
โครงการประชุมเชิงปฎบิัติการ 
เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติการ(Action Plan) เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2560 – 2563 ไปสู่การปฏิบัติ 
....................................................... 

 

1. หลักการและเหตุผล 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2555 - 2559 เพ่ือใช้ 
ในการก าหนดทิศทางของการด าเนินงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย  
ในระยะ 5 ปี โดยอาศัยนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี ของมหาวิทยาลัย (พ.ศ.2553 - 2567) 
รวมถึงความสอดคล้องกับแผนแม่บทไอซีทีของประเทศไทย และแผนแม่บทไอซีทีเพ่ือการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 
ซึ่งประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 1  พัฒนาศักยภาพนิสิต คณาจารย์ และบุคลากรให้สามารถใช้ไอซีที  
                  ได้อย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม วิจารณญาณและรู้เท่าทัน 
ยุทธศาสตร์ 2  สร้างสรรค์นวัตกรรมและทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้ด้วยไอซีทีที่เหมาะสม 
ยุทธศาสตร์ 3  สร้างความร่วมมือด้านนวัตกรรมและไอซีทีเพ่ือสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยและ 
                  การสร้างองค์ความรู้ร่วมกับสังคม 
ยุทธศาสตร์ 4  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการด้วยไอซีทีที่เหมาะสม 
ยุทธศาสตร์ 5  ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรด้านไอซีทีร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ 6  สร้างระบบบริหารจัดการไอซีทีท่ีดี 

บัดนี้ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2555  - 2559 ได้สิ้นสุดลงแล้ว  
มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2560 - 2563 
เพ่ือด าเนินการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2560 - 2563 
ฉบับใหม่ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 , Thailand 4.0, แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลของหน่วยงานระยะ 3 ปี (2561 - 2563) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม , แผนยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ และแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มศว โดยได้แบ่งการด าเนินงานออกเป็น 5 กิจกรรมดังนี้ 

กิจกรรม 1 : ศึกษา/วิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว 
พ.ศ. 2555 - 2559 และความต้องการต่อการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้งาน 

กิจกรรม 2 : จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2560 - 2563 (ฉบับร่าง) 
กิจกรรม 3 : วิพากษ์ ปรับแก้ไข และตรวจทาน แผนแม่บทฯ 2560 - 2563 (ฉบับร่าง) 
กิจกรรม 4 : จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
กิจกรรม 5 : จัดพิมพ์เอกสารแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2560 - 2563  
                 ฉบับสมบูรณ์ และประกาศใช้งาน 

 ขณะนี้ คณะกรรมการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2560 – 2563   
ได้ด าเนินการ 1-3 และได้จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2560 – 2563 ฉบับ
สมบูรณ์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ในการนี้ คณะกรรมการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว 
พ.ศ. 2560 – 2563 จึงก าหนดจะจัดกิจกรรม 4 : การจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพ่ือขับเคลื่อนแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2560 – 2563 ไปสู่การปฏิบัติ  เพ่ือชี้แจงแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2560 – 2563 ฉบับสมบูรณ์ และเพ่ือให้ผู้บริหารส่วนงานและ
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ผู้อ านวยการส่วนงาน/หัวหน้าฝ่าย ในส านักงานอธิการบดี มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
เพ่ือขับเคลื่อนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2560 – 2563 ในครั้งนี้ 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพ่ือขับเคลื่อนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มศว พ.ศ. 2560 – 2563 

2.2 เพ่ือให้ผู้บริหารส่วนงานและผู้อ านวยการส่วนงาน/หัวหน้าฝ่าย ในส านักงานอธิการบดีได้มีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพ่ือขับเคลื่อนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มศว พ.ศ. 2560 – 2563 

3. สถานที่ด าเนินการ 

ณ ห้องประชุมสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ชั้น 19  อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

4. วิธีด าเนินการ 

4.1   การบรรยาย 
4.2   การระดมสมอง 
4.3   ประชุมกลุ่มย่อย 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 

วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  

6. ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 75 คน  

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

9.1  แผนปฏิบัติการ(Action Plan) เพ่ือขับเคลื่อนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว 
พ.ศ. 2560 – 2563 

9.2 ผู้บริหารส่วนงานและผู้อ านวยการส่วนงาน/หัวหน้าฝ่าย ในส านักงานอธิการบดีได้มีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนปฏิบัติการ(Action Plan) เพ่ือขับเคลื่อนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ. 
2560 – 2563 

8. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

10.1 ได้แผนปฏิบัติการ(Action Plan) เพ่ือขับเคลื่อนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว 
พ.ศ. 2560 – 2563 จ านวน 1 ฉบับ 

10.2 จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเข้าร่วมโครงการทั้งหมด  
10.3 ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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ก าหนดการประชุมเชิงปฏบิัติการ 
เร่ือง “การจัดท าแผนปฏิบัติการ(Action Plan) เพ่ือขับเคลื่อนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2560 – 2563 ไปสูก่ารปฏิบัต”ิ 
วันจันทรท์ี่ 13 พฤศจิกายน 2560 

ณ ห้องประชุมสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ชั้น 19  
อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
08.30 น. – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 น. – 09.05 น. รายงานความเป็นมาในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมภพ  รอดอัมพร 

ประธานคณะกรรมการจดัท าแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร พ.ศ. 2560 – 2563 

09.05 น. – 09.15 น. กล่าวเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพ่ือขับเคลื่อน 
แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2560 – 2563 ไปสู่การปฏิบัต”ิ  

  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี 
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 

09.15 น. – 10.00 น. ชี้แจงแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ. 2560 – 2563  
ฉบับสมบูรณ์ 

  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมภพ  รอดอัมพร 
ประธานคณะกรรมการจดัท าแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร พ.ศ. 2560 – 2563 

10.00 น. – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.15 น. – 12.00 น. ประชุมกลุ่มย่อย การจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามยุทธศาสตร์ 
12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. – 15.00 น. ประชุมกลุ่มย่อย การจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
15.00 น. – 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
15.00 น. – 16.00 น. สรุปและน าเสนอการจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามยุทธศาสตร์ แต่ละกลุ่ม 
 
หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 


