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หลักการและเหตุผล
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลได กํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น ภ ายใต แ ผนยุ ท ธศาสตร ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ไว ว า
“มหาวิทยาลัยมหิดลมุงมั่นจะเปนมหาวิทยาลัยอยูในอันดับ ๑ ใน ๑๐๐ มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก ในป พ.ศ. ๒๕๗๓ (to be 1
in 100 World Class University)” โดยมีนโยบายสําคัญเพื่อสนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศนดังกลาว คือ พัฒนาใหมหาวิทยาลัยเปน
Digital University ตามยุทธศาสตรที่ ๔

ปัจจัยผลักดันหลัก
จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก ได้พจิ ารณาปั จจัยผลักดัน (Major Driving Forces) อาทิ Disruptive
Technology ที่อ าจส่ ง ผลกระทบต่ อ พัน ธกิจ หลัก และพัน ธกิจ สนั บ สนุ น ที่เ กี่ย วข้อ งกับ เทคโนโลยีส ารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ดังต่อไปนี้
1. Mobility
แนวโน้มสถานการณ์พบว่าผูใ้ ช้งาน เริม่ มีการเปลีย่ นแปลงรูปแบบการใช้งานจากใช้คอมพิวเตอร์ตงั ้ โต๊ะเป็ นใช้มอื
ถือ อุปกรณ์ Tablet หรืออุปกรณ์แสดงผลในรูปแบบต่างๆ มากขึน้ นอกจากนี้พฤติกรรมผูใ้ ช้งานไม่ได้มกี ารใช้งาน
ด้วยอุปกรณ์เดียว บางครัง้ มีการใช้งานหลายอุปกรณ์พร้อมกัน นอกจากนี้พฤติกรรมผูใ้ ช้งานอาจไม่จาํ เป็ นต้องใช้
งานในสถานทีท่ ํางาน ห้องเรียน หรือสถานศึกษาเท่านัน้ ผูใ้ ช้งานมีโอกาสเลือกใช้งานได้ทุกสถานทีแ่ ละทุกเวลา
เช่น อนาคตการศึกษา ผูเ้ รียนสามารถเลือกเรียนได้จากต่างประเทศ หรือผูเ้ รียนจากหลักสูตรหนึ่งสามารถเลือก
เรียนรายวิชานอกหลักสูตรได้ รวมทัง้ การสอบหรือการพัฒนาทักษะนักศึกษาต้องสามารถรองรับความหลากหลาย
ของผู้ใ ช้งานได้ โดยเฉพาะอย่า งยิ่งมหาวิทยาลัย มหิด ลมีส ถานที่ทํางานหลายแห่ง ดัง นัน้ การพิจ ารณาแผน
จําเป็ นต้องคํานึงถึงการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว ต้องคํานึงถึงการสร้าง Platform ทีส่ ามารถรองรับการเปลีย่ นแปลงได้
ในหลายรูปแบบ
2. Big Data รวมทัง้ Data Analytics
ณ ปั จจุบนั และแนวโน้มในอนาคต ข้อมูลจะถูกนํามาใช้ในการวิเคราะห์เพือ่ ประกอบการตัดสินใจมากขึน้ ยิง่ มีขอ้ มูล
หรือสารสนเทศประกอบการตัดสินใจมากและทันเวลาจะช่วยให้การตัดสินใจของผูบ้ ริหารมีความแม่นยํามากขึน้
ดังนัน้ การตัดสินใจของผูบ้ ริหารควรมีขอ้ มูลที่เป็ น Fact-based ประกอบการตัดสินใจเพื่อลดความเสีย่ งจากการ
บริหารจัดการจากความไม่แน่ นอน ข้อมูลที่นํามาใช้ในการวิเคราะห์อาจมีทงั ้ รูปแบบที่เป็ นโครงสร้าง เช่นจาก
ฐานข้อมูลทัง้ ในมหาวิทยาลัย ส่วนงาน หรือภายนอกมหาวิทยาลัย และข้อมูลในรูปแบบทีไ่ ม่เป็ นโครงสร้าง เช่น
ข้อความ รูปภาพ Social Media ทัง้ นี้ขอ้ มูลทีน่ ําเข้ามาใช้ในการวิเคราะห์อาจมีหลากหลายรูปแบบ และอาจมาจาก
หลายแหล่ง จึงต้องคํานึงการเข้าถึงข้อมูลหรือการเชื่อมต่อข้อมูลทีม่ คี วามหลากหลายเช่นกัน นอกจากนี้เนื่องจาก
ข้อมูลทีน่ ํามาใช้มปี ริมาณมาก ดังนัน้ ต้องมีแนวทางในการเลือกใช้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้อง การ Cleansing Data การเลือก
ข้อมูลทีเ่ หมาะสม การ Cluster Data สําหรับนําข้อมูลและสารสนเทศทีเ่ หมาะสมไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ
3. Automation of Knowledge Work รวมทัง้ Machine Learning และ AI
เนื่องจากข้อมูลทีใ่ ช้มปี ริมาณมาก การวิเคราะห์ขอ้ มูลอาจจําเป็ นต้องมีการ Cleansing Data การจัดกลุ่ม เพื่อให้
ข้อมูลมีความน่ าเชื่อถือและถูกต้อง นอกจากนี้อาจจําเป็ นต้องมีการวิเคราะห์ขอ้ มูลร่วมกับกลุ่มข้อมูลที่มคี วาม
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แตกต่ างกัน ซึ่งอาจจําเป็ นต้องทําให้เกิดการเรียนรู้ของข้อมูลโดยอัตโนมัติทงั ้ นี้อาจเป็ นรูปแบบ Pattern หรือ
รูป แบบที่ไ ม่เ ป็ น Pattern เพื่อ เพื่อ ช่ ว ยในการคาดการณ์ สนับ สนุ น การตัด สิน ใจของผู้บริหารอย่า งทันท่วงที
นอกจากนี้อาจนํา AI มาช่วยลดกระบวนการทํางานที่ซ้าํ ซ้อน เช่น การตอบปั ญหา Help Desk/ FAQ ผ่านระบบ
Chatbot หรือการนํ าใช้ร่วมกับ Image Processing หรือ Text Recognition ในการแปลความหมายรูปภาพ การ
ยืนยันข้อมูลตัวตน หรือประยุกต์การใช้ Manual เป็ น Automatic แทน ดังนัน้ การนํา Automation of Knowledge
Work อาจถูกนํ าไปใช้เพื่อสนับสนุ นการตัดสินใจของผู้บริหาร หรือนํ าไปใช้ในการสนับสนุ นกระบวนการทํางาน
ต่างๆ หรือสนับสนุนพันธกิจหลักขององค์กรได้
4. Internet of Things (IoT)
เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทําให้การส่งข้อมูลสามารถทําแบบเรียลไทม์ได้ง่ายขึน้ ทําให้สามารถศึกษา
พฤติกรรมของผูใ้ ช้งานและออกแบบการใช้งานให้เหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้งานได้ เช่น การสํารวจการกระ
จายตัว หรือ การอยู่ร วมของนัก ศึก ษาผ่ า นเครือ ข่ า ยได้โ ดยจับ สัญ ญาณเมื่อ มีก ารเปิ ด สัญ ญาณ WIFI ที่ใ ช้ใ น
มหาวิทยาลัย ทําให้มหาวิทยาลัยสามารถรับข้อมูลทีม่ คี วามแม่นยํา ถูกต้อง และให้การดูแลนักศึกษาหรือผูใ้ ช้งาน
ได้อย่างทัวถึ
่ งและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้สามารถนํ าเทคโนโลยี IoT เชื่อมต่ อกับฐานข้อมูลมาประยุกต์ใน
กิจกรรมการทํางานต่างๆ เพื่อให้ชวี ติ การทํางานมีความสะดวกและง่ายขึน้ รวมทัง้ สามารถนําข้อมูลมาวิเคราะห์
เพื่อตอบโจทย์ผใู้ ช้งานได้ดขี น้ึ
5. Augmented Reality (AR) และ Virtual Reality (VR)
เทคโนโลยีความเป็ นจริงเสริม (Augmented Reality : AR) และความเป็ นจริงเสมือน (Virtual Reality : VR) ถูก
นํามาประยุกต์ในแวดวงต่างๆอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในวงการการศึกษาสอดคล้องกับข้อเสนอแนะ
จากผู้ประเมินหลักสูตร AUNQA จากนานาชาติ เนื่องจากสามารถสร้างประสบการณ์ หรือสร้างความประทับใจ
ให้กบั ผู้ใช้งานได้เป็ นอย่างดี ประกอบกับรูปแบบของการค้นคว้าหาความรู้ในปั จจุบนั ที่ไม่ยดึ ติดอยู่เพียงแค่ใน
หนังสือหรือตําราเท่านัน้ เน้นผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลางของการเรียนรู้ จึงจําเป็ นต้องเอือ้ อํานวยหรือสร้างบรรยากาศ
ทางการเรียนรูอ้ ย่างเหมาะสม นอกจากนี้ AR หรือ VR สามารถนําไปช่วยในการอธิบายขัน้ ตอนหรือกระบวนการ
ทํางานต่างๆ ให้สามารถเข้าใจได้ง่ายขึน้
6. Cyber Security
องค์กรขนาดใหญ่จํานวนมากให้ความสําคัญกับความท้าทายทางด้าน Cyber Security และเพิม่ ขีดความสามารถ
ขององค์กรในการป้ องกันการโจมตีหรือลดความรุนแรงจากการโจมตีทางโลก Cyber ลง ทัง้ นี้เนื่องจาก
• แนวโน้ม Business และกระบวนการทํางานต่างๆ มีการใช้ออนไลน์มากขึน้ และ ทําให้ขอ้ มูลต่างๆ มี
โอกาสถูกเปิ ดเผยมากขึน้ ดังนัน้ Data Transaction จึงเป็ นทีต่ อ้ งการของ Cybercriminals เพื่อนําไปทํา
เหมืองข้อมูลในการเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าและผลิตภัณฑ์เพื่อนําไปใช้ในการวางแผนการตลาด
• ผูใ้ ช้งานและบุคลากรในองค์กรมีความต้องการให้กระบวนการทํางานต่างๆ มีการใช้งานง่ายขึน้ สามารถ
เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครือข่ายภายในองค์กรได้ ผ่านอุปกรณ์มอื ถือหรือ Platform ที่ใช้ในชีวติ ประจําวัน
ทําให้อาจเกิดช่องโหว่และมีโอกาสถูกโจมตีผ่านอุปกรณ์ต่างๆ โดยเฉพาะโจมตีผ่านอุปกรณ์เครือข่าย
ภายในองค์กรMalware ต่างๆ
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• ห่วงโซ่อุปทานมีการเชื่อมต่อกับกระบวนการทํางานมากขึน้ การเชื่อมต่อข้อมูลและเครือข่ายข้อมูลจึงเป็ น
สิง่ จําเป็ นเพื่อให้การทํางานมีประสิทธิภาพ และลดขัน้ ตอนการดําเนินการต่างๆ แต่ในขณะเดียวกันการ
ดําเนินการดังกล่าวเป็ นช่องทางให้อาจเกิดช่องโหว่ในการโจมตีได้ ดังนัน้ จึงจําเป็ นต้องมีนโยบายหรือ
กระบวนการป้ องกัน Cyber ระหว่างคู่ความร่วมมือกับองค์กรทีเ่ หมาะสม
• รูปแบบการโจมตีและความซับซ้อนของการโจมตีมคี วามแตกต่างมากขึน้ ดังนัน้ จึงต้องมีการเฝ้ าระวัง
รูปแบบการโจมตีทแ่ี ตกต่างจากเดิมและมีการ Update ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
Data Privacy
พรบ. ข้อมูลส่วนบุคคลทีจ่ ะเริม่ บังคับใช้ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิม่ ความเข้มงวดในการควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคล เพิม่ เติมสิทธิเจ้าของข้อมูล มาตรการแจ้งเหตุกรณีการมีรวไหลของข้
ั่
อมูล และมีแนวทางในการกํากับ
ดูแล Third Parties ให้ปฏิบตั ติ ามมาตรการดูแลส่วนบุคคล ทัง้ นี้องค์กรจําเป็ นต้องมีการเตรียมการ และปรับปรุง
กระบวนการทางด้านดิจติ อล เพื่อให้สอดคล้องกับ พรบ. ทีเ่ ตรียมบังคับใช้
Digital Transformation
ในช่วงหลายทศวรรษทีผ่ ่านมานัน้ พัฒนาการของสื่อ สารสนเทศ และเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มีการเปลีย่ นแปลงอย่าง
รวดเร็ว และเป็ นส่วนสําคัญในการเปลีย่ นวิถกี ารดําเนินชีวติ การสือ่ สาร และการเรียนรูข้ องผูค้ นในสังคม เครือข่าย
สือ่ สารอินเทอร์เน็ตได้เปลีย่ นรูปแบบการสือ่ สารแบบดัง้ เดิมในโลกแห่งความเป็ นจริงไปสูก่ ารใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ใน
โลกเสมือนจริง (Virtual World) ส่งผลให้เกิดยุคแห่งการสือ่ สารไร้พรมแดน ทีผ่ คู้ นจากทัวทุ
่ กมุมโลกสามารถเข้าถึง
สือ่ รวมถึงได้รบั ข้อมูลสารสนเทศจํานวนมากผ่านสือ่ และเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั อย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุน้ี สือ่ สารสนเทศ
และดิจทิ ลั จึงมีความเกี่ยวข้องกันและส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ดังนัน้ การ
ดํารงชีวติ ในยุคดิจทิ ลั ในศตวรรษที่ ๒๑ และการพัฒนาคนให้เป็ นพลเมืองดิจทิ ลั ในศตวรรษที่ ๒๑ จะปั จจัยสําคัญที่
จะช่วยผลักดันการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ Thailand 4.0 ตามกลไกที่เหมาะสม นอกจากนี้ การผลักดันแผนควร
ต้องตระหนักถึงความจําเป็ นและความสําคัญของการพัฒนาและเสริมสร้าง Digital Literacy เพื่อให้นักศึกษาและ
บุคลากรได้รเู้ ท่าทันสื่อ (Media Literacy) การรูเ้ ท่าทันสารสนเทศ (Information Literacy) และ การรูเ้ ท่าทันดิจทิ ลั
(Digital Literacy and Digital Awareness) ที่ค รอบคลุ ม ในส่ ว นที่เ กี่ย วข้อ งกับ ความสามารถในการดํา รงชีวิต
การศึกษา การประกอบอาชีพ การปกป้ องสิทธิขนั ้ พื้นฐานการเข้าถึงสารสนเทศผ่านสื่อและเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
รวมถึงการเลือกรับ วิเคราะห์ ประเมิน และนําข้อมูลทีไ่ ด้รบั ไปใช้ในทางสร้างสรรค์และปลอดภัย
Social Platform
เนื่องจากการใช้งาน Social Media เป็ นทีน่ ิยม เป็ นช่องทางในการสือ่ สารและเชิอ้ มต่อผูใ้ ช้งานได้เป็ นอย่างดี และมี
ฐานผูใ้ ช้จาํ นวนมาก ณ ปั จจุบนั Application ต่างๆให้ความสําคัญกับ Social Platform ค่อนข้างมาก เช่น ออกแบบ
ให้มกี ารแชร์ขอ้ มูลจาก Application นัน้ สู่ Social Platform ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เนื่องจากความง่ายในการใช้
งานดังกล่าว ทําห้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมการเผยแพร่ขอ้ มูลได้ด้วยตนเอง ข้อมูลมีการถูกส่งต่อในวงกว้างและ
แพร่กระจายได้ในระยะเวลาอันสัน้ ดังนัน้ ในวงการการศึกษา หากต้องการกระตุน้ หรือสร้างการมีสว่ นร่วมจึงควรให้
ความสําคัญกับ Social Platform เช่นเดียวกัน
Blockchain
บล็อกเชนเป็ นรูปแบบการเก็บข้อมูล ทีท่ าํ ให้ขอ้ มูล Digital transaction ของแต่ละคนสามารถส่งผ่านเสมือนห่วงโซ่
ทีท่ ําให้กลุ่มของข้อมูลลิง้ ก์ต่อไปยังแต่ละคน โดยทีท่ ราบว่าใครเป็ นเจ้าของและมีสทิ ธิในข้อมูลนัน้ จริง เมื่อบล็อก
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ของข้อมูลได้ถูกบันทึกไว้ในบล็อกเชน ทุกคนในเครือข่ายมีสาํ เนาของบล็อกเชน ดังนัน้ การเปลีย่ นแปลงข้อมูลจาก
ด้านเดียวอาจทําได้ยากมาก บล็อกเชนมีประโยชน์เนื่องจากเป็ นระบบเทคโนโลยีค่อนข้างปลอดภัย สร้างความ
น่ าเชื่อถือให้กบั ผู้ส่งและรับข้อมูล โดยไม่ต้องอาศัยคนกลาง การนํ าไปใช้งานอาจเน้ นกระบวนการสร้างความ
น่ าเชื่อถือให้กบั เอกสาร เช่น Transcript Online ที่ผู้ว่าจ้างสามารถยืนยัน Transcript ของผู้สําเร็จการศึกษาได้
โดยตรง
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สถานการณ์ ปัจจุบนั ของเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้า งองค์ก รของมหาวิท ยาลัย มหิด ลแสดงในภาพที่ ๑ ในขณะที่โ ครงสร้า งองค์ก รของกองเทคโนโลยี
สารสนเทศซึง่ สนับสนุนพันธกิจหลักของการเป็ น Digital University แสดงในภาพที่ ๒

ภาพที่ ๑ โครงสร้างองค์กรของมหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพที่ ๒ โครงสรางองคกรของกลุม งานสนับสนุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล
การบริหารจัดการด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน Network ของมหาวิทยาลัยมหิดล (MUC-Net) แสดงในภาพที่ ๓ โดยมี
การวางระบบให้ครอบคลุมพืน้ ทีใ่ ช้งานทัง้ มหาวิทยาลัยมหิดลทัง้ หมดซึง่ มีสถานทีต่ งั ้ ตําแหน่งทีต่ งั ้ และ Zone ทีแ่ ตกต่างกัน
ทัง้ นี้ได้วางแผนตามปริมาณการใช้งานให้สอดคล้องกับปริมาณการใช้งานในปั จจุบนั และอนาคต และวางแผนเพื่อรองรับ
กรณีฉุกเฉินเป็ นเครือข่าย โดยกําหนดคุณสมบัตขิ อง MUC-Net ตามกรอบแนวคิด 3S ซึ่งประกอบด้วย Speed, Stability
และ Security ดังนี้
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• ความเร็ว (Speed) และความเสถียรภาพ (Stability) โดยกํากับติดตามตัวชีว้ ดั ด้านความเร็วของระบบ Network
ตามทีต่ กลงไว้และระยะเวลาทีร่ ะบบหยุดชะงักนอกเหนือจากแผนการบํารุงรักษา โดยพิจารณาจาก Service Level
Agreement (SLA) ของ Network ทัง้ นี้ เ พื่ อ ให้ บุ ค ลากร นศ.-ลค.และผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสีย สามารถเข้ า ถึ ง
แหล่งข้อมูล/สารสนเทศ และความรูท้ ต่ี ้องการได้อย่างต่อเนื่อง และจัดให้มรี ะบบเครือข่ายสํารอง (Backup-link)
ออกแบบโครงสร้าง Physical Cabling เป็ น Redundant System Network แบบผสมผสานระหว่าง Star Topology
กับ Ring Topology เพื่อเชื่อม node ระดับวิทยาเขต/ทุกส่วนงาน (MUC-Net Redundancy) ทําให้ระบบมีความ
มันคงยิ
่ ง่ ขึน้
• ด้านความปลอดภัย (Security) ของระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยมหิดล กองเทคโนโลยีสารสนเทศกํากับดูแลตาม
นโยบายของกรรมการฯ โดย (๑) เปิ ดใช้งานเฉพาะ Port มาตรฐาน (๒) แบ่งแยกประเภทของกลุ่มผูใ้ ช้งาน โดย
รหัสเครื่อง ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน เพื่อแบ่งสิทธิในการใช้
งาน ทัง้ นี้ตวั ชี้วดั ด้านความปลอดภัยพิจารณาจาก
์
จํานวนครัง้ ทีม่ กี ารแจ้งเตือนเรื่องประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับความปลอดภัยทีร่ ะบบไม่สามารถตรวจพบได้
ทัง้ นี้ ไ ด้ มีก ารเพิ่ม Internet Gateway Bandwidth ทุ ก ปี คํ า นวณตามปริม าณความต้ อ งการที่เ พิ่ม ขึ้น โดยใน
ปี งบประมาณ ๒๕๖๒ มีการเพิม่ Internet Gateway Bandwidth เป็ น ๒ เท่า (๑๗ Gbps) เมือ่ เทียบกับปี งบประมาณ ๒๕๖๐
เพื่อให้สอดคล้องกับการผลักดันเป็ น Digital University ในกรณีทพ่ี บว่าบาง Route หรือบางช่วงเวลาเส้นทางทีใ่ ห้บริการมี
capacity ไม่ พ อ ถ้า วิเ คราะห์ข้อ มูล แล้วพบว่ า เป็ น ไปเพื่อ การปฏิบ ัติง าน เช่ น การเรีย นการสอน กองเทคโนโลยีฯ จะ
ดําเนินการเพิม่ ช่องทางให้ หรือเมื่อมีเหตุการณ์ขาดการติดต่อของระบบเครือข่ายผิดปกติ กองเทคโนโลยีฯ จะดําเนินการ
แก้ไข พร้อมทัง้ หาสาเหตุเพื่อป้ องกันการเกิดอุบตั กิ ารณ์ซ้าํ
ในปี งบประมาณ ๒๕๖๒ มี Network ส่วนกลางระหว่างมหาวิทยาลัย (Uninet) ไม่สามารถใช้งานได้ใน Zone
กาญจนบุรี นครสวรรค์ และอํานาจเจริญ แต่มหาวิทยาลัยมหิดลได้นําแผน BCM ทางด้าน IT มาใช้ โดยปรับเปลี่ยนใช้
Backup Network แทน ส่งผลให้การดําเนินการใน Zone ทีม่ ผี ลกระทบสามารถเป็ นไปได้อย่างต่อเนื่อง

ภาพที่ ๓ โครงสร้างพืน้ ฐานทางด้าน Network ของมหาวิทยาลัยมหิดล
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นอกจากนี้ ได้จดั ระบบปฏิบตั กิ ารทัง้ ระบบปฏิบตั กิ ารของ Server และ Application พร้อมทัง้ มีการติดตามการใช้
งานด้ว ยซอฟต์แ วร์ ชื่อ PRTG และ Solar wind ซึ่ง จะร้อ งเตือ นเมื่อ มีก ารขาดการติด ต่ อ ของระบบเครือ ข่ า ย ซึ่ง กอง
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีเจ้าหน้าทีต่ ดิ ตามข้อมูลตลอด ๒๔ ชัวโมง
่
เพื่อวิเคราะห์ว่า
(๑) สามารถให้บริการได้ตามทีอ่ อกแบบไว้หรือไม่
(๒) ปริมาณการให้บริการ/capacity เพียงพอหรือไม่
(๓) ประเภทการใช้งานว่าเป็ นไปเพื่อการปฏิบตั งิ านตามพันธกิจ/หน้าที่ โดยติดตามจากการใช้ network
โดยห้อง Data Center ทีร่ องรับการใช้งานหลักมี Physical Servers มากกว่า ๙๗ ชุด มี SAN Storage มากกว่า
๕๖๐ TB ทําให้สามารถรองรับพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุ นได้ มีเครื่อง Power Generator รองรับห้อง Data Center
ในกรณีท่มี ไี ฟฟ้ าดับ มีการ Backup ข้อมูลไปยังอีก Site สํารองทุกวัน และมี Hot Site เพื่อรองรับในกรณีทม่ี สี ถานการณ์
ฉุ กเฉินที่ห้อง Data Center ไม่สามารถใช้งานได้ โดยสถานที่รองรับกรณีฉุกเฉินสามารถทํางานแทนได้ทนั ที รวมถึงมี
Sensor (IoT) ตรวจสอบการทํางานของ Server และห้อง Data Center แบบ Real Time และส่งสัญญาณ Warning เข้า
ระบบปฏิบตั กิ ารมือถือของผูร้ บั ผิดชอบโดยตรงในกรณีทม่ี เี หตุการณ์ผดิ ปกติ ส่งผลให้สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของ
Server หรือตรวจสอบกรณีท่ี Server มีปัญหาทําให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และ Service Level Agreement
(SLA) ได้ตามกําหนด ในแต่ละปี จะมีการทดสอบแผน IT BCM โดยได้ Align เข้ากับแผน BCM ใหญ่ของมหาวิทยาลัยเพื่อ
ทดสอบความพร้อมของแผน และทดสอบการฟื้ นคืนสภาพ (Recovery) ว่าเป็ นไปตามทีก่ าํ หนดหรือไม่
สําหรับกระจายสัญญาณเครือข่ายสือ่ สารไร้สาย (MU-WiFi) มีการกระจายสัญญาณดังภาพที่ ๔ โดยได้มกี ารขยาย
สัญญาณโดยมีเป้ าหมายมุ่งสู่ Indoor WIFI Coverage ๑๐๐% ทุกพื้นที่การใช้งานภายในมหาวิทยาลัย ภายในปี ๒๕๖๔
ทัง้ นี้ได้มกี ารทดแทนชุดเดิมและเพิม่ เติมกว่า ๒,๐๐๐ จุด ภายในวิทยาเขตศาลายา กาญจนบุรี นครสวรรค์ และอํานาจเจริญ
ซึ่งทําให้ครอบคลุมมากกว่าร้อยละ ๙๕ และขยายผลการติดตัง้ ไปยังพืน้ ที่ Zone พญาไท และบางกอกน้ อย ซึ่งเมื่อสิ้น
ปี งบประมาณ ๒๕๖๒ พบว่าได้ WIFI ครอบคลุมมากกว่าร้อยละ ๘๐ โดยจะติดตัง้ แล้วเสร็จครอบคลุมร้อยละ ๑๐๐ ภายใน
เดือนมกราคม ๒๕๖๓ หลังจากนัน้ จะมีการตรวจสอบเพื่อประเมินความครอบคลุมของสัญญาณย่านความถี่ ๕ GHz ไม่ให้
น้อยกว่า -๖๕ dB อีกครัง้ เพื่อปรับส่วนที่เหลือให้ครอบคลุมร้อยละ ๑๐๐ ทัง้ นี้มี Sensor (IoT) ตรวจสอบการทํางานของ
Access Point รวมถึงใช้ระบบปฏิบตั กิ าร Monitoring System และทีมงานในการเฝ้ าติดตามปริมาณการใช้งานเครือข่ายไร้
สายแบบ Real time รวมถึงการตรวจสอบ Access Point ทีม่ ปี ั ญหาเพื่อสามารถไปแก้ไขได้ทนั ท่วงที

ภาพที่ ๔ โครงสรางพื้นฐานทางดาน WIFI ของมหาวิทยาลัยมหิดล
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การรักษาความปลอดภัยบนระบบเครือขายของมหาวิทยาลัย (ภาพ ๕) มีการ Authenticate User เพื่อยืนยันตัวตันและ
ยืนยันสิทธิ์การใชงานกอนเปด Session ใหเสมอ รวมทั้งใชการสราง VLAN และการทํา ACL (Access Control List) เพื่อปองกัน
การกระจายตัวของ Malware ที่มีพฤติกรรมการแพรกระจายผานร ะบบเครือขายดวย Network Port จําเพาะ ทั้งยังชวยจํากัดการ
โจมตีผานชองโหวของ Software ตางๆ ใหอยูในขอบเขตเล็กๆ ได ดานความปลอดภัยของศูนยขอมูล (Data Center) นั้น ทาง
กายภาพมีการจํากัดสิทธิ์เขาพื้นที่ (Access Control) สําหรับเฉพาะผูเกี่ยวของ ในสวนของระบบเครือขายนั้นมีการใช DMZ
(Demilitarized Zone) เพื่อจํากัดชองทางการเขาถึงระบบและขอมูล ทั้งจากตัวบุคคลและระบบภายนอก ในสวนของระบบงาน
และการจัดเก็บขอมูล มหาวิทยาลัยมี Web Application และ Web Service ที่ใหบริการแบบ Encrypted Transport เพื่อปองกัน
การดักอานขอมูล และการโจมตีแบบ Man In The Middle รวมถึง User Session ที่ใชงานจะถูกกรองดวยการ Authentication
และ Authorization ของแตละระบบ การจัดเก็บขอมูลที่มีชั้นความลับก็จะถูกจัดเก็บแบบ Encrypted Stored เพื่อปองกัน
เหตุการณ Data Loss จากโครงสรางการใหบริการ สําหรับผูใชงานเครือขายของมหาวิทยาลัย จะถูกปกปองจากการโจมตีภายนอก
ดวยหลากหลายระบบทีม่ หาวิทยาลัยมี เชน Network Firewall, Mail Gateway, ระบบ IPS และการทํา DNSSEC ทําใหการ
เชื่อมตอใชงานเครือขายมีความปลอดภัยเพียงพอสําหรับการเรียนการสอน การสื่อสาร และงานวิจยั จากผลดําเนินการที่ผานมา
๑) ตรวจพบและยับยั้ง Malware ไดมากกวา ๒๔,๐๐๐ ครั้ง จากคอมพิวเตอรกวา ๑๐,๐๐๐ เครื่องภายในมหาวิทยาลัย
๒) สามารถกรองภัยคุกคาม กอกวน ทาง E-mail ไดมากกวา ๗๒ ลานขอความ
๓) ตรวจพบและปองกันการโจมตีผานระบบเครือขายไดมากกวา ๕ ลานครั้ง

ภาพที่ ๕ ภาพรวมการจัดการ MU Cyber Security
ส่วนภาพรวมการจัดการโครงสร้างพื้นฐานสําหรับการประชุมทางไกลและ Virtual Classroom แสดงในภาพที่ ๖
โดยมีเป้ าหมายให้ทุกส่วนงานทีม่ กี ารเรียนการสอนมีสว่ น Virtual Classroom เพื่อรองรับ Disruptive Technology ทางด้าน
การศึกษา ซึง่ ปั จจุบนั ได้มกี ารเปิ ด Platform สําหรับการสอนทางไกลให้กบั ทุกส่วนงานโดยใช้ระบบ Cloud ซึง่ สามารถสอน
ทางไกลได้พร้อมกันถึง ๑๐๐ ห้อง แต่ละห้องรองรับผูเ้ ข้าร่วมได้ถงึ ๒๕๐ Users
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ภาพที่ ๖ โครงสรางพื้นฐานทางดานการประชุมทางไกลและ Virtual Classroom ของมหาวิทยาลัยมหิดล
สํา หรับ ฝ่ าย IT Development and Administration มีห น้ า ที่ส นั บ สนุ น การพัฒ นา ร่ ว มพัฒ นา และบํ า รุ ง รัก ษา
โปรแกรม จัดทํา Data Warehouse และ Data Analytics สอดคล้องกับพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุน โดยทีผ่ ่านมาได้มี
การนําเอา QR Code มาใช้ร่วมในการแสดงตัวตนในการลงทะเบียน และการจ่ายเงินต่างๆ มีการนําเอาเทคโนโลยี RFID
มาใช้ร่ ว มกับ อุ ป กรณ์ ต่ า งๆ (IoT) ในการติด ตามการดํ า เนิ น การ และมีก ารใช้เ ทคโนโลยี Blockchain ในการจัด การ
Transcript นอกจากนี้มีการจัดทํา API เพื่อรองรับ Platform ในการเชื่อมต่ อข้อมูลระหว่างส่วนกลางและส่วนงาน หรือ
ส่วนกลางและภายนอกมากขึน้ การพัฒนาโปรแกรมเริม่ เปลี่ยนแนวเป็ น Software as a Platform เพื่อรองรับการทํางาน
ร่วมมากขึน้ การพัฒนาโปรแกรมใช้หลักการ SDLC และมี Request Form เพื่อยืนยัน Requirements ก่อนการพัฒนา และ
มีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้งาน โดยทิศทางในอนาคตจะมุง่ เน้นไปสู่ CMMI ในการออกแบบพัฒนา ส่วนเทคนิคเริม่
มีการอบรมและปรับเปลี่ยนใช้ Micro Service และ DevOps และ OOAD ในการพัฒนาโปรแกรมแทนรูปแบบการพัฒนา
แบบเดิม และเริ่ม มีก ารวางระบบ กํ า กับ ติ ด ตาม และประเมิน การพัฒ นาโปรแกรม โดยใช้ ร ะบบ PMS (Project
Management System) นอกจากนี้ มีก ารตัง้ Platform ในการแลกเปลี่ย นเรีย นรู้ (KM) ทุ ก ครัง้ ที่มีก ารอบรมหรือ พัฒนา
โปรแกรม หรือ AAR ทีไ่ ด้จากการนําไปใช้งาน
ส่วนฝ่ าย Multimedia Development มีหน้าทีว่ างโครงสร้าง Website และดูแลเครือข่าย Website รวมถึงอบรมการ
จัดทํา Website ให้กบั Webmaster ซึ่ง ณ ปั จจุบนั มหาวิทยาลัยมหิดลได้ทําการอบรมและจัดหาเครื่องมือเพื่อกํากับและ
ติดตาม Website ให้กบั ส่วนกลางและทุกส่วนงาน เพื่อให้ผรู้ บั ผิดชอบสามารถวิเคราะห์ผใู้ ช้งานหรือลูกค้าได้ และวางแผน
ในการทํา Content Strategy สํา หรับ การประชาสัม พัน ธ์ นอกจากนี้ ฝ่ ายนี้ มีห น้ า ที่ส นับ สนุ น การพัฒ นา Website ของ
ส่วนกลางและส่วนงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับ Webometric ซึง่ ทีมงานฝ่ ายนี้มหี น้าทีร่ บั ผิดชอบในการติดตามผลประเมินใน
ภาพรวมสอดคล้องกับ Webometric นอกจากนี้มหี น้าทีส่ นับสนุ นการผลิตสื่อสําหรับการอบรมและสื่อการสอน เช่น SPOC
และ MOOC สนับสนุนการจัดทํา Video Conference และ Virtual Classroom สําหรับการสอนทางไกล และการจัดทํา IPTV

IT Master Plan
แผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖

Ref No.
Version
Page

ITMP01
2562/01
12 of 22

สําหรับการถ่ายทอดสด รวมถึง Video On Demand และถ่ายทอดผ่าน Social Platform โดยได้เริม่ มีการนําเอาเทคโนโลยี
AR มาใช้ร่วมในการอธิบายขัน้ ตอนการทํางานต่างๆ จากการวิเคราะห์งานในสถานการณ์ปัจจุบนั เพื่อให้สอดคล้องตามแผน
แม่บทนี้ จะต้องมีการผลักดันการผลิตสื่อในรูปแบบ AR และ VR เพิม่ เติมเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลง Disruptive
Technology และเพื่อเชื่อมกับสือ่ การสอนต่อไป
ฝ่ าย IT Strategy and Service มีหน้าที่ร่วมผลักดันและสนับสนุ นการติดตามกลยุทธ์ทาง IT รวมถึงผลักดันการ
พัฒนา Digital Literacy ให้กบั นักศึกษา รวมถึงผลักดันและพัฒนาศักยภาพของ IT Man ของส่วนกลางและส่วนงานต่างๆ
โดยมีเป้ าหมายให้สว่ นกลางและส่วนงานมี IT Man ทีไ่ ด้รบั การพัฒนาทักษะทางด้าน IT อย่างต่อเนื่อง ณ ปั จจุบนั ส่วนกลาง
และแต่ละส่วนงานมี IT Man ที่ได้รบั Certify ทางด้าน IT Security ระดับนานาชาติเกือบทุกส่วนงาน (ยังขาดอีก 2 ส่วน
งาน) เพื่อตระหนักเกีย่ วกับ Cyber Security และ Data Privacy นอกจากนี้มหี น้าทีใ่ ห้บริการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ห้องคอมพิวเตอร์ ซึง่ มี ๑ ห้องได้รบั รองมาตรฐานเป็ นศูนย์สอบ ICDL โดยในแผนแม่บทนี้จะเน้นการอบรมเพื่อรองรับทักษะ
ทางด้าน Disruptive Technology เพิม่ เติม รวมถึงเตรียมศูนย์สอบเพิม่ เติมเพื่อรองรับ Computer-based test ทีจ่ ะเกิดขึน้
ภายในปี งบประมาณ ๒๕๖๓
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมหิดลได้จดั เตรียมบุคลากรและเจ้าหน้าทีเ่ พื่อรองรับการจัดการโครงสรางพื้นฐานทางดาน
Networking และการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ ดังแสดงในภาพที่ ๗ โดยทางดาน System มีเจาหนาที่ Standby
ตลอด ๒๔ ชั่วโมงเพื่อรองรับสถานการณฉุกเฉิน ตาม Protocal ที่กําหนด

ภาพที่ ๗ ภาพรวมการจัดการโครงสรางพื้นฐานทางดาน Networking และหนวยใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
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วิ สยั ทัศน์ และเป้ าหมายที่ ต้องการ
วิ สยั ทัศน์
เพื่อสนับสนุ นวิสยั ทัศน์ของมหาวิทยาลัยมหิดล วิสยั ทัศน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดลคือ “เพื่อ
เป็ น Digital University” โดยมีแนวทางและกลยุทธ์ในการผลักดันสูว่ สิ ยั ทัศน์ ดังแสดงในภาพที่ ๘

ภาพที่ ๘ แนวทางและกลยุทธ์ในการผลักดันสูว่ สิ ยั ทัศน์
ทัง้ นี้ มหาวิทยาลัยมหิดลมีการตัง้ เป้ าหมายระดับความสําเร็จของการเป็ น Digital University ในแต่ละปี ดงั แสดงใน
ตารางที่ ๑ ส่วนการประเมินค่านํ้าหนักความสําเร็จแต่ละด้านแสดงในตารางที่ ๒
ตารางที่ ๑ เป้ าหมายระดับความสําเร็จของการเป็ น Digital University
ตัวชี้วดั
ร้อยละความสําเร็จของการเป็ น Digital University

๒๕๖๓
๖๐

๒๕๖๔
๗๐

๒๕๖๕
๘๐

ตารางที่ 2 ค่านํ้าหนักของแต่ละกลยุทธ์ในการผลักดันระดับความสําเร็จของการเป็ น Digital University
กลยุทธ์
ค่านํ้าหนัก
๑. IT Development Ownership
๐.๒๐
๒. Digital Analytics
๐.๒๐
๓. IT Management for Diversity
๐.๑๕
๔. IT Infrastructure for Communication and Collaboration
๐.๒๐
๕. IT Supports for Workforce Mobility
๐.๑๕
๖. Digital Experts
๐.๑๐

๒๕๖๖
๙๐
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ตัวชี้วดั และเป้ าหมายของกลยุทธ์
สํา หรับ การสนับ สนุ น และพัฒ นามหาวิท ยาลัย ไปสู่ “เพื่ อ เป็ น Digital University” ได้กํา หนดกลยุ ท ธ์โ ดยใช้
หลักการ Balance Scorecard เพื่อสร้าง Platform หรือสนับสนุ นการดําเนินการในแต่ละยุทธศาสตร์ ทัง้ นี้มเี ป้ าหมายระดับ
ความสําเร็จของการเป็ น Digital University ดังต่อไปนี้
๑. IT Development Ownership
เนื่องจากปั จจัยผลักดันทางด้าน “Digital Transformation และ Data Privacy” ส่งผลให้มกี ารพัฒนาและปรับปรุง
ระบบสารสนเทศสอดคล้องกับพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนทีต่ อ้ งเพิม่ ขึน้ ทัง้ นี้ตอ้ งพิจารณาถึง Platform การใช้งานทีม่ ี
ความแตกต่างกัน หรือต้องพิจารณาการออกแบบ Service as a Platform หรือ Digital as a Platform เพื่อให้การใช้งานมี
ความเหมาะสมมากขึน้ และสอดคล้องกับกลุ่มผู้ใช้หรือบริการทีม่ คี วามแตกต่างกัน และสามารถนํ ามา Plugin เพื่อใช้งาน
ร่วมกันได้
นอกจากนี้ ในส่ว นของ Data Privacy ดัง นัน้ การออกแบบและพัฒนาจะต้อ งคํา นึง ถึงข้อมูล ส่วนบุ คคลเพื่อให้
สอดคล้องกับกฎหมายด้วย สําหรับตัวชีว้ ดั และค่าเป้ าหมายของกลยุทธ์น้ีแสดงดังต่อไปนี้
ตัวชี้วดั
ร้อยละของระบบสารสนเทศทีส่ นับสนุนการดําเนินการตามพันธ
กิจหลักทีส่ ว่ นกลางพัฒนาขึน้ /จัดหา ได้ตามแผนและระยะเวลา
ทีก่ าํ หนด

ค่า
นํ้าหนัก
๐.๒๐

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖
๗๐

๘๐

๘๕

๙๐

๒. Digital Analytics
เนื่องจากปั จจัยผลักดันทางด้าน “Big data และ Automation of Knowledge Work” เพื่อนําข้อมูลและสารสนเทศ
สําหรับประกอบการตัดสินใจสําหรับผูบ้ ริหาร
ทัง้ นี้ Data Analytic Capability จะตัง้ เป้ าหมายอยู่ท่ี ๓ ระดับคือ
๑) Prescriptive Data Analytic เพื่อให้ทราบว่าเกิดอะไรขึน้ ซึง่ อย่างน้อยต้องมีการนําเสนอข้อมูล Trend
Analysis โดยให้ค่าความสําเร็จของ Data Analytic Capability อยู่ทร่ี ะดับ ๕๐%
๒) Diagnosis Data Analytic เพื่อให้ทราบว่าทําไมถึงเกิดขึน้ ซึง่ จะต้องมีการจัดกลุ่ม หรือ Cluster ข้อมูล
เพื่อหาสาเหตุ โดยให้ค่าความสําเร็จของ Data Analytic Capability อยู่ทร่ี ะดับ ๗๕%
๓) Predictive Data Analytic เพื่อให้สามารถคาดการณ์สงิ่ ทีจ่ ะเกิด โดยอาจต้องมีการนําเอา AI หรือนําเอา
Machine Learning มาช่วยในการคาดการณ์ โดยให้ค่าความสําเร็จของ Data Analytic Capability อยู่ท่ี
ระดับ ๑๐๐%
สําหรับ Data Analytic ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยมหิดล มีการตัง้ เป้ าหมายการจัดทํา Data Analytic พันธกิจหลัก
การเรียนการสอน การวิจยั และบริการวิชาการ ทีร่ ะดับ Predictive Data Analytic นอกจากนี้ตอ้ งสนับสนุนให้แต่ละส่วนงาน
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มีการการกําหนด Data Analytic ด้วยเช่นกันเพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้กบั ผูบ้ ริหารประจําส่วนงาน โดยมีระดับ
Capability ไม่ต่าํ กว่าระดับ Prescriptive Data Analytic สําหรับตัวชีว้ ดั และค่าเป้ าหมายของกลยุทธ์น้แี สดงดังต่อไปนี้
ตัวชี้วดั
ระดับ Data Analytic Capability พันธกิจหลักของส่วนกลาง
ร้อยละส่วนงานทีม่ ขี อ้ มูลประกอบการตัดสินใจ พันธกิจหลักไม่
ตํ่ากว่าระดับ Prescriptive Data Analytics

ค่า
นํ้าหนัก
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๓. IT Management for Diversity

เนื่ อ งจากปั จ จัย ผลัก ดัน ทางด้า น “Mobility และ Social Platform” ส่ง ผลให้ Platform ที่มีก ารใช้ง านของระบบ
สารสนเทศต้องออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ระบบปฏิบตั กิ ารมือถือซึง่ มีแนวโน้ม
การใช้งานเพิ่มขึน้ และมีปริมาณการใช้งานมากกว่าการใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตัง้ โต๊ ะ นอกจากนี้จากปั จจัย
ผลักดันทางด้าน “Blockchain” สอดคล้องกับผูใ้ ช้งานอีกกลุ่มทีต่ ้องการยืนยันเอกสารโดยไม่อาศัยคนกลาง ส่งผลให้ต้องมี
การวางแผนพัฒนาเช่นกัน สําหรับตัวชีว้ ดั และค่าเป้ าหมายของกลยุทธ์น้แี สดงดังต่อไปนี้
ตัวชี้วดั
ร้อยละของระบบสารสนเทศทีส่ าํ คัญของส่วนกลางทีไ่ ด้
ดําเนินการจัดหาหรือพัฒนาขึน้ ทีม่ คี วามพึงพอใจของผูใ้ ช้งาน
ไม่ต่ํากว่า ๔.๐ จาก ๕.๐
ร้อยละของระบบสารสนเทศทีส่ าํ คัญของส่วนงานทีไ่ ด้
ดําเนินการจัดหาหรือพัฒนาขึน้ ทีม่ คี วามพึงพอใจของผูใ้ ช้งาน
ไม่ต่ํากว่า ๔.๐ จาก ๕.๐
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๔. IT Infrastructure for Collaboration and Communication
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เนื่องจากปั จจัยผลักดันทางด้าน “Mobility” ส่งผลให้ผใู้ ช้งานมีความต้องการใช้งานในอุปกรณ์ต่างๆ และมีการใช้
งานมากกว่า 1 อุปกรณ์ในการเข้าถึงโครงสร้างเครือข่ายของมหาวิทยาลัยมากขึน้ ดังนัน้ จึงต้องวางแผนรองรับการใช้งานให้
ครอบคลุมพืน้ ทีก่ ารใช้งานทุกตําแหน่ ง (WIFI Coverage) นอกจากนี้จากการเพิม่ การใช้งานระบบสารสนเทศออนไลน์กบั
กระบวนการทํางานต่างๆ มากขึน้ ทัง้ จากพันธกิจหลักและสนับสนุน รวมทัง้ WIFI Coverage มากขึน้ และจากปั จจัยผลักดัน
ทางด้าน “IoT” ส่งผลให้มกี ารนํ าใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อ เช่น RFID, QR Code และอื่นๆ มาใช้ในการอํานวยความสะดวกใน
ชีวติ ประจําวันและการดําเนินการมากขึน้ ดังนัน้ จึงต้องมีการวางแผนให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง (Service Level
Agreement) ตามพฤติกรรมการใช้งานและอุปกรณ์ทใ่ี ช้งานมีมปี ริมาณเพิม่ ขึน้ ทุกปี สําหรับตัวชีว้ ดั และค่าเป้ าหมายของกล
ยุทธ์น้แี สดงดังต่อไปนี้
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ตัวชี้วดั
ร้อยละของ Indoor WIFI Coverage
ร้อยละของโครงสร้างพืน้ ฐานระบบสารสนเทศทีไ่ ด้ Service
Level Agreement (SLA) ระดับไม่ต่ํากว่า ๙๙%
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๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖
๙๐
๙๐

๑๐๐
๙๐

๑๐๐
๙๐

๑๐๐
๙๐

๕. IT Supports for Workforce Mobility

เนื่องจากมีปัจจัยผลักดันหลักทางด้าน “Mobility” จึงจําเป็ นต้องมีการวางแผนรองรับการทํางานทีม่ โี อกาสเกิดการ
เคลื่อ นย้า ยได้ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง ทางด้า นการศึก ษาซึ่ง มีค วามท้า ทายจากกระบวนการเรีย นการสอนที่เ น้ น Active
Learning และต้องรองรับการสอนทางไกลหรือนอกชัน้ เรียน ดังนัน้ จึงจําเป็ นต้องมีการเตรียมโครงสร้างพืน้ ฐานเพื่อรองรับ
การเปลีย่ นแปลงดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเตรียมห้อง Virtual Classroom เพื่อรองรับการสอนทางไกลหรือนอกชัน้
เรียน นอกจากนี้จากปั จจัยผลักดันหลักทางด้าน “AR และ VR” เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้ผใู้ ช้งาน โดยเน้นผูเ้ รียนเป็ น
ศูนย์กลางของการเรียนรู้ จึงต้องมีโครงสร้างพืน้ ฐานรองรับเทคโนโลยีดงั กล่าวเช่นกัน ส่วนปั จจัยผลักดันทางด้าน “Cyber
Security และ Data Privacy” จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมให้รองรับกฎหมายทีเ่ ตรียมบังคับใช้ และเตรียมความพร้อมให้
การดําเนินการสามารถทําได้อย่างต่อเนื่อง จึงจําเป็ นต้องมีการสนับสนุ นและผลักดันให้ส่วนกลางได้รบั รองมาตรฐาน IT
Security ระดับสากล นอกจากนี้จากที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้ดําเนินการ IT BCM ระดับมหาวิทยาลัยตามแนวทาง ISO
๒๒๓๐๑ เพื่อความต่อเนื่องของธุรกิจแล้ว จึงควรขยายแผน IT BCM ลงในแต่ ละส่วนงานด้วยเช่นกันเพื่อรองรับความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจของทุกระดับ สําหรับตัวชีว้ ดั และค่าเป้ าหมายของกลยุทธ์น้แี สดงดังต่อไปนี้
ตัวชี้วดั
ร้อยละโครงสร้างระบบสารสนเทศส่วนกลางทีส่ าํ คัญได้รบั รอง
มาตรฐาน IT Security ระดับสากล (ISO ๒๗๐๐๑)
ร้อยละส่วนงานทีม่ พี นั ธกิจด้านการเรียนการสอนมีหอ้ ง Virtual
Classroom สําหรับสนับสนุนการเรียนการสอน
ร้อยละส่วนกลางทีซ่ อ้ มแผน IT BCM ตามแนวทาง ISO
๒๒๓๐๑
ร้อยละส่วนงานทีม่ แี ผน BCM ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๖. Digital Experts
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เนื่องจากมีปัจจัยผลักดันหลักทางด้าน “Digital Transformation” จึงจําเป็ นต้องสร้างบุคลากรและนักศึกษาให้
รองรับการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว รวมทัง้ การเปลีย่ นแปลงทางดิจติ อลทีม่ หาวิทยาลัยมหิดลต้องการผลักดัน ดังนัน้ การพัฒนา
ทักษะและความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร IT Man ทัง้ ส่วนกลางและแต่ละส่วนงานต้องได้รบั การ
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สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ตอ้ งสร้างความตระหนักให้กบั นักศึกษาเพื่อให้รเู้ ท่าทันกับการเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยี
จึงต้องมีการพัฒนาทักษะเช่นกัน สําหรับตัวชีว้ ดั และค่าเป้ าหมายของกลยุทธ์น้ีแสดงดังต่อไปนี้
ตัวชี้วดั
ค่า
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖
นํ้าหนัก
ร้อยละของส่วนงานที่ IT Man และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง ได้รบั การ
๐.๐๕
๙๐
๙๕
๙๕
๙๕
พัฒนา
ร้อยละนักศึกษาปริญญาตรีได้รบั การพัฒนาทางด้าน IT
๐.๐๕
๒๐
๓๐
๓๕
๓๕
Literacy หรือ IT Security
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ความเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์ทางด้าน IT กับกลยุทธ์หลักขององค์กร
ตารางต่อไปนี้แสดงความเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์ทางด้าน IT ทัง้ 6 ด้านกับยุทธศาสตร์หลักขององค์กร ทัง้ นี้กล
ยุทธ์ทางด้าน IT ถูกนํามาใช้เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

5. IT Supports for Workforce Mobility

6. Digital Experts
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 Global Research and Innovation
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1. IT Development Ownership
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4. IT Infrastructure for Collaboration and Communication
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ทบทวนผลการดําเนิ นการที่ผา่ นมาตามแผนบริหารจัดการระบบสารสนเทศ ปี งบประมาณ ๒๕๖๒
ผลการดําเนินการทีผ่ ่านมาในแต่ละปี งบประมาณจะถูกนํามาพิจารณาเพื่อประเมินระดับความสําเร็จของของเป็ น
Digital University และเพื่อผลสําเร็จของเป้ าหมายตามกลยุทธ์ทก่ี าํ หนด
ทัง้ นี้เมื่อคํานวณเป้ าหมายระดับความสําเร็จของการเป็ น Digital University ตามตารางที่ ๑ และค่าหน่ วยนํ้าหนัก
จากตารางที่ ๒ พบว่าระดับความสําเร็จของการเป็ น Digital University ประจําปี งบประมาณ ๒๕๖๒ อยู่ทร่ี อ้ ยละ ๕๐.๑ โดย
ผลลัพธ์ตามตัวชีว้ ดั ของแต่ละกลยุทธ์มดี งั ต่อไปนี้
๑. IT Development Ownership
ผลจากการทบทวนในปี งบประมาณ ๒๕๖๒ พบว่าแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศได้ใกล้เคียงกับเป้ าหมาย โดย
ระบบสารสนเทศทีม่ กี ารพัฒนาขึน้ และ Pipeline ทีก่ ําลังจะเสร็จแสดงใน https://muit-idev.mahidol.ac.th จากการทบทวน
ต้องมีระบบสารสนเทศที่ต้องมีการพัฒนาเพิม่ ขึน้ ตอบสนองตามพันธกิจหลักและสนับสนุ นในแต่ละปี ตามแผนการพัฒนา
โปรแกรม ทัง้ นี้ได้มีการทบทวนจํานวนโปรแกรมที่ต้องมีการพัฒนาในแผนแม่บททางด้าน IT ระยะเวลา ๔ ปี ตัง้ แต่ปี
๒๕๖๓ – ๒๕๖๖
ตัวชี้วดั
ค่า
ผลลัพธ์ ๒๕๖๒
นํ้าหนัก
ร้อยละของระบบสารสนเทศทีส่ นับสนุนการดําเนินการตามพันธกิจหลักทีส่ ว่ นกลาง
๐.๒๐
๔๐
พัฒนาขึน้ /จัดหา ได้ตามแผนและระยะเวลาทีก่ าํ หนด
๒. Digital Analytics
ผลจากการทบทวนในปี งบประมาณ ๒๕๖๒ พบว่ า Data Analytics ของส่ว นกลาง โดยคณะกรรมการจัดทํา
มาตรฐานข้อมูลเพื่อการบูรณาการข้อมูลของมหาวิทยาลัยมหิดลให้เพิม่ ฐานข้อมูลจาก ๗ ฐานข้อมูลเป็ น ๑๔ ฐานข้อมูล โดย
ให้มกี ารรายงานความก้าวหน้าของแต่ละฐานข้อมูลทีน่ ําไปทํา Data Analytics ทุก ๓ เดือน ทัง้ นี้ Data Analytics ของพันธ
กิจหลักส่วนใหญ่อยู่ในระดับ Prescriptive Data Analytics และบางส่วนสามารถขึน้ ไปทีร่ ะดับ Diagnosis Data Analytics
เนื่องจากในปี งบประมาณ ๒๕๖๒ ยังไม่มกี ารกําหนดตัวชีว้ ดั Data Analytic Capability พันธกิจหลักของแต่ละ
ส่วนงานแบบ Real Time แต่ ในแผนแม่บทนี้ได้กําหนดให้แต่ ละส่วนงานต้องมี Data Analytics เพิ่มเติมระดับส่วนงาน
ดังนัน้ จึงได้มกี ารเตรียมความพร้อมจัดหาและอบรม Tableau สําหรับการทํา Data Analytics ให้กบั ทุกส่วนงาน และเตรียม
ความพร้อมในด้าน Server เพื่อรองรับ Data Analytics สําหรับแต่ละส่วนงาน โดยในปี งบประมาณ ๒๕๖๓ เป็ นต้นไปจะเริม่
สร้าง Community สําหรับการทํา Data Analytics ร่วมกับส่วนงาน
ตัวชี้วดั
ค่านํ้าหนัก
ผลลัพธ์
๒๕๖๒
ระดับ Data Analytic Capability พันธกิจหลักของส่วนกลาง
๐.๑๕
๓๐
ร้อยละส่วนงานทีม่ ขี อ้ มูลประกอบการตัดสินใจ พันธกิจหลักไม่ต่าํ กว่าระดับ
๐.๐๕
Prescriptive Data Analytics
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๓. IT Management for Diversity
จากการผลัก ดัน Application “We Mahidol” ร่ ว มกับ SCB ในการสนั บ สนุ น ให้นั ก ศึก ษาสามารถใช้ง านใน
ระบบปฏิบตั กิ ารมือถือ รวมถึงการปรับเปลีย่ น Web Application ให้รองรับ Responsive Website ให้สามารถใช้งานได้ใน
Platform ต่ างๆ รวมทัง้ มือถือ ส่งผลให้ความพึงพอใจจากการใช้งานได้ตามเป้ าหมายที่กําหนด ผลจากการทบทวนใน
ปี งบประมาณ ๒๕๖๒ นําไปสู่การวางแผนเพื่อเพิม่ Features ใน We Mahidol และปรับปรุง Web Application ทัง้ หมดให้
รองรับ Responsive Website ในปี ง บประมาณ ๒๕๖๓ นอกจากนี้ ผ ลัก ดัน Application “Minerva” สํา หรับ การวิจยั และ
บริการวิชาการซึ่งรองรับระบบปฏิบตั ิการรูปแบบต่ างๆ ให้สามารถใช้งานได้ในปี งบประมาณ ๒๕๖๓ เช่นกัน รวมถึง
เชื่อมโยงกับ Social Platform ต่างๆ
ตัวชี้วดั
ค่านํ้าหนัก
ผลลัพธ์
๒๕๖๒
ร้อยละของระบบสารสนเทศทีส่ าํ คัญของส่วนกลางทีไ่ ด้ดาํ เนินการจัดหาหรือพัฒนาขึน้
๐.๑๐
๗๐
ทีม่ คี วามพึงพอใจของผูใ้ ช้งานไม่ต่าํ กว่า ๔.๐ จาก ๕.๐
ร้อยละของระบบสารสนเทศทีส่ าํ คัญของส่วนงานทีไ่ ด้ดาํ เนินการจัดหาหรือพัฒนาขึน้ ที่
๐.๐๕
๘๑
มีความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานไม่ต่าํ กว่า ๔.๐ จาก ๕.๐
๔. IT Infrastructure for Collaboration and Communication
จากการทบทวน Indoor WIFI Coverage ในปี ง บประมาณ ได้เ พิ่ม ความครอบคลุ ม Zone ศาลายา วิท ยาเขต
กาญจนบุรี โครงการจัดตัง้ วิทยาเขตนครสวรรค์ โครงการจัดตัง้ วิทยาเขตอํานาจเจริญ ขึน้ มากกว่าร้อยละ ๙๕ ในขณะที่
Zone พญาไทและบางกอกน้อย อยู่ระหว่างดําเนินการโดยจะแล้วเสร็จครอบคลุมร้อยละ ๑๐๐ ภายในเดือนมกราคม และทํา
การประเมินความครอบคลุมของแต่ละ Zone เพื่อเพิม่ เติมและปรับปรุงให้ครอบคลุมร้อยละ ๑๐๐
ส่วนเพื่อให้รองรับการทํางานอย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมปริมาณการใช้งานทีว่ างแผนเพิม่ จํานวนมาก ส่งผลให้มี
การเพิม่ Internet Gateway ขึน้ เป็ น ๒ เท่า เพิม่ VPN ให้รองรับการใช้งานนอกสถานทีข่ น้ึ เป็ นเกือบ ๒ เท่า เมื่อเทียบกับ
ปี งบประมาณ ๒๕๖๐ รวมทัง้ เพิม่ จํานวน Server และ Backup Server จํานวนมาก ส่งผลให้ Service Level Agreement
(SLA) เป็ นไปตามเป้ าหมายทีก่ าํ หนด
นอกจากนี้ได้มโี ครงการทีเ่ ริม่ นํา IoT เชื่อมโยงกับเครือข่ายในปี งบประมาณ ๒๕๖๒ อีกหลายโครงการ เช่น การใช้
RFID และ Face Recognition เชื่อมต่ออุปกรณ์และเครือข่ายในโครงการพระราชทานปริญญาบัตร การใช้ QR Code ใน
การตรวจสอบและลงทะเบียนรายชื่อ และวางแผนใช้ร่วมกับการเปิ ด ปิ ด อุป กรณ์ แ ละการเข้าถึง อาคารจอดรถ การใช้
เทคโนโลยี AR ร่วมกับเครือข่ายในการนําเสนอกระบวนการทํางานต่างๆ การเชื่อมระบบ SCADA จากการใช้ไฟฟ้ าเข้าสู่
ระบบ Data Analytics เพื่อให้สามารถตรวจสอบปริมาณการใช้ไฟฟ้ าจากสถานีจ่ายไฟฟ้ าได้แบบ Real Time หรือการใช้
เทคโนโลยี IoT ในการประเมินความพร้อมของจุดปล่อยสัญญาณ WIFI แบบ Real Time เพื่อใช้ในการวางแผนบํารุงรักษา
แบบทันท่วงทีและการกระจายสัญญาณให้สอดคล้องกับปริมาณการใช้งานในแต่ละพืน้ ที่ โดยผลการทบทวนในปี งบประมาณ
๒๕๖๒ นําไปสูก่ ารวางแผนต่อยอดการนํา IoT ไปใช้ในงานหลายด้านในปี งบประมาณ ๒๕๖๓
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ตัวชี้วดั

ค่านํ้าหนัก

ร้อยละของ Indoor WIFI Coverage
ร้อยละของโครงสร้างพืน้ ฐานระบบสารสนเทศทีไ่ ด้ Service Level Agreement (SLA)
ระดับไม่ต่ํากว่า ๙๙%

๐.๑๐
๐.๑๐
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ผลลัพธ์
๒๕๖๒
๘๕
๙๐

๕. IT Supports for Workforce Mobility
จากการทบทวนกลยุทธ์ IT Supports for Workforce Mobility ในปี งบประมาณ ๒๕๖๒ พบว่าเป็ นไปตามแผนที่
กําหนด ซึ่งในปี งบประมาณ ๒๕๖๒ ได้ตงั ้ เป้ าเตรียมความพร้อมสําหรับการได้รบั รองมาตรฐาน IT Security ระดับสากล
โดยมีการอบรมเตรียมความพร้อมให้กบั Key persons ในการรองรับมาตรฐานระบบในปี งบประมาณ ๒๕๖๓ ในขณะทีม่ ี
ส่วนงานได้รบั รองมาตรฐาน IT Security ตาม ISO ๒๗๐๐๑ แล้ว จํานวน ๑ ส่วนงาน
ส่วนผลจากการทบทวนการติดตัง้ และ Training เพื่อผลักดันการสอนด้วย Virtual Classroom พบว่าได้ตดิ ตัง้ และ
อบรมแล้วร้อยละ ๑๒ ส่วนงานทีม่ พี นั ธกิจการเรียนการสอนทีเ่ หลือได้ผ่านการตรวจสอบสถานทีแ่ ละอุปกรณ์ร่วมกับ SCB
และเตรียมพร้อมทําการติดตัง้ ให้แล้วเสร็จภายในปี งบประมาณ ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔
ส่วนผลจากการทํา AAR ของการซ้อมแผน IT BCM ของส่วนกลางพบว่าเป็ นไปตามเป้ าหมายที่กําหนด การ
Recovery ของระบบสารสนเทศทีเ่ ป็ น Critical พบว่าได้เร็วกว่าเป้ าหมายทีก่ าํ หนด
ตัวชี้วดั
ค่านํ้าหนัก
ผลลัพธ์
๒๕๖๒
ร้อยละโครงสร้างระบบสารสนเทศส่วนกลางทีส่ าํ คัญได้รบั รองมาตรฐาน IT Security
๐.๐๕
ระดับสากล (ISO ๒๗๐๐๑)
ร้อยละส่วนงานทีม่ พี นั ธกิจด้านการเรียนการสอนมีหอ้ ง Virtual Classroom สําหรับ
๐.๐๕
๑๒
สนับสนุนการเรียนการสอน
ร้อยละส่วนกลางทีซ่ อ้ มแผน IT BCM ตามแนวทาง ISO ๒๒๓๐๑
๐.๐๓
๑๐๐
ร้อยละส่วนงานทีม่ แี ผน BCM ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๐.๐๒
๑๕
๖. Digital Experts
ผลลัพธ์จากการอบรมพัฒนา IT Man ซึ่งผลจากการทบทวนพบว่าเป็ นไปตามเป้ าหมายที่กําหนด โดยบุคลากร
ทางด้าน IT Man ของแต่ละส่วนงานมีการพัฒนา CPD อย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อรองรับการเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยี
• ปี งบประมาณ ๒๕๖๑ มีการอบรม IT Security ร่วมกับ DEPA โดยมีผเู้ ข้าอบรม ๓๕ ส่วนงานรวมทัง้ ส่วนกลาง
จากทัง้ หมดที่ต้อ งเข้า อบรม ๓๗ ส่ว นงาน พบว่ า ร้อ ยละ ๙๓ ผ่ า นการอบรมและสอบผ่ า นข้อ สอบระดับ
นานาชาติ หรือทัง้ ๓๕ ส่วนงานมีผผู้ ่านเกณฑ์มาตรฐานทัง้ หมด หรือมีส่วนงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ
๙๕ ผลจากการทบทวนมีการวางแผนอบรมด้าน IT Security อย่างต่อเนื่อง
• ปี งบประมาณ ๒๕๖๒ มีการอบรมดังต่อไปนี้ และพบว่ามีผเู้ ข้ารับการอบรมจากทุกส่วนงาน คิดเป็ นร้อยละ
๑๐๐ ตัวอย่างการอบรม เช่น
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o SEO: Backlink Strategy
o การติดตัง้ SSL Certificate
o Content Strategy
o Digital Literacy
o Workshop การใช้โปรแกรม Tableau สําหรับทํา Data Analytics
ผลทบทวนจากการพัฒนา IT Literacy ของนักศึกษาปริญญาตรี เนื่องจากในปี งบประมาณ ๒๕๖๒ ยังไม่มกี าร
ตัง้ เป้ าหมายที่ต้องผลักดัน IT Literacy ให้กบั นักศึกษาปริญญาตรีจํานวนมาก ซึ่งการดําเนินการเป็ นการเริม่ ดําเนินการ
ร่วมกับ DEPA ให้กบั นักศึกษาปริญญาตรี พบว่าเป็ นไปตามเป้ าหมายทีก่ าํ หนด แต่ถา้ ต้องการเพิม่ จํานวนนักศึกษาปริญญา
ตรี ยังพบว่าอยู่ในเกณฑ์ต่ํา ซึง่ ในปี งบประมาณ ๒๕๖๓ ต้องเพิม่ รูปแบบการอบรม วางแผนนํา Platform ออนไลน์มาช่วย
สนับสนุน
ตัวชี้วดั
ค่า
ผลลัพธ์
นํ้าหนัก
๒๕๖๒
ร้อยละของส่วนงานที่ IT Man และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง ได้รบั การพัฒนา
๐.๐๕
๑๐๐
ร้อยละนักศึกษาปริญญาตรีได้รบั การพัฒนาทางด้าน IT Literacy หรือ IT Security
๐.๐๕
๓

การผลักดันให้เกิ ดการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง
ผลการดําเนินการในแต่ละกลยุทธ์จะต้องมีการทบทวนอย่างน้อยปี ละครัง้ เพื่อสรุประดับความสําเร็จของการเป็ น
Digital University หรือมีการทบทวน Quick-Win Projects หรือทบทวนกระบวนการทํา AAR ของโครงการเพิ่มเติมเพื่อ
นําไปใช้ในการพิจารณาข้อจํากัดของโครงการและนําไปปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือโครงการในวงรอบถัดไป

