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บทนํา 

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2550-2554 จัดทําขึ้น โดย
ความรวมมือจากตัวแทนในทุกภาคสวนของมหาวิทยาลัย มีจุดมุงหมายเพื่อใชในการอธิบายถึง กรอบ ทิศทาง 
เปาประสงค ของการดําเนินการในสวนของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนภารกิจตาง ๆ 
ของมหาวิทยาลัย ทั้งจะใชเปนชองทางในการสื่อสาร และทําความเขาใจกับบุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัย 
ในอันที่จะสรางคุณคาใหเกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยโดยรวมอยางแทจริง 

ในการจัดทําขอเสนอแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนี้ ไดมีการสํารวจตรวจสอบสถานภาพ
ปจจุบันดานไอซีทีของมหาวิทยาลัย แนวโนมทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปจจุบันที่กําลังเขามามี
บทบาทและกําลังเปนที่ยอมรับในวงการไอซีทีแลววาจะมีบทบาทที่สําคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพใหกับองคกร
ตาง ๆ ดังนี้ ICT Enterprise Integration, Web 2.0 & Organization 2.0, Web Services, Business Process 

Management, Services-Oriented Architecture และ ICT Good governance 

ทุกคณะ/สถาบัน/สํานัก ไดรวมมีบทบาทในการพิจารณา รับรูรับทราบ แนวทางตาง ๆ ในการยกรางแผนแมบท 
และแผนปฏิบัติการนี้ โดยไดมีการนําเสนอแผนงาน/โครงการ ที่คิดจะดําเนินการในอนาคตอันใกล ซึ่งเปนขอมูล
ที่สําคัญที่นํามาบูรณาการเขาดวยกันใหเปนภาพรวมของท้ังมหาวิทยาลัย อันจะเปนพลังที่สําคัญในการ
ขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยไดอยางประหยัด ตรงประเด็น และเปนเอกภาพ 

เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมาก แผนปฏิบัติการจึงจําเปนตองกําหนดใน
ชวงเวลาที่ไมยาว เพ่ือใหสามารถทบทวนความเหมาะสมและและปรับใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
จึงขอเสนอถึงแผนงาน/โครงการที่จะมีการดําเนินการในชวงเวลาอันใกลในปงบประมาณ 2550-2551 เพ่ือเปน
แผนที่ในการเดินทางและทํางานรวมกันทั้งมหาวิทยาลัย 

หลักการสําคญัที่เปนปจจัยสูความสําเร็จ 

หลักการสําคัญที่จะใชเปนแนวทางในการขับเคล่ือนไปสูความสําเร็จในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารในชวงป 2550-2551 ดังนี้ 

1. การสรางดุลยภาพระหวาง คน กระบวนการ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใน มศว 

1.1. การพัฒนาทักษะความสามารถของคนใหมีความสามารถ คุนเคย และเทาทันเทคโนโลยี 
1.2. ในดานการการบริหารงานมหาวิทยาลัย สรางกระบวนการทํางานแบบใหมใหเปนที่ยอบรับโดย

ผานระบบไอซีที ใหไดเปนแนวปฏิบัติที่ดี มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง และจะตองมีความสอดคลอง
กับความตองการของมหาวิทยาลัยอยางแทจริง 

1.3. ในดานการเรียนการสอน ตองมีการพัฒนาสิ่งแวดลอมทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยาง
เหมาะสม และพัฒนาอาจารยใหสามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศได 

1.4. การเลือกและติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ออยางพอเพียง เปนระบบเปด มีอนาคตที่ดี 
และตองสามารถรองรับภารกิจของมหาวิทยาลัยทั้งดานการบริหารงาน และดานการเรียนการสอน 
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2. การสอดประสานระหวางกระบวนการทํางานตาง ๆ ใหเขากับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

3. การฝกอบรม 

3.1 มีหลักสูตรสําหรับการพัฒนาดวยตนเองผานระบบ e-learning 
3.2 มีหลักสูตร on the job training 
3.3 มีหลักสูตรเฉพาะทางแบบ competency-based training 
3.4 มีหลักสูตรสําหรับพนักงานใหม 
3.4 มีระบบการวัดและประเมินอยางตอเนื่อง 

4. การปรับเปล่ียนทัศนคติ 

4.1 ผูบริหารจะตองรูจักการใชขอมูลอิเล็กทรอนิกสในการตัดสินใจ 
4.2 บุคลากรทุกระดับตองพยายามพัฒนาตนเองใหสามารถดําเนินการกับระบบงานอิเล็กทรอนิกสได

ดวยตัวเอง 

5. การเตรียมการโครงสรางพ้ืนฐานไอซีทีที่จะตอง พรอมใช มั่นคงปลอดภัย ตรวจสอบได 

5.1 โครงสรางพ้ืนฐานดานเครือขายคอมพิวเตอร 
5.2 โครงสรางพ้ืนฐานเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับการใหบริการหลักของ มศว 
5.3 โครงสรางพ้ืนฐานเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับผูใชงาน 
5.4 ระบบปฏิบัติการสําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร 
5.5 ระบบจัดเก็บขอมูลอิเล็กทรอนิกสแบบรวมศูนย 
5.6 ระบบบริหารจัดการผูใชงานและทรัพยากรไอซีที 

5.6.1  ระบบไดเร็กทรอรีระดับองคกร (Enterprise Directory Services System) 

5.7 ระบบสารสนเทศหลักที่สามารถบูรณาการขอมูลไดทั้ง มศว 
5.7.1 ระบบการบริการแบบจุดเดียว 
5.7.2 ระบบ Web Portal สวนบุคคล 
5.7.3 ระบบ Data Warehouse 
5.7.4 ระบบการตรวจติดตาม KPI ของมหาวิทยาลัย 
5.7.5 นํารองระบบโทรศัพทผานเครือขายบัวศรี : ระบบ Skype, SIP Phone 

5.8 การตระเตรียมหนวยงานเพื่อกํากับดูแลโครงสรางพ้ืนฐานไอซีที 
5.8.1 เตรียมโครงสรางองคกร คน งบประมาณ 
5.8.2 เตรียมแนวทางการบริหารงานไอซีทีที่ดี (ICT Good Governance) 

ขอเสนอโครงการทีจ่ะดําเนินการในป 2550-2551 

1. โครงการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน  
[หนวยงานดําเนินการ สํานักคอมพิวเตอร,สํานักส่ือฯ, คณะ/สถาบัน/สํานัก ที่มีการเรียนการสอน]  
[ยุทธศาสตร 1, 2, 3]  

1.1  การพัฒนา Courseware e-Learning 
1.2  การพัฒนาบุคลากรดานการพัฒนา Courseware e-Learning 
1.3  การพัฒนา Competency ดาน ICT ของบุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยฯ 
1.4  การใหบริการระบบการจัดการเรียนการสอนผานเครือขาย 
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1.5  การพัฒนาหองเพ่ือการเรียนการสอนดวยไอซีที 

2. โครงการระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการบริหาร   
[หนวยงานดําเนินการ สํานักงานอธิการบดี, บัณฑิตวิทยาลัย, สํานักงานคณบดี, สํานักคอมพิวเตอร] 
[ยุทธศาสตร 4] 

2.1. พัฒนาตอยอดระบบบริการนิสิตทุกระดับ (SUPREME 2004) เพ่ือขยายบริการในลักษณะเว็บ
บริการแบบจุดเดียว 

2.2. พัฒนาตอยอดระบบบริหารงานเอกสาร (e-document) เพ่ือขยายบริการและการใชงานไปสู คณะ/
สถาบัน/สํานัก 

2.3. ระบบตรวจติดตาม KPI ของมหาวิทยาลัย 
2.4. ระบบบริหารงานบุคคล (HURIS) เพ่ือทดแทนระบบ SUPREME 95 และ มีจุดมุงหมายใหเกิด

การบูรณาการการใชงานรวมกันทั้งมหาวิทยาลัย มีลักษณะเปนเว็บพอรทัลรายบุคคล และ ระบบ
ภาระงาน 

2.5. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
2.6. ระบบสํานักงานอัตโนมัติ 

3. โครงการระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวิจัย  
[หนวยงานดําเนินการ สํานักหอสมุดกลาง, สํานักคอมพิวเตอร] [ยุทธศาสตร 5] 

3.1. สงเสริมการใชเครือขาย Internet 2 เพ่ือสนับสนุนการวิจัย 
3.2. การพัฒนาระบบ e-Journal 
3.3. การพัฒนาระบบจัดเก็บทรัพยากรคลังปญญาดิจิตอลของมหาวิทยาลัย  

4. โครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานไอซีที  
[หนวยงานดําเนินการ สํานักคอมพิวเตอร] [ยุทธศาสตร 7] 

4.1. การบริหารจัดการเครือขายบัวศรีแบบครบวงจร 
4.2. การบริหารจัดการการจัดเก็บขอมูลสวนกลาง 
4.3. การบริหารจัดการซอฟตแวรเพ่ือการใชงานสวนกลาง 
4.4. ตอยอดระบบไดเร็กทรอรีระดับองคกร เพ่ือการบริหารจัดการผูใชงานและทรัพยากรไอซีที   
4.5. การบริหารจัดการภัยคุกคามจากไวรัสคอมพิวเตอรตาง ๆ 
4.6. การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับบุคลากร 
4.7. การบริหารจัดการหองบริการคอมพิวเตอรสวนกลาง 
4.8. ตอยอดระบบโทรศัพทผานเครือขายบัวศรี : Skype, SIP Phone 

5. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการไอซีทีที่ดี  
[หนวยงานดําเนินการ สํานักคอมพิวเตอร] [ยุทธศาสตร 9] 

5.1. การพัฒนาระบบเว็บเพ่ือการบริการงานไอซีทีแบบจุดเดียว 
5.2. การสราง ขอกําหนด มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติที่ดี ของงานไอซีที ดังนี้ นโยบายดานการรักษา

ความปลอดภัย นโยบายดานอีเมล นโยบายดานการใชอินเทอรเน็ต นโยบายดานการใชขอมูล
อิเล็กทรอนิกส 

5.3. การประสานแผนงาน/โครงการไอซีที 


