีความต้องการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 
15. มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะระบบเครือข่าย 



จุดอ่อน (Weakness) 
1. งบประมาณสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีจ ากัด 
2. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการศึกษายังไม่ได้รับการส่งเสริมอย่างเป็นระบบ 
3. ขาดบุคลากรประจ าในหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างไม่เอ้ือต่อการบริหารจัดการ 
5. ขาดงบประมาณในการจัดซื้อซอฟต์แวร์ที่มีลิขลิทธิ์ 
6. ขาดความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนและพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7. ขาดข้อมูล ระบบงาน ฐานข้อมูล ดัชนีชี้วัด และการบริหารจัดการฐานข้อมูล 
8. โครงสร้างการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนยังไม่เอ้ือต่อการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้งาน 
9. การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และการบริหารการจัดการยังเป็นไปอย่างไม่เต็ม 
ศักยภาพ 
 
โอกาส (Opportunities) 
1. มีนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับ Digital_Economy  
2. ความตื่นตัวในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ของคนไทยเพ่ิม 
3. การเติบโตของอุตสาหกรรมการสื่อสารแบบไร้สาย และ Broadband เปิดโอกาสให้เข้าถึงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้มากข้ึน 
4. มีการขยายตัวการให้บริการทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคมมากข้ึน 
5. มีการยอมรับวิธีการเรียนการสอนออนไลน์ในวงกว้าง 
6. การร่วมมือกันเป็นระบบเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ท าให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่กัน 
7. ความต้องการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการเรียนรู้และการบริหารจัดการมีเพ่ิมข้ึน 
8. เริ่มมีการผ่านกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
9. ภาครัฐและเอกชนไทยได้ลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศเป็นอย่างมาก 
10. มีหน่วยงานระดับชาติด าเนินการและสนับสนุนนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
11. วิสัยทัศน์ของผู้น าและผู้บริหารที่ให้ความส าคัญกับเทคโนโลยีสารสนเทศ มากขึ้น 
12. มีการพัฒนาประเทศไปสู่ เศรษฐกิจและสังคมฐานความรู้ (Knowledge-based Society/Economy) 
13. การมีมาตรฐานเปิดจ านวนมากและการเปิดเผยรหัสการเขียนโปรแกรมท่ัวไป 
14. การยอมรับการเรียนรู้ผ่าน e-Learning และการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ต 
15. มีโอกาสได้เรียนรู้ประสบการณ์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ จากต่างประเทศ 



ภัยคุกคาม (Threats) 
1. มีการแข่งขันการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพิ่มมากขึ้น 
2. มีการโจมตีและบุกรุกต่อระบบสารสนเทศท้ังจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
3. นักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ ขาดจิตส านึกในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้คุ้มค่า 
4. นักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ ขาดความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และความคุ้นเคยต่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. มีการละเมิดลิขสิทธิ์เนื้อหาในบทเรียนออนไลน์ 
6. การจัดท าแผนงบประมาณระยะปานกลางและระยะยาวไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว 
7. เทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์พัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
8. มีมหาวิทยาลัยออนไลน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เลือกศึกษาได้มากข้ึน 
9. ขาดแคลนบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แทบทุกประเภทในภาพรวมของประเทศ 
10. ขาดเอกภาพการพัฒนาและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ในสาขาต่างๆ ในภาพรวม 
11. สถาบันอุดมศึกษาอื่นมีความก้าวหน้าและความแข็งแกร่งด้านเทคโนโลยี และการตลาด 
ท าให้เกิดความเสียเปรียบในการแข่งขัน 


