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บทที่ 1 

ธกิจ ยุทธศาส

 

ัย ได้กําหนดทิ
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นาระบบงาน 

เทศ ในฐานะ
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ส่งเสริมให้นัก
นคว้าวิจัยได้อ

รสอน เป็นแหล
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– 2556 
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บทที่ 2 

ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์สารสนเทศ กลยุทธ์ มทร.ศรวีิชัย และการดําเนนิการ 
 

ยุทธศาสตร์สารสนเทศ ด้านการพฒันา กลยุทธ์ มทร.ศรีวิชัย กลวิธี/การดําเนินการ 
1. โครงสร้างเครือข่ายพื้นฐานที่
ครอบคลุมภายในมหาวิทยาลัย 

โ ค ร ง ส ร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย
พื้นฐาน 

3. พัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพนักศึกษา 
5. สร้างความพร้อมและพัฒนาศักยภาพด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

ปรับปรุงความเร็วการเชื่อมต่อ
ภายในมหาวิทยาลัยระหว่างวิทยา
เขต/หน่วยงาน 

2. พัฒนาการบริการสารสนเทศพื้นฐานที่
จําเป็น 

สารสนเทศพื้นฐาน 10. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาการบริหาร
จัดการ และการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

พัฒนาระบบระบุตัวตนผู้ ใช้งาน
อินเตอร์เน็ต (Network access 
Control) 

สารสนเทศพื้นฐาน 3. พัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพนักศึกษา 
5. สร้างความพร้อมและพัฒนาศักยภาพด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

ปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเพื่อ
รองรับการจัดอันดับของเว็บไซต์
เว็บโอเมตริกซ์ 

สารสนเทศพื้นฐาน 3. พัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพนักศึกษา 
5. สร้างความพร้อมและพัฒนาศักยภาพด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

เพิ่มจุดพื้นที่การบริการเครือข่ายไร้
สาย (Wireless) 

สารสนเทศพื้นฐาน 3. พัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพนักศึกษา 
5. สร้างความพร้อมและพัฒนาศักยภาพด้านการ
จัดการเรียนการสอน 
 

พัฒนาระบบเครื่องแม่ข่ายเสมือน 
(Virtualization) 



3. พัฒนาระบบงานสารสนเทศทั้งในด้าน
การบริหาร การเรียนการสอนและอื่นๆ 

งานบริหาร 10. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาการบริหาร
จัดการ และการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

พั ฒ น า ร ะ บ บ บั ญ ชี ส า ม มิ ติ 
(ACC3D) ครอบคลุมงานบัญชี 
พัสดุ การเงิน บุคลากร 

 งานบริหาร 10. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาการบริหาร
จัดการ และการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ ส า ร บ ร ร ณ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) 

 การเรียนการสอน 3. พัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพนักศึกษา 
5. สร้างความพร้อมและพัฒนาศักยภาพด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

ปรับปรุงระบบการจัดการเรียนการ
สอน(LMS) 

 นักศึกษา 3. พัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพนักศึกษา 

ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลนักศึกษา 

 นักศึกษา 3. พัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพนักศึกษา 

จั ดอบรมกา ร ใ ช้ ส า รสน เทศ
ห้องสมุด สําหรับนักศึกษาใหม่ 

 นักศึกษา 3. พัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพนักศึกษา 

จั ดอบรม เ ชิ งป ฏิ บั ติ การการ
ออกแบบเว็บไซต์สําเร็จรูปสําหรับ
นักศึกษา 

4. ส่งเสริมบุคลากรด้านสารสนเทศให้มี
ความสามารถตามมาตรฐาน 

บุคลากร 8. พัฒนาศักยภาพบุคลการให้เป็นตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

จัดให้บุคลากรด้านสารสนเทศเข้า
ร่วมงานวิชาการ WUNCA 

 
 
 
 
 



บทที่ 3 

ระบบงานสารสนเทศ 

 
ระบบบุคลากร 

ระบบสารสนเทศ แล้วเสร็จเมื่อ หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง หน่วยงานรับผดิชอบข้อมูล สถานะปัจจุบนั 

1. โปรแกรมบุคลากร 9 เมษายน 2551 หน่วยงานภายใน มทร.ศรีวิชัย กองบริหารงานบุคคล มีการใช้งานและปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง 

2. โปรแกรมบุคลากรบนเว็บ สิงหาคม 2552 บุคลากรภายใน มทร.ศรีวิชัย กองบริหารงานบุคคล มีการใช้งานและปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง 

3. โปรแกรมติดตามภาระงาน ตุลาคม 2551 บุคลากรภายใน มทร.ศรีวิชัย สํานักวิทยบริการฯ อยู่ระหว่างการทดลองใช้และนําร่องโดยสํานักวิทย
บริการฯ 

 

ระบบหน่วยงาน 

ระบบสารสนเทศ แล้วเสร็จเมื่อ หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง หน่วยงานรับผดิชอบข้อมูล สถานะปัจจุบนั 

1. โปรแกรมหน่วยงาน 25 เมษายน 2551 สํานักวิทยบริการฯ สํานักวิทยบริการฯ มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง 

 

 

 



 ระบบจัดสรรงบประมาณ 

ระบบสารสนเทศ แล้วเสร็จเมื่อ หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง หน่วยงานรับผดิชอบข้อมูล สถานะปัจจุบนั 

1. โปรแกรมจดัสรรงบประมาณ ธันวาคม 2551 กองนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง 

 

ระบบพัสดุ 

ระบบสารสนเทศ แล้วเสร็จเมื่อ หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง หน่วยงานรับผดิชอบข้อมูล สถานะปัจจุบนั 

1. โปรแกรมจดัซื้อวัสดุ 30 ตุลาคม 2551 หน่วยงานภายใน มทร.ศรีวิชัย กองคลัง มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง 

2. โปรแกรมบริหารงานครุภัณฑ์ เสร็จสิ้นประมาณ 
กันยายน 2556 

หน่วยงานภายใน มทร.ศรีวิชัย กองคลัง อยู่ระหว่างดําเนินการพัฒนาโปรแกรม 

 

ระบบการเงินและบัญช ี

ระบบสารสนเทศ แล้วเสร็จเมื่อ หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง หน่วยงานรับผดิชอบข้อมูล สถานะปัจจุบนั 

1. โปรแกรมเงินเดือน 29 ตุลาคม 2551 สํานักงานอธิการบดี/สํานักงาน
วิทยาเขต/วิทยาลัย 

 

กองคลัง มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง 



2. โปรแกรมยืม-คืนเงินทดรอง พฤษภาคม 2554 หน่วยงานภายใน มทร.ศรีวิชัย กองคลัง มีการใช้งานภายในพื้นที่สงขลา 

3. โปรแกรมรับเงินรายได้ ธันวาคม 2552 สํานักงานอธิการบดี/สํานักงาน
วิทยาเขต/วิทยาลัย 

กองคลัง มีการใช้งานและปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง 

4. โปรแกรมค่าสาธารณูปโภค พฤษภาคม 2554 สํานักงานวิทยาเขต/คณะ/
วิทยาลัย/กองกลาง 

กองคลัง อยู่ระหว่างทดสอบการใช้งานระบบ 

5. โปรแกรมเบิกจ่ายค่าสอน เสร็จสิ้นประมาณ 
กันยายน 2555 

คณะ/วิทยาลัย กองคลัง อยู่ระหว่างดําเนินการพัฒนาโปรแกรม 

6. โปรแกรมค่าตอบแทนนอกเวลา เสร็จสิ้นประมาณ 
มีนาคม 2556 

หน่วยงานภายใน มทร.ศรีวิชัย กองคลัง อยู่ระหว่างดําเนินการพัฒนาโปรแกรม 

7. ค่ารักษาพยาบาล ค่ารับรอง
บุตร 

มกราคม 2555 บุคลากรภายใน มทร.ศรีวิชัย กองคลัง อยู่ระหว่างทดสอบการใช้งานระบบ 

8. โปรแกรมเงินอุดหนุนทุนพัฒนา
บุคลากร 

เสร็จสิ้นประมาณ  
กันยายน 2556 

หน่วยงานภายใน มทร.ศรีวิชัย กองคลัง อยู่ระหว่างดําเนินการพัฒนาโปรแกรม 

9. โปรแกรมติดตามเงินรายได้และ
รายจ่ายงบประมาณ 

มกราคม 2557 หน่วยงานภายใน มทร.ศรีวิชัย กองคลัง มีการใช้งานและปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง 

10. โปรแกรมบัญชีแยกประเภท เสร็จสิ้นประมาณ 
พฤษภาคม 2555 

สํานักงานอธิการบดี/สํานักงาน
วิทยาเขต/วิทยาลัย 

กองคลัง อยู่ระหว่างดําเนินการพัฒนาโปรแกรม 



ระบบสนบัสนนุการเรียนการสอน 

ระบบสารสนเทศ แล้วเสร็จเมื่อ หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง หน่วยงานรับผดิชอบข้อมูล สถานะปัจจุบนั 

1. โปรแกรมการจัดการเรียนการ
สอน (LMS) 

พฤษภาคม 2550 คณะ/วิทยาลัย สํานักวิทยบริการฯ มีการใช้งานและปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง 

2. โปรแกรมกิจกรรมเสรมิ
หลักสูตร 

พฤษภาคม 2553 คณะ/วิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา มีการใช้งานและปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง 

3. โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ 
(ALIS) 

ตุลาคม 2549 นักศึกษา มทร.ศรีวิชัย สํานักวิทยบริการฯ มีการใช้งานและปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง 

 

ระบบบริการอินเตอรเ์น็ตและสารสนเทศ 

ระบบสารสนเทศ แล้วเสร็จเมื่อ หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง หน่วยงานรับผดิชอบข้อมูล สถานะปัจจุบนั 

1. โปรแกรมลงทะเบียนผู้ใช้
เครือข่าย (e-Passport) 

เมษายน 2550 บุคลากรภายในและนักศึกษา 
มทร.ศรีวิชัย 

สํานักวิทยบริการฯ มีการใช้งานและปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง 

2. โปรแกรมจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส ์(e-Mail) 

เมษายน 2550 บุคลากรภายในและนักศึกษา 
มทร.ศรีวิชัย 

 

สํานักวิทยบริการฯ มีการใช้งานและปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง 



3. ระบบเครือข่ายไร้สาย  ตุลาคม 2552 บุคลากรภายในและนักศึกษา 
มทร.ศรีวิชัย 

สํานักวิทยบริการฯ/วิทยา
เขต/วิทยาลัย 

มีการใช้งานและปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง 

4. โปรแกรมบริการแจ้งการขอใช้
บริการสารสนเทศ 

เมษายน 2552 บุคลากรภายใน มทร.ศรีวิชัย สํานักวิทยบริการฯ มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง 

5. โปรแกรม SMS มทร.ศรีวิชัย เมษายน 2550 สํานักวิทยบริการฯ/ 

กองประชาสัมพันธ์ 

สํานักวิทยบริการฯ มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง 

6. โปรแกรมตรวจสอบเครือข่าย 
(Network Monitoring) 

เมษายน 2550 สํานักวิทยบริการฯ สํานักวิทยบริการฯ มีการใช้งานและปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง 

7. ระบบโทรศัพท์ผ่านเครือขา่ย 
(IP Phone) 

เมษายน 2550 หน่วยงานภายใน มทร.ศรีวิชัย สํานักวิทยบริการฯ มีการใช้งานและปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง 

8. ระบบป้องกันไวรัส มิถุนายน 2551 หน่วยงานภายใน มทร.ศรีวิชัย สํานักวิทยบริการฯ มีการใช้งานและปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง 

9. ระบบประชุมทางไกล (Video  
Conference) 

เมษายน 2552 หน่วยงานภายใน มทร.ศรีวิชัย สํานักวิทยบริการฯ มีการใช้งานและปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง 

10. ระบบประชาสัมพันธ์สื่อ
ดิจิตอล (DMP/DMS) 

พฤษภาคม 2552 สํานักวิทยบริการฯ/วิทยาเขต/
วิทยาลัย 

สํานักวิทยบริการฯ มีการกระจายการใช้งานไปยังพื้นที่ต่างๆ เริ่มใช้งาน 
กรกฎาคม 2554 

11. โปรแกรมประมวลผลกีฬา กรกฎาคม 2550 เจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬา สํานักวิทยบริการฯ 

 

มีการใช้งานและปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง 



12. ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย
นานาชาติ 

เมษายน 2550 สํานักวิทยบริการฯ สํานักวิทยบริการฯ มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง 

13. ระบบแคชชิ่งอินเตอร์เน็ต 
(Caching) 

ตุลาคม 2550 บุคลากรภายในและนักศึกษา 
มทร.ศรีวิชัย 

สํานักวิทยบริการฯ มีการใช้งานและปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง 

14. ระบบกลัน่กรองอินเตอร์เน็ต 
(Firewall) 

ตุลาคม 2550 บุคลากรภายในและนักศึกษา 
มทร.ศรีวิชัย 

สํานักวิทยบริการฯ มีการใช้งานและปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง 

 

ระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษา 

ระบบสารสนเทศ แล้วเสร็จเมื่อ หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง หน่วยงานรับผดิชอบข้อมูล สถานะปัจจุบนั 

1. โปรแกรมฐานข้อมูลสารสนเทศ
อุดมศึกษา 

กรกฎาคม 2551 บุคคลทั่วไป สํานักวิทยบริการฯ มีการใช้งานและปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง 

2. โปรแกรมฐานข้อมูลนักศกึษา กรกฎาคม 2551 นักศึกษา มทร.ศรีวิชัย สํานักวิทยบริการฯ มีการใช้งานและปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง 

3. โปรแกรมฐานข้อมูลหลักสูตร กรกฎาคม 2551 สํานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

สํานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

มีการใช้งานและปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง 

 

 



4. โปรแกรมฐานข้อมูลการเงิน กรกฎาคม 2551 กองนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน มีการใช้งานและปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง 

5. โปรแกรมภาวะการมีงานทํา
บัณฑิต 

ตุลาคม 2552 บัณฑิต มทร.ศรีวิชัย กองวิเทศสัมพันธ์และการ
ประกันคุณภาพ 

มีการใช้งานและปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง 

 

ระบบงานเอกสาร 

ระบบสารสนเทศ แล้วเสร็จเมื่อ หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง หน่วยงานรับผดิชอบข้อมูล สถานะปัจจุบนั 

1. โปรแกรมสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ์(e-Document) 

เมษายน 2550 หน่วยงานภายใน มทร.ศรีวิชัย กองกลาง มีการใช้งานและปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 

 

 

 

 

 



บทที่ 4 

งานวิศวกรรมเครือข่าย 

ระบบเครือข่ายไร้สาย 

พืน้ที ่
จํานวนจุดทีใ่หบ้รกิาร 

ปี พ.ศ.2552 ปี พ.ศ.2553 ปี พ.ศ.2554 ปี พ.ศ.2555 ปี พ.ศ.2556 
สงขลา 13 17 19 42 68 

วิทยาเขตตรัง 10 10 10 10 26 

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) 9 9 9 9 30 

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ)่ 3 3 3 30 15 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ (ขนอม) 6 6 6 6 22 

วิทยาลัยรัตภูมิ 3 3 3 3 13 

 

 

 

 

 



วงจรเชื่อมโยงเครือข่าย 

การเชื่อมโยง 
ขนาดความเร็วในการเชื่อมต่อ 

ปี งปม.
2549 

ปี งปม.
2550 

ปี งปม.
2551 

ปี งปม.
2552 

ปี งปม.
2553 

ปี งปม.2554/1 
(เดือน ต.ค.53) 

ปี งปม.2554/2 
(เดือน เม.ย.54)

ปี งปม. 
2555 

สงขลา – Uninet 10 Mbps 20 Mbps 200 
Mbps 

200 
Mbps 

1 Gbps 1 Gbps 1 Gbps 1 Gbps 

สงขลา – Provider (Backup Internet) - 6 Mbps 20/2.5 
Mbps 

200/10 
Mbps 

600/10 
Mbps 

600/10 Mbps 600/10 Mbps 600/10 
Mbps 

สงขลา – วิทยาเขตตรัง 2 Mbps 8 Mbps 16 Mbps 10 Mbps 50 Mbps 100 Mbps 100 Mbps 100 Mbps 

สงขลา – วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) 2 Mbps 4 Mbps 8 Mbps 10 Mbps 50 Mbps 100 Mbps 100 Mbps 100 Mbps 

สงขลา – วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) 2 Mbps 4 Mbps 8 Mbps 10 Mbps 50 Mbps 50 Mbps 100 Mbps 100 Mbps 

สงขลา - วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ (ขนอม) 2 Mbps 4 Mbps 8 Mbps 10 Mbps 50 Mbps 50 Mbps 50 Mbps 100 Mbps 

สงขลา – วิทยาลัยรัตภูมิ - 128 
Kbps 

2 Mbps 10 Mbps 50 Mbps 50 Mbps 50 Mbps 100 Mbps 

งานวิจัยและพัฒนาชุมพร - 128 
Kbps 

128 
Kbps 

2 Mbps 2 Mbps 8 Mbps 8 Mbps 20 Mbps 

 

 

 



บทที่ 5 

แผนปฏบิตักิารระบบสารสนเทศ 

ระบบงาน โครงการ / กจิกรรม งปม.53 งปม. 54 งปม. 55 งปม. 56 หมายเหต ุ
1. ระบบงานทะเบียนที่มีมาตรฐาน
สามารถใหบ้รกิารนกัศกึษา 

      

-  ระบบบรหิารงานสํานกังาน   
   (Back Office) 

ปรับปรุงและขยายระบบงานทะเบียนนักศึกษา      

   1. โปรแกรมฐานข้อมูลสารสนเทศอุดมศึกษา         
   2. โปรแกรมฐานข้อมูลนักศกึษา          
   3. โปรแกรมฐานข้อมูลหลักสูตร        
   4. โปรแกรมฐานข้อมูลการเงิน          
 พัฒนาระบบบริหารสํานักงานอธิการบดี      
   1. โปรแกรมสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ (e-

Document) 
     

 พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศมหาวิทยาลัย      
   1. ระบบศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center)        
 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนผู้บรหิารระดับสูง      
   1. โปรแกรมบริหารงานครุภัณฑ์      
   2. โปรแกรมบริหารงาน       
   3. โปรแกรมค่าสาธารณูปโภค       
   4. โปรแกรมเบิกจ่ายค่าสอน      
   5. โปรแกรมค่าตอบแทนนอกเวลา      
   6. โปรแกรมค่ารักษาพยาบาล ค่ารับรองบุตร      



ระบบงาน โครงการ / กจิกรรม งปม.53 งปม. 54 งปม. 55 งปม. 56 หมายเหต ุ
   7. โปรแกรมเงินอุดหนุนทุนพัฒนาบุคลากร      
   8. โปรแกรมบัญชีแยกประเภท      
   9. โปรแกรมกิจกรรมเสรมิหลักสูตร      
2. มีระบบเครอืข่ายใน
มหาวิทยาลัยทีส่มบูรณส์ามารถ
รองรบัระบบงานใหบ้รกิาร 

      

-  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน  
   (Infrastructure) 

จัดหาชุดคอมพิวเตอร์สาธารณะเพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอนในระดับอุดมศึกษา 

     

 พัฒนาระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย      
 จัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบ

เครือข่าย 
     

 พัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย      
   1. ระบบรองรับการปรับ Protocol        
   2. ระบบเครือข่ายไร้สาย         
   3. ระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย (IP Phone)        
   4. ระบบป้องกันไวรัส      
   5. ระบบประชุมทางไกล (Video Conference)      
   6. ระบบฐานข้อมูล        
3. มีศูนย์การใหบ้รกิารทางวิชาการ 
(e-service) แบบครบวงจร 

      

 

 



ระบบงาน โครงการ / กจิกรรม งปม.53 งปม. 54 งปม. 55 งปม. 56 หมายเหต ุ
-  การพฒันาพาณชิย์
อิเลก็ทรอนกิส ์
   (e-commerce) 

      

 การพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบมือถือ (M-
Commerce) 

     

-  บรกิาร ICT สู่ชุมชน       
 จัดทําการรับปรึกษาออนไลน์สําหรับองค์กรภายใน        
 พัฒนา e-Training หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สําหรับ

บุคคลทั่วไป 
     

 e-Health Park สําหรับชุมชน      
-  การพฒันางานวิจัย  
   (e- Research) 

      

 จัดทําฐานข้อมลูเพื่องานวิจัยและสิ่งประดิษฐ ์      
 ประชุมเชิงวิชาการด้าน ICT          
 ทําเว็บ Portal ความร่วมมือเสมือน (e-

Collaboration) ระหว่างกลุ่มมหาวิทยาลัยกับ
ภายนอก 

       

 ความร่วมมือฝกึอบรมการพัฒนาซอฟต์แวร์มัลติมีเดีย 
ร่วมกับต่างประเทศ 

     

 สร้างเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาการเรียนการสอน
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 

         

 



ระบบงาน โครงการ / กจิกรรม งปม.53 งปม. 54 งปม. 55 งปม. 56 หมายเหต ุ
-  การพฒันาศูนย์กลางความรู้  
   มทร.ศรีวิชยั 

      

 ผลิตสื่อการสอนผ่าน (WBI)      
 จัดตั้งศูนย์ e-Learning      
 ปรับปรุงศูนย์ฝึกอบรม ICT      
 พัฒนาระบบการฝึกอบรมโดยการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ 

(CBT) สําหรับ SME 
     

 จัดหา e-Book เพื่อรองรับเกี่ยวกับสาขาวิชาชีพต่างๆ 
ของมหาวิทยาลันฯ 

     

   1. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ        
4. มีระบบบริหารสาํหรบั
สํานักงาน/หนว่ยงานใน
มหาวิทยาลัย 

      

-  ระบบการใหบ้รกิาร (Front  
   Office) 

      

 การให้บริการทางวิชาการ(e-Service Contact 
Center) 

         

 โครงการ Front Office สําหรับผู้บริหารระดับสูง   
มหาวิทยาลัย 

       

 โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศมหาวิทยาลยั      
5. มีเว็บไซต์ของทกุหน่วยงาน       
 ปรับปรุงเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย      
6. การพฒันาบคุลกร       



ระบบงาน โครงการ / กจิกรรม งปม.53 งปม. 54 งปม. 55 งปม. 56 หมายเหต ุ
 อบรมหลักสุตรคอมพิวเตอร์และการสื่อสารพื้นฐาน          
 อบรมผู้สอน ICT หลักสูตรคอมพิวเตอร์ชั้นสูง        
 อบรม ICT สําหรับผู้บริหารระดับสูง      
 สนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อด้าน ICT ในระดับ

คุณวุฒิที่สูงขึ้น 
       

 อบรมอาจารย์เพื่อการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย (e-
Training) 

       

 อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ ออนไลน์        
 

 

 

 


