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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2556-2559 
 
วิสัยทัศน์ : “มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้เทคโนโลยีเป็นกลไกในการขับเคลื่อน เพ่ือมุ่งสู่การเป็น 

    มหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University)” 
 

พันธกิจ : 
1. Infrastructure Development (Hardware)  
บริหารจัดการและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยพัฒนาเครือข่ายการ

สื่อสารความเร็วสูง มีการกระจายอย่างทั่วถึง มั่นคงปลอดภัย มีเสถียรภาพ คุ่มค่า ทันสมัย  ได้มาตรฐานสากล เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดทั้งในด้านการวิจัย การเรียนการสอน และการบริหาร อีกทั้งเพ่ือให้ประชาคมสามารถเข้าถึงความรู้  
สร้างภูมิปัญญาและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสังคม 

 

2. Application Development (Software) 
จัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศ และบูรณาการเพ่ือให้เกิด การใช้งานระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุน การบริหาร

จัดการทางการ วิจัย การเรียนการสอน การบริการวิชาการ การสื่อสาร และ การปฏิบัติงาน ตามพันธกิจอ่ืนๆของ
มหาวิทยาลัย  

 

3. Personal Development (Peopleware)   
พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มี สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT Competency) และยกระดับ ความรู้

ความสามารถในการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  (IT Literacy) อย่างมีประสิทธิภาพ มีวิจารณญาณ รู้เท่าทัน มี
คุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือร่วมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเป็นปัญญาของแผ่นดิน ( Wisdom of the Land) และ
มหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University) 

 

4. Resource Management   
บริหารจัดการทรัพยากรด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีคุณภาพ  คุ้มค่า  และมีการใช้งานที่

เหมาะสมเพียงพอต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาคมในทุกภาคส่วน เพ่ือสนับสนุนให้
เกิดความร่วมมือในการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างมีธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับทิศทาง
และเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
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ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน “ใช้การน าเทคโนโลยีขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่ World Class University” 
    (4 Strategies for driving MU to World Class University) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เพ่ิมประสิทธิภาพระบบเครือข่ายสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์ (Infrastructure Networking &  
System) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบสารสนเทศให้รองรับการด าเนินงานทุกพันธกิจ (Software & Application) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างมาตรฐานการพัฒนาและให้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Standardization) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เพ่ิมสมรรถนะและสร้างความเข้มแข็งของประชาคมมหิดลด้าน ICT (ICT Competency &  

Proficiency) 
 
 
 

ICT Strategic Model 
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เป้าหมายการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ภายใน 4 ปี (พ.ศ. 2556-2559) 
ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์หลัก เป้าหมาย/ Corporate KPI กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
เครือข่ายส่ือสารและระบบคอมพิวเตอร์ 
(Infrastructure Networking & System) 
เป้าประสงค์หลัก 
เพ่ือสร้างความสามารถให้กับทุกส่วนงานในการ
สื่อสาร การเชื่อมโยงและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 
มีเสถียรภาพ และมั่นคงปลอดภัย (Enhancing 
Communication and Information Adequacy) 

1. ขนาด External Bandwidth ไม่น้อยกว่า 4 GB  
2. Wireless Access Point ครอบคลุมพ้ืนที่มากกว่าร้อยละ 90 ของ
พ้ืนที่การใช้งานทั้งมหาวิทยาลัยและสามารถรองรับ Mobile Device 
ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วในอนาคต 
3. จ านวนครั้งในการเกิดอุบัติการณ์ Unplanned Network 
Downtime โดยเฉลี่ยมีแนวโน้มลดลง 
4. จ านวน Electronic Database อยู่ใน 2 อันดับแรกของประเทศ 
5. มีการน าระบบ Teleconference มาใช้ส าหรับการประชุมระดับ
มหาวิทยาลัยเพื่อลดการเดินทางที่ไม่จ าเป็น 
 

1. ก าหนด Master Plan ด้าน Infrastructure ที่
สอดคล้องกับการใช้งานและแผนการพัฒนา Software 
และ Application โดยค านึงถึงโอกาสความก้าวหน้า
ด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาคุณภาพ 
2. น าระบบ Monitoring System มาใช้เพ่ือสนับสนุน
การท างานในเชิงรุก (Pro-Active System) 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสารสนเทศ
ในรูปแบบ Cloud System เพ่ือให้เกิดการจัดสรร
ทรัพยากรที่คุ้มค่า 
4.ปรับปรุงระบบสารสนเทศไปสู่ Unified 
Authentication System (Single Sign-On, Role 
Based Management System) 
5. ผลักดันให้เกิด Transformation of e-Learning 
(Learning System) 
6. ปรับปรุงและขยายโอกาสการใช้งานระบบ
สารสนเทศที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์หลัก เป้าหมาย/ Corporate KPI กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบสารสนเทศให้
รองรับการด าเนินงานทุกพันธกิจ (Software & 
Application) 
เป้าประสงค์หลัก 
1. เพ่ือสร้างระบบการบริหารจัดการข้อมูล ให้มี
ข้อมูลที่เพียงพอต่อการน าไปใช้ในการตัดสินใจ 
(Direction to Management by Information) 
2. เพ่ือน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุน 
Core Services ของมหาวิทยาลัย (การศึกษา การ
วิจัย การบริการวิชาการ และการบริหาร) 

1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา การวิจัย และระบบ
สารสนเทศอ่ืนๆ ที่สามารถให้ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือการบริหารที่
เชื่อถือได้และทันการณ์ 
2. ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้วยระบบ Webometrics Ranking 
มีแนวโน้มที่ดีข้ึน 

1. พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้ระบบ 
Management Information System (MIS) เพ่ือมุ่งสู่
ระบบ Business Intelligence (BI) 
2. พัฒนาระบบ Campus Management System 
เพ่ือการบริหารจัดการด้านการศึกษา 
3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการวิจัย (e-
RIS) 
4. ปรับปรุงโครงสร้าง Website ของมหาวิทยาลัยตาม
มาตรฐาน Webometrics 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างมาตรฐานการพัฒนาและ
ให้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Standardization) 
เป้าประสงค์หลัก 
1. เพ่ือยกระดับการบริหารงานเทคโนโลยี
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบและมี
มาตรฐาน 
2. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย  
 

1. มีระบบสารสนเทศหรือกระบวนการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
จากองค์กรภายนอก หรือเป็น Best Practice  
2. มีนโยบายและแนวปฏิบัติความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย และนโยบายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
 

1. ผลักดันให้เกิด Best Practice ผ่าน Software 
Implementation 
2. มุ่งปรับปรุงกระบวนการท างานด้าน ICT ของทุก
ส่วนงานให้ได้การรับรองมาตรฐานจากองค์กรภายนอก 
(ISO, CMMI, ITIL)  
3. ประยุกต์ใช้มาตรฐานจากองค์กรภายนอกเพ่ือพัฒนา
ให้เกิดเป็นมาตรฐานภายใน (Internal Standard) 
4. จัดท านโยบายและแนวปฏิบัติความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศของมหาวิทยาลัย และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์หลัก เป้าหมาย/ Corporate KPI กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เพิ่มสมรรถนะและสร้างความ
เข้มแข็งของประชาคมมหิดลด้าน ICT (ICT 
Competency & Proficiency) 
เป้าประสงค์หลัก 
เพ่ือยกระดับสมรรถนะด้าน Information Literacy 
ของประชาคมมหิดล และเพ่ิมขีดความสามารถและ
สัดส่วนของบุคลากรทาง ICT ให้สูงขึ้นเพื่อความ
ยั่งยืน 

1. มีการก าหนดสมรรถนะด้าน ICT ของบุคลากรระดับต่างๆ ในแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และสามารถน าไปใช้งานกับทุกส่วนงาน
ภายในมหาวิทยาลัย 
2. มีการจัดตั้ง ICT Interest Group หรือม ีICT CoPs ในด้านต่างๆ 

1. สร้างความร่วมมือระหว่างส่วนงานที่มีความเข้มแข็ง
ด้าน ICT ของมหาวิทยาลัย (Networking and 
Community) 
2. ปรับปรุงระบบการประเมินบุคลากรให้มีเรื่องของ
สมรรถนะด้าน ICT (ICT Competencies) 

 


