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คํานํา 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนหนวยงานที่เริ่มดําเนินการมาตั้งแตป พ.ศ. 
2526  ในรูปของ “โครงการจัดตั้งสํานักบริการคอมพิวเตอร” และไดรับการยกวิทยฐานะขึ้นเปน “สํานักคอมพิวเตอร” 
เมื่อป พ.ศ. 2536 โดยมีพันธะกิจในดานการพัฒนาและใหบริการระบบคอมพิวเตอรแกนิสิต คณาจารย บุคลากร 
และหนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัย การพัฒนาอยางตอเนื่องของสาํนักคอมพิวเตอรในดานกําลังคน  งบประมาณ 
และความรับผิดชอบที่สํานักคอมพิวเตอรตองมีสวนรวมในการบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเขา
สูระบบการบริหารมหาวิทยาลัยรอบดาน เชน การเรียนการสอน  การวิจัย การบริหาร การใหบริการวิชาการ และการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สงผลใหการดําเนินงานของสํานักคอมพิวเตอรตองมีระเบียบแบบแผน ตองมีกลยุทธใน
การดําเนินงานที่ชัดเจนเพื่อใหสามารถดําเนินงานสนองตอบภารกิจของมหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
สอดคลองกับนโยบายและแผนยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารของมหาวิทยาลัย พรอมกับการกาว
ยางอยางทันทวงทีกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว  ปจจุบันสํานักคอมพิวเตอรมี
หนาที่หลักในดานการวางแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศดานระบบคอมพิวเตอรและเครือขายของมหาวิทยาลัย
รวมกับหนวยงานตางๆ การจัดใหบริการระบบคอมพิวเตอรและเครือขายคอมพิวเตอร การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร  การใหบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรและอุปกรณเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย ตลอดจน
ใหการบริการวิชาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนานิสิต บุคลากร ดวยการฝกอบรม จัดสัมมนาและการ
ใหคําปรึกษาดานระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ 

ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรครั้งนี้ สํานักคอมพิวเตอรไดจัดทําโดยคํานึงถึงนโยบายยุทธศาสตรและ
แผนงานตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2540-2554) แผนกลยุทธสํานักคอมพิวเตอร ฉบับป 2545-2550 และยัง
คํานึงถึงความสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศอีกดวย  ทั้งนี้เพื่อใชเปนกรอบแนวคิด
และทิศทางของการดําเนินงานใหบรรลุผลตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศนและพันธกิจที่สํานักคอมพิวเตอรไดกําหนด
ไวและสอดคลองไปในทิศทางเดียวกับนโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัยอีกดวย 

สํานักคอมพิวเตอรหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารแผนยุทธศาสตรฉบับนี้ จะเปนเสมือนกรอบและแนวทาง
ในการดําเนินงานแกบุคลากรของสํานักคอมพิวเตอร  และใชเปนเครื่องมือในการสื่อสารทิศทางการดําเนินงานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักคอมพิวเตอรกับนิสิต คณาจารย บุคลากร และหนวยงานอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัยที่
เปรียบเสมือนลูกคาคนสําคัญของเรา 

  

 

 (ผูชวยศาสตราจารยศิรินุช  เทียนรุงโรจน) 
 ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร 
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แผนยุทธศาสตร สํานักคอมพิวเตอร 
 

ปรัชญา 
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อสรางสรรคสังคมแหงการเรียนรู 

ปณิธาน 
มุงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสรางสรรคสังคมแหงการเรียนรูดวยปญญาและคุณธรรม 

วิสัยทศัน 
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการสื่อสารและการสรางองคความรู เพื่อพัฒนาภารกิจ

ของมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ 

พันธกิจ 
สํานักคอมพิวเตอรเปนหนวยงานดําเนินการและประสานงานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย 

วัตถุประสงค 
1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัย 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย 

3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการคนควาวิจัยและการเรียนการสอน 

4. บริการวิชาการดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. พัฒนานิสิตและบุคลากรใหมีจิตสํานึกและสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. พัฒนาแนวปฎิบัติที่ดีเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งดานการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

7. รวมมือในการพัฒนาสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกชุมชน 

เปาหมาย 

ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
1. โครงสรางพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยตองไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

ดวยเทคโนโลยีที่เหมาะสม และเปนมาตรฐาน เพื่อรองรับการขยายการใหบริการไดทั่วถึงอยางเต็ม
ศักยภาพและสอดคลองกับการประยุกตใชงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 

2. โครงสรางพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยตองมีระบบบริการพื้นฐานซึ่งมี
การบริหารจัดการจากศูนยกลางสําหรับใหบริการแกบุคลากรและนิสิตทั้งมหาวิทยาลัย อันไดแก 
ระบบบริการรับสงอิเล็กทรอนิกสเมล ระบบบริการเว็บเพจสวนบุคคล และระบบบริการพื้นที่
จัดเก็บขอมูลคอมพิวเตอรสวนบุคคล   
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3. การบริหารและจัดการทรัพยากรบนเครือขายคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัยตองมีการใชระบบและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีมาตรฐาน เพื่อใหเปนระบบเครือขายมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย 
และมีการใชงานอยางเต็มศักยภาพ 

ดานการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลยั 

1. ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยจะตองไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อเปนเครื่องมือหลัก
สําหรับการบริหาร การจัดการและการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

2. ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยตองเปนระบบที่สามารถปรับเปลี่ยนใหตอบสนองความตองการ
ของผูใชบริการโดยรวม และสามารถเชื่อมโยงกับการพัฒนาและการใชงานระบบสารสนเทศของ
หนวยงาน 

3. การพัฒนาตลอดจนการบริหารและจัดการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยตองมีการใชระบบ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีมาตรฐาน เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 
มีความปลอดภัย และมีการใชงานอยางคุมคา 

ดานการสนับสนุนการเรยีนการสอนและการวิจยั 

1. พัฒนาศักยภาพขององคกรใหเปนแหลงพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรม
การเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัย อันจะนําไปสูการจัดการศึกษาแบบผสมผสาน
เพื่อความสอดคลองกับยุคสมัย 

2. พัฒนาศักยภาพขององคกรใหเปนแหลงพัฒนาดานการใหบริการระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

3. พัฒนาศักยภาพขององคกรใหเปนแหลงพัฒนาดานการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
เพื่อสนับสนุนการเรียนรูและการฝกทักษะดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับหนวยงาน 
บุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัย 

4. พัฒนาศักยภาพขององคกรใหเปนแหลงทรัพยากรเพื่อการสนับสนุนงานดานการพัฒนาและการใช
ส่ืออิเล็กทรอนิกส 

ดานการบริการวิชาการ 

1. พัฒนาองคกรใหเปนศูนยกลางการฝกอบรมและใหคําปรึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหแก
บุคลากร นิสิต และชุมชนใหมีสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและมีความรูเทาทันเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2. พัฒนาองคกรใหเปนแหลงใหการสนับสนุนดานการพัฒนาและใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
เผยแพรความรูและสารสนเทศสูสาธารณชน 

3. แสวงหาความรวมมือกับองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อขยายขอบเขต รูปแบบ และวิธีการของ
การบริการวิชาการ 

ดานการบริหาร 

1.   เปนองคกรซี่งมีระบบการบริหารและจัดการที่มีประสิทธิภาพ และมีความคลองตัว และมีระบบ
ประมวลผลและติดตาม 
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2.   มีการบริหาร งบประมาณ และการเงินตามระเบียบมหาวิทยาลัย สงเสริมใหมีการหารายได  
เพื่อสนับสนุนการบริหารทรัพยากรของหนวยงานใหมีความคลองตัว 

3.   มีการประยุกตใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมเพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารและจัดการใน
องคกร 

4.   มีทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองและมีผลงานเผยแพรสูสาธารณชน 

5.    แสวงหาความรวมมือทางดานเทคโนโลยีกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและนอกประเทศ
เพื่อพัฒนาองคกรไปสูความเปนสากล 

6.   พรอมรับการปรับเปล่ียนและพัฒนาบทบาทดานการบริการไปสูการบริหารและจัดการเชิงรุก 

นโยบายและมาตรการ 

ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

นโยบายหลกั 

สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยใหมีศักยภาพ 
สามารถรองรับภารกิจทั้งทางดานการบริหาร การเรียนการสอน การวิจัย และการใหบริการวิชาการแกสังคม 

นโยบายรอง 

1. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและการดาํเนินงานดานระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเครอืขาย
สําหรับงานดานการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัยตาง ๆ ของหนวยงานและของมหาวิทยาลัย
โดยรวม 

2. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดดําเนินการดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยอยาง
เหมาะสม และมีการใชทรัพยากรรวมกันอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพ 

3. สงเสริมใหมีการประสานงานดานการใชบริการระบบคอมพิวเตอรและเครือขายของหนวยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย 

4. สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรผูทําหนาที่กํากับดูแลระบบคอมพิวเตอรและเครือขายใหมีความรู
ความสามารถพรอมรับการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยี 

5. สงเสริมใหมีการประสานงานและแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
และเครือขายรวมกับองคกรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน 

6. สงเสริมใหเกิดการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีในดานการมีการใชระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
คอมพิวเตอร 

มาตรการ 

1. จัดทําระเบียบ/กฎเกณฑ/มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีของการพัฒนาและการใชงานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

2. จัดใหมีการสํารวจ/ติดตามและประเมินผลการใชงานระบบคอมพิวเตอรและเครือขายของ
มหาวิทยาลัยอยางสม่ําเสมอ 
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3. จัดใหมีระบบและกลไกเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของการใหบริการการใชงานระบบ
คอมพิวเตอรและเครือขายแกหนวยงาน บุคลากรและนิสิต 

4. จัดใหมีการศึกษาและคนควาความกาวหนาของระบบระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย รวมทั้งมี
การติดตามและประเมินผลเพื่อนําไปประยุกตใชงาน 

5. จัดใหมีการพัฒนาบุคลากรของหนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อทําหนาที่ประสานงาน
และดําเนินการกํากับดูแลการใชเทคโนโลยีสารสนเทศประจําหนวยงาน 

6. จัดใหมีโครงการและกิจกรรมพัฒนาความรูและทักษะสําหรบับุคลากรและนิสิต เพื่อใหสามารถใช
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยางถูกตองและเหมาะสม 

7. จัดใหมีโครงการและกิจกรรมเพื่อการประสานงานและแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณดาน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเครือขายรวมกับองคกรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน 

8. จัดใหมีการจัดการความรูเพื่อการพัฒนาบุคลากร การพัฒนางาน และการเผยแพรองคความรูสุ
สังคม 

ดานการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลยั 

นโยบายหลกั 

สงเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใหการดําเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

นโยบายรอง 

1. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและการดําเนินงานดานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
การเรียนการสอน และการวิจัยของหนวยงานและของมหาวิทยาลัยโดยรวม 

2. สงเสริมใหมีการจัดและดําเนินการดานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยที่เหมาะสม และมีการใช
ทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 

3. สงเสริมใหมีการประสานงานดานการพัฒนาและการใชบริการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งจัดใหมีระบบและกลไกเพื่อการสนับสนุนดานการพัฒนาระบบสารสนเทศเฉพาะของ
หนวยงานตามศักยภาพและความพรอมของหนวยงานนั้นๆ 

4. สงเสริมใหบุคลากรและหนวยงานตระหนักและเห็นความสําคัญของการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัยรวมกัน เขาใจและนําไปใชใหเกิดประโยชนในระดับหนวยงานและบุคคล 

5. สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรผูทําหนาที่ดานการพัฒนาและบริหารจัดการระบบสารสนเทศใหมี
ความรูความสามารถพรอมรับการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยี 

6. สงเสริมใหมีการประสานงานและแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณดานการพัฒนาและบริหาร
จัดการระบบสารสนเทศรวมกับองคกรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน 

7. สงเสริมใหเกิดการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีในดานการมีการใชและการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารของมหาวิทยาลัยใหมีความเปนเอกภาพ 
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มาตรการ 

1. จัดทําระเบียบ/กฎเกณฑและมาตรฐานของการพัฒนาและการใชงานระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยใหมีความเปนเอกภาพ 

2. จัดใหมีการสํารวจ/ติดตามและประเมินผลการใชงานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยอยาง
สมํ่าเสมอ 

3. จัดใหมีระบบและกลไกเพือ่เพิ่มศกัยภาพและประสิทธิภาพของการบริการการดูแลระบบสารสนเทศ
ใหเกิดความมั่นคงปลอดภัย 

4. จัดใหมีการนําระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยไปใชงานอยางเปนระบบในระดับหนวยงาน 
บุคลากร นิสิต และใหบริการสารสนเทศทั่วไปแกสังคม 

5. จัดใหมีการศึกษาคนควาความกาวหนาทางดานการพัฒนาและบริหารจัดการระบบสารสนเทศ 
รวมทั้งมีการติดตามและประเมินผลเพื่อนําไปประยุกตใชงาน 

6. จัดใหมีการพัฒนาบุคลากรของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเพื่อทําหนาที่ประสานงานและ
ดําเนินการดานการพัฒนาและบริหารจัดการระบบสารสนเทศตามศักยภาพและความพรอมของ
หนวยงาน 

7. จัดใหมีโครงการและกิจกรรมพัฒนาความรูและทักษะสําหรับบุคลากรและนิสิต เพื่อใหสามารถใช
งานระบบสารสนเทศไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

8. จัดใหมีการประชาสัมพันธแผนงาน โครงการ และจัดกิจกรรมสงเสริมการมีการใชระบบสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัย 

9. จัดใหมีโครงการและกิจกรรมเพื่อการประสานงานและแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณดาน
การพัฒนาและบริหารจัดการระบบสารสนเทศรวมกับองคกรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน 

ดานการสนับสนุนการเรยีนการสอนและการวิจยั 

นโยบายหลกั 

สงเสริมและพัฒนาศูนยกลางแหงการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีศักยภาพและมี
ประสิทธิภาพ 

นโยบายรอง 

1. สงเสริมและสนับสนุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเปนเครื่องมือในการศึกษาคนควาและวิจัย
ของบุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัย 

2. สงเสริมและสนับสนุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนทั้งในระบบการเรียน
ปกติในชั้นเรียนและการเรียนการสอนทางไกล 

3. สงเสริมใหเกิดการพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Hybrid Education) 

4. สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตใหมีความสามารถในการ
วิเคราะห สังเคราะห การติดตอส่ือสารการตัดสินใจเชิงคุณคา และการเรียนรูส่ิงใหม 

5. สงเสริมการพัฒนาศูนยขอมูลและแหลงทรัพยากรการเรียนรูที่ไดมาตรฐาน เนนการใหบริการทั้งใน
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และนอกเวลาราชการ ทั้งนี้เพื่อใหนิสิตสามารถเขาถึงขอมูลในลักษณะการเรียนรูดวยตนเองใหได
มากที่สุด 

6. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศรวมทั้งการจัดทําศูนยขอมูลเพื่อการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย 

7. สงเสริมและสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดทําและเผยแพรผลงานวิจัยของ
คณาจารยและบุคลากรสูสาธารณชนทั้งในและนอกประเทศ 

8. สงเสริมและสนับสนุนโครงการวิจัยดานการพัฒนาการเรียนการสอนโดยการประยุกตใชเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน 

9. สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหเอื้อตอการจัดการศึกษาแบบตลอดชีพ 

มาตรการ 

1. จัดทําระเบียบ/กฎเกณฑและมาตรฐานของการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
และการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

2. จัดใหมีการสํารวจ/ติดตามและประเมินผลการใชบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
และการวิจัยของมหาวิทยาลัยอยางสม่ําเสมอ 

3. จัดใหมีระบบและกลไกเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของการใหบริการการใชงานเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยใหแกหนวยงาน บุคลากรและนิสิต 

4. จัดใหมีการศึกษาคนควาความกาวหนาทางดานการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อกิจกรรม
การเรียนการสอนและการวิจัย รวมทั้งมีการติดตามและประเมินผลเพื่อนําไปประยุกตใชงาน 

5. จัดใหมีการพัฒนาบุคลากรของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเพื่อทําหนาที่ประสานงานและ
ดําเนินการดานการใชและการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย
ตามศักยภาพและความพรอมของหนวยงาน 

6. สงเสริมใหเกิดการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Hybrid Education) เพื่อใหสอดคลองกับ
ความตองการของผูเรียนและยุคสมัย 

7. จัดใหมีโครงการและกิจกรรมพัฒนาความรูและทักษะดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหแก
บุคลากรและนิสิต โดยเนนการใชงานอยางถูกตอง มีคุณคา และมีจริยธรรม 

8. จัดใหมีโครงการและกิจกรรมเพื่อการประสานงานและแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณดาน
การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยรวมกับองคกรภายนอกทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 

ดานการบริการวิชาการ 

นโยบายหลกั 

สงเสริมและพัฒนาความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสรางสรรคสังคมแหงการเรียนรู 

นโยบายรอง 

1. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของนิสิตและบุคลากรในการใหบริการวิชาการและการเผยแพรความรู
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ตามความตองการของสังคม 

2. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการวิชาการ 
3. สงเสริมการพัฒนาระบบและเครื่องมือในการเผยแพรความรูและสารสนเทศสูสาธารณะชน 

4. สงเสริมใหมีการจัดการความรูและเผยแพรสูสังคมในรูปของการวิจัยและบริการวิชาการ 
5. สงเสริมใหมีการใชศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสรางเครือขายทางวิชาการทั้งในและ

นอกประเทศ 

มาตรการ 

1. จัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะและความรูดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตใหแกชุมชน โดยเนนการใชงานอยางถูกตอง มีคุณคา และมีจริยธรรม 

2. จัดใหมีการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อขยายงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยใหมี
ความหลากหลายทั้งในดานกลุมเปาหมาย สาระ รูปแบบและวิธีการ 

3. จัดใหมีโครงการบริการวิชาการแกหนวยงานภายในและสังคม 

4. จัดใหมีการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสรางเครือขายของนักวิชาการทั้งในและนอก
ประเทศ 

5. จัดโครงการและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของคณาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหสามารถ
ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการถายทอดความรู สรางและเผยแพรผลงานวิชาการสูสังคม 

ดานการบริหาร 

นโยบายหลกั 

ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารและโครงสรางขององคกรใหมีประสิทธิภาพ สามารถใชทรัพยากรให
เกิดประโยชนสูงสุด มีคุณภาพ และมีความเหมาะสมในการดําเนินงานตามพันธกิจ 

นโยบายรอง 

1. ปรับปรุงโครงสราง บทบาท และการบริหารจัดการเพื่อใหพรอมรับการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ 

2. ปรับปรุงระเบียบ กฎ รวมทั้งแนวปฏิบัติภายในองคกรเพื่อประสิทธิภาพและความคลองตัวของการ
บริหารจัดการ 

3. พัฒนาระบบและกลไกเพื่อใหการบริหารและจัดการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม 

4. พัฒนาระบบการบริหารบุคคลใหมีประสิทธิภาพทั้งทางดานการสรรหา การคัดเลือก การโอนยาย 
หมนุเวียน การใหคาตอบแทน การพัฒนา และการประเมินการปฏิบัติงาน 

5. สงเสริมและสนับสนุนทรัพยากรบคุคลเพื่อใหทํางานตามภารกิจอยางมีประสิทธภิาพ และมีความสุข 

6. สงเสริมการจัดกิจกรรม โครงการ หรือบทบาทของหนวยงานใหสามารถหารายไดเพื่อการพัฒนา
หนวยงานโดยลดการพึ่งพางบประมาณ 
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7. แสวงหาความรวมมือกับองคกรภาครัฐและเอกชนทั้งในและนอกประเทศเพื่อการพัฒนาศักยภาพ
ขององคกรสูมาตรฐานสากล 

มาตรการ 

1. วางแผนและดําเนินการเพื่อปรับปรุงโครงสราง บทบาท และการบริหารจัดการพรอมรับการ
ปรับเปล่ียนเปนองคกรในกํากับของรัฐ และใหสามารถดําเนินงานตามภารกิจไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

2. ทบทวนและปรับปรุงระเบียบ กฎ และแนวปฏิบัติภายในองคกรเพื่อประสิทธิภาพและความคลองตัว
ของการบริหารจัดการ 

3. จัดใหมีการพัฒนาระบบงานเพื่อการบริหารจัดการองคกร โดยประยุตใชเทคโนโลยีเพื่อเปน
เครื่องมือในการทํางานของบุคลากร 

4. พฒันางานบริหารใหมีความโปรงใส เปนธรรม โดยมีเปาหมายสําคัญในการมุงรักษาคนดี สงเสริม
คนเกง 

5. ใหการสนับสนุนดานทรัพยากรเพื่อการพัฒนาบุคลากร พรอมทั้งจัดระบบและกลไกในการกระตุน
บุคลากรใหมีความตื่นตัวและพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานความรูและ
ทักษะที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. จัดใหมีสภาพแวดลอมและส่ิงอํานวยความสะดวกที่เหมาะสม และมีการใชทรัพยากรรวมกันอยาง
คุมคา เพื่อสงเสริมใหเกิดการทาํงานอยางมีคุณภาพ 

7. จัดใหมีโครงการและกิจกรรมเสริมสรางความรวมมือกับองคกรภาครัฐและเอกชนทั้งในและนอก
ประเทศ เพื่อการพัฒนางาน บุคลากร และ พัฒนาหนวยงานโดยรวม 

 

----------------------------------- 


