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แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

พ.ศ. 2547-2549 

สวนที ่1 บททั่วไป 

1.1 ความเปนมา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไดมีการกําหนดนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย ตามแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2540-2554) และแมวาที่ผานมามหาวิทยาลัยยังไม
มีการกําหนดแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสนเทศขึ้นอยางเปนทางการ มหาวิทยาลัยไดจัดและดําเนินการ
งานดานการประยุกตใชและพัฒนาระบบที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and 
Communication Technology หรือ ICT) โดยผานหนวยงานหลัก ซึ่งประกอบดวย สํานักคอมพิวเตอร สํานักหอสมุด 
และสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา หนวยงานเหลานี้ทําหนาที่รับผิดชอบดานการจัดดําเนินการ การประยุกตใช การ
พัฒนาระบบงานและการใหบริการในสวนกลาง นอกจากนั้นในระดับคณะ สถาบัน สํานัก ก็มีการจัดดําเนินการเองบาง
ตามความพรอมและความตองการของหนวยงาน โดยมีกองแผนงานเปนหนวยประสานงาน และมีผูบริหารเทคโนโลยี
ระดับสูงของมหาวิทยาลัยเปนผูบริหารและกํากับดูแลงานทั้งหมด 

การประยุกตใช ICT เพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพดานการดําเนินภารกิจนั้น มหาวิทยาลัยไดตระหนักถึง
ความสําคัญในดานการพัฒนาสวนสนับสนุนการใชงาน ไดแก ฮารดแวร ซอฟตแวร โครงสรางพ้ืนฐาน บุคลากร
สนับสนุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะดานการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร โดยมอบหมายใหสํานักคอมพิวเตอร เปนหนวยงานหลักที่รับผิดชอบดูแลงานการพัฒนาสวนสนับสนุนดังกลาว 

ในป พ.ศ. 2546 ผูบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยไดกําหนดกรอบการบริหารในรูปของการจัดโครงสราง
ยุทธศาสตร โดยจัดแบงยุทธศาสตรที่สําคัญออกเปน 9 ดาน ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรทางปญญาและวิจัย 
2. ยุทธศาสตรการจัดการความรูเพ่ือสังคม 
3. ยุทธศาสตรการสืบสานและสรางสรรควัฒนธรรมและศิลปะ 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพนิสิต 
5. ยุทธศาสตรการประกันคุณภาพการศึกษา 
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาสื่อการเรียนรูเพ่ือสังคม 
7. ยุทธศาสตรการบริหารระบบและบุคลากร 
8. ยุทธศาสตรการพัฒนาและบริหารทรัพยสิน 
9. ยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดถูกกําหนดใหเปนหนึ่งในยุทธศาสตรที่สําคัญในการบริหาร
มหาวิทยาลัย เนื่องจากผูบริหารไดตระหนักถึงความสําคัญของ ICT ซึ่งเปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญและมีบทบาทยิ่งในการ
การขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยในยุคสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู 

1.2 วิสัยทัศน 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกตใชในการพัฒนาดาน
วิชาการ การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงวัฒนธรรม-ศิลปะ และการบริหาร เพ่ือใหเปนสถาบันอุดมศึกษาที่
พรอมนําพาและพัฒนาสังคมไทยสูสังคมบนฐานแหงความรู 

 



1.3 พันธกิจ 

เสริมสรางความรวมมือระหวางหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยในทุกระดับ เพ่ือการสรางเครือขายการ
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสารสนเทศ รวมถึงระบบการบริหารจัดการดาน ICT  เพ่ือใหสามารถใชทรัพยากร
รวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนรากฐานของการเชื่อมโยงความรูภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือ
สรางสรรคสังคมไทยสูสังคมบนฐานแหงความรู 

สวนที่ 2  การวิเคราะหสถานภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย 

การวิเคราะหสภานภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย เปนการพิจารณา
สภาวะแวดลอมภายในทั้งดานจุดออน จุดแข็ง และสภาวะแวดลอมภายนอกมหาวิทยาลัยที่เปนทั้งโอกาสและผลกระทบ 
ซึ่งลวนสงผลตอการพัฒนา ICT ของมหาวิทยาลัย 

2.1 บทวิเคราะหสถานภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยไดมีการนําระบบคอมพิวเตอรและซอฟตแวรมาใชประโยชนในดานการบริหารงาน การ
เรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยมาตั้งแตป พ.ศ. 2526 และไดมีการพัฒนาเรื่อยมา 
โดยเฉพาะในป พ.ศ. 2538 มหาวิทยาลัยไดพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน (Infrastructure) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารภายในมหาวิทยาลัย พรอมทั้งการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระบบสารสนเทศหองสมุด ซึ่ง
สามารถเชื่อมโยงกับโครงขายสารสนเทศภายนอก และเครือขายอินเทอรเน็ต ไดมีการผลักดนัอยางตอเนื่องเพ่ือใหเกิด
การพัฒนาและประยุกตใช ICT ใหเกิดประโยชนสูงสุดเพ่ือสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยในดานตาง ๆ 

2.1.1 ปจจัยดานฮารดแวร ซอฟตแวร และโครงขาย ICT 

• จุดแข็ง/ขอไดเปรียบ 

- มหาวิทยาลัยมีระบบโครงสรางพ้ืนฐานดาน ICTภายในมหาวิทยาลัยทั้งในสวนที่ประสาน
มิตรและองครักษ ซึ่งเชื่อมโยงเครือขายสารสนเทศจากสวนกลาง  

- โครงสรางพ้ืนฐานดาน ICT ไดรบัการสนับสนุนใหมีการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง 
- มหาวิทยาลัยมีระบบที่สามารถเชื่อมโยงเครือขายกับหนวยงานภายนอกไดทั้งภายในและ
ตางประเทศผานเครือขายอินเทอรเน็ต 

• จุดออน/ปญหา 

- มหาวิทยาลัยยังไมสามารถปรับและพัฒนาระบบคอมพิวเตอรและเครือขายไดทันกับการ
เปล่ียนแปลงที่กาวหนาไปอยางรวดเร็ว 

2.1.2 ปจจัยดานบุคลากร 

• จุดแข็ง/ขอไดเปรียบ 

- ผูบริหารตระหนักถึงความสําคัญของการนําเทคโนโลยีสาสารสนเทศและการสื่อสารมาใช
เพ่ือการพัฒนา 

- อาจารย บุคลากร และนิสิตตระหนักในความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร และสวนใหญต่ืนตัวในเรื่องการเรียนรูและสนใจในการนํามาประยุกตใชงานเพื่อการ
ทํางานและการเรียนการสอน 

• จุดออน/ปญหา 

- บุคลากรในสายงานตาง ๆ ยังใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางไมเต็มศักยภาพ 
และขาดความเขาใจในเรื่องการประยุกตใช ICT ในการปฏิบัติงาน 
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- ขาดระบบและกลไกในการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง 
- บุคลากรสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีความรูความสามารถมีจํานวนไม
เพียงพอ เนื่องจากแรงจูงใจคาตอบแทน และโอกาสความกาวหนาในการทํางาน (Career 
path) ไมเหมาะสม 

- บุคลากรสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขาดการพัฒนาอยางเปนระบบและ
ตอเนื่อง ทําใหปรับตัวทันไมทันกับการเปลี่ยนแปลง 

- ขาดบุคลากรสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับอาวุโสที่มีประสบการณใน
การบริหารโครงการ และประสบการณดานการวิเคราะหและออกแบบระบบงาน 

2.1.3 ปจจัยดานงบประมาณ 

• จุดแข็ง/ขอไดเปรียบ 

- นโยบายภาครัฐที่ใหความสําคัญในดานการพัฒนา ICT ของประเทศ และพัฒนาประเทศสู
สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู สงผลใหเปนการเอื้อตอการจัดสรรงบประมาณดาน 
ICT ของมหาวิทยาลัย 

• จุดออน/ปญหา 

- งบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากรัฐยังไมเพียงพอ และไมทันตามความจําเปนในการ
ปรับเปล่ียนและพัฒนาระบบเพื่อใหทันความเปล่ียนแปลงทางดานเทคโนโลยี 

2.1.4 ปจจัยดานบริหารจัดการ 

• จุดแข็ง/ขอไดเปรียบ 

- มหาวิทยาลัยมีสํานักคอมพิวเตอรเปนหนวยงานหลักในการบริหารจัดการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และมีหนวยงานที่มีการเปดสอนหลักสูตรเกี่ยวกับ ICT ไดแก
สาขาวิชาวิทยากรคอมพิวเตอร และภาควิชาบรรณารักษและสารสนเทศศาสตร 

•  จุดออน/ปญหา 

- ขาดความชัดเจนในเรื่องนโยบาย มาตรฐาน แนวปฏิบัติในการดําเนินการ 
- ขาดระบบการประสานงานและติดตอส่ือสารเพื่อใหเกิดความเขาใจในทิศทางเดียวกัน 
- ขาดการติดตามและประเมินการใชงานอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
- ขาดการวางแผนการดูแลรักษาและปรับปรุงทรัพยากรอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
- การวางแผนการปรับเปล่ียนพัฒนาและการจัดหาทั้งในสวนเครื่องมืออุปกรณ ซอฟตแวร 
รวมถึงบุคลากรดาน ICT กาวไมทันการเปลี่ยนแปลงกาวหนาของ ICT 

2.2 บทวิเคราะหสถานภาพดาน ICT ของมหาวิทยาลัยท่ีเกี่ยวของกับหนวยงานภายนอก 

2.2.1 หนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ 

• โอกาส 

- ความตื่นตัวของสังคมในเรื่องการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน 

 การพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดกลายเปนตนทุนที่สําคัญในการ
พัฒนาระบบการศึกษาในยุคปจจุบัน 
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• ผลกระทบ 

- การปรับเปล่ียนในเรื่องโครงสรางระบบการศึกษาของประเทศ 
- นโยบายและแนวปฏิบัติดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของรัฐบาลที่มีการ
ปรับเปล่ียนอยางรวดเร็ว 

2.2.2 ยุทธศาสตร เปาหมาย และขอกําหนดในแผนแมบท ICT ของประเทศและของ

ทบวงมหาวิทยาลัย 

• โอกาส 

- การกําหนดนโยบายและแผนแมบท ICT ที่ชัดเจนทั้งในระดับประเทศและระดับกระทรวง 
- นโยบายภาครัฐที่สนับสนุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหาร     

(E-government) และการศึกษา (E-education) 
- นโยบายภาครัฐที่ตองการผลักดันและพัฒนาประเทศสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู 

• ผลกระทบ 

- การดําเนินงานโครงการในสวนที่อยูนอกเหนือเปาหมายการพัฒนา ICT โดยรวมของ
ประเทศ แตอาจจะสนองความตองการเฉพาะของมหาวิทยาลัย จะตองมีการปรับแผน
เพ่ือใหสอดคลองหรืออยูในระบบบูรณาการของประเทศ ซึ่งอาจสงผลใหเกิดความลาชา
และไมคลองตัว 

2.2.3 มาตรฐาน ขอกาํหนด กฎ ระเบียบ และกฎหมาย 

• โอกาส 

- การกําหนดมาตรฐาน ขอกําหนด กฎ ระเบียบ และกฎหมายใหรองรับการดําเนินงานดาน 
ICT จะทําใหการพัฒนา ICT มีความเปนเอกภาพ เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูล
ระหวางหนวยงานในระดับตาง ๆ  

- การมีมาตรฐาน ขอกําหนด กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เหมาะสม จะทําใหเกิดการยอมรับ
และนํา ICT มาใชอยางกวางขวางขึ้น 

• ผลกระทบ 

- การกําหนดมาตรฐาน ขอกําหนด กฎ ระเบียบ และกฎหมาย สงผลใหตองมีการพิจารณา
ตรวจสอบกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานในการประยุกตใชระบบอิเล็กทรอนิกส 
รวมท้ังระบบงานอื่น ๆ ซึ่งเปนงานที่ซับซอน ใชเวลาและงบประมาณคอนขางสูง 

- ความลาชาในการกําหนดมาตรฐาน ICT ของประเทศ 

สวนที่ 3  เปาหมายโดยรวมและยุทธศาสตรการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

3.1 เปาหมายโดยรวมของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไดกําหนดใหเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนยุทธศาสตรดาน
หนึ่งในการบริหารมหาวิทยาลัย เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนเครื่องมือและกลไกสําคัญในการ
ขับเคล่ือนองคกรในยุคสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู จึงไดกําหนดเปาหมายโดยรวมของการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไวดังนี้ 

3.1.1. พัฒนาอาจารย นิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยมุงเนนการรูเทคโนโลยี (IT literacy) 
เพ่ือใหมีทั้งความรูและทักษะในการใช ICT รวมท้ังการรูสารสนเทศ (Information literacy) เพ่ือ
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ประโยชนในการแสวงหาความรูดวยตนเองและสามารถสรางองคความรูสูสังคม โดยอยูบนพ้ืนฐาน
ดานคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค 

3.1.2. พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสดานการศึกษาที่สนับสนุนการเรียนรูดวยตนเอง เพ่ือเปนพ้ืนฐานสําหรับ
การเรียนรูตลอดชีวิต 

3.1.3 พัฒนาเครือขายความรูที่เชื่อมโยงและถายโอนองคความรูระหวางมหาวิทยาลัยและสังคม 

3.1.4. สรางเครือขายความรวมมือเพ่ือใหเกิดการใชทรัพยากรรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.1.5 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยอยางเหมาะสมและ
เพียงพอเพ่ือสรางโอกาสในการเขาถึงสารสนเทศและความรูไดอยางกวางขวางและทั่วถึง 

การพิจารณาประเด็นหลักของยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดอาศัยนโยบายและ
ยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัยเปนหลัก และจัดใหผสานสอดคลองกับยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารของประเทศและระดับกระทรวง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ยุทธศาสตรที่ 1 การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของอาจารย นักวิจัย และบุคลากรในดาน ICT 
ยุทธศาสตรที่ 2 การนํา ICT มาประยุกตใชเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและความรวมมือดาน ICT 
ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการใช ICT เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการเชื่อมโยงองคความรูสูสังคม 
ยุทธศาสตรที่ 5 การสรางความรวมมือกับผูประกอบการเพื่อการพัฒนาศักยภาพดาน ICT 
ยุทธศาสตรที่ 6 การนํา ICT มาใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการใหบริการของ

มหาวิทยาลัย 

3.2 ยุทธศาสตรท่ี 1: 

การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของอาจารย นักวิจัย และบุคลากรในดาน ICT 

3.2.1 วัตถุประสงค 

พัฒนาอาจารย นักวิจัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยอยางเปนระบบและตอเนื่อง เพ่ือใหเปนผูรู 
ICT และรูสารสนเทศ สามารถใช ICT อยางมีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อประโยชนในการแสวงหา
ความรูดวยตนเองและสรางองคความรูสูสังคม 

3.2.2 เปาหมาย 

1) มีอาจารย นักวิจัยและบุคลากรที่เปนผูรู ICT และรูสารสนเทศเพิ่มมากขึ้น 
2) มีระบบการฝกอบรมในลักษณะ Competency-based training โดยเนนการพัฒนาความรูและ

ทักษะดาน ICT ทั้งในสวนที่เปนการรูเทคโนโลยี (ICT literacy) และการรูสารสนเทศ 
(Information literacy) ที่จําเปนในการปฏิบัติงาน  

3) มีการสรรหาอาจารยและบุคลากรสายงานดาน ICT เพ่ิมมากขึ้นและสอดคลองกับความ
ตองการ 

4) มีเครือขายความรวมมือเพ่ือสรางความเขมแข็งใหแกบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของกับงาน
ดาน ICT  
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3.2.3 แผนงาน/โครงการและกิจกรรม 

แผนงานการพัฒนาบุคลากรในดานการใช ICT 

(1) จัดใหมีระบบและกลไกในการพัฒนาความรูและทักษะดาน ICT ใหแกอาจารย นักวิจัย และ
บุคลากรอยางเปนตอเนื่อง 

(2) สงเสริมใหอาจารย นักวิจัย และบุคลากรสามารถเขาถึงและใช ICT เพ่ือการเรียนรู การวิจัย
และการปฏิบัติงาน 

(3) สงเสริมใหอาจารย นักวิจัย และบุคลากรไดมีโอกาสพัฒนาตนเองโดยผานระบบการอบรม
แบบออนไลน 

(4) จัดตั้งกองทุนเพ่ือการพัฒนาบุคลากรดาน ICT 
(5) จัดทําแผนการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบ โดยมีการจําแนกกลุมเปาหมาย

ตามกลุมงาน กลุมอายุ เปนตน 
(6) จัดทําระบบการอบรมแบบออนไลนเพ่ือเสริมระบบการอบรมแบบปกติเพ่ือสงเสริมใหอาจารย 

นักวิจัย และบุคลากรไดพัฒนาความรูและทักษะดาน ICT ดวยตนเองผานระบบ ICT  เพ่ือให
บุคลากรสามารถพัฒนาความรูและทักษะไดตามประสงค ลดขอจํากัดเรื่องเวลาและสถานที่ 

แผนงานการพัฒนาระบบการอบรมแบบออนไลน 

(1) จัดทําหลักสูตร Competency-based training ทั้งในสวนที่เปนการรู ICT  (ICT literacy) และ
การรูสารสนเทศ (Information literacy) ที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในสายงานตาง ๆ โดย
เนนการใช ICT อยางมีคุณธรรมและจริยธรรม 

(2) วิจัยและพัฒนาเพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาเนื้อหาและสื่ออิเล็กทรอนิกส วิธีการเรียนรูดวย
ตนเองแบบออนไลน 

(3) จัดอบรมและพัฒนาอาจารย นักวิจัย และบุคลากรใหไดรับความรูและทักษะดาน ICT ที่
เหมาะสมกับการปฏบัิติงาน เพ่ือใหเปนผูรู ICT  (ICT literate) และผูรูสารสนเทศ 
(Information literate) ควบคูไปกับความรูความเขาใจในเรื่องจริยธรรมของการใช ICT 

แผนงานการสรรหาอาจารยและบุคลากรดาน ICT 

(1) สรรหาอาจารยและบุคลากรสายงานดาน ICT 
(2) สรางแรงจูงใจ และโอกาสความกาวหนาในการทํางานที่เหมาะสมแกอาจารยและบุคลากร

ดาน ICT 
(3) จัดทําแผนในการพัฒนาบุคลากรดาน ICT อยางเปนระบบ ใหสอดคลองกับภาระงานและการ

เปล่ียนแปลงกาวหนาดานเทคโนโลยี 
แผนงานการสรางความเขมแขง็ใหแกอาจารยและบุคลากรดาน ICT 

(1) จัดใหมีผูประสานงานดาน ICT ประจําหนวยงานทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ 
โดยใหมีการกําหนดภาระงานที่ชัดเจน 

(2) จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาความรวมมือในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดาน ICT  
โดยใหสํานักคอมพิวเตอรเปนแกนนําในการพัฒนา 

(3) จัดระบบการสรางและแลกเปลี่ยนความรูที่ไดจากการปฏิบัติของบุคลากรดาน ICT 
(4) สรางเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาทั้งในและนอกประเทศเพื่อการพัฒนา

และเสริมความเขมแข็งใหแกอาจารยและบุคลากรดาน ICT 
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3.3 ยุทธศาสตรท่ี 2: 

การนํา ICT มาประยุกตใชเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

3.3.1 วัตถุประสงค 

นํา ICT มาใชพัฒนาการเรียนการสอน โดยสงเสริมใหมีการบูรณาการ ICT กับกระบวนการเรียน
การสอนในในชั้นเรียน และการใช ICT เพ่ือการแสวงหาความรูดวยตนเอง 

3.3.2 เปาหมาย 

(1) มีจํานวนหองเรียนที่มีอุปกรณดาน ICT พรอมสําหรับกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน
อยางเพียงพอ 

(2) มีจํานวนวิชาที่ไดบูรณาการ ICT ในกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ิมมากขึ้น 
(3) มีระบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายเพ่ือเชื่อมโยงการเรียนการสอนระหวาง

ประสานมิตรและองครักษ และระหวางสถาบันการศึกษาตามความเหมาะสมของรายวิชา 
(4) มีการพัฒนาและจัดหาระบบขอมูล ซอฟตแวร รวมท้ังส่ือดิจิตอลเพ่ือการศึกษาและคนควา

อยางเพียงพอเพ่ือการพัฒนาหองสมุดแบบดิจิตอล 
(5) มีรายวิชาหรือโปรแกรมการสอนในรูปแบบ e-learning 
(6) มีศูนย ICT เพ่ือการวิจัยและพัฒนาการประยุกตใช ICT เพ่ือการเรียนรู ทั้งแบบการศึกษาใน

ระบบและการศึกษาตลอดชีพ 
3.3.3 แผนงาน/โครงการและกิจกรรม 

แผนงานการสนับสนุนการใช ICT เพื่อกิจกรรมการเรียนการสอน 

(1) จัดหาอุปกรณดาน ICT เพ่ือใชในกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนใหเพียงพอ 
(2) จัดใหมีอุปกรณและบริการดานการใช ICT ใหเพียงพอกับความตองการของอาจารยและนิสิต

เพ่ือเปดโอกาสใหสามารถเขาถึงเครือขายความรูไดอยางทั่วถึง 
(3) สงเสริมอาจารยและนิสิตในการสรางและจัดองคความรูเพ่ือการเรียนการสอน 
(4) จัดระบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายเพื่อใหสามารถเชื่อมโยงการเรียนการสอน

ระหวางประสานมิตรและองครักษ และระหวางสถาบันการศึกษาตามความเหมาะสมของ
รายวิชา 

(5) จัดใหมีหนวยใหบริการดานการผลิตส่ืออิเล็กทรอนิกสเพ่ือสนับสนุนดานการใช ICT ในการ
เรียนการสอน 

(6) สนับสนุนการดําเนินการดาน ICT เพ่ือการจัดหา การพัฒนา และการใหบริการระบบขอมูล 
ซอฟตแวร รวมทั้งส่ือดิจิตอล เพ่ือการพัฒนาหองสมุดแบบดิจิตอล 

แผนงานการปรบัปรุงและพัฒนาหลักสูตรดาน ICT 

(1) สงเสริมใหมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเพ่ือใหกาวทันการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งระดับรายวิชาและระดับหลักสูตรการสอนในสาขา ICT 

(2) สรางความรวมมือระหวางหนวยงานเพื่อพัฒนาความเขมแข็งของสาขาวิชาที่มีหลักสูตรการ
สอนดาน ICT 

(3) สงเสริมการปรับปรุงหลักสูตรและการสอนเพื่อการพัฒนาสูการเรียนการสอนแบบ e-learning 
เพ่ือใหเปนทางเลือกสําหรับผูเรียน 
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แผนงานการวิจยัและพัฒนาดาน ICT เพื่อการศึกษา 
(1) จัดตั้งศูนย ICT เพ่ือพัฒนาการศึกษา โดยใหเปนแหลงที่เนนดานการคนควาวิจัยดาน ICT 

การพัฒนาและผลิตส่ืออิเล็กทรอนิกสเพ่ือสนับสนุนดานการประยุกต ICT เพ่ือการศึกษาทั้งใน
แบบการศึกษาในระบบและการศึกษาตลอดชีพ 

(2) สรางเครือขายความรวมมือทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือการวิจัยและพัฒนาดาน ICT เพ่ือ
การศึกษา 

3.4 ยุทธศาสตรท่ี 3: 

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและความรวมมือดาน ICT 

3.4.1 วัตถุประสงค 

พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหไดมาตรฐานและเหมาะสม
กับการใชงาน  สามารถเชื่อมโยงและรวมมือดาน ICT กับสถาบันอุดมศีกษาอื่นเพ่ือการใช
ประโยชนทรัพยากรเครือขายรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.4.2 เปาหมาย 

(1) มีการขยายและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
มหาวิทยาลัยอยางตอเนื่องดวยเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพียงพอ 

(2) มีการกําหนดมาตรฐานดานขอมูลและการสื่อสารขอมูลเพ่ือการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนผาน
เครือขายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(3) มีการกําหนดมาตรฐานดานการจัดหาอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(4) มีระบบและเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารและจัดการทรัพยากรบนเครือขายไดอยางมี

ประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย 
(5) มีระบบบริการพ้ืนฐานที่บริหารและจัดการจากสวนกลาง 

3.4.3 แผนงาน/โครงการและกิจกรรม 

แผนงานการขยายและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบเครือขาย 
(1) สงเสริมการปรับปรุงระบบเครือขายภายในของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพและสอดคลอง

กับปริมาณการใชงาน 
(2) สงเสริมการเพ่ิมชองทางการเขาถึงระบบสารสนเทศของนิสิตทั้งจากภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 
(3) สงเสริมการเพ่ิมชองทางการเขาถึงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและบริการของผูบริหาร 

และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
(4) สงเสริมการปรับปรุงระบบความปลอดภัยของเครือขายและระบบสารสนเทศของ

มหาวิทยาลัย 

3.5 ยุทธศาสตรท่ี 4: 

การสงเสริมการใช ICT เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเชื่อมโยงองคความรูสูสังคม 

3.5.1 วัตถุประสงค 

ใหมีการนํา ICT มาใชในการจัดระบบความรูในศาสตรตาง ๆ เพ่ือใหเกิดเครือขายความรวมมือใน
การเชื่อมโยงและแลกเปล่ียนความรูระหวางมหาวิทยาลัยและสังคม 
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3.5.2 เปาหมาย 

(1) มีระบบรวบรวมองคความรูในศาสตรดานตาง ๆ เพ่ือการเผยแพรและแลกเปลี่ยนผานระบบ
เครือขายสูสังคม 

(2) มีระบบบริการใหคําปรึกษาดานตาง ๆ ผานเครือขายเพื่อการบริการแกสังคม 
(3) มีการใช ICT อยางเหมาะสมเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการเชื่อมโยงและเผยแพรความรู 
(4) มีโครงการบริการวิชาการเพิ่มมากขึ้น โดยมีความหลากหลายและเขาถึงความตองการของ

สังคมมากขึ้น 
3.5.3 แผนงาน/โครงการและกิจกรรม 

แผนงานพัฒนาระบบ ICT เพื่อการเผยแพรความรูสูสังคม 
(1) สงเสริมการจัดหา/พัฒนาระบบสารสนเทศและเครื่องมือเพ่ือการจัดเก็บและเผยแพรความรู

ผานส่ืออิเล็ทรอนิกสในรูปแบบที่หลากหลาย โดยผูใชสามารถเขาถึงบริการไดผานเครือขาย 
(2) สงเสริมการจัดตั้งเว็บไซตและระบบในการแลกเปลี่ยนสาระความรูระหวางมหาวิทยาลัยและ

หนวยงานภายนอก 
แผนงานบริการวิชาการแกสังคม 
(1) สงเสริมการใชระบบ ICT เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานและบริหารโครงการบริการวิชาการสู

สังคม 
(2) สงเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือใหสามารถประยุกตใช ICT ไดอยางเหมาะสม พรอม

รองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู 

3.6 ยุทธศาสตรท่ี 5: 

การสรางความรวมมือกับผูประกอบการเพื่อการพัฒนาศักยภาพดาน ICT 

3.6.1 วัตถุประสงค 

สรางเครือขายความรวมมือและใหความชวยเหลือผูประกอบการในการนํา ICT มาประยุกตใชเพ่ือ
การดําเนินธุรกิจและการแขงขัน 

3.6.2 เปาหมาย 

(1) มีการพัฒนารูปแบบและระบบ ICT ที่ผูประกอบการสามารถนําไปประยุกตใชได 
(2) มีการสรางองคความรูดาน ICT รวมกับผูประกอบการ เพ่ือประโยชนในการนําไปประยุกตใช 
(3) มีการจัดบริการวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะและความรูดาน ICT ใหแกผูประกอบการ 

3.6.3 แผนงานและกิจกรรม 

แผนงานบริการวิชาการ 

(1) สงเสริมการสรางความรวมมือดานวิชาการเพื่อการวิจัยและพัฒนารูปแบบและระบบ ICT ที่
สนับสนุนและเพ่ิมศักยภาพในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ 

(2) สงเสริมการพัฒนาระบบเพื่อการสรางและจัดองคความรู เพ่ือผูประกอบการสามารถนําไป
ประยุกตใชไดโดยสะดวกและเหมาะสม 

(3) สงเสริมการฝกอบรมใหความรูดาน ICT ใหแกผูประกอบการ 
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3.7 ยุทธศาสตรท่ี 6: 

การนํา ICT มาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการใหบริการของมหาวิทยาลัย 

3.7.1 วัตถุประสงค 

นํา ICT มาใชเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการบริการของมหาวิทยาลัย
ใหเกิดประสิทธิภาพและคามคลองตัว โดยการปรับปรุง และพัฒนาศักยภาพของระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารของมหาวิทยาลัยใหเปนมาตรฐานและสามารถสนับสนุนการทํางานของหนวยงาน
ตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

3.7.2 เปาหมาย 

(1) มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารที่ไดมาตรฐาน สามารถเชื่อมโยงและและเปล่ียนขอมูลเพ่ือ
การปฏิบัติงานรวมกันไดผานเครือขาย 

(2) มีการนําขอมูลและสารสนเทศจากระบบไปใชเพ่ือการตัดสินใจและการวางแผน 
(3) มีระบบเชื่อมโยงและแลกเปล่ียนขอมูลและสารสนเทศกับหนวยงานภายนอกได 
(4) มีระบบ ICT เพ่ือสนับสนุนและเพ่ิมขีดความสามารถดานการบริการของมหาวิทยาลัย 
(5) มีหนวยงานที่รับผิดชอบการพัฒนาและสงเสริมการใช ICT ของมหาวิทยาลัยที่มีความ

เขมแข็งและสามารถพัฒนาศักยภาพไดทันการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี 
3.7.3 แผนงานและกิจกรรม 

แผนงานการปรบัปรุงและพัฒนาระบบเพื่อการบริหารและบริการของมหาวิทยาลัย 

(1) สงเสริมการศึกษาวิเคราะหระเบียบและขั้นตอนการบริหารและการจัดการภายใน
มหาวิทยาลัย เพ่ือใหพรอมรองรับการปรับเปล่ียนและพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการ
โดยการประยุกตใช ICT 

(2) สงเสริมการพัฒนาระบบและกลไกในการติดตามประเมินผลการประยุกตใช ICT เพ่ือการ
บริหารและบริการ 

แผนงานพัฒนาระบบ ICT เพื่อการบริหารและบริการ 

(1) สนับสนุนใหบุคลากรมีเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ ICT อ่ืน ๆ ที่จําเปนสําหรับการ
ปฏิบัติงานอยางเหมาะสมและเพียงพอ 

(2) สงเสริมการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของมหาวิทยาลัย เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในดานการบริหารงาน 

(3) สงเสริมการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริการและการประชาสัมพันธของ
มหาวิทยาลัย 

สวนที่ 4 การบริหารจัดการและการตดิตามประเมินผล 

การวัดผลวาแผนแมบททคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยประสบผลสําเร็จตามที่ได
กําหนดเปาหมายไวหรือไมนั้น จําเปนตองมีการกําหนดโครงสรางการบริหารจัดการและระบบการติดตามประเมินผล
เพ่ือใหเปนเครื่องมือในการบริหารแผนการดําเนินงาน และการประเมินผลอยางมีประสิทธิภาพ 

4.1 การบริหารจัดการ 

การบริหารแผนแมบทฯ จะเนนที่การสรางความเขาใจ การยอมรับ และความรวมมือในการนําแผน
แมบทฯ ไปเปนแนวทางจัดทําแผนงานและกิจกรรมของหนวยงานหลักและหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยจัดทําแผนฯ ที่มี

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 10 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2547-2549 



 

ชวงเวลาสอดคลองกับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ (พ.ศ. 2545-2549) และแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวง (พ.ศ. 2547-2549) 

ตามนโยบายของรัฐบาลใหมีคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานรับผิดชอบในการบริหาร
แผนโดยมีผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) เปนประธานคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ให
คณะกรรมการฯ รายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการฯ ในระดับสูงขึ้นไปทุก 6 เดือน 

ตามนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2546 ไดมีการจัดใหมีการบริหารงานเชิง
ยุทธศาสตร โดยไดแบงเปนยุทธศาสตร 9 ดาน กําหนดใหมีคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตรรับผิดชอบในการกําหนด
นโยบายและกํากับดูแลยุทธศาสตรทั้งหมด และไดมีการกําหนดยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปน
หนึ่งในยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัย โดยมีประธานยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนประธาน
คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แหงชาติ 

ส

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

ง

4.2 การ

ใหม
ครอบคลุมเปาหมาย
ตองมีสวนในการพัฒ
ความสําเร็จและผลก

แผนแมบทเทคโนโลยีส
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
สวนงานดานนโยบายและแผนขอ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร 
 
 

คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระดับกระทรวง 

คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ
กระทรวงศึกษาธิการ

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (CIO)

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(ประธานยุทธศาสตร ICT) 

 
 
 

ผังแสดงความสัมพันธของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในระดับกระทรวง/หนวยงานในสังกัด และการบริหารแผนในระดับตาง ๆ 

 

ติดตามประเมินผล 

ีการประเมนิผลการแปลงแผนสูการปฏิบัติ เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยปฏิบัติสอดคลองและ
และยุทธศาสตรหลักของการพัฒนาที่ไดกําหนดไวในแผนแมบทฯ ฉบับนี้ โดยหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
นาระบบการติดตามการประเมินผล โดยใหมีการสรางตัวชี้วัด เพ่ือเปนเครื่องมือบงบอกถึง
ระทบของการดําเนินตามแผน 

ารสนเทศและการสื่อสาร 11 
รวิโรฒ พ.ศ. 2547-2549 
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