
 

 

 

จัดทําโดย 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

 

แผนยุทธศาสตรสํานักคอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
(พ.ศ. 2555 - 2559) 



 

 

 

สารบัญ 

แผนยุทธศาสตร สํานักคอมพิวเตอร .............................................................................................................. 1 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ................................................................................................................................ 3 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ................................................................................................................................ 5 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ................................................................................................................................ 7 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ................................................................................................................................ 9 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 .............................................................................................................................. 11 

ภาคผนวก ................................................................................................................................................. 13 

 

 



 

แผนยุทธศาสตร สํานักคอมพิวเตอร 
 

วิสัยทัศน พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการส่ือสารและการสรางองคความรู 
เพื่อพัฒนาภารกิจของมหาวทิยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ 

พันธกิจ สํานักคอมพวิเตอรเปนหนวยงานดําเนินการและประสานงานการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพฒันามหาวทิยาลัย 

วัตถุประสงค 
1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัย 
2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย 
3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการคนควาวิจัยและการเรียนการสอน 
4. บริการวิชาการดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. พัฒนานิสิตและบุคลากรใหมีจิตสํานึกและสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. พัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งดานการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เปาหมาย 

ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

1. โครงสรางพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยตองได รับ 
การพัฒนาอยางตอเนื่องดวยเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเปนมาตรฐาน เพื่อรองรับ
การขยายตัวอยางเต็มศักยภาพและสอดคลองตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 

2. โครงสรางพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยตองมีระบบบริการ
พื้นฐานที่มีระบบการบริหารจัดการจากศูนยกลาง  เพื่อเปนบริการใหแก นิสิต 
บุคลากรและหนวยงาน อาทิเชน ระบบเว็บ ระบบรับสงอิเล็กทรอนิกสเมล  
ระบบเว็บเพจสวนบุคคล และระบบพื้นที่จัดเก็บขอมูลสวนบุคคล เปนตน   

3. การบริหารและจัดการทรัพยากรบนเครือขายคอมพิวเตอรตองมีการใชระบบ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีมาตรฐาน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ปลอดภัย และ
นําไปใชงานอยางเต็มศักยภาพ 

ดานการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลยั 

1. ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยตองไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อเปน
เคร่ืองมือหลักสําหรับการบริหาร การจัดการและการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย 

2. ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยตองเปนระบบที่รองรับการปรับเปลี่ยน 
เพื่อตอบสนองความตองการของผูใชบริการโดยรวม และสามารถเช่ือมโยงกับ 
การพัฒนาและความตองการดานระบบสารสนเทศของหนวยงาน 
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3. ระบบสารสนเทศตองมีกระบวนการบริหารและการพัฒนาระบบสารสนเทศ  
ที่อาศัยหลักการและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีมาตรฐาน เพื่อใหเกิดการ
มาตรฐานในการนําไปใชรวมกันอยางคุมคา มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย 

ดานการสนับสนุนการเรยีนการสอนและการวิจัย 

1. พัฒนาศักยภาพของสํานักคอมพิวเตอรใหเปนแหลงพัฒนาดานเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัย  

2. พัฒนาศักยภาพของสํานักคอมพิวเตอรใหเปนแหลงพัฒนาดานบริการระบบ
สารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน การวิจัยของ
มหาวิทยาลัย 

3. พัฒนาศักยภาพขององคกรใหเปนแหลงทรัพยากรเพื่อการสนับสนุนงานดาน 
การพัฒนาและการใชส่ืออิเล็กทรอนิกส 

ดานการบริการวิชาการ 

1. พัฒนาสํานักคอมพิวเตอรใหเปนศูนยกลางการพัฒนาสมรรถนะดานไอซีที 
ทั้งระดับภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

2. พัฒนาสํานักคอมพิวเตอรใหเปนแหลงสนับสนุนดานการพัฒนาและใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเผยแพรความรูสูสาธารณชน 

3. แสวงหาความรวมมือกับองคกรทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อขยายขอบเขตรูปแบบ
และวิธีการของการบริการวิชาการ 

ดานการบริหารองคกร 

1. เปนองคกรซ่ึงมีระบบการบริหารไดมาตรฐานสากล 
2. บริหารงบประมาณตามระเบียบมหาวทิยาลัยอยางเครงครัด 
3. สงเสริมการหารายไดเพื่อสนับสนนุการบริหารงานของสํานักคอมพวิเตอร 
4. บริหารองคกรดวยเทคโนโลยีทีท่ันสมยัและเหมาะสม 
5. บุคคลากรมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองและมีผลงานเผยแพรสูสาธารณชน 
6. แสวงหาความรวมมือทางดานเทคโนโลยีกบัหนวยงานภาครัฐและเอกชนท้ังใน

และนอกประเทศเพื่อพัฒนาองคกรไปสูความเปนสากล 
7. พรอมรับการปรบัเปล่ียนและพัฒนาบทบาทดานการบริการไปสูการบริหารและ

จัดการเชิงรุก 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 

 

 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลยั 

 
 

เปาประสงค 
สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

ใหมีศักยภาพสามารถรองรับภารกิจของมหาวิทยาลัยทั้งดานการบริหาร การเรียนการสอน 

การวิจัย ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและบริการวิชาการแกสังคม 

กลยุทธ 
1. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเครือขายเพื่อเปน

ศูนยกลางการใหบริการแกหนวยงานและมหาวิทยาลัยอยางเหมาะสม 
2. สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย

ดวยการใชทรัพยากรรวมกันอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพ 
3. สงเสริมการสรางเครือขายความรวมมือระหวางหนวยงานใหเกิดความรูความเขาใจใน

การพัฒนาระบบระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเครือขายของมหาวิทยาลัย 
4. สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรผูทําหนาที่กํากับดูแลระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและ

เครือขายใหมีความรูความสามารถพรอมรับการเปล่ียนแปลงทางดานเทคโนโลยี 
5. สงเสริมใหมีการประสานงานและแลกเปล่ียนความรูและประสบการณดานเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรและเครือขายรวมกับองคกรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน 
สงเสริมใหเกิดการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีดานการมีการใชระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
และเครือขาย 

6. 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. ดานระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

1.1 โครงการสํารวจอุปกรณเครือขายคอมพิวเตอร 

1.2 โครงการปรับเปล่ียนอุปกรณเครือขายคอมพิวเตอร 

1.3 โครงการบํารุงรักษาอุปกรณเครือขายคอมพิวเตอร 

1.4 โครงการปองกนัผูบุกรุกและสรางความปลอดภัย 

1.5 โครงการวเิคราะหสภาพแวดลอมระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 
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2. ดานระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอร 
2.1 โครงการจัดหาและทดแทนระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอรใหทันสมยั 

สอดคลองตามเทคโนโลยีในปจจุบนั 
2.2 โครงการบํารุงรักษาอุปกรณคอมพิวเตอร 
2.3 โครงการพัฒนาสมรรถนะของระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ 
2.4 โครงการสรางชุมชนผูดูแลเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอรและอุปกรณเครือขายประจํา

หนวยงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใชงานตนแบบ 
3. ดานระบบสารสนเทศ 

3.1 โครงการศูนยบริการขอมูลมหาวิทยาลัย (UOC : University Operation Center) 
3.2 โครงการระบบคลังขอมลูมหาวิทยาลัย  
3.3 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวทิยาลัย 
3.3 โครงการพัฒนาระบบบริหารการเงนิงบประมาณและบัญชีของมหาวิทยาลัย 
3.3 โครงการเสริมสรางสมรรถนะการใชระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

4. ดานระบบสนับสนกุการเรียนการสอน 
4.1 โครงการเสริมสรางแนวปฏิบัติที่ดีดานการใชไอซีทีในการจัดการเรียนการสอน 
4.2 โครงการขยายขีดความสามารถดานระบบคอมพิวเตอรเพื่องานการเรียนการสอน 
4.3 โครงการสนับสนนุระบบและอุปกรณเพื่อเสริมสรางการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน 

เปาหมายและตวัชีว้ัด 
 

เปาหมาย ตัวช้ีวัด 

1. ผูใชระบบคอมพิวเตอรและเครือขายมี
ระบบที่ทนัสมยัและเพียงพอตอการใชงาน 

รอยละของความพงึพอใจของผูใช 

2. ระบบคอมพิวเตอรและเครือขายมี
สมรรถนะและมีเสถีรภาพในการใหบริการ
ในระดับสูง 

ระยะเวลาของการหยุดใหบริการ 

3. ระบบการควบคุมความม่ันคงปลอดภัย
ของระบบคอมพิวเตอรและเครือขายมี
มาตรฐานสากล 

จํานวนแนวปฏิบัติที่ดีและอัตราการ
นําไปใชจริง 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 

 

 

 

 

เปาประสงค 
สงเสริมและพฒันาระบบสารสนเทศใหการดําเนินภารกิจของมหาวทิยาลัยเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธผิล 

กลยุทธ 
1. สงเสริมใหมีระบบและกลไกในการพัฒนาและการใชบริการระบบสารสนเทศของ

มหาวิทยาลัยเพื่อการบริหาร  การจัดการเรียนการสอน และการวิจัยของหนวยงาน

และของมหาวิทยาลัยใหเปนเอกภาพ 

2. สงเสริมการดําเนินงานดานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยใหเกิดการใชทรัพยากร

รวมกันอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

3. สงเสริมการพัฒนาระบบสารสนเทศเฉพาะของหนวยงานตามศักยภาพและ 

ความพรอมของหนวยงานนั้นๆ 

4. สงเสริมใหบุคลากรและหนวยงานตระหนักและเห็นความสําคัญของการพัฒนาระบบ

สารสนเทศของมหาวิทยาลัยรวมกัน เพื่อใหเกิดประโยชนในระดับหนวยงานและ

บุคคล 

5. สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรผูทําหนาที่ดานการพัฒนาและบริหารจัดการระบบ

สารสนเทศใหมีความรูความสามารถพรอมรับการเปล่ียนแปลงทางดานเทคโนโลยี 

6. สงเสริมใหมีการประสานงานและแลกเปล่ียนความรูและประสบการณดานการพัฒนา

และบริหารจัดการระบบสารสนเทศรวมกับองคกรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน 

7. สงเสริมใหเกิดการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ ดีดานการมีการใชและการพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพื่อการบริหารของมหาวิทยาลัย  

พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือรองรับภารกิจของมหาวิทยาลยัอยางครบวงจร 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. โครงการสงเสริมและพัฒนาการทําวิจัยที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เปนเคร่ืองมือ 

ในการบริหารจัดการ 

2. โครงการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการบริการวิชาการ 

3. โครงการสรางแรงจูงใจในการจัดทําโครงงานวิจัยดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. โครงการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานทางดานซอฟแวรที่มีประสิทธิภาพ 

5. โครงการจัดต้ังศูนยใหคําปรึกษาการใชระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (Clinic MIS) 

6. โครงการจัดต้ังเครือขายผูประสานงานดานการพัฒนาและการใหบริการระบบสารสนเทศ

ของหนวยงาน 

7. โครงการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรที่ทําหนาที่ดานการพัฒนาและบริหารจัดการระบบ

สารสนเทศใหมีความรู ความสามารถเทาทันการเปล่ียนแปลงดานเทคโนโลยี 

8. โครงการจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการรวมกันระหวางผูทําหนาที่ดานสารสนเทศของ

หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณ 

เปาหมายและตวัชีว้ัด 

เปาหมาย ตัวช้ีวัด 

1. ผูใชระบบสารสนเทศสามารถนําระบบไปใช
งานตามภารกจิของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

รอยละของความพงึพอใจของผูใชระบบ
สารสนเทศ 

2. ระบบสารสนเทศมเีสถีรภาพตอการใหบริการ
ในระดับสูง 

ระยะเวลาของการหยุดใหบริการ 

3. ระบบการควบคุมความม่ันคงปลอดภัยของ
การเขาถงึขอมูลสารสนเทศมีมาตรฐานสากล 

จํานวนแนวปฏิบัติที่ดีและอัตราการ
นําไปใชจริง 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 

 

 

 

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการคนควาวจิัย 
และการเรียนการสอน 

เปาประสงค 
สงเสริมและพฒันาศูนยกลางแหงการเรียนร ูโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีศักยภาพและ

มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ 
1. สงเสริมและสนับสนุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเปนเคร่ืองมือในการศึกษาของนิสิต

และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

2. สงเสริมและสนับสนุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนทั้งในระบบ

การเรียนปกติในชั้นเรียนและการเรียนการสอนทางไกล 

3. สงเสริมใหเกิดการพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน  (Hybrid Education) 

4. สงเสริมการใช  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตใหมี

ความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห การติดตอส่ือสาร การตัดสินใจเชิงคุณคา 

และการเรียนร ูส่ิงใหม 

5. สงเสริมการพัฒนาศูนยขอมูลและแหลงทรัพยากรการเรียนร ูที่ไดมาตรฐาน เนนการให

บริการทั้งในและนอกเวลาราชการ ทั้งนี้เพื่อใหนิสิตสามารถเขาถึงขอมูลในลักษณะ 

การเรียนร ูดวยตนเองใหไดมากที่สุด 

6. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศรวมทั้งการจัดทําศูนย ข อมูล 

เพื่อการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

7. สงเสริมและสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดทําและเผยแพรผลงานวิจัย

ของนิสิต คณาจารยและบุคลากรส ูสาธารณชนทั้งในและนอกประเทศ 

8. สงเสริมและสนับสนุนโครงการวิจัยดานการพัฒนาการเรียนการสอนโดยการประยุกตใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน 

9. สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหเอ้ือตอการจัดการศึกษาแบบตลอดชีพ 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. โครงการปรับปรุงพื้นที่สําหรับการศึกษาคนควาของนิสิตและบุคลากร 

2. โครงการจัดหาอุปกรณ ICT เพื่อการเรียนรู 

3. โครงการจัดหาอุปกรณโครงสรางเครือขายพื้นฐานเพื่อรองรับการศึกษาแบบ Hybrid 

Education 

4. โครงการพัฒนาอบรมใหความรูแกอาจารยผูสอนในการจัดการเรียนการสอนแบบ

ผสมผสาน  (Hybrid Education System) 

5. โครงการกําหนดกรอบมาตรฐาน Competency ดาน ICT 

6. โครงการอบรมตามกรอบมาตรฐาน Competency ดาน ICT 

7. โครงการจัดหาฐานขอมูลสําหรับการวิจัย 

8. โครงการพัฒนาวารสารอิเล็กทรอนิกส (e-journal) 

9. โครงการจัดหาทุนเพื่อสงเสริมและเผยแพรงานวิจัยสําหรับบุคลากร สํานักคอมพิวเตอร 

10. โครงการสงเสริมการเรียนรูดาน ICT ตลอดชีพ 

เปาหมายและตวัชีว้ัด 

เปาหมาย ตัวช้ีวัด 

1. นิสิตและบุคลากรมีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเหมาะสมเพื่อการเรียนรู
และวิจัย 

รอยละของความพงึพอใจของผูใชระบบ
สารสนเทศเพ่ือการเรียนรูและวิจัย 

2. นิสิตและบุคลากรไดรับการพัฒนา
สมรรถนะดานไอซีทีที่เหมาะสม 

จํานวนนิสิตและบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา
สมรรถนะดานไอซีที 

3. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือตอ
การทาํวิจยัขอนิสิต และบุคลากร 

จํานวนนิสิตและบุลากรที่ใชบริการและส่ิงอํานวย
ความสะดวกดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยเพื่อการคนควาวิจัย 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 

 

 

 

เปาประสงค 
สงเสริมและพฒันาการใหบริการวิชาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกสังคม 

กลยุทธ 
1. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของนิสิตและบุคลากรในการใหบริการวิชาการและการเผยแพร

ความรูที่เปนความตองการของสังคม 

2. สงเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการเผยแพรความรูสูสาธารณะชน 

3. สงเสริมใหมีการจัดการความรูและเผยแพรความรูสูสังคมในรูปของการวิจัยและบริการ

วิชาการ 

4. สงเสริมใหมีการใชศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสรางเครือขายทางวิชาการ 

ทั้งในและนอกประเทศ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. โครงการพัฒนาทักษะและความรูดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนิสิตและ

บุคลากร เชน 

จัดการอบรมเพื่อการพัฒนาสมรรถนะดานไอซีที(ICT Competency Training) o 

2. โครงการพัฒนาทักษะและความรูดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา

คุณภาพชีวิต เชน 

จัดการอบรมเพื่อการพัฒนาสมรรถนะดานไอซีทีใหแกชุมชน o 

จัดการประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูเพื่อการพัฒนาชาวบาน/ชุมชน/

ปราชญชาวบานสูสังคมแหงการเรียนรู 

o 

3. โครงการจัดหาระบบและเคร่ืองมือในการเผยแพรความรูสูสาธารณชน 

จัดหาระบบเผยแพรขอมูลเพื่อเปนบริการวิชาการแกชุมชนจากงานวิจัยและ 

องคความรูที่ไดจากการบริการวิชาการ 

o 

o จัดระบบสายตรงและเว็บไซตรายการวิทยุและโทรทัศน 

สงเสริมการบริการวิชาการดวยระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเครือขาย 
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เปาหมายและตวัชีว้ัด 

เปาหมาย ตัวช้ีวัด 

1. นิสิตและบุคลากรมีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเหมาะสมเพื่อการเผยแพร
ความรู 

รอยละของความพงึพอใจของผูใชระบบ
สารสนเทศ 

2. การเผยแพรความรูสูชุมชน o จํานวนองคความรูที่เผยแพร 
o จํานวนคนเขาใชบริการ 

3 การเปนหนวยงานที่สงเสริมพัฒนาสังคม o จํานวนผูเขาใชบริการที่สามารถนาํ
ความรูไปพัฒนาตอยอดหรือนําไปใช
ประโยชนได 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 

 

 

 

เปาประสงค 
พัฒนาระบบการบริหารและการจัดโครงสรางองคกรใหมีประสิทธิภาพ สอดรับภารกิจและ

มุงเนนการใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด 

กลยุทธ 

1. จัดโครงสรางองคกร บทบาทหนาที่ และจัดระบบการบริหารจัดการเพื่อใหพรอมรับ 

การเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

2. จัดทําระเบียบ แนวปฏิบัติภายในสํานักคอมพิวเตอรเพื่อประสิทธิภาพและความคลองตัว

ของการบริหารจัดการ 

3.  พัฒนาระบบและกลไกที่ประยุกตเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมมาใชใหเกิด

ประสิทธิภาพในการบริหารงาน 

4. พัฒนาระบบการบริหารบุคคลใหมีประสิทธิภาพทั้งทางดานการสรรหา การมอบหมาย

ภาระงาน การพัฒนา การประเมินและการจัดสวัสดิการที่เหมาะสม 

5. สงเสริมบรรยากาศในการทํางานที่สรางแรงจูงใจและมีความสุขในการทํางาน 

6. สงเสริมการจัดกิจกรรมมาหารายไดเพื่อลดการพึ่งพางบประมาณจากสวนกลาง 

7. แสวงหาความรวมมือกับองคกรภาครัฐและเอกชนทั้งในและนอกประเทศเพื่อการพัฒนา

ศักยภาพของสํานักคอมพิวเตอรสูมาตรฐานสากล 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. โครงการปรับปรุงโครงสร างองคกร  ภารกิจและพันธกิจของสํานักคอมพิวเตอร 

ใหสอดคลองกับภาระงานในปจจุบันและพรอมรับการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

2. โครงการจัดทําแนวปฏิบัติที่ดีดานบริหารจัดการสํานักคอมพิวเตอร 

3. โครงการพัฒนาระบบไอซีทีเพื่อการบริหารจัดการสํานักคอมพิวเตอร 

4. โครงการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร 

5. โครงการกิจกรรมหารายไดโดยใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด 

พัฒนาระบบการบริหารสํานักคอมพิวเตอรใหมีประสิทธิภาพ 
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6. โครงการสงเสริมการทําความรวมมือกับองคกรภาครัฐและเอกชนทั้งในและนอกประเทศ

เพื่อการพัฒนาศักยภาพของสํานักคอมพิวเตอร 

เปาหมายและตวัชีว้ัด 

เปาหมาย ตัวช้ีวัด 

1.การปรับเปลี่ยนโครงสรางสํานัก
คอมพิวเตอร 

โครงสรางสํานกัคอมพิวเตอรใหมไดรับ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

2. ความมัน่คงดานการเงิน o แผนกลยทุธทางการเงนิที่เหมาะสม 
o รายงานเงนิสะสมสํานักคอมพิวเตอร 

3. การบริการงานของสํานักคอมพิวเตอร
มีการใชระบบไอซีทีที่เหมาะสม 

o จํานวนระบบงานที่มีการประยุกตไอซีที
มาใชงาน 

o คูมือการปฏิบัติงานที่มกีารใชไอซีที 
4. แผนพัฒนาบุคลากรที่สอดคลองกับ
ภารกิจและพนัธกิจของสํานกั
คอมพิวเตอร 

o บุคลากรสํานกัคอมพิวเตอรไดรับการ
พัฒนาตามแผนพัฒนารอยละ 100 

o ความพึงพอใจของบุคลากรตอผูบริหาร
สํานักคอมพวิเตอร 
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ภาคผนวก 

คณะทํางาน 
1. ดร.ขนิษฐา รุจิโรจน      ที่ปรึกษา 

2. ผศ.ดร.ศิรินุช เทียนรุงโรจน ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร ประธาน 

3. ดร.อุราพร ศุขะทัต  รองผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร กรรมการ 

4. นายสมบุญ อุดมพรย่ิง รองผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร กรรมการ 

5. ดร.วราภรณ วิยานนท  ผูชวยผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร กรรมการ 

6. อาจารยสุพิมพ วงษทองแท ผูชวยผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร กรรมการ 

7. นางสาววิลาวัลย บัวขํา  ผูชวยผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร กรรมการ 

8. นายมหัทธวัฒน รักษาเกียรติศักด์ิ ผูชวยผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร กรรมการ 

9. นายดิเรก  อึ้งตระกูล ผูชวยผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร กรรมการ 

10. อาจารยภานุวัฒน บุตรเรียง  อาจารย    กรรมการ 

11. อาจารยวัชรพงศ แสงออน  อาจารย    กรรมการ 

12. นางพัชรินทร สนธิวนิช  เลขานุการสํานักคอมพิวเตอร กรรมการและเลขานุการ 

13. นางศิริศศิเกษม สุโพธิ์ภาค นักวิชาการศึกษา กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

การดําเนินงาน 

มีนาคม  2554  ประชุมคณะทํางานจัดทําตนรางแผนยุทธศาสตรสํานักคอมพิวเตอร ฉบับป2555 -2559 

เมษายน 2554 ประชุมบุคลากรสํานักคอมพิวเตอรรวมกันปรับปรุงตนรางแผนยุทธศาสตรสํานัก

คอมพิวเตอร ฉบับป2555 -2559 

พฤษภาคม 2554 – 

กรกฎาคม  2554 

ประชุมคณะทํางานจัดทํารางแผนยุทธศาสตรสํานักคอมพิวเตอร ฉบับป2555 -2559 

กันยายน 2554 ประชุมคณะกรรมการบริหารคุณภาพสํานักคอมพิวเตอรเพื่อปรับปรุงรางแผนยุทธศาสตร

สํานักคอมพิวเตอร ฉบับป2555 -2559 

ตุลาคม 2555 นําเขาพิจารณาประกาศใชโดยคณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร 
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เอกสารอางอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 

2554-2556. 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  แผนยุทธศาสตร 15 ป (2553-2567) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  แผนปฏิบัติการระยะ 4 ป (2553-2556) ตามแผนยุทธศาสตร 15 ป (2553-2567) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พ.ศ.2554-2558. 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. พฤษภาคม 2550. รายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ: ยุทธศาสตรและผลการดําเนินงาน ประจําป 2547-2550. 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ตุลาคม 2551. รายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ: ยุทธศาสตรและผลการดําเนินงาน ประจําป 2550-2552. 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ตุลาคม 2553. รายงานประจําป 2553 (SWUCC Annual 
Report 2010). 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ตุลาคม 2554. รายงานประจําป 2554 (SWUCC Annual 
Report 2011). 
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