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สารจากอธกิารบด ี

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ฉบับน้ีเปนแผนในภาพรวมท่ีไดจัดทําขึ้น เพื่อใชในการกําหนดทิศทางของการดําเนินงานดาน 
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยในระยะ 5 ปขางหนา ซึ่งจัดทําขึ้น
โดยอาศัยนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ และแผนกลยุทธท่ีประกาศไวในแผนยุทธศาสตร 15 ป 
(พ.ศ. 2553-2567) และแผนปฏิบัติการระยะ 4 ป (พ.ศ. 2553-2556) ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งได
พิจารณาเพ่ือใหสอดคลองกับแผนแมบทไอซีทีของประเทศไทย พ.ศ.2552-2556 และแผนแมบท
ไอซีทีเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556 

วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายของยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามที่
ไดบรรจุไวในแผนแมบทฯ ฉบับน้ี ไดมุงเนนการพัฒนาและประยุกตไอซีทีท่ีเหมาะสม เพื่อสงเสริม
มหาวิทยาลัยสูการเปนองคกรช้ันนําแหงการเรียนรู นับเปนแนวทางที่อยูบนพื้นฐานของนโยบาย
และทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยท่ีไดประกาศในแผนยุทธศาสตร 15 ป ซึ่งใหความสําคัญกับ
การพัฒนาในเชิง “คุณคา” ไปสูการเปนมหาวิทยาลัย โดยมุงเนน ปญญา คุณธรรม ความพอเพียง 
และเปนที่พึ่งของประชาชน ในยุคสังคมออนไลน ไอซีทีไดกลายเปนเคร่ืองมือท่ีมีบทบาทสําคัญยิ่ง
ตอการเรียนรูของมนุษยและสังคม การพัฒนาและประยุกตไอซีทีของมหาวิทยาลัยในเชิง 
“คุณคา” ไปสูการเปนองคกรช้ันนําแหงการเรียนรู   จึงนับเปนความทาทายสําหรับผูบริหาร 
คณาจารย บุคลากร และนิสิตของมหาวิทยาลัย 

ผมในฐานะผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ขอขอบคุณคณะกรรมการยกราง 
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีไดสละเวลา  และไดทุมเทพลังปญญารวมกัน
พิจารณาและใหขอเสนอแนะท่ีมีคุณคายิ่งตอการจัดทําแผนแมบทดานไอซีทีในครั้ง น้ี  
ขอขอบคุณผูบริหารและบุคลากรของสํานักคอมพิวเตอรท่ีไดรวมกันทําการศึกษา สํารวจ 
วิเคราะห และสังเคราะหสภาวะแวดลอมท่ีเก่ียวของกับไอซีทีของมหาวิทยาลัยในบริบทดาน 
การบริหารองคกร ควบคูกับบริบทดานการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรูเพื่อการพัฒนาสังคม
และนําขอมูลมาประมวลในการจัดทําแผนแมบทไอซีทีไดอยางครบถวนรอบดาน พรอมเผยแพรสู
ประชาคม มศว เพ่ือเปนแนวทางไปสูการดําเนินการไดอยางเหมาะสมตอไป 

ศาสตราจารย ดร.วิรุณ ต้ังเจริญ 
อธิการบดีมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ผูบรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศระดับสูง 
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1. บทนํา 

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พุทธศักราช 2555-2559 เปนแผนงานในระดับองคกรซึ่งไดจัดทําขึ้น เพื่อใชในการอธิบายกรอบ
และทิศทางสําหรับการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที 
(Information and Communication Technology หรือ ICT) และเพื่อใหเปนชองทางสําหรับ 
การสื่อสารเพื่อเสริมสรางความเขาใจรวมกันระหวางผูบริหาร คณาจารย บุคลากร นิสิตและผูมี
สวนเก่ียวของ ในอันท่ีจะประสานความรวมมือเพื่อเสริมสรางคุณคาใหเกิดขึ้นกับการดําเนินงาน
ดานไอซีทีเพื่อสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย รวมท้ังการพัฒนาการศึกษาและสังคมไทยได
สอดคลองตามแนวนโยบายในภาพรวมของการพัฒนาประเทศ 

แผนแมบทฯ ฉบับน้ีจัดทําขึ้นโดยอาศัยกรอบนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ และแผนกลยุทธ
ของมหาวิทยาลัยตามท่ีไดประกาศไวในแผนยุทธศาสตร 15 ป (พ.ศ. 2553-2567) มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ และแผนปฏิบัติการระยะ 4 ป (พ.ศ. 2553-2556) ตามแผนยุทธศาสตร 15 ป 
(พ.ศ. 2553-2567) โดยอยูบนพื้นฐานของขอมูลการวิเคราะหสถานภาพปจจุบันดานไอซีทีของ
มหาวิทยาลัย รวมถึงการสํารวจและวิเคราะหขอมูลการพัฒนาดานไอซีทีในบริบทของระบบ
การศึกษาและสังคมไทย ซึ่งสงผลตอการพัฒนาการศึกษาและสังคมโดยรวม อันไดแก นโยบาย
ดานการพัฒนาไอซีทีของประเทศดังปรากฏในแนวคิดสําหรับการจัดทํากรอบนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารระยะ 2554-2563 ของประเทศไทย แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ฉบับท่ี 2) ของประเทศไทย พ.ศ.2552-2556 รวมทั้งไดมีการนําแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556  
มาประกอบการพิจารณารวมกับแนวโนมของการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
ซึ่งเปนท่ียอมรับโดยท่ัวกันวาเปนเคร่ืองมือท่ีมีบทบาทสําคัญตอการเพิ่มประสิทธิภาพดาน 
การบริหารและการบริการสําหรับองคกรช้ันนําในปจจุบันและในอนาคตอันใกล 

ยทุธศาสตรการพฒันามหาวทิยาลยั 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีรากฐานจากโรงเรียนฝกหัดครูช้ันสูง พุทธศักราช 2492 

พัฒนาเปนวิทยาลัยวิชาการศึกษา พุทธศักราช 2497 และสถาปนาเปนมหาวิทยาลัย พุทธศักราช 
2517 นับแตน้ันมา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไดขยายบทบาทและพันธกิจ ท้ังดานการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะ เพื่อใหครอบคลุม
ศาสตรและสาขาวิชาทั้งดานการศึกษาศาสตร มนุษย-สังคม-ศิลปกรรมศาสตร วิทยาศาสตร 
วิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตรเทคโนโลยี และวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม รวมท้ังไดขยายพื้นท่ี
จากบริเวณท่ีต้ังเดิม ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร ไปสูสวน
ตอขยายท่ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ จังหวัดนครนายก และตอมาไดขยายไปยัง
สวนภูมิภาค ณ จังหวัดสระแกว จังหวัดตาก 
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ปจจุบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดกําหนดนโยบายดานการบริหารจัดการเปนแบบ
เชิงรุกในแนวราบ เพื่อใหสามารถแสดงอัตลักษณ และเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน พัฒนาการ
คนควาวิจัย พัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อบูรณาการรวมกับชุมชนและสังคม  มุงสรางความ
เปนเลิศทางวิชาการ เพื่อใหมหาวิทยาลัยเปนกลไกสําคัญเพื่อการพัฒนาสังคมไทยสูสังคม
แหงการเรียนรู ในปพุทธศักราช 2553 มหาวิทยาลัยไดประกาศใชแผนยุทธศาสตร 15 ป (2553-
2567) และแผนปฏิบัติการระยะ 4 ป (2553-2556) ซึ่งนับเปน“แผนยุทธศาสตรพลังรวมและ
สติปญญา” จากผูมีสวนรับผิดชอบ และผูเก่ียวของในทุกภาคสวน เปนแผนบูรณาการที่ไดผาน
กระบวนการวิเคราะหและสังเคราะหบนฐานของจุดแข็ง จุดออน ผลกระทบ และโอกาส โดยไดมี
การกําหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศนท่ีแนวแนและชัดเจนรวมกัน 

ปรชัญา ปณธิาน วสิยัทศัน 

ปรัชญา: การศึกษา คือความเจริญงอกงาม 

ปณิธาน: ประชาคมวิชาการแหงผูมีความรูประดุจนักปราชญ และมีความประพฤติ
ประดุจผูทรงศีล สมฐานะของผูนําทางปญญา 

วิสัยทัศน: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนองคกรช้ันนําแหงการเรียนรูและวิจัย 
บนฐานการศึกษาและคุณธรรม มุงสรางสรรคนวัตกรรมสูสากล 

พนัธกจิ 
1. ผลิตและพฒันาบุคคลท่ีมีคุณภาพและคุณธรรมใหแกสังคม 

โดยผานกระบวนการเรยีนรูและสังคมแหงการเรียนรู 
2. สรางสรรคงานวิจยัและนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพ มีประโยชนอยางยั่งยืนท้ังใน

ระดับชาติและนานาชาติ 
3. บริการวิชาการท่ีมีคุณภาพ จิตสาํนึกและรับผดิชอบตอสังคม 
4. ศึกษา วิเคราะห และทํานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะ 
5. พัฒนาระบบบริหารท่ีมีคุณภาพ และธรรมาภิบาล 

ประเดน็ยุทธศาสตร 
1. สรางองคความรูดานการศึกษาเพือ่พัฒนากระบวนการเรยีนรูในทุกศาสตรและ

สาขาวิชาใหมีคณุภาพ 
2. พัฒนาสหสาขาวิชาเพือ่สรางงานวิจยัและนวตักรรมในระดับสากล 
3. สรางองคความรูและพฒันาโครงการบริการวชิาการท่ีมีคณุภาพเพือ่พัฒนา

ชุมชนและสังคมอยางยั่งยืน 
4. สืบสานและสรางองคความรูในการทํานุบาํรุงวัฒนธรรมและศิลปะ 
5. พัฒนาระบบบริหารท่ีมีคุณภาพ โดยใชเครื่องมือทางการบริหารและเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีเหมาะสม 
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นโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลยั 

มหาวิทยาลัยมีความเห็นรวมกันวา ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะ 15 ปขางหนา 
ควรจะพัฒนาในเชิง “คุณคา” ไปสูการเปนมหาวิทยาลัย 

1. เพื่อปญญา 
2. เพื่อคุณธรรม 
3. เพื่อความพอเพียง 
4. เพื่อเปนท่ีพึ่งของประชาชน 

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพือ่การพฒันามหาวทิยาลยั 
นับจากปพุทธศักราช 2523 เปนตนมา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไดใหความสําคัญ

กับการประยุกตเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอรและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการ
จัดการศึกษาตามภารกิจของมหาวิทยาลัย การดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารไดพัฒนาอยางตอเน่ืองเพื่อใหสอดคลองตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และกาวทันกับ
การเปล่ียนแปลงดานเทคโนโลยีในแตละยุค 

ลําดับพัฒนาการดานไอซีทีของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แบงไดเปน 4 ระยะ ดังน้ี 
• พ.ศ. 2523–2536 ระยะเริ่มกอต้ังในยุคมินิ-ไมโคร 
• พ.ศ. 2537–2543 ระยะพัฒนาระบบในยุคอินเทอรเน็ต 
• พ.ศ. 2544 – 2549 ระยะขยายบริการในยุคเว็บเทคโนโลยี 
• พ.ศ. 2550 – ปจจุบัน ระยะสรางความรวมมือในยุคเครือขายสังคม 

 ระยะเริ่มกอตั้งในยุคมินิ-ไมโคร (พ.ศ. 2523–2536) 

ปพุทธศักราช 2523 นับไดวาเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนางานคอมพิวเตอรของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในชวงป 2523-2536 จึงกลาวไดวาเปน “ระยะเริ่มกอตั้ง”   
ใน “ยุคมินิ-ไมโคร” มหาวิทยาลัยไดมีการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรท้ังแบบมินิและ
ไมโครคอมพิวเตอร และไดมีการริเริ่ม “โครงการจัดต้ังสํานักบริการคอมพิวเตอร” ขึ้นในป 2526 
ซึ่งตอมาการพัฒนาดานระบบคอมพิวเตอร และการใหบริการมีความชัดเจนมากขึ้น เม่ือมีการ
กอต้ัง “สํานักคอมพิวเตอร” ขึ้นในปลายปพุทธศักราช 2536 

 ระยะพัฒนาระบบในยุคอินเทอรเน็ต” (พ.ศ. 2537–2543) 

ในป 2537-2543 เพื่อกาวใหทัน “ยุคอินเทอรเน็ต” ไอซีทีภายในมหาวิทยาลัยไดพัฒนา
อยางรวดเร็วและเรียกไดวาเปน “ระยะพัฒนาระบบ” ในชวงน้ันไดเกิดระบบและโครงสรางหลักซึ่ง
ไดกลายเปนรากฐานที่สําคัญยิ่งของการพัฒนาระบบไอซีทีของมหาวิทยาลัยจนถึงปจจุบัน   
ในป พ.ศ. 2538 ไดมีการเปด “เครือขายบัวศรี” ซึ่งเปนระบบเครือขายคอมพิวเตอรภายในท่ี
เช่ือมตอกับเครือขายอินเทอรเน็ต และเปนโครงสรางพื้นฐานของการพัฒนาระบบสารสนเทศ  
ซึ่งไดแก ระบบงานสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระบบสารสนเทศหองสมุด รวมท้ังระบบเว็บเพื่อ 
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การเผยแพรและติดตอสื่อสาร นิสิต คณาจารย บุคลากร และผูบริหารสามารถเขาใชบริการระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย เขาถึงแหลงเรียนรูบน “Cyber Space” และสามรถติดตอสื่อสารกับ
บุคคลอื่นท้ังในและนอกประเทศ 

 ระยะขยายบริการในยุคเว็บเทคโนโลยี (พ.ศ. 2544 – 2549) 

ดวยพัฒนาการของเทคโนโลยีท่ีกาวรุดหนาอยางรวดเร็วใน “ยุคเว็บเทคโนโลยี” ประกอบ
กับความตองการในการนําเทคโนโลยีมาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายงานบริการของ
มหาวิทยาลัย ในป 2544-2549 ซ่ึงเปน “ระยะขยายบริการ” จึงจําเปนตองมีการจัดหาระบบและ
เทคโนโลยีทันสมัยเพื่อขยายและปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือขายปรับปรุงระบบสารสนเทศเดิม
มาเปน “ระบบผานเว็บ” (Web-based Application) รวมทั้งเรงพัฒนาความรูและทักษะ 
ดานคอมพิวเตอรใหแกนิสิตและบุคลากรใหพรอมรับการเปล่ียนแปลง 

 ระยะสรางความรวมมือในยุคเครือขายสังคม (พ.ศ. 2550 – ปจจุบัน) 

พัฒนาการดานเว็บเทคโนโลยีในแบบท่ีเรียกกันวา “Web2.0” และ “Web service”  
ไดกอใหเกิดการปฏิวัติรูปการติดตอสื่อสาร ใน “ยุคเครือขายสังคม” ซึ่งมีการเปดพื้นท่ีบน
เครือขายแบบออนไลนเพื่อเปนเวทีการแลกเปล่ียนเรียนรูและแบงปนทรัพยากรรวมกัน เกิดเปน
เครือขายสังคมออนไลนแบบไรพรมแดน ดังน้ันชวงป 2550 เปนตนมาจึงนับเปน “ระยะสราง
ความรวมมือ” มหาวิทยาลัยไดเลือกสรรระบบไอซีทีเพื่อใหเอื้อตอความตองการของประชาคม 
มศว และเปนสื่อกลางในการสรางความรวมมือผานเครือขายสังคมออนไลน เพื่อพัฒนาภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย และสรางสังคมแหงการเรียนรูบนโลกไซเบอร 
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2. สถานภาพดาน 
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

การวิเคราะหสถานภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ เปนการพิจารณาสภาวะแวดลอมภายในท้ังดานจุดออน จุดแข็ง และสภาวะ
แวดลอมภายนอกมหาวิทยาลัยซึ่งเปนท้ังโอกาสและผลกระทบ โดยไดนํานโยบายดานการพัฒนา
ไอซีทีของประเทศ และแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ.
2552-2556 รวมทั้ งแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556 มาประกอบการพิจารณารวมกับแนวโนมของการพัฒนา
ดานไอซีทีท่ีลวนเปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอการพัฒนาไอซีทีของมหาวิทยาลัย 

สถานภาพดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

การบรหิารจัดการ 

แมวาการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระยะแรกจะยังไมมี 
การจัดทําและนําเสนอแผนแมบทขึ้นอยางเปนทางการก็ตาม แตมหาวิทยาลัยไดจัดและ
ดําเนินงานดานการประยุกตและพัฒนาระบบที่เก่ียวของกับไอซีที โดยผานหนวยงานหลัก  
ซึ่งประกอบดวย สํานักคอมพิวเตอร สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา และสํานักหอสมุดกลาง
หนวยงานเหลาน้ีทําหนาท่ีรับผิดชอบดานการจัดการ การพัฒนาระบบงานและการใหบริการ 
ท่ีเก่ียวของกับไอซีทีหลักในสวนกลาง นอกจากน้ันหนวยงานระดับคณะ/สถาบัน/สํานัก ก็มีการจัด
ดําเนินการเองบางตามความพรอมและความตองการ โดยมีกองแผนงานเปนหนวยประสานงาน 
และมีผูบริหารเทคโนโลยีระดับสูงของมหาวิทยาลัยเปนผูบริหารและกํากับดูแลงานทั้งหมด 

นับจากปพุทธศักราช 2546 เปนตนมา มหาวิทยาลัยไดใหความสําคัญและสนับสนุนงาน
ดานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยไดกําหนดให “ยุทธศาสตรเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร” เปนหน่ึงในยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และไดสนับสนุน
การประยุกตไอซีทีเพื่อการบริหารและการเรียนการสอน มีการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พุทธศักราช 2547-2549 ซึ่งตอมา 
ไดทบทวนและปรับเปนแผนแมบทฯ พุทธศักราช 2550-2554 เพื่อใชเปนกรอบและแนวทาง 
ในการพัฒนางานดานไอซีทีของมหาวิทยาลัย 
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การพัฒนาสวนสนบัสนนุการใชงาน 

ในการประยุกตไอซีทีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดานการดําเนินภารกิจน้ัน มหาวิทยาลัยได
ตระหนักถึงความสําคัญดานการพัฒนาสวนสนับสนุนการใชงาน อันไดแก โครงสรางพื้นฐาน 
ฮารดแวร และซอฟตแวร การพัฒนาบุคลากรท้ังในสายงานสนับสนุนดานไอซีที และรวมถึง
บุคลากรกลุมผูใชงานท่ัวไป การจัดฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะดานการใชงานไอซีที โดยได
มอบหมายใหสํานักคอมพิวเตอร เปนหนวยงานหลักท่ีรับผิดชอบดูแลงานการพัฒนาสวนสนับสนุน
ดังกลาว 

 โครงสรางพื้นฐาน ฮารดแวรและซอฟตแวร 

มหาวิทยาลัยไดมีการวางโครงสรางพื้นฐานไอซีทีภายในมหาวิทยาลัยท่ีประสานมิตร 
องครักษ และสวนตอขยายของมหาวิทยาลัย เพื่อใหสามารถเชื่อมโยงเครือขายสารสนเทศจาก
สวนกลางไปสูหนวยปฏิบัติระดับสถาบัน/สํานัก คณะและภาควิชา โครงสรางพื้นฐานน้ีไดรับ 
การขยายและปรับปรุงอยางตอเน่ือง เพื่อใหสามารถรองรับการใชทรัพยากรทั้งดานฮารดแวร 
ซอฟตแวร และสารสนเทศผานเครือขายภายในของมหาวิทยาลัยซึ่งเช่ือมตอกับเครือขาย
อินเทอรเน็ตไดอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 

สถานภาพดานโครงสรางพื้นฐาน ฮารดแวรและซอฟตแวร 
 ขนาดชองสัญญาณ (Available bandwidth)  
• ออกเครือขายอินเทอรเน็ตผาน UniNet  1 Gbps
• ระหวางประสานมิตรกับองครักษ  150 Mbps
• ระหวางประสานมิตรกับโรงเรียนสาธิต ปทุมวัน  10 Mbps
• ระหวางประสานมิตรกับโรงพยาบาลชลประทาน  10 Mbps
• เครือขายหลกั (Campus backbone)  1 Gbps
• ขนาดชองสัญญาณถึงเคร่ืองใชงาน (Bandwidth to desktop)  100 Mbps

 โครงขายใยแกว (Optical Backbone)  
• Ports gigabit Ethernet (1000 Mbps)  22 ports
• Fast Ethernet (100 Mbps)  8 ports

 จํานวนอุปกรณสวิตช (Switches)  144 
 จํานวนเคร่ืองแมขาย (Servers)  70 +  
 ระบบบันทึกจัดเก็บขอมูล (SAN storages)  
• Fiber channel  16 TB
• ISCSI  29 TB

 จํานวนจุดใหบริการเครือขายไรสาย  168  
 จํานวนจุดเชื่อมเครือขาย (UTP)  3,398  
 จํานวนเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร (PC)  3,807  
 จํานวนระบบงานสารสนเทศ  23 + 
• สารสนเทศเพ่ือการบริหารและจัดระบบการศึกษา  7 
• สารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน  3 
• สารสนเทศทรัพยากรการเรียนรู  7 
• สารสนเทศท่ัวไป  6 + 

 *ขอมูล ณ วันที ่31 มีนาคม 2554 
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 บุคลากร 

บุคลากรสายวิชาชีพไอซีที นับเปนทรัพยากรสนับสนุนท่ีมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนา
ระบบงานดานไอซีทีไปสูความสําเร็จและคุมคาการลงทุน อยางไรก็ตามมหาวิทยาลัยประสบ
ปญหาดานการสรรหาบุคลากรสายวิชาชีพไอซีทีท่ีมีความรูความสามารถ เน่ืองจากไมสามารถ
แขงขันกับภาคเอกชนในเรื่องเงินเดือนคาจางและแรงจูงใจสําหรับบุคลากรในสายวิชาชีพน้ี  
ในระยะ 4-5 ปท่ีผานมา ปญหาดังกลาวไดเริ่มคล่ีคลายลงบาง เน่ืองจากผูบริหารมหาวิทยาลัย 
ไดกําหนดนโยบายและปรับหลักเกณฑในดานการจัดสรรอัตรากําลัง และการจางพนักงาน 
ในสายวิชาชีพน้ีเพื่อใหสอดคลองกับสภาวะการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น 

บุคลากรกลุมผูใชงานทั่วไป นับต้ังแตมีการนําไอซีทีมาใชในมหาวิทยาลัย ไดมีการจัดอบรม
เพื่อพัฒนาบุคลากร เพื่อใหมีความรูความสามารถในดานการใชงานขั้นพื้นฐานท่ีจําเปน 
อยางตอเน่ือง โดยมีสํานักคอมพิวเตอรเปนหนวยงานหลักในการจัดอบรมการใชงานท่ีเก่ียวกับ
ระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย การใชงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและบริการ 
ของมหาวิทยาลัย เปนตน ในระยะ 2-3 ปท่ีผานมา เพื่อใหคณาจารย บุคลากร และนิสิตมีความรูและ
ทักษะที่เหมาะสมกับการนําไอซีทีไปใช มหาวิทยาลัยจึงไดริเริ่มดําเนินการในเรื่องการพัฒนา
สมรรถนะของนิสิต คณาจารย และบุคลากร ไดเกิดโครงการพัฒนาสมรรถนะดานไอซีที มีการจัด
ดําเนินการดานพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมในรูปแบบของการอิงสมรรถนะ (Competency-based 
Training) โดยมีเปาหมายเพื่อพัฒนาระบบการอบรม และระบบประเมินสมรรถนะแบบออนไลนตอไป 

การสนบัสนนุงานบรหิาร 

ในการจัดหาและดําเนินงานไอซีทีเพื่อการสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อให 
เกิดประสิทธิภาพและสามารถใชประโยชนรวมกันไดอยางคุมคา มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหสํานัก
คอมพิวเตอรเปนหนวยงานหลักที่ทําหนาท่ีสนับสนุน และประสานการดําเนินงานดานการพัฒนาระบบ
สารสนเทศกลางของมหาวิทยาลัย ซึ่งครอบคลุมทั้งในสวนระบบขอมูลเพื่อการบริหาร การบริการ และ
ระบบสารสนเทศผานเว็บ โดยใหบริการดานการออกแบบและการพัฒนาระบบงาน การดูแลระบบ
ฐานขอมูล การใหคําปรึกษาและอบรมการใชงานระบบสารสนเทศ 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งมีช่ือเรียกกันวา 
“SUPREME” (Srinakharinwirot University Planning, REgistration, Management and Etc) 
ไดพัฒนาขึ้นใชงานมาแลวเปนเวลานานกวาหน่ึงทศวรรษ โดยเริ่มตนจาก SUPREME95 ตอมาได
พัฒนาปรับเปล่ียนเพื่อใหสอดคลองกับความตองการ และเทคโนโลยีท่ีปรับเปล่ียนพัฒนากาวหนา
เรื่อยมาเปน SUPREME2000 SUPREME2002 และในป 2547 ไดปรับเปน SUPREME2004 เพื่อให
ทันการเปล่ียนแปลงในยุคเว็บเทคโนโลยี ในป 2551 ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล “HURIS” 
(Human Resource Information System) ไดพัฒนาขึ้น ตอมาระบบทั้งสองไดรับการดําเนินการตอยอด
เพื่อใหเปนระบบและกลไกในการบริหารและการตัดสินใจ โดยใชช่ือ “SUPREMEPlus” นับเปน
ระบบสารสนเทศดานการบริหารท่ีไดพัฒนาเพิ่มขึ้นในอีกมิติหน่ึง เพื่อเพิ่มคุณคาดานการใชประโยชน
สําหรับการบริหารจัดการ และสนับสนุนงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ในภาพรวม และสามารถขยายบริการจากสวนกลางไปสูหนวยงานทุกระดับของมหาวิทยาลัย 
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การสนบัสนนุการเรยีนการสอนและการวจิยั 

สํานักคอมพิวเตอร เปนหนวยงานหลักท่ีรับผิดชอบดานการใหบริการและสนับสนุนการใช
คอมพิวเตอร การใชหองปฏิบัติการเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยท้ังท่ีประสานมิตรและ
องครักษ นอกจากบริการจากสวนกลางแลว หนวยงานระดับคณะ/สํานัก/สถาบันและภาควิชาไดมี
การจัดใหบริการใชคอมพิวเตอร และหองปฏิบัติการขึ้นภายในมหาวิทยาลัยตามความพรอมของ
หนวยงาน สําหรับการใหบริการระบบเพื่อการเรียนการสอนแบบออนไลนซึ่งเปนท่ีนิยมเรียกกันวา 
“E-Learning” น้ัน สํานักคอมพิวเตอรไดดําเนินการจัดหาและติดต้ังระบบเพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอนและการวิจัย โดยจัดในรูปแบบของโครงการวิจัยและพัฒนา ไดแก โครงการการเรียน
การสอนออนไลน (Srinakharinwirot Online Teaching/Learning หรือ SOT ตอมาในยุคเว็บ 2.0 
ไดปรับเปล่ียนเปน SOT2) โครงการศูนยการศึกษาไซเบอร (Cyber Education Center) เปนตน 

สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา เปนหนวยงานหลักในการดําเนินการและประสานงาน
ดานการจัดการ และดูแลระบบการเรียนการสอนทางไกลปฏิสัมพันธเพื่อเช่ือมโยงการเรียน 
การสอนระหวางประสานมิตรและองครักษ รวมท้ังจัดใหบริการสื่อและอุปกรณการสอน 
ในหองเรียนภายในมหาวิทยาลัย 

สํานักหอสมุดกลาง เปนหนวยงานหลักในการดําเนินการและการบริการระบบฐานขอมูล
เพื่อการคนควาวิจัย การจัดหา การพัฒนา รวมทั้งการอบรมท่ีเก่ียวกับการใชบริการการคนหา
ขอมูลดานการเรียนการสอน และการวิจัยจากระบบฐานขอมูลท้ังจากแหลงเรียนรูภายในและ
ตางประเทศ 

การสนบัสนนุการบรกิารวชิาการแกชุมชน 

“การบริการวิชาการแกสังคมและชุมชน” เปนหน่ึงในพันธกิจสําคัญของมหาวิทยาลัย  
นับจากป 2547 ผูบริหารมหาวิทยาลัยไดจัดให “การบริการวิชาการแกสังคมและชุมชน” เปนวาระ
สําคัญระดับยุทธศาสตร เกิดโครงการบริการวิชาการสูสังคมที่มีความหลากหลายและครอบคลุม
ท้ังในชุมชนเมืองและชุมชนหางไกล สําหรับการบริการวิชาการในมิติท่ีเก่ียวกับศาสตรดานไอซีที
น้ัน สํานักคอมพิวเตอรรวมกับคณะและสาขาวิชาท่ีเก่ียวของไดจัดโครงการในรูปการฝกอบรม
เพื่อถายทอดความรูและการพัฒนาทักษะดานไอซีทีแกชุมชนอยางตอเน่ือง นอกจากน้ันยังได
จัดทําโครงการบริการวิชาการในรูปแบบการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการสรางเครือขายความ
รวมมือเพื่อการแบงปน ถายทอด และแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน 
นอกจากน้ันเพื่อใหการบริหารจัดการงานดานการบริการวิชาการโดยรวมเปนระบบท่ีมี
ประสิทธิภาพ และเปนเอกภาพ สํานักคอมพิวเตอรไดรับมอบหมายใหพัฒนาระบบสารสนเทศและ
เว็บไซตเพื่อสนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงาน และเผยแพรผลงานโครงการบริการวิชาการ 
ท่ีไดจัดขึ้น เพื่อเปนอีกทางเลือกหน่ึงในการสรางเครือขายความรูและอํานวยความสะดวกใน 
การเขาถึงแหลงวิชาการของมหาวิทยาลัย 
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การวเิคราะหจดุแขง็ จดุออน โอกาส และผลกระทบดานการพฒันาไอซที ี

1. ปจจยัดานโครงสรางพืน้ฐาน ฮารดแวรและซอฟตแวร 

 จุดแข็ง/ขอไดเปรียบ 
• มหาวิทยาลัยมีระบบโครงสรางพื้นฐานดานไอซีทีภายในมหาวิทยาลัยซึ่งครอบคลุม
พื้นท่ีท้ังในสวนประสานมิตร องครักษ และสวนตอขยาย สามารถรองรับการเชื่อมโยง
เครือขายสารสนเทศจากสวนกลาง 

• โครงสรางพื้นฐานดานไอซีทีไดรับการสนับสนุนดานการปรับปรุงและพัฒนาอยาง
ตอเน่ือง 

• มหาวิทยาลัยมีระบบท่ีสามารถเชื่อมโยงเครือขายกับหนวยงานภายนอกไดท้ังภายใน
และตางประเทศผานเครือขายอินเทอรเน็ต 

 จุดออน/ปญหา 
• มหาวิทยาลัยยังไมสามารถปรับและพัฒนาระบบคอมพิวเตอรและเครือขายไดทันกับ
การเปล่ียนแปลงดานเทคโนโลยีท่ีพัฒนากาวหนาอยางรวดเร็ว 

2. ปจจยัดานบคุลากร 

 จุดแข็ง/ขอไดเปรียบ 
• ผูบริหารตระหนักถึงความสําคัญของการประยุกตไอซีทีเพื่อการพัฒนา 
• คณาจารย บุคลากร และนิสิตตระหนักถึงความสําคัญของไอซีที สวนใหญมีความ
ต่ืนตัวในเรื่องการเรียนรู และใหความสนใจในการประยุกตใชงานเพื่อการเรียนการ
สอนและการปฏิบัติงาน 

 จุดออน/ปญหา 
• บุคลากรในสายงานตาง ๆ ยังใชงานไอซีทีอยางไมเต็มศักยภาพ และขาดความเขาใจ
ในเรื่องการประยุกตใชไอซีทีในการปฏิบัติงาน 

• ขาดระบบและกลไกในการพัฒนาบุคลากรอยางตอเน่ือง 
• บุคลากรสายวิชาชีพไอซีทีขาดการพัฒนาอยางเปนระบบและตอเน่ือง ทําใหปรับตัว
ไมทันกับการเปล่ียนแปลง 

• บุคลากรสายวิชาชีพไอซีทีมีจํานวนไมเพียงพอ อันเน่ืองจากแรงจูงใจดาน
คาตอบแทน และโอกาสความกาวหนาในการทํางานยังไมเหมาะสม 

• ขาดบุคลากรสายวิชาชีพไอซีทีระดับอาวุโสที่มีประสบการณในการบริหารโครงการ 
และประสบการณดานการวิเคราะหและออกแบบระบบงาน 
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3. ปจจยัดานงบประมาณ 

 จุดแข็ง/ขอไดเปรียบ 
• นโยบายภาครัฐท่ีใหความสําคัญในดานการพัฒนาไอซีที และพัฒนาประเทศสูสังคม
แหงภูมิปญญาและการเรียนรู สงผลใหเอื้อตอการจัดสรรงบประมาณดานไอซีทีของ
มหาวิทยาลัย 

 จุดออน/ปญหา 
• งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจากรัฐไมเพียงพอ ไมตอบสนองความจําเปนดานการ
ปรับเปล่ียนและพัฒนาเพื่อใหทันความเปล่ียนแปลงทางดานเทคโนโลยี 

4. ปจจยัดานบริหารจดัการ 

 จุดแข็ง/ขอไดเปรียบ 
• มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตรไอซีทีและการศึกษาไซเบอร 
• มหาวิทยาลัยใหความสําคัญในเรื่องการจัดทําแผนแมบทไอซีที 
• มหาวิทยาลัยมีสํานักคอมพิวเตอรเปนหนวยงานหลักในการบริหารจัดการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

• มีหลักสูตรดานไอซีที ไดแก สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร สาขาบรรณารักษและ
สารสนเทศศาสตร สาขานวัตกรรมสื่อสารสังคม และสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

 จุดออน/ปญหา 
• นโยบาย มาตรฐาน แนวปฏิบัติในการดําเนินการยังขาดความชัดเจน 
• การวางแผน การติดตาม และประเมินการใชงานยังไมเปนระบบและขาดความตอเน่ือง 
• การประชาสัมพันธ การติดตอสื่อสารและการประสานงานตองมีความชัดเจนและ
เขมแข็งเพื่อใหเกิดความเขาใจในทิศทางเดียวกัน 

• การวางแผนดานการพัฒนา จัดหาและปรับเปล่ียนท้ังในสวนฮารดแวร ซอฟตแวร 
รวมถึงบุคลากรดานไอซีทีกาวตามไมทันการเปล่ียนแปลงกาวหนาดานเทคโนโลยี 

5. ปจจยัสภาพแวดลอมจากหนวยงานภายนอกทีเ่กี่ยวของ 

 โอกาส 
• ความต่ืนตัวของสังคมในเรื่องการประยุกตใชไอซีทีในชีวิตประจําวัน 
• การพัฒนาไอซีทีกลายเปนตนทุนสําคัญในการพัฒนาการศึกษาในยุคปจจุบัน 
• รัฐบาลโดยหนวยงานที่เก่ียวของไดกําหนดนโยบายและแผนแมบทไอซีทีท้ังใน
ระดับชาติและระดับกระทรวง เพื่อใหเปนกรอบในการกําหนดยุทธศาสตรระดับกรม 

• นโยบายภาครัฐท่ีไดใหการสนับสนุนและสงเสริมการพฒันาดานไอซทีีเพือ่การบรหิาร  
(E-government) และไอซีทีเพื่อการศึกษา (E-education) 

• นโยบายภาครัฐท่ีตองการผลักดันและพัฒนาประเทศเพื่อใหพรอมกาวสูสังคมแหง
ภูมิปญญาและการเรียนรู 
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 ผลกระทบ 
• การปรับเปล่ียนโครงสรางและนโยบายดานระบบการศึกษาของประเทศ 
• นโยบายและแนวปฏิบัติดานไอซีทีของรัฐบาลท่ีมีการปรับเปล่ียนอยางรวดเร็ว 
• การดําเนินงานโครงการท่ีอาจจะสนองความตองการเฉพาะของมหาวิทยาลัย แตอยู
นอกเหนือเปาหมายการพัฒนาไอซีทีโดยรวมของประเทศ ทําใหตองมีการปรับแผน
เพื่อใหสอดคลอง หรืออยูในระบบบูรณาการของประเทศน้ัน สงผลใหเกิดความลาชา
และไมคลองตัว 

6. ปจจยัดานมาตรฐาน ขอกาํหนด และกฎหมาย 

 โอกาส 
• การกําหนดมาตรฐาน ขอกําหนด และกฎหมายใหรองรับการดําเนินงานดานไอซีทีทํา
ใหการพัฒนาระบบมีความเปนเอกภาพ เกิดการเช่ือมโยงแลกเปล่ียนขอมูลระหวาง
หนวยงานในระดับตาง ๆ 

• การมีมาตรฐาน ขอกําหนด และกฎหมายท่ีเหมาะสม จะทําใหเกิดการยอมรับและนํา
ไอซีทีมาใชอยางกวางขวางขึ้น 

 ผลกระทบ 
• การกําหนดมาตรฐาน ขอกําหนด และกฎหมาย สงผลใหตองมีการพิจารณาตรวจสอบ
กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานในการประยุกตใชระบบอิเล็กทรอนิกส รวมท้ัง
ระบบงานอื่น ๆ ซึ่งเปนงานท่ีซับซอน ใชเวลาและงบประมาณคอนขางสูง 

• ความลาชาในการกําหนดมาตรฐานดานไอซีทีในระดับประเทศ 
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3. ยทุธศาสตรการพฒันา 
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

เน้ือหาในบทน้ีเปนการนําเสนอวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร รวมท้ัง
มาตรการที่เก่ียวของกับแตละยุทธศาสตร อันเปนผลจากการศึกษาวิเคราะหและสังเคราะห
สถานภาพและสภาวะแวดลอมดานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในและ
นอกมหาวิทยาลัย รวมถึงการระดมความคิดเห็นจากผูท่ีเก่ียวของ และการรวบรวมขอมูลจาก
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วสิยัทศัน พนัธกจิ และเปาหมาย 

วสิัยทัศน 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพัฒนาและประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
เหมาะสม เพื่อสงเสริมมหาวิทยาลัยสูการเปนองคกรช้ันนําแหงการเรียนรู 

พนัธกจิ 

1. เสริมสรางนิสิตและบุคลากรใหเปนผูรูเทคโนโลยีและผูรูสารสนเทศ 

2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานท่ีมีเสถียรภาพเพื่อการใชทรัพยากรรวมกันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

3. ประยุกตนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา
คนควาและเสริมสรางองคความรู 

4. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อระบบการบริหารท่ีมีคุณภาพ 

5. บริหารจัดการทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

วตัถปุระสงค 
1. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มาประยุกตใชเพื่อเพิ่มศักยภาพดานการเรียนรูของนิสิตและบุคลากร 

2. เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาองคความรูรวมกับสังคม 

3. เพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการและการใหบริการของมหาวิทยาลัย 

4. เพิ่มประสิทธิภาพดานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

5. เพิ่มคุณภาพของการพัฒนาระบบการศึกษาตามนโยบายของประเทศ 
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เปาหมายโดยรวม 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไดกําหนดใหเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปน

ยุทธศาสตรดานหน่ึงของการบริหารมหาวิทยาลัย เน่ืองจากไอซีทีเปนเคร่ืองมือและกลไกสําคัญ
ของการขับเคล่ือนองคกรไปสูสังคมแหงการเรียนรู เปาหมายโดยรวมของไอซีทีไดกําหนดไวดังน้ี 

1. พัฒนาศักยภาพของนิสิต คณาจารย และบุคลากรใหสามารถใชไอซีทีไดอยาง
สรางสรรค มีคุณธรรม จริยธรรม วิจารณญาณและรูเทาทัน 

2. สรางสรรคนวัตกรรมและทรัพยากรเพื่อการเรียนรูดวยไอซีทีท่ีเหมาะสม 

3. สรางความรวมมือดานนวัตกรรมและไอซีทีเพื่อสนับสนุนการคนควาวิจัยและ 
การสรางองคความรูรวมกับสังคม 

4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการใหบริการดวยไอซีทีท่ีเหมาะสม 

5. สงเสริมการใชทรัพยากรดานไอซีทีรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 

6. สรางระบบบริหารจัดการไอซีทีท่ีดี 

กญุแจสูความสําเรจ็ 
หลักการสําคัญท่ีควรจะไดนําไปใชเปนแนวทางเพื่อการพัฒนาแผนงานดานไอซีทีไปสู

การปฏิบัติ ซึ่งเปนเสมือนกุญแจสูความสําเร็จไดแก 
1. การสรางดุลยภาพระหวางคน กระบวนการ และเทคโนโลยีดานไอซีทีภายใน

มหาวิทยาลัย 
2. การสงเสริมการพัฒนาคณาจารย บุคลากร และนิสิตใหสามารถใชความรูและทักษะ

ดานไอซีทีอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม 
3. การใหความสําคัญของการลงทุนดานเน้ือหา ขอมูล และสารสนเทศมากกวา หรือ 

เทากับการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานและอุปกรณ 
4. การปรับสภาพแวดลอมและกระบวนการทํางานเพื่อใหสอดคลองกับการประยุกตใช

ไอซีทีและใหเอื้อตอการประสานความรวมมือท้ังในสวนผูสนับสนุนและผูปฏิบัติงาน
ในทุกภาคสวนของมหาวิทยาลัย 

5. การสงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมความรวมมือดานไอซีทีโดยการกําหนดนโยบาย 
ขั้นตอน และโครงสรางท่ีเอื้อใหเกิดการวางแผนและการตัดสินใจรวมกัน 

6. การพัฒนาปรับเปล่ียนโครงสรางพื้นฐาน ฮารดแวร ซอฟตแวร และอุปกรณดาน
ไอซีทีตามรอบระยะเวลาท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับความจําเปนในการใชงาน
ของคณาจารย บุคลากร และนิสิต 

7. การสรางมาตรฐานกลางตามหลักสากลและเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวนของ
มหาวิทยาลัยเพื่อการบูรณาการแผนงาน การดําเนินการ และการติดตามการ
ประยุกตใชทรัพยากรดานไอซีทีอยางครบถวนรอบดาน โดยอยูบนหลักการพื้นฐาน
ในเรื่องการใชประโยชนจากทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ลดความซ้ําซอน 
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8. การใหความสําคัญในเรื่องระบบการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานไอซีที
ของมหาวิทยาลัย สําหรับใชเปนแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงาน
และการวางแผน 

9. การปรับปรุงแผนแมบทไอซีทีเปนรายป เพื่อใหเกิดพลวัตในกระบวนการวางแผน
และพัฒนาไอซีทีของมหาวิทยาลัย 

10. การสงเสริมหนวยงานกลางที่ทําหนาท่ีกํากับดูแลระบบและโครงสรางพื้นฐานไอซีที 
ไดแก สํานักคอมพิวเตอร สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา และสํานักหอสมุดกลาง 
เพื่อใหเปนหนวยบริการท่ีมีความเขมแข็ง และสามารถเปนตนแบบของการประยุกต
ไอซีทีเพื่อการบริหารงาน 

ยทุธศาสตร 
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการพัฒนาไอซีทีเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒตามที่กําหนดไวไดอยางเปนรูปธรรม แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารฉบับน้ีไดกําหนดยุทธศาสตรหลักไว 6 ดาน ซึ่งมหาวิทยาลัย หนวยงาน คณาจารย 
บุคลากร และนิสิตจะมีพันธกิจรวมกันในการดําเนินการใหเปนไปตามแผนในชวง พ.ศ. 2555-
2559 เพื่อการนําไอซีทีมาใชประโยชนไดอยางเหมาะสมและพอเพียง เพื่อพัฒนาการคนควาวิจัย 
พัฒนากระบวนการเรียนรู และบูรณาการเรียนรูรวมกับสังคมและชุมชน ยุทธศาสตรไอซีทีท้ัง 6 
ดาน ไดแก 

ยทุธศาสตรที ่1 พัฒนาศักยภาพนิสิต คณาจารย และบุคลากรใหสามารถใชไอซีที 
ไดอยางสรางสรรค มีคณุธรรม จริยธรรม วิจารณญาณและรูเทาทัน 

ยทุธศาสตรที ่2 สรางสรรคนวัตกรรมและทรัพยากรเพื่อการเรยีนรูดวยไอซีทีท่ีเหมาะสม 

ยทุธศาสตรที ่3 สรางความรวมมือดานนวัตกรรมและไอซีทีเพือ่สนับสนุนการคนควาวิจยั
และการสรางองคความรูรวมกับสงัคม 

ยทุธศาสตรที ่4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการและการใหบริการดวยไอซีทีท่ี
เหมาะสม 

ยทุธศาสตรที ่5 สงเสริมการใชทรพัยากรดานไอซทีีรวมกันอยางมีประสทิธิภาพ 

ยทุธศาสตรที ่6 สรางระบบบริหารจัดการไอซีทีท่ีด ี

การพิจารณาประเด็นหลักของยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดอาศัย
กรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร 15 ป (พ.ศ. 2553-2567) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ
แผนปฏิบัติการระยะ 4 ป (พ.ศ. 2553-2556) ตามแผนยุทธศาสตร 15 ป (พ.ศ. 2553-2567) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปนหลัก และจัดใหผสานสอดคลองกับยุทธศาสตรเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารระดับกระทรวง และระดับชาติโดยรวม ดังท่ีปรากฏในแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับท่ี 2) ของประเทศไทย พ.ศ.2552-2556 และแผน
แมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556 
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สาระสําคัญของยุทธศาสตรและมาตรการดานไอซีทีโดยรวมมีดังน้ี 

ยทุธศาสตรที ่1 
พัฒนาศกัยภาพนสิิต คณาจารย และบคุลากรใหสามารถใชไอซีทไีดอยาง
สรางสรรค มคีณุธรรม จรยิธรรม วจิารณญาณและรูเทาทนั 

• วตัถปุระสงค 

พัฒนานิสิต อาจารย และบุคลากรในสาขาวิชาชีพอื่นและสาขาวิชาชีพไอซีทีของ
มหาวิทยาลัยใหมีความรูและทักษะ สามารถใชไอซีทีอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม
เพื่อประโยชนในการแสวงหาความรูดวยตนเอง และสรรสรางองคความรูสูสังคม 

• เปาหมาย 
1. นิสิต อาจารยและบุคลากรเปนผูรูเทคโนโลยีและรูสารสนเทศใชประโยชนจาก

ไอซีทีอยางสรางสรรค มีคุณธรรม จรยิธรรม วจิารณญาณและรูเทาทัน 
2. มีคณาจารยและบุคลากรสาขาวิชาชีพไอซีทีผานการทดสอบตามมาตรฐาน

วิชาชีพ 
3. มีแผนงานและหนวยงานรับผิดชอบท่ีชัดเจนในดานการสงเสริมและพฒันานิสิต 

อาจารยและบุคลากรเพ่ือใหเปนผูรูเทคโนโลยีและผูรูสารสนเทศ 
4. มีระบบการฝกอบรมเพือ่พัฒนาสมรรถนะดานไอซีที โดยเนนพัฒนาความรูและ

ทักษะทั้งในสวนท่ีเปนการรูเทคโนโลยี และการรูสารสนเทศท่ีจําเปน 
5. มีระบบและกลไกในการประเมินสมรรถนะดานไอซีที 
6. มีเครือขายความรวมมือเพื่อสรางความเขมแข็งแกบุคลากรสายอาชีพไอซีที 

• มาตรการ 

1. บูรณาการกรอบสมรรถนะดานไอซีที 
1.1 สงเสริมใหเกิดการบูรณาการกรอบสมรรถนะดานไอซีทีเพื่อการเรียน 

การสอน และการวิจัยของนิสิต อาจารย และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย 
1.2 สงเสริมการบูรณาการกรอบสมรรถนะดานไอซีทีเพื่อการปฏิบัติงานของ

บุคลากรสาขาวิชาชีพตาง ๆ  

2. พัฒนาระบบสมรรถนะดานไอซีที 
2.1 สนับสนุนการพัฒนาระบบประเมินตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะดานไอซีที

เพื่อพัฒนานิสิต คณาจารย และบุคลากร 
2.2 สนับสนุนการพัฒนาระบบการอบรมตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะดานไอซีที 

เพื่อใหเกิดการพัฒนานิสิต คณาจารย และบุคลากรอยางเปนระบบและ
ตอเน่ือง 
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3. พัฒนานิสิต คณาจารย และบุคลากร 
3.1 อบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของนิสิต คณาจารย และบุคลากรใหเปนผูมี

สมรรถนะการใชไอซี ทีไดอยางสรางสรรค  มีคุณธรรม จริยธรรม 
วิจารณญาณ และรูเทาทัน  

3.2 ประเมินสมรรถนะดานไอซีที 

4. สรรหาและพัฒนาอาจารยและบุคลากรสายวิชาชีพไอซีที 
4.1 พัฒนากรอบมาตรฐานสมรรถนะสําหรับบุคลากรสายวิชาชีพไอซีที 
4.2 สงเสริมการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาชีพไอซีที 
4.3 สรรหาอาจารยและบุคลากรสายวิชาชีพไอซีที 

ยทุธศาสตรที ่2 
สรางสรรคนวัตกรรมและทรพัยากรเพือ่การเรยีนรูดวยไอซีททีี่เหมาะสม 

• วตัถปุระสงค 

สรางโอกาส เพิ่มขีดความสามารถ และยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนโดย
การสงเสริมใหมีการบูรณาการ และประยุกตใชไอซีทีเพื่อพัฒนานวัตกรรมและ
ทรัพยากรในกระบวนการเรียนการสอนในช้ันเรียน และการศึกษาตลอดชีพ 

• เปาหมาย 
1. มีจํานวนวิชาที่บูรณาการความรูและทักษะดานไอซีทีเขากับกระบวนการเรยีน

การสอนในช้ันเรียนเพิ่มขึ้น 
2. มีจํานวนหองเรียนท่ีมีอปุกรณดานไอซีทีท่ีเหมาะสมและพอเพียงสําหรับ

กิจกรรมการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
3. มีรายวิชาทีนํ่าไอซทีีมาใชเพื่อขยายและเพิ่มโอกาสในการศึกษาเรยีนรูในรูป

ของการศึกษาทางไกล (Distance Learning) ผานเครือขาย 
4. มีหลักสูตรท่ีนําไอซีทีมาใชเพือ่ขยายและเพิม่โอกาสในการศึกษาเรียนรูใน

รูปแบบของโปรแกรมการศึกษาทางไกล (Distance Learning) ผานเครือขาย 
5. มีระบบบริหารจดัการดานการเรยีนรูผานเครอืขายแบบออนไลนเพื่ออํานวย

ความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
6. มีการพัฒนาและจดัหาระบบขอมูล ซอฟตแวร รวมท้ังสื่อดจิิทัลเพื่อการศึกษา

คนควาอยางเพียงพอ เพื่อการพัฒนาและขยายบทบาทการใหบริการหองสมุด
แบบดจิิทัล 

7. มีการสรางเครือขายคณาจารยและนิสิตท่ีใชไอซีทีเพื่อการเรียนการสอน 
8. มีศูนยกลางทรัพยากรการเรยีนรูแบบดิจิทัล (Digital Learning Resource 

Center) เพื่อการวิจยัและพัฒนาดานการประยุกตไอซทีีเพื่อการเรยีนรู ท้ังแบบ
การศึกษาในระบบและการศึกษาตลอดชีพ 



 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2555-2559 19

• มาตรการ 
1. สงเสริมการพัฒนานวัตกรรมและทรัพยากรสําหรับการเรียนการสอน 

1.1. สนับสนุนการฝกอบรมเพื่อพัฒนานวัตกรรมและทรัพยากรดานการเรียน
การสอนอยางมีประสิทธิภาพ 

1.2. เพิ่มปริมาณและคุณภาพของสื่อการเรียนรู  โดยการจัดทํามาตรฐาน 
การผลิตสื่อการเรียนรูและการรับรองมาตรฐาน 

2. สนับสนุนการใชไอซีทีเพื่อกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.1. สงเสริมการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรูความเขาใจเก่ียวกับประโยชนและ

ทักษะวิธีการประยุกตใชไอซีทีเพื่อการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 
2.2. สงเสริมการถายทอดเทคโนโลยีและองคความรูจากผูประกอบการที่ดําเนิน

โครงการไอซีทีรวมกับผูเรียน ผูสอน และบุคลากร 
3. ปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการเรียนการสอน 

3.1 พัฒนาระบบไอซีทีเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 
3.2 ปรับสภาพแวดลอมเพื่อใหเอื้อตอการพัฒนาไอซีทีของผูสอน 

4. พัฒนาระบบ E-Learning 
4.1 พัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาแบบบูรณาการ เพ่ือใหถูกตอง

ทันสมัย และนาเช่ือถือในการประยุกตใชงาน 
4.2 สรางเครือขาย E-Learning ระหวางองคกร/สถาบัน 

ยทุธศาสตรที ่3 
สรางความรวมมอืดานนวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
เพือ่สนบัสนนุการคนควาวจิยัและการสรางองคความรูรวมกบัสงัคม 

• วตัถปุระสงค 
สงเสริมการสรางความรวมมือดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารเพื่อสนับสนุนการคนควาวิจัยและการสรางองคความรูรวมกับสังคม 

• เปาหมาย 
1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและการเผยแพรผลงานวจิยัของ

มหาวิทยาลัยออกสูสาธารณะ 
2. มีระบบคลังขอมูลงานวจิัยท้ังจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพือ่อํานวย

ความสะดวกในการสืบคนและการอางอิง 
3. มีแหลงขอมูลงานวิจยัในรูปแบบดิจทัิล (Digital Research Resources) 
4. มีการเพิ่มชองทางและสิ่งอํานวยความสะดวกในการสรางความรวมมือและ

แลกเปล่ียนองคความรูรวมกับสังคม 
5. มีศูนยแหลงขอมูลงานวจิัย หรือหนวยงานสนับสนุนการวจิยัของมหาวิทยาลัย เชน 

ศูนยแหลงขอมูลงานวิจยั (Research Resource Center) เปนตน 
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• มาตรการ 

1. พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกดานไอซีทีเพื่อสนับสนุนงานวิจัย 
1.1 จัดทําแผนพัฒนาไอซีทีเพื่อสนับสนุนการบริหารยุทธศาสตรการวิจัย 
1.2 จัดต้ังศูนยความเปนเลิศดานไอซีทีเพื่อสนับสนุนการทําวิจัย 
1.3 จัดหาระบบขอมูลออนไลนดานวิจัยใหครอบคลุมทุกศาสตรและสาขาวิชา 

2. สรางความเขมแข็งดานไอซีทีใหนักวิจัย 
2.1 พัฒนาการรูไอซีทีและการรูสารสนเทศใหแกนักวิจัยของมหาวิทยาลัย 
2.2 พัฒนาการรูไอซีทีเพื่อการประยุกตและใชประโยชนท่ีเหมาะสมในการทํา

โครงการวิจัย 

3. เผยแพรงานวิจัยผานระบบไอซีที 
3.1 จัดทําระบบวารสารอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัยแบบครบวงจร 
3.2 จัดทําเครือขายการเรียนรูออนไลนดานการวิจัย 

ยทุธศาสตรที ่4 
เพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจดัการและการใหบรกิารดวยไอซทีทีี่เหมาะสม 

• วตัถปุระสงค 

นําไอซีทีมาใชเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการใหบริการของมหาวิทยาลัย
ใหเกิดประสิทธิภาพ โดยพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจใหเปน
มาตรฐาน และใหสามารถสนับสนุนการทํางานของหนวยงานทุกระดับในมหาวิทยาลัย 

• เปาหมาย 
1. มีระบบสารสนเทศกลางเพื่อการบริหารและการตัดสิน ซึง่สามารถเช่ือมโยงและ

แลกเปล่ียนขอมูลเพื่อการปฏิบัติงานรวมกันไดผานเครอืขาย 
2. มีระบบในการใหบรกิารแบบอิเล็กทรอนิกส (E-Service) เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ

และขยายขอบเขตการใหบรกิารของมหาวิทยาลัย 
3. มีระบบคลังขอมูล (Data Warehouse) เพื่อการบริหารจดัการและการบริการ

ดานขอมูลสารสนเทศสาํหรบัหนวยงานทุกระดบัในมหาวิทยาลัย รวมถงึ
หนวยงานภายนอกที่เก่ียวของ 

4. มีการกําหนดมาตรฐานการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและ
การใหบริการของมหาวิทยาลัย 

5. มีการสรางเครือขายและกลไก เพื่อใหระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
มีความเขมแข็งและยั่งยืน 

6. มีหนวยงานกลางที่รับผิดชอบงานดานไอซีที เพื่อบริหาร จัดการและใหบริการของ
มหาวิทยาลัย เชน สํานักคอมพิวเตอร ศูนยปฏิบัติการขอมูลของมหาวิทยาลัย 
(University Operation Center หรือ UOC) และคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร
ไอซีที 
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• มาตรการ 

1. กําหนดมาตรฐานขอมูลและการเชื่อมโยงขอมูลกลาง 
1.1 จัดต้ังศูนยใหบริการขอมูลมหาวิทยาลัย (UOC) 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยแบบครบวงจร 
2.1 สนับสนุนการดําเนินการเพื่อจัดหาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน 

การบริหารจัดการ งบประมาณ การเงินและบัญชีท่ีเหมาะสมกับการใชงาน 
2.2 สนับสนุนการจัดทําระบบคลังขอมูล (Data Warehouse) เพื่อการบริหาร

จัดการและการบริการดานขอมูลสารสนเทศสําหรับหนวยงาน 
2.3 สนับสนุนการใชงานระบบสารสนเทศ โดยการพัฒนาระบบชวยเหลือ

ผูใชบริการแบบออนไลน (SWU Help Desk) 
2.4 จัดทําคูมือการใชงานระบบสารสนเทศแบบออนไลน 

3. พัฒนากระบวนการทํางานที่ดีดวยไอซีที 
3.1 เสริมสรางสมรรถนะดานการใชระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยอยาง 

มืออาชีพ 
3.2 เสริมสรางแนวปฏิบัติท่ีดีของการใชไอซีที (ICT Best Practice) 
3.3 สรางหนวยงานตนแบบดานการใชไอซีที (Digital Office Model) 

ยทุธศาสตรที ่5 
สงเสรมิการใชทรพัยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศรวมกนัอยางมี
ประสทิธิภาพ 

• วตัถปุระสงค 
สงเสริมการใชทรัพยากรดานไอซีทีรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 

• เปาหมาย 
1. หนวยงานทกุระดบัของมหาวิทยาลัยสามารถติดตอสือ่สารและใชทรพัยากร

รวมกันผานโครงสรางพืน้ฐานไอซีทีไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2. มีการปรบัปรุงโครงสรางพื้นฐานระบบไอซีทีโดยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมภายใน

ระยะเวลา 5 ป 
3. มีระบบบริหารจดัการ ตรวจสอบ และติดตามการประยุกตใชโครงสรางพื้นฐาน

ไอซีทีของมหาวทิยาลัย 
4. มีการกําหนดนโยบายในการบรหิารจดัการโครงสรางพื้นฐานไอซีทีเพือ่ใหเปน

ระบบท่ีมีเสถียรภาพและม่ันคงปลอดภัย 
5. มีการติดตามและประเมินประสทิธิผลในการใชโครงสรางพืน้ฐานไอซีทีของ

มหาวิทยาลัย 
6. มีเครอืขายความรวมมือกับองคกรดานไอซีทีท้ังภายในและนอกมหาวิทยาลัย 
7. มีหนวยกลางในการกํากับดแูลการประยกุตใชโครงสรางพืน้ฐานไอซีทีของ

มหาวิทยาลัย 
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• มาตรการ 

1. ขยายและปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือขายหลัก 
1.1 ปรับเปล่ียนอุปกรณกระจายสัญญาณหลัก (Core Switch Network)  
1.2 ขยายเครือขายไรสายใหครอบคลุมพื้นท่ีท้ังประสานมิตรและองครักษ 
1.3 ปรับปรุงโครงขายใยแกว (Fiber optic) ใตดินภายในมหาวิทยาลัย 
1.4. ขยายเครือขายบัวศรีใหครอบคลุมสวนตอขยายของมหาวิทยาลัย 
1.5. เพิ่มประสิทธิภาพการใชงานเครือขายบัวศรีโดยปรับปรุงเครือขายภายใน 
1.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจและติดตามสถานภาพการทํางานของเครือขาย

บัวศรีโดยปรับปรุงระบบบริหารจัดการเครือขาย 
1.7 ปรับปรุงหองคอมพิวเตอรกลาง (Data center) เพื่อใหสามารถรองรับ 

การบริหารจัดการระบบและฐานขอมูลท้ังหมดของมหาวิทยาลัย 
1.8 บูรณาการระบบโทรศัพทภายในสูระบบโทรศัพทบนเครือขายบัวศรี 

เพื่อการใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 

2. รักษาความมั่นคงปลอดภัยของเครือขาย 

2.1 เพิ่มระบบความปลอดภัยของเครือขายบัวศรีโดยติดต้ังระบบปองกันผูบุกรุก
จากระบบเครือขายภายนอกแบบอัตโนมัติ 

2.2 ปรับปรุงระบบสํารองขอมูล (Backup) สารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
2.3 ติดต้ังระบบเพื่อการปองกันภัยจากภัยพิบัติท่ีอาจทําใหขอมูลเสียหายและ

ระบบหยุดชะงัก (Disaster Recovery) 
3. พัฒนาเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 

3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการคอมพิวเตอรแมขายแกหนวยภายใน
มหาวิทยาลัย เพื่อใหสามารถใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ  
โดยติดต้ังระบบ Cloud Computing 

ยทุธศาสตรที ่6  
สรางระบบบริหารจดัการไอซีททีี่ด ี

• วตัถปุระสงค 
กําหนดขอบเขต มาตรฐาน ขอกําหนดและแนวปฏิบัติท่ีดีเพื่อประกันคุณภาพของ 
การบริหารและบริการท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย 

• เปาหมาย 
1. มีการกําหนดขอบเขตโครงสรางพื้นฐานไอซีทีท่ีชัดเจนระหวางสวนกลางและ

สวนหนวยงาน 
2. มีหนวยงานกลางในการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐานไอซีทีจากสวนกลาง 
3. มีการสรางระบบบริหารจัดการไอซีทีท่ีดี 
4. มีการสรางกระบวนการเรียนรูดานการพัฒนาและประยกุตใชไอซทีีอยางตอเน่ือง 
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• มาตรการ 

1. พัฒนากรอบมาตรฐานและนโยบายดานไอซีที 
1.1 ติดตามผลการดําเนินการตามแผนแมบทไอซีทีของมหาวิทยาลัย 
1.2 จัดทํานโยบายการมีการใชไอซีทีตามหลักธรรมาภิบาล 
1.3 จัดทํากรอบมาตรฐานดานการจัดหาอุปกรณไอซีทีตามมาตรฐาน 

2. ปรับโครงสรางพื้นฐานไอซีทีและกระบวนการบริหารจัดการ 
2.1 จัดทําผังแมบทโครงสรางพื้นฐานดานเครือขายคอมพิวเตอรและระบบ

โทรศัพท 
2.2 จัดทําแผนงบประมาณเพื่อการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานไอซีที 
2.3 จัดทําแนวปฏิบัติท่ีดีดานไอซีที 

3. บูรณาการและการมีสวนรวมในการบริหารจัดการไอซีที 
3.1 วิเคราะหความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียตอระบบไอซีทีเพื่อรองรับ

พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
3.2 วิเคราะหสถานภาพของระบบไอซีทีของมหาวิทยาลัยตอแผนยุทธศาสตร 

15 ป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

4. จัดทําขอกําหนด/แนวปฏิบัติ/มาตรฐานดานการใชงานเครือขาย 
4.1 สงเสริมการใชงานไอซีทีอยางถูกตองโดยการจัดทําขอกําหนด แนวปฏิบัติ 

และมาตรฐานสําหรับผูใชงานในแตละระดับ 
4.2 เผยแพรและสรางความเขาใจในเรื่องขอกําหนด แนวปฏิบัติ และมาตรฐาน

ดานการใชงานเครือขาย 
4.3 สนับสนุนการจัดหาซอฟตแวร ลิขสิท ธ์ิ เพื่อการเรียนการสอนและ 

การปฏิบัติงาน 

5. สรางสรรคงานบริหารไอซีทีตามหลักธรรมาภิบาล 
5.1 จัดทําเว็บไซตเผยแพรขอมูลผลการดําเนินงานดานระบบไอซีที 
5.2 วิเคราะหและประเมินผลสัมฤทธ์ิการบริหารงานดานระบบไอซีทีเชิงรุก 
5.3 เสริมสรางการตระหนักรูเรื่องการใชไอซีทีตามสิทธิเสรภีาพแหงตนเองและผูอืน่ 

6. สรางสรรคองคกรในการบริหารระบบไอซีที 
6.1 จัดระบบการบริหารงบประมาณดานการจัดหาระบบโครงสรางพื้นฐานไอซีที

ใหมีความคลองตัว และสอดรับกับแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยตาม
ยุทธศาสตร 15 ป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

6.2 จัดระบบปองกันวินาศภัยและความเสี่ยงท่ีสงผลกระทบตอโครงสราง
พื้นฐานไอซีที 

6.3 จัดต้ังศูนยเครือขายการเรียนรู เรื่องไอซีทีเพื่อใหเปนศูนยกลางของ 
การพัฒนาศักยภาพดานไอซีทีโดยรวม 
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4. การบรหิารจัดการและ 
การตดิตามประเมนิผล 

การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
มหาวิทยาลัยวาประสบผลสําเร็จตามที่ไดกําหนดเปาหมายไวหรือไมน้ัน จําเปนตองมีการกําหนด
โครงสรางการบริหารจัดการ รวมท้ังจัดระบบการติดตามประเมินผลเพื่อใหเปนเครื่องมือสําหรับ
การบริหารแผนการดําเนินงาน และการประเมินผลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

การบรหิารจดัการ 
การบริหารแผนแมบทฯ จะตองใหความสําคัญกับการสรางความเขาใจ การยอมรับ และ

ความรวมมือในการนําแผนแมบทฯ ไปใชเปนกรอบการดําเนินงานการจัดทําแผนงาน โครงการ 
และกิจกรรมของหนวยงานหลัก และหนวยงานที่เก่ียวของ โดยใหมีการจัดทําแผนท่ีมีชวงเวลา
สอดคลองกับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ และแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวง 

ตามนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พุทธศักราช. 2546 เปนตนมา 
ไดจัดใหมีการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร กําหนดใหมีคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร
รับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลยุทธศาสตรท้ังหมด และไดมีการกําหนด
ยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนหน่ึงในยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัย 
โดยมีประธานยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนประธานคณะกรรมการบริหาร
ยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตอมาในป พุทธศักราช. 2550 ไดเปล่ียนช่ือเปน
คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตรไอซีทีและการศึกษาไซเบอร และมีสํานักคอมพิวเตอรเปน
หนวยงานหลักที่มีบทบาท และหนาท่ีประสานงานการวางแผนแมบทระบบคอมพิวเตอรและ
เครือขาย การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร และระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร รวมทั้งการสนับสนุน 
การใหบริการไอซีทีเพื่อการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการสูสังคม 

แนวทางการบรหิารแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

1. กําหนดใหมีคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของมหาวิทยาลัย ทําหนาท่ีกําหนดนโยบาย แนวทางการดําเนินการและเกณฑ
มาตรการในการติดตามประเมินผลการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร 
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2. มอบหมายสํานักคอมพิวเตอร ซึ่งเปนหนวยงานหลักที่รับผิดชอบดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ทําหนาท่ีประสานงานรวมกับกองแผนงานในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในชวงระยะเวลา 5 ป 
(พ.ศ. 2555-2559) โดยประสานใหเกิดการบูรณาการในการจัดทําแผนปฏิบัติการ 

3. กําหนดใหมีคณะกรรมการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสงเสริม
ใหเกิดการมีสวนรวม และเกิดการบูรณาการงานดานการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อประโยชนสูงสุดแกหนวยงาน คณาจารย บุคลากร 
นิสิต และผูรับบริการท่ัวไป 

4. เพื่อใหการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย
เปนไปอยางประสิทธิภาพ และมีเอกภาพ การเสนอโครงการและงบประมาณดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในแตละปงบประมาณ จะตองผาน 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารของมหาวิทยาลัย 

การตดิตามและประเมนิผล 
การประเมินผลการแปลงแผนสูการปฏิบัติ เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยปฏิบัติ

สอดคลองและครอบคลุมเปาหมายและยุทธศาสตรหลักของการพัฒนาท่ีไดกําหนดไวใน 
แผนแมบทฯ ฉบับน้ี โดยใหคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย 
ทําหนาท่ีกําหนดหลักเกณฑ และแนวทางการประเมินผลการดําเนินงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

เพื่อใหทราบถึงความกาวหนา และปญหาอุปสรรคในการพัฒนาและดําเนินการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมท้ังใหทราบถึงผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดจากการดําเนินการ 
ตามแผนแมบทและแผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กําหนดใหหนวย
ปฏิบัติท่ีเก่ียวของจัดทํารายงานสถานภาพการดําเนินงานเพื่อเสนอคณะกรรมการบริหาร
ยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยเปนรายไตรมาส และใหสํานัก
คอมพิวเตอรทําหนาท่ีจัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตรเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารประจําป  รวมท้ังใหมีการติดตามและทบทวนเพื่อการปรับแผน
ดําเนินการเปนรายป และนําเสนอตอมหาวิทยาลัยเพื่อทราบตอไป 
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ตารางสรปุกิจกรรมดาํเนนิการจดัทาํ 
แผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

พ.ศ. 2555-2559 

กจิกรรมดําเนินการจดัทาํแผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร  
7 ก.ย. 53 คําสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เร่ือง แตงตั้งคณะทํางานยกรางแผนแมบทเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2555-2559 
21 ก.ย. 53 ประชุมคณะทํางานยกรางฯ คร้ังที่ 1/2553

 วางแผนการดําเนินงาน 
29 ก.ย. 53 ประชุมคณะทํางานยกรางฯ คร้ังที่ 2/2553

 กําหนดรูปแบบและกรอบการทํางาน
14 ต.ค. 53 ประชุมคณะกรรมการยกรางแผนแมบทฯ คร้ังที่ 1/2553

 กําหนดกรอบดําเนินการและ แผนการจัดทํารางแผนแมบทฯ 
21 ต.ค. 53 นําเสนอกรอบและแผนดําเนินการตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตรไอซีทีและ

การศึกษาไซเบอร 
 พิจารณาและใหขอเสนอแนะ

พ.ย.–ธ.ค. 53 สํารวจและรวบรวมขอมูลเพ่ือการวิเคราะหและจัดทําประเด็นยุทธศาสตรโดยคณะทํางาน
จัดทําแผนแมบทฯ 

18 ม.ค. 54 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนแมบทฯ คร้ังที่ 1/2554
 วิเคราะหขอมูลและจัดทํารางแผนแมบทฯ 

20 ม.ค. 54 ประชุมคณะกรรมการยกรางแผนแมบทฯ คร้ังที่ 1/2554
 จัดทําประเดน็ยุทธศาสตรของแผนแมบทฯ

17 ก.พ. 54 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนแมบทฯ คร้ังที่ 2/2554
 จัดทํารางแผนแมบทฯ 

24 ก.พ. 54 ประชุมคณะกรรมการยกรางแผนแมบทฯ คร้ังที่ 2/2554
 พิจารณาสาระสําคัญของรางแผนแมบทฯ 

มี.ค. 54 ปรับปรุงรางแผนแมบทฯ โดยคณะทํางานจัดทํารางแผนแมบทฯ
30 มี.ค. 54 รับขอเสนอจากอาจารยและบคุลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร  

เพ่ือการปรับปรุงรางแผนแมบทฯ
เม.ย.–พ.ค. 54 คณะทํางานจัดทําแผนแมบทฯ จัดทําตนรางแผนแมบทฯ ฉบบัสมบูรณ 

10 มิ.ย. 54 นําเสนอตนรางแผนแมบทฯ ฉบบัสมบูรณตอท่ีประชมุคณะกรรมการบรหิารยทุธศาสตร
ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร  

 พิจารณาและใหขอเสนอแนะ 
20 ก.ค. 54 ประชุมคณะกรรมการยกรางแผนแมบทฯ คร้ังที่ 3/2554

 พิจารณาตนรางแผนแมบทฯ ฉบับสมบูรณ
9 ส.ค. 54 นําเสนอตนรางแผนแมบทฯ ฉบบัสมบูรณตอท่ีประชมุคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยั

 พิจารณาและใหขอเสนอแนะ 
ส.ค.-ก.ย. 54 

 
1 ก.ย. 54 

ดําเนินการจัดทําแผนแมบทฯ ฉบบัสมบูรณ โดยคณะทํางานจัดทําแผนแมบทฯ 
 ปรับปรุงแผนแมบทฯ ฉบับสมบูรณ 

ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนแมบทฯ คร้ังที่ 2/2554 
 พิจารณาแผนแมบทฯ ฉบับสมบูรณเพ่ือการจัดทําเอกสารและสื่อเพ่ือการเผยแพร 

1 ต.ค. 54 ประกาศใชแผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ
พ.ศ. 2555-2559 

 จัดสงเอกสารแผนแมบทฯ เพื่อมอบใหแกหนวยงานระดับคณะ/สถาบัน/สํานัก 
 จัดสงเอกสารและสื่อเพ่ือการเผยแพรสูประชาคม มศว และผูที่เก่ียวของผานระบบ
ประชาสัมพันธ และเว็บไซต มศว 



 

สรปุยทุธศาสตรของแผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ พ.ศ. 2555-2559 

 ตารางแสดงความเชือ่มโยงของยทุธศาสตรระหวางแผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
ของมหาวทิยาลยัศรีนครนิทรวโิรฒ กบั แผนแมบทฯ ของประเทศไทย 

แผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ พ.ศ. 2555-2559

แผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของ
ประเทศไทย  พ.ศ. 2552-2556 

ยทุธศาสตรที ่1 
พัฒนาศักยภาพนิสิต คณาจารย และบุคลากรใหสามารถ
ใชไอซีทีไดอยางสรางสรรค มีคุณธรรม จรยิธรรม 
วิจารณญาณและรูเทาทัน 

ยทุธศาสตรที ่1
การพัฒนากําลังคนดาน ICT และบุคคลท่ัวไปใหมี
ความสามารถในการสรางสรรค ผลิต และใชสารสนเทศ 
อยางมีวิจารณญาณและรูเทาทัน 

ยทุธศาสตรที ่2 
สรางสรรคนวัตกรรมและทรพัยากรเพ่ือการเรียนรู 
ดวยไอซีทีที่เหมาะสม 

ยทุธศาสตรที ่6
การใช ICT เพ่ือสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถใน 
การแขงขันอยางยั่งยืน

ยทุธศาสตรที ่3 
สรางความรวมมือดานนวัตกรรมและไอซีทีเพ่ือสนับสนุน
การคนควาวิจัยและการสรางองคความรูรวมกับสังคม

ยทุธศาสตรที ่5
การยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของอตุสาหกรรม 
ICT เพ่ือสรางมูลคาทางเศรษฐกิจและรายไดเขาประเทศ

ยทุธศาสตรที ่4 
เพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิารจัดการและการใหบริการ 
ดวยไอซีทีที่เหมาะสม 

ยทุธศาสตรที ่4
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อสนับสนุน 
การสรางธรรมาภิบาลในการบริหารและการบริการของภาครัฐ

ยทุธศาสตรที ่5 
สงเสริมการใชทรัพยากรดานไอซทีรีวมกันอยางมี
ประสทิธิภาพ 

ยทุธศาสตรที ่3
การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสาร

ยทุธศาสตรที ่6 
สรางระบบบริหารจัดการไอซทีีทีด่ ี

ยทุธศาสตรที ่2
การบริหารจัดการระบบ ICT ของประเทศอยางมีธรรมาภิบาล

 ตารางแสดงความเชือ่มโยงของยทุธศาสตรระหวางแผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
ของมหาวทิยาลยัศรีนครนิทรวโิรฒ กบั แผนแมบทฯ ของกระทรวงศกึษาธกิาร 

แผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ พ.ศ. 2555-2559

แผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพือ่การศกึษา 
กระทรวงศกึษาธิการ  พ.ศ. 2554-2556

ยทุธศาสตรที ่1 
พัฒนาศักยภาพนิสิต คณาจารย และบุคลากรใหสามารถ
ใชไอซีทีไดอยางสรางสรรค มีคุณธรรม จริยธรรม 
วิจารณญาณและรูเทาทัน 

ยทุธศาสตรที ่1
สรางกําลังคนใหมีศักยภาพในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร อยางสรางสรรค มีธรรมาภิบาล คุณธรรม 
จริยธรรม วิจารณญาณ และรูเทาทัน รวมทั้งเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย 

ยทุธศาสตรที ่2 
สรางสรรคนวัตกรรมและทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู 
ดวยไอซีทีที่เหมาะสม 

ยทุธศาสตรที ่2
สนับสนุนการเรียนการสอน ดวยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการศึกษาของประเทศไทย

ยทุธศาสตรที ่3 
สรางความรวมมือดานนวัตกรรมและไอซีทีเพ่ือสนับสนุน
การคนควาวิจัยและการสรางองคความรูรวมกับสังคม
ยทุธศาสตรที ่4 
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการใหบริการ 
ดวยไอซีทีที่เหมาะสม 

ยทุธศาสตรที ่4
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพ่ือสนับสนุน 
การบริหารจัดการและการบริการดานการศึกษา ซึ่งจะเอื้อตอ
การสรางธรรมาภิบาลของสังคม 

ยทุธศาสตรที ่5 
สงเสริมการใชทรัพยากรดานไอซีทีรวมกันอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ยทุธศาสตรที ่3
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสาร เพ่ือสนับสนุนดานการศึกษาของประเทศไทย

ยทุธศาสตรที ่6 
สรางระบบบริหารจัดการไอซีทีที่ดี 

ยทุธศาสตรที ่4
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพ่ือสนับสนุน 
การบริหารจัดการและการบริการดานการศึกษา ซึ่งจะเอื้อตอ
การสรางธรรมาภิบาลของสังคม



 

คณะกรรมการบรหิารยทุธศาสตรไอซทีแีละการศกึษาไซเบอร 

1. อธิการบดี (ศาสตราจารยวิรณุ ต้ังเจริญ) ประธาน 
2. ท่ีปรึกษาอธิการบดีดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร กรรมการ 

(นางขนิษฐา รุจโิรจน) 
3. รองอธิการบดีฝายบริหาร  กรรมการ 

(รองศาสตราจารยสภุา ปานเจริญ) 
4. รองอธิการบดีฝายวางแผนและพฒันา กรรมการ 

(ผูชวยศาสตราจารยเฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ) 
5. รองอธิการบดีฝายบุคคล  กรรมการ 

(รองศาสตราจารยสุมาลี เหลืองสกุล) 
6. รองอธิการบดีฝายวิชาการ  กรรมการ 

(รองศาสตราจารยวภิาวี อนุพันธพศิิษฐ) 
7. รองอธิการบดีฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต  กรรมการ 

(อาจารยวาณี อรรจนสาธิต)  
8. รองอธิการบดีฝายพัฒนาระบบและประกันคณุภาพการศึกษา  กรรมการ 

(อาจารยพรรณี บุญประกอบ)  
9. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 

(รองศาสตราจารยเวคิน ปยรัตน) กรรมการ 
10. คณบดีคณะศึกษาศาสตร 

(รองศาสตราจารยองอาจ นัยพัฒน) กรรมการ 
11. คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย 

(รองศาสตราจารยสมชาย สันติวัฒนกุล) กรรมการ 
12. คณบดีวทิยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยนื  กรรมการ 

(อาจารยอรพรรณ วีระวงศ) 
13. คณบดีวทิยาลัยนวัตกรรมสือ่สารสงัคม กรรมการ 

(รองศาสตราจารยพฤทธ์ิ ศุภเศรษฐศิริ) 
14. ผูอํานวยการสาํนักนวัตกรรมการเรยีนรู  กรรมการ 

(รองศาสตราจารยสมใจ ศิริโภค) 
15. ผูอํานวยการสาํนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา กรรมการ 

(ผูชวยศาสตราจารยฤทธิชัย ออนม่ิง) 
16. ผูอํานวยการสาํนักหอสมุดกลาง  กรรมการ 

(ผูชวยศาสตราจารยนงนารถ ชัยรัตน) 
17. ผูอํานวยการสาํนักงานอธิการบด ี กรรมการ 

(นางคัชนีย โพคาวัฒนะ) 
18. อาจารยสาโรช เมาลานนท กรรมการ 
19. อาจารยอรุาพร ศุขะทัต กรรมการ 
20. อาจารยเรืองศักดิ์ ตระกูลพุทธิรักษ  กรรมการ 
21. ผูอํานวยการสาํนักคอมพิวเตอร กรรมการและเลขานุการ 

(ผูชวยศาสตราจารยศิรินุช เทียนรุงโรจน) 
22. นายสมบุญ อุดมพรยิ่ง ผูชวยเลขานุการ 
23. อาจารยภานุวัฒน บุตรเรียง ผูชวยเลขานุการ 



 

คณะกรรมการยกราง 
แผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร มศว พ.ศ. 2555 – 2559 

1. ผูบรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศระดับสูง ท่ีปรึกษา 
2. ท่ีปรึกษาอธิการบดีดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ประธานกรรมการ 

(นางขนิษฐา รุจโิรจน)  
3. ผูอํานวยการสาํนักงานอธิการบด ี กรรมการ 

(นางคัชนีย  โพคาวัฒนะ) 
4. ผูอํานวยการสาํนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา กรรมการ 

(ผูชวยศาสตราจารยฤทธิชัย  ออนม่ิง) 
5. ผูชวยศาสตราจารยชาญไชย ไทยเจียม กรรมการ 
6. อาจารยรกัษพงศ  วงศาโรจน กรรมการ 
7. อาจารยสมภพ  รอดอัมพร กรรมการ 
8. อาจารยนิตตอลิน  พันธุอภัย กรรมการ 
9. อาจารยถนัด  แกวเจรญิไพศาล กรรมการ 
10. อาจารยอรรณพ  โพธิสุข กรรมการ 
11. อาจารยสาโรช  เมาลานนท กรรมการ 
12. อาจารยอรุาพร  ศุขะทัต กรรมการ 
13. อาจารยสุคนธ  อักษรชู กรรมการ 
14. อาจารยสุพมิพ วงษทองแท กรรมการ 
15. นายทศพล  ขําจิตรสทุธ์ิ กรรมการ 
16. นายมหทัธวฒัน รักษาเกียรติศักดิ ์ กรรมการ 
17. นางสาววิลาวัลย  บัวขาํ กรรมการ 
18. ผูอํานวยการสาํนักคอมพิวเตอร กรรมการและเลขานุการ 

(ผูชวยศาสตราจารยศิรินุช  เทียนรุงโรจน) 
19. นายสมบุญ  อุดมพรยิ่ง กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

  



 

คณะทาํงานจดัทาํราง 
แผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร มศว พ.ศ. 2555 – 2559 

1. ท่ีปรึกษาอธิการบดีดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ที่ปรึกษา 
(นางขนิษฐา รุจโิรจน) 

2. ผูอํานวยการสาํนักคอมพิวเตอร ประธานกรรมการ 
(ผูชวยศาสตราจารยศิรินุช  เทียนรุงโรจน) 

3. อาจารยสาโรช  เมาลานนท กรรมการ 
4. อาจารยอรุาพร  ศุขะทัต กรรมการ 
5. อาจารยนิตตอลิน  พันธุอภัย กรรมการ 
6. อาจารยจาริณี  มาเวหา กรรมการ 
7. อาจารยวัชรพงศ  แสงออน กรรมการ 
8. อาจารยภาณุวัฒน  บุตรเรียง กรรมการ 
9. นายมหทัธวฒัน  รักษาเกียรติศักดิ ์ กรรมการ 
10. นางสาววิลาวัลย  บัวขาํ กรรมการ 
11. นายสมบุญ  อุดมพรยิ่ง กรรมการและเลขานุการ 




	ปก
	สารจากอธิการบดี
	1. บทนำ
	ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

	2. สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
	สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
	การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และผลกระทบด้านการพัฒนาไอซีที

	3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
	วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย
	เป้าหมายโดยรวม
	กุญแจสู่ความสำเร็จ
	ยุทธศาสตร์
	ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาศักยภาพนิสิต คณาจารย์ และบุคลากรให้สามารถใช้ไอซีทีได้อย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม วิจารณญาณและรู้เท่าทัน
	ยุทธศาสตร์ที่ 2สร้างสรรค์นวัตกรรมและทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ด้วยไอซีทีที่เหมาะสม
	ยุทธศาสตร์ที่ 3สร้างความร่วมมือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยและการสร้างองค์ความรู้ร่วมกับสังคม
	ยุทธศาสตร์ที่ 4เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการด้วยไอซีทีที่เหมาะสม
	ยุทธศาสตร์ที่ 5ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
	ยุทธศาสตร์ที่ 6สร้างระบบบริหารจัดการไอซีทีที่ดี


	4. การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล
	การบริหารจัดการ
	การติดตามและประเมินผล

	ภาคผนวก
	ตารางสรุปกิจกรรมดำเนินการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพ.ศ. 2555-2559
	สรุปยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2555-2559
	คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร์
	คณะกรรมการยกร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2555 – 2559
	คณะทำงานจัดทำร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2555 – 2559

