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 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 2            
พ.ศ. 2552-2556 จัดทําขึ้นภายใตกรอบทิศทางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552-2556 ของประเทศไทย และแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ดานการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2550-2554 อันเปนกรอบทิศทางที่สําคัญ
ในการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศและการอุดมศึกษา โดย
มหาวิทยาลัยขอนแกนไดเริ่มดําเนินการจัดทําสาระสําคัญของแผนแมบทฯ จากการมีสวนรวมของ
ประชาคมในทุกภาคสวน เสนอตอที่ประชุมคณบดีใหความเห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ 21/2551 
เม่ือวันที่ 12 ธันวาคม 2551 และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกนใหความเห็นชอบในคราว
ประชุมครั้งที่ 3/2552 เม่ือวันที่ 4 มีนาคม 2552  
 สาระสําคัญของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552-2556 ประกอบดวย 4 สวน คือ สวนที่ 1 บทนํา สวนที่ 2 แผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552-2556 สวนที่ 3 การแปลง
แผนปฏิบัติราชการสูการปฏิบัติ และสวนที่ 4 ภาคผนวก ทั้งน้ีแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร มหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552-2556  จะไดจัดทําเปนแผนปฏิบัติการ
ตลอดจนจะเปนเครื่องมือสําหรับการบูรณาการแปลงแผนสูการปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันใหการ
ดําเนินการในภารกิจดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยทุกภาคสวนของมหาวิทยาลัยให
เกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุเปาประสงคและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย สามารถตอบสนองเปาหมายและ
ผลลัพธตามยุทธศาสตรตางๆ อันจะนําไปสูการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําแหงเอเชียที่มีเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารรองรับสนับสนุนการทํางานอยางใกลชิดและเกื้อกูลตอไป 
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หนา 3 
 

บทที่  1 
บทนํา 

 
ความเปนมา 
 กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ พ.ศ.2544-2553 ประเทศไทย (IT 2010) ไดให
ความสําคัญตอบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีตอการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมโดยมุงเนนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและ
การเรียนรูซ่ึงแนวความคิดดังกลาวไดนํามาสูการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรที่เปนรูปธรรม
ยิ่งขึ้นในแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2545-2549 
ในชวงที่ผานมาจึงถือไดวาแผนแมบทฯ ไดวางกรอบในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของประเทศไทย สําหรับทุกกระทรวง ทบวง กรม และรัฐวิสาหกิจใชเปนแนวทางในการจัดทํา
หรือปรับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหนวยงานใหสอดคลองและเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน มหาวิทยาลัยขอนแกนก็ไดมีการวางแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและ                
การสื่อสาร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2547-2549 ขึ้นภายใตกรอบแผนแมบทฯ ของประเทศ   
เพ่ือเปนกรอบแนวคิดในการปฏิบัติดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
มหาวิทยาลัย ตอมาเม่ือไดมีมติคณะรัฐมนตรีในการขยายระยะเวลาในการบังคับใชแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ฉบับที่ 1 ออกไปจนถึงป พ.ศ. 2551 
มหาวิทยาลัยขอนแกนจึงไดขยายกรอบแผนแมบทฯ ตามไปดวยเชนกันทําใหไดมีการปฏิบัติในสวน
ที่ยังไมไดดําเนินการในชวงเวลากอนหนา 
 



แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552-2556 

หนา 4 
 

 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ฉบับที่ 2 พ.ศ.2552-2556 
ไดปรับปรุงแผนแมบทฯ ฉบับที่ 1 เพ่ือใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เศรษฐกิจ
และสังคม โดยปรับจุดมุงเนนทั้งนี้ยังคงยึดกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระยะ
พ.ศ. 2544-2553 (IT 2010) เปนสําคัญ   
 ในสวนของกระทรวงศึกษาธิการโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดกําหนด  
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551-2565 โดยมีสวนมุงเนนการสงเสริมให
อุดมศึกษาพัฒนาและใชศักยภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อรองรับ
ยุทธศาสตรของประเทศ ดังน้ันเพ่ือใหสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของประเทศไทย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552-2556 และกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวของ
ประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแกนจึงจัดทํากรอบแผนระยะยาวของมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2552-
2567 ขึ้นและปรับปรุงแผนแมบทดานเทคโนโลยีการสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552-2556 น้ี 
 
 

ICT 2020 Conceptual Framework

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (ฉบับท่ี 2) 
ประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556 : ICT 2010

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ

ฉบับท่ี 10

(พ.ศ. 2550-2554)

(ราง) แผนแมบท ICT

กระทรวงศึกษาธิการ

(พ.ศ. 2550-2554)

กรอบแผนระยะยาว

มหาวิทยาลัยขอนแกน

พ.ศ. 2552-2567

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป

มหาวิทยาลัยขอนแกน

พ.ศ. 2552-2555

แผนแมบท ICT
มหาวิทยาลัยขอนแกน

ฉบับท่ี 2
พ.ศ. 2552-2556

ผลการดําเนินการตาม
แผนแมบท ICT มข. ฉบับท่ี 1

พ.ศ.2547-2550  
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หนา 5 
 

ทิศทางการพัฒนาดานเทคโนโลยแีละสารสนเทศของประเทศไทย 
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ฉบับที่ 2 พ.ศ.2552-2556  

ไดวิเคราะหและชี้ประเด็นปญหาสําคัญของประเทศกลาวคือโครงสรางพื้นฐานยังไมเพียงพอ            
ไมทั่วถึงและยังคงมีปญหาเรื่องความเหลื่อมล้ําในการถึงสารสนเทศและความรู จึงตองมีการขยาย
โครงขาย อีกทั้งประเทศยังขาดบุคลากรดาน ICT ทั้งดานปริมาณและคุณภาพ รวมถึงการใช ICT        
ที่ไมเหมาะสม สวนการบริหารจัดการ ICT ภาครัฐ ขาดความเปนเอกภาพ ดอยประสิทธิภาพ           
โดยแผนแมบทดังกลาวมุงเนนประเด็นสําคัญที่ควรปรับแกไขโดยดวนในเรื่องคนที่ตองพัฒนา           
ทั้งปริมาณและคุณภาพและการบริหารการจัดการ ICT ระดับชาติที่ตองพฒนาใหมีประสิทธิภาพ 
มากขึ้นโดยไดกําหนดยุทธศาสตรหลัก 6 ดาน ดังน้ี 

 
ยุทธศาสตร 1  การพัฒนากําลังคนดาน ICT และบุคคลทั่วไปใหมีความสามารถใน

การสรางสรรค ผลิต และใชสารสนเทศอยางมีวิจารณญาณและรูเทาทัน 
มีสาระสําคัญเพ่ือเรงพัฒนากําลังคนที่มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอที่จะรองรับการพัฒนา

ประเทศสูสังคมฐานความรูและนวัตกรรม ทั้งบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร       
(ICT Professional) และบุคลากรในสาขาอาชีพตางๆ รวมถึงเยาวชน ผูดอยโอกาส ผูพิการและ
ประชาชนทุกระดับ ใหมีความรูความสามารถในการสรางสรรค ผลิต และใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม วิจารณญาณและรูเทาทัน (Information Literacy) 
กอใหเกิดประโยชนแกตนและสังคมโดยรวม 

ยุทธศาสตร 2  การบริหารจัดการระบบ ICT ระดับชาติอยางมีธรรมาภิบาล (National 
ICT Governance) 

มีวัตถุประสงคเพ่ือปรับปรุงการบริหารจัดการและการกํากับดูแล กลไกและกระบวนการ        
ในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศใหมีธรรมาภิบาลโดยเนน 
ความเปนเอกภาพ การใชทรัพยากรอยางคุมคา และการมีสวนรวมของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ  

ยุทธศาสตร 3  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาและบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศและการสื่อสาร         

ใหมีการกระจายอยางทั่วถึงไปสูประชาชนทั่วประเทศ รวมถึงผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและผูพิการ   
โดยสงเสริมใหผูประกอบการจัดใหมีโครงสรางพื้นฐานที่มีศักยภาพทันกับวิวัฒนาการของเทคโนโลยี 
เพ่ือรองรับการขยายตัวของความตองการของผูบริโภค สามารถใหบริการมัลติมีเดีย ธุรกรรมทาง 
อิเล็กทรอนิกส และบริการใดๆ ที่เปนประโยชนตอวิถีชีวิตสมัยใหมในสังคมแหงการเรียนรู อีกทั้ง 
มุงเนนการลดปญหาความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงขอมูลขาวสาร เพ่ือทําใหสังคมมีความสงบสุข และ 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
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ยุทธศาสตร 4  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการสราง
ธรรมาภิบาลในการบริหารและการบริการของภาครัฐ (e-Governance) 

มุงเนนใหหนวยงานของรัฐใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการสราง 
ธรรมาภิบาลในการบริหารและการบริการ สามารถตอบสนองตอการใหบริการที่เนนประชาชนเปน 
ศูนยกลางไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปรงใส เปนธรรม และสงเสริมการมีสวนรวมของ 
ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ 
 

 
 
 
ยุทธศาสตร 5  ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม ICT เพื่อ 

สรางมูลคาทางเศรษฐกิจและรายไดเขาประเทศ 
มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการ ICT ไทย                   

โดยมุงเนนการสรางงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมภายในประเทศ ทั้งจากหนวยงานภาครัฐ               
ภาคการศึกษา และภาคเอกชน ใหมีความสามารถในการผลิตเทคโนโลยีในระดับตนนํ้าเพิ่มขึ้น 
สงเสริมมการถายทอดเทคโนโลยีที่เกิดจากงานวิจัยสูผูประกอบการและสรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอ
การประกอบธุรกิจ โดยใหความสําคัญเปนพิเศษกับการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวรและดิจิทัล
คอนเทนทใหสามารถสรางมูลคาทางเศรษฐกิจและรายไดเขาประเทศมากขึ้น สวนในอุตสาหกรรม
อ่ืนที่ไทยมีศักยภาพ อาทิ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส (ระบบสมองกล ฝงตัว หรือการออกแบบ   
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ขั้นสูง) และอุตสาหกรรมอุปกรณโทรคมนาคม ในชวงแผนนี้จะเนนเรื่องการวิจัยพัฒนาเพื่อมุงสูขีด
ความสามารถในระดับตนนํ้าเพื่อพัฒนาเปนอุตสาหกรรมที่สรางรายไดเขาประเทศในระยะตอไป 

ยุทธศาสตร 6 การใช ICT เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
อยางยั่งยืน 

มีวัตถุประสงคในการสงเสริมภาคการผลิตของประเทศใหเขาถึงและสามารถใชประโยชน
จาก ICT เพ่ือกาวไปสูการผลิตและการคาสินคาและบริการที่ใชฐานความรูและนวัตกรรมและเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการโดยการสรางคุณคา
ของสินคาและบริการ (Value Creation) และมูลคาเพิ่มในประเทศเพื่อพรอมรองรับการแขงขันใน
โลกการคาเสรีในอนาคตโดยใหความสําคัญเปนพิเศษกับการพัฒนาภาคการผลิตและบริการที่ไทย   
มีศักยภาพเพื่อสรางรายไดเขาประเทศ ไดแก ภาคการเกษตร การบริการสุขภาพและการทองเที่ยว 
รวมถึงการพัฒนาผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กและวิสาหกิจชุมชน 

 
ทิศทางการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในกรอบแผนอุดมศึกษา            
ระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) ซ่ึงจัดทําโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสถาบันคลังสมองแหงชาติ ไดออกแบบโดยคํานึงถึงมิติ
บูรณาการและองครวมของการพัฒนาอุดมศึกษาเพื่อกําหนดทิศทางยุทธศาสตร (Strategic 
direction) โดยมีสาระสําคัญ 2 สวน คือ สวนแรกเปนการวิเคราะหภาพฉายและนัยยะสําคัญที่เปน
ปจจัยแวดลอมรุมเราสงผลกระทบตอมนุษย โลก ประเทศไทย จนถึงการอุดมศึกษา ประกอบดวย 7 
เรื่อง คือ การเปลี่ยนแปลงดานประชากร พลังงานและสิ่งแวดลอม การมีงานทําและตลาดแรงงานใน
อนาคต การจัดการความขัดแยงและความรุนแรง การกระจายอํานาจการปกครอง เยาวชนไทย 
นักศึกษาไทยและบัณฑิตในอนาคต ตลอดจนเศรษฐกิจพอเพียง  

สวนที่สองเปนปจจัยภายในระบบอุดมศึกษา ประกอบดวย 9 เร่ือง คือ รอยตอกับการศึกษา
ระดับอ่ืน การแกปญหาอุดมศึกษาในปจจุบัน ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ การพัฒนา         
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ การเงินอุดมศึกษา การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา 
เครือขายอุดมศึกษา การพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตและ
โครงสรางพื้นฐานการเรียนรู 
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National IT Policy : IT2010

ที่มา : สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(2550)  
 

 
 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวใหความสําคัญกับเทศโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร            
โดยมองโลกยุคสารสนเทศวาเปนสังคมที่ไรพรมแดน การเขาถึงขอมูลขาวสารและความรูกระทํา       
ไดงาย เทคโนโลยีแพรกระจายอยางกวางขวางโดยไมมีขอจํากัดดานเวลา มีนวัตกรรมและ
ตลาดแรงงานใหมๆที่ มีมูลคาเพิ่มและมูลคาสูงบนพื้นฐานของนวัตกรรมทรัพยากรมนุษย                
เปนปจจัยสําคัญที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานและการจางงานของแรงงานในอนาคตซึ่งเปน           
ภาพอนาคตที่สําคัญในการพัฒนาอุดมศึกษา 
 อุดมศึกษายังสามารถชวยเหลือภาครัฐในการมีสวนชวยในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั่วประเทศในการการบริหารจัดการและ
การพัฒนาชุมชน ระบบดังกลาวครอบคลุมทั้งโครงสรางพื้นฐานฮารดแวร ซอฟตแวร การพัฒนาคน 
การพัฒนาระบบขอมูลตลอดจนการพัฒนาและบริหารจัดการองคความรู (Community knowledge 
management) เปนกลไกการขับเคลื่อนสังคมและชุมชนสารสนเทศ (Informatization) และการ
บริหารจัดการองคความรูในชุมชนในพื้นที่ 
 สถาบันอุดมศึกษาควรใหความรวมมือในการจัดเก็บขอมูลของตนเองที่ทันสมัยอยูเสมอเพื่อ
นําไปสูการวางแผนอุดมศึกษาที่มีพลวัตและนําไปใชประโยชนในการวางแผนตอไปรวมถึงการ
ใหบริการขอมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยโดยผูเรียนและผูปกครองมีสิทธิในการเขาถึงขอมูล
อุดมศึกษา สนับสนุนใหอุดมศึกษาใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเขาถึง (Access) 
และการลดชองวางดิจิตัล (Digital divide) โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหบริการการเรียนรูทางไกล 
(Distance learning) และการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกสตางๆ (e-Learning) ทั้งที่เปนการเรียน           
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ในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย ทั้งที่เปนการออกแบบการเรียนรูเฉพาะตัว (Customization) 
ไปจนถึงการเรียนรูของมวลชน(Massification) ทําการวิจัยและพัฒนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารใหอุดมศึกษาเปนแหลงเรียนรู วิจัยทดลองและสาธิต จัดทําสื่อการเรียนรูของ
มหาวิทยาลัยออกสูสาธารณะ (Open courseware) ลงทุนและจัดการในการจัดระบบเครือขาย
หองสมุดและแหลงศึกษาเรียนรู  
 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งทางดานเทคโนโลยีฮารดแวร ซอฟตแวร เน้ือหาสาระ อุตสาหกรรมระดับชาติ การสงออก
ตลอดจนภูมิปญญาชาวบาน เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันระดับสากลและการพัฒนา  
ที่ยั่งยืน เปนแหลงเรียนรู วิจัย ทดลองและสาธิตในการรองรับผลกระทบเชิงลบ (Discordance)     
อันเนื่องมาจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สําหรับมิติของการเรียนรูตลอดชีวิต         
ซ่ึงเกี่ยวของกับภาคสวนตางๆในสังคม ประสานหลากสาขา (Multisectoral approach) การบริหาร
จัดการโดยยึดหลักผูเรียนเปนสําคัญคือหัวใจ สรางกรอบการประกันคุณภาพการเรียนรูตลอดชีวิต 
 
กรอบแผนระยะยาวมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2552-2567  

มหาวิทยาลยัแหงการวิจยั 
 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2551-2554 ซ่ึงอยูภายใตกรอบ 
แผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ไดกําหนดเปาหมายไว 2 ดานหลักๆ ดังน้ี 

• มุงยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทยเพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มี
คุณภาพ สามารถปรับตัวสําหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต 

• มุงพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาไทยในการสรางความรูและนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิม 
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการแขงขัน
ในระดับสากล รวมทั้งเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนและทองถิ่นบนพื้นฐานของเสรีภาพ
ทางวิชาการและเอกภาพเชิงระบบโดยใชกลไกธรรมาภิบาล เครือขายอุดมศึกษาทั้งประเทศ 
 มหาวิทยาลัยขอนแกนไดอาศัยกรอบแผนระยะยาว มหาวิทยาลัยขอนแกน พ .ศ .                  
2552-2567 เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการกําหนดทิศทางการพัฒนาใหสอดคลองกับทิศทาง            
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศและของโลกในอนาคต            
เพ่ือมุงสูการยกระดับเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัยชั้นนําแหงเอเชียที่มุงพัฒนาภูมิภาคสูระดับสากล 
สรางคุณคาสูการพัฒนาที่ยั่งยืนมีการบริหารบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลและทรัพยากรมนุษย               
เปนศูนยกลางของการพัฒนา โดยมีเปาหมายใหบัณฑิตเปนผูกอปรไปดวย วิทยา จริยา ปญญา    
เปนผูมีจิตสาธารณะและเปนพลเมืองที่ดีของสังคม ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย          
มีการนําไปใชในการพัฒนา และถายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม สูสังคม ควบคูไปกับการพัฒนา
ทางดานศิลปวัฒนธรรม มุงสรางองคกรแหงการเรียนรูที่มีขีดความสามารถสูง บุคลากรมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีในการทํางานบนพื้นฐานของความภักดีและผูกพันเปนมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับที่ดีใน
ระดับประเทศและนานาชาติ  
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 โดยภายใตกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวก็ไดกําหนดตําแหนงเชิงยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาไว 4 กลุม คือ มหาวิทยาลัยวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
เฉพาะทาง มหาวิทยาลัยสี่ป/มหาวิทยาลัยศิลปศาสตร  วิทยาลัยชุมชน ซ่ึงมหาวิทยาลัยขอนแกนวาง
ตําแหนงเชิงยุทธศาสตรตามกรอบแผนระยะยาวมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2552-2567 อยูในกลุม
มหาวิทยาลัยวิจัยและบัณฑิตศึกษา โดยกําหนดวิสัยทัศน คือ 

 

มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนําแหงเอเชีย 
ที่มุงพัฒนาภูมิภาคสูระดับสากล สรางคุณคาสูการพัฒนาอยางยั่งยืน 

มีการบริหารบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลและ 
มีทรัพยากรมนุษยเปนศูนยกลางของการพัฒนา 

 

 
 ในการมุงม่ันสูความเปนเลิศทางดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดเนนไปสูการวิจัย
เพ่ือสรางองคความรูใหม การสรางคุณคาและมูลคาเพิ่มใหแกผลิตภัณฑ การผลิตผลงานวิจัยอันเกิด
จากความรูความสามารถของคณาจารยเพ่ือสรางสรรคนวัตกรรมใหเกิดตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคมในเชิงพาณิชยและทรัพยสินทางปญญา การรวมกลุมผนึกกําลังเพ่ือสรางขุมกําลังทางการ
วิจัยเฉพาะทางและศูนยความเปนเลิศในรูปของคลัสเตอรการวิจัยในประเด็นปญหา ไดแก                 
ภาวะโลกรอน พลังงานและพลังงานทางเลือก อาหาร ผูสูงอายุ สุขภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ดวยการบูรณาการศาสตรเพ่ือกรวิจัยและพัฒนา ไดแก ดานชีววิทยาศาสตร วัสดุศาสตร  
วิทยาการสมอง เทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 นอกเหนือจากประเด็นยุทธศาสตรหลักของกรอบแผนระยะยาวมหาวิทยาลัยที่ประกอบดวย
กลยุทธและมาตรการสําคัญของแตละประเด็นยุทธศาสตรซ่ึงถือเปนกลยุทธเฉพาะดานแลว 
มหาวิทยาลัยขอนแกนอาจกําหนดกลยุทธสําคัญที่บูรณาการเชื่อมโยงในทุกประเด็นยุทธศาสตร  
โดยเฉพาะในดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คือ 
 
 กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 สาระสําคัญ ไดแก การใชประโยชนจากเทคโนโลยีและการสื่อสารที่ มีขีด
ความสามารถสูง สนับสนุนพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตดวยระบบ e-Learning สนับสนุนการ
เรียนรูตลอดชีวิต สนับสนุนการบริหารจัดการสมัยใหมดวยระบบ e-Government และระบบ
เครือขายการจัดการตางๆ   
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ดานการ
เรียนการ
สอนและ
การเรียนรู

กลยุทธ
การสรางเครือขายและ
ความรวมมือ

ความเปนนานาชาติ

บัณฑิตศึกษา

การสรรหาคนดีและคนเกง

เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

การสื่อสารองคกร

การแปลงแผนสูการปฏิบัติ

ดาน
การวิจัย 
พัฒนาและ
นวัตกรรม

ดานการ
ถายทอดความรู 
เทคโนโลย ี     
ภูมิปญญาและ
ศิลปวัฒนธรรม

ดานการ
บริหาร
จัดการ

ประเด็นยุทธศาสตร

บูรณาการ

กลยุทธทั่วไปที่สําคัญ บูรณาการ

เช่ือมโยงในทุกประเด็นยุทธศาสตร

กรอบแผนระยะยาว 
มข. พ.ศ. 2552-2567

 
 
 
ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศของมหาวิทยาลัยขอนแกน  
 มหาวิทยาลัยขอนแกนมีพันธกิจหลักในการจัดการเรียนการสอนโดยในแผนปฏิบัติการ  
พ.ศ. 2550-2553 ไดกําหนดแนวทางการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไวเพ่ือสราง
คุณลักษณะของบัณฑิตที่โดดเดนตรงตามความตองการของสังคม มีแนวทางการปรับปรุงแหลง
เรียนรูจากหองสมุดแบบเดิมใหเปนรูปแบบของหองสมุดมีชีวิต เพ่ือสนับสนุนการเขาถึงแหลงขอมูล
เพ่ือการเรียนรูและวิจัยโดยเฉพาะผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกสในรูปแบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส             
(e-Library) นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตโดยการจัดการความรูดาน ICT 
สงเสริมการใชผลสัมฤทธิ์ทางดาน ICT แทนการศึกษาในรูปแบบของการเขาชั้นเรียนปกติ   
 นอกจากนี้ยังใหความสําคัญของขอมูลขาวสารโดยเพิ่มชองทางในการเขาถึงขอมูลขาวสาร
และเนื้อหาวิชาการและผลงานของมหาวิทยาลัย มีการจัดทําระบบฐานขอมูลและพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลเพ่ือการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการและการบริหารจัดการ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการพัฒนาระบบขอมูลเพ่ือการบริหาร KKU-MIS มีการบูรณาการระบบสารสนเทศตางๆ  
รวมถึงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานตางๆ เพ่ือการรองรับผลกระทบจากความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
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 โดยสรุปทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยขอนแกน เพ่ือ 
1. ใช ICT เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูของบุคลากรทุกฝาย 
2. ใช ICT เพ่ือสนับสนุนพันธกิจและการบริหารจัดการตามหลักการธรรมาภิบาล

กอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. ใช ICT เพ่ือสนับสนุนการทํางานรวมกับภาคีเครือขายการพัฒนาในทุกภาคสวน

ตลอดจนการสงเสริมขีดความสามารถการแขงขันของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ประเทศ  

 
 

EconomyEconomy SocietySociety

QuantityQuantity QualityQuality

Telecommunication Infrastructure

Science and Technology, R&D, Knowledge

Information Development, IT Literacy, IT HR 

e-Industry
e-Commerce

e-Society
e-Educatione-Government

ICT Development Program
Flagships and Infrastructures in IT 2010

ที่มา : สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(2550)
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บทที่  2 
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552-2556 
 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดกลายเปนสวนหนึ่งของการใชชีวิตของนักศึกษาและ           
เปนเครื่องมือในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ทั้งในดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ และการบริหารจัดการ ทั้งน้ีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว อุปกรณตางๆมีราคาลดลงอยางตอเน่ือง ทําใหการพิจารณาการลงทุนเพื่อใหเกิดความคุมคา
ในการใชงานมีความสําคัญมากขึ้น มีพัฒนาการจากเครือขายมีสายเปนระบบไรสายมากขึ้น โดยใน
อนาคตระบบ 3G จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการใชงานคอมพิวเตอรพกพาขนาดเล็กและเครื่อง
โทรศัพทมือถือในรูปแบบใหม ระบบ Software ยังคงมีราคาสูงแต Software Open Source             
เปนที่ยอมรับ มีความสามารถดีขึ้นและเปนมาตรฐานมากขึ้น มีผลตอตนทุนของระบบ Software   
ในระยะยาว มีการพัฒนาระบบงานที่อาศัยระบบ ICT ในมหาวิทยลัยจํานวนมากแตยังขาดความ
เชื่อมโยงในการใชขอมูลรวมกัน ในปจจุบันขอมูลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีความ
หลากหลายและมีจํานวนมาก สามารถเขาถึงไดโดยงายผานระบบเครือขายจึงมีความจําเปนในการ
จัดการเพื่อใหสามารถนําไปใชไดโดยงายและใหการศึกษาแกผูใชขอมูลในการใชสารสนเทศอยางมี
วิจารณญาณและเหมาะสม  
 ตามกรอบแผนระยะยาว มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2552–2567 มหาวิทยาลัยขอนแกนจะ
เปนมหาวิทยาลัยวิจัยที่มีความเปนเลิศของเอเชีย มีสวนรวมในการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประเทศ และสังคมโลก ผลผลิตของมหาวิทยาลัยขอนแกนดานการผลิตบัณฑิต การวิจัย พัฒนาและ
นวัตกรรม การถายทอดความรูและเทคโนโลยี ภูมิปญญา ความเปนไทยและการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม มีเอกลักษณและอัตลักษณสงผลตอการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศ 
มหาวิทยาลัยขอนแกนมีบทบาทสําคัญทั้งในฐานะมหาวิทยาลัยของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มหาวิทยาลัยของประเทศและมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ ที่มีคุณภาพ มาตรฐานเปนที่ยอมรับ
ในระดับสากล บัณฑิตของมหาวิทยาลัยขอนแกนกอปรดวยวิทยา จริยา ปญญา มีคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค เปนคนดีและเกง มีจิตสาธารณะเปนพลเมืองที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลก  
มีบทบาทและภาวะผูนําในภาคสวนตางๆ อยางกวางขวาง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึง
เปนกลไกสําคัญประการหนึ่งที่จะตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน ในอีก 15 ป
ขางหนา ดังกําหนดไวเปนแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552-2556 ซ่ึงแผนแมบทฉบับน้ีเปนการทบทวนยุทธศาสตรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยที่ตอเน่ืองจากแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและ    
การสื่อสาร มหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 1 พ.ศ.2547-2549 ที่ขยายระยะเวลาในการบังคับใชแผน
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แมบทฯ ออกไปจนถึงป พ.ศ. 2551 เพ่ือใหมีความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมภายนอกที่มี
ผลกระทบตอภาพอนาคตของมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมีองคประกอบดังน้ี 
 
1. วิสัยทัศนและพันธกิจ 
 
 วิสัยทัศน 
 

“มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําแหงเอเชีย 
ที่นําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช 

ในการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ คุมคา ชาญฉลาด
และสรางปฏิสัมพันธระหวางเทคโนโลยีกับสังคม” 

 
 
 คําอธิบายวิสัยทัศน 
 กรอบแผนระยะยาวมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2552 – 2567 ไดกําหนดวิสัยทัศนไวคือ 
มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนําแหงเอเชียที่มุงพัฒนาภูมิภาคสูระดับสากล สราง
คุณคาสูการพัฒนาอยางยั่งยืน มีการบริหารบนพ้ืนฐานของธรรมาภิบาลและมีทรัพยากรมนุษยเปน
ศูนยกลางของการพัฒนา ดังน้ันทิศทางการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยขอนแกนในอีก 5 ปขางหนาจะมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับ           
การเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนา การบริการวิชาการและวิชาชีพ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
รวมถึงการบริหารจัดการอยางครบถวน ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพโดยมีการลงทุนที่เหมาะสม          
มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางคุมคาโดยการใชทรัพยากรรวมกัน ไมซํ้าซอน 
และมีการบริหารจัดการในการใชงานอยางชาญฉลาด มีศูนยกลางสําหรับจัดการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยอยางเปนระบบ มีเอกภาพ และสามารถทํางานรวมกับ
หนวยงานงานอื่นไดอยางราบรื่น ประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแกนทั้งนักศึกษาและบุคลากรตลอดจน
ประชาชนและภาคีเครือขายภาคสวนตางๆ มีความรู ความสามารถในการสรางสรรค ผลิต และใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม วิจารณญาณและ
รูเทาทัน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาภูมิภาคสูระดับสากลและสรางคณุคาสูการพัฒนาอยางยั่งยืน 
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 พันธกิจ 
1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยาง

ทั่วถึงและมีบริการที่มีคุณภาพ  
2. ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหสนับสนุนการผลิตบัณฑิต การวิจัยและ

พัฒนา การบริการวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหมี
ประสิทธิภาพ คุมคาและชาญฉลาด 

3. พัฒนานักศึกษาและบุคลากร ใหมีความรูความสามารถในการสรางสรรค ผลิต และใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
วิจารณญาณและรูเทาทัน 

4. บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหมีความเปนเอกภาพและ
ประสิทธิภาพภายใตหลักธรรมาภิบาล 

5. สนับสนุนการทํ างานในลักษณะภาคี เครือข ายกับภาคส วนต างๆ  เ พ่ือ เ พ่ิม                     
ขีดความสามารถการแขงขันของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศ ตลอดจน
เผยแพรองคความรูแกประชาชน  

 
 

“มหาวิทยาลัยขอนแกน

เปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําแหงเอเชีย

ท่ีนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มาใชในพันธกิจของมหาวิทยาลัย

และสรางปฏิสัมพันธระหวาง

เทคโนโลยีกับสังคม”

วิสัยทัศนวิสัยทัศน

พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ICT

พัฒนาระบบ ICT 

เพื่อสนับสนุนพันธกิจ 

พัฒนานักศึกษาและบุคลากร 

ใหมีความสามารถในการ

สรางสรรค ผลิตและใช 

บริหารจัดการระบบ ICT 

ของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ

1

2

34

5

ทํางานในลักษณะภาคีเครือขาย

และเผยแพรองคความรู

แกประชาชน 

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยขอนแกน

ฉบับที ่2 พ.ศ. 2552-2556
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2. ประเด็นยุทธศาสตร  เปาประสงค ตัวชี้วัด และกลยุทธหลัก 
 
 เพ่ือใหวิสัยทัศนและพันธกิจบรรลุผลจําเปนตองกําหนดประเด็นยุทธศาสตรในแตละดาน
นําไปสูการแปลงแผนสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมซึ่งในแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและ        
การสื่อสาร มหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552-2556 ฉบับน้ีไดกําหนดจําแนกประเด็น
ยุทธศาสตรหลักไว 5 ประเด็น ดังน้ี  
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาโปรแกรมระบบและฐานขอมูลเพ่ือสนับสนุนพันธกิจใหมี
ประสิทธิภาพ และมีเอกภาพทั่วทั้งมหาวิทยาลัย 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนานักศึกษาและบุคลากรใหมีความสามารถในการ
สรางสรรค ผลิตและใชสารสนเทศอยางมีวิจารณญาณและรูเทาทัน 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
มหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การทํางานในลักษณะภาคีเครือขายกับภาคสวนตางๆ เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถการแขงขันของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศ ตลอดจนเผยแพรองคความรูแก
ประชาชน 
  โดยมีรายละเอียดเปาประสงค ตัวชี้วัด และกลยุทธหลักในแตละประเด็นยุทธศาสตร ดังน้ี  
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  

 

 
เปาประสงค 

 
1. ระบบโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สามารถรองรับการ

ดําเนินงานตามพันธกิจไดอยางมีเสถียรภาพ มีศักยภาพทันกับวิวัฒนาการของเทคโนโลยี 
2. ระบบคอมพิวเตอรและหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ที่ทันสมัย ทั่วถึง เพียงพอตอนักศึกษา 

บุคลากรและพันธกิจอ่ืนของมหาวิทยาลัย โดยมุงเนนการใชงานอยางคุมคาและมี
ประสิทธิภาพ 

3. ระบบสารสนเทศที่เปนมาตรฐาน ใชในการอางอิง มีความนาเชื่อถือของขอมูลและทันสมัย                    
มีเสถียรภาพในการทํางาน มีความมั่นคงในเรื่องขอมูลขาวสาร และสามารถเชื่อมโยงกันได
ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย  

 
ตัวชี้วัด 

 
1. มีระบบโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สามารถรองรับการ

ดําเนินงานตามพันธกิจไดอยางมีเสถียรภาพ มีศักยภาพทันกับวิวัฒนาการของเทคโนโลยี 
2. มีระบบคอมพิวเตอรและหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรที่ทันสมัย เพียงพอตอนักศึกษา 

บุคลากรและการดําเนินงานตามพันธกิจ 
3. มีระบบสารสนเทศที่เปนมาตรฐาน ใชในการอางอิง มีความนาเชื่อถือของขอมูลและทันสมัย                    

มีเสถียรภาพในการทํางาน มีความมั่นคงในเรื่องขอมูลขาวสาร และสามารถเชื่อมโยงกันได
ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย  

4. ความพึงพอใจตอการบริการโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ผูใชงาน 
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กลยุทธหลัก    

 
1. สงเสริมพัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ

มหาวิทยาลัยใหครอบคลุมทุกคณะ ศูนย สถาบัน สํานัก และวิทยาเขต 
• สรางระบบเครือขายที่มีความมั่นคงปลอดภัยและมีความเชื่อถือไดสูง ใหบริการไดอยาง

มีประสิทธิภาพ  
• พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสราง

นวัตกรรมและการบริการใหมๆ บนระบบเครือขาย 
• สงเสริมการใชและการเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2. สนับสนุนการใชโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู และ
การปฏิบัติงาน ตามความตองการและความจําเปนอยางมีประสิทธิภาพ 
• จัดหาระบบคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณที่ มีประสิทธิภาพ ใชบริหารจัดการอยาง

เหมาะสมและคุมคา ทั้งในระดับหนวยงานและสวนกลาง  
• พัฒนาและปรับปรุงหนวยบํารุงรักษาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารใหมีประสิทธิภาพในการใหบริการมากขึ้น 
• จัดหาและทดแทนระบบคอมพิวเตอรสําหรับบุคลากรตามความจําเปนในภารกิจ 
• จัดโครงสรางพื้นฐานที่เอ้ือใหนักศึกษาใชคอมพิวเตอรสวนบุคคลไดอยางเพียงพอ เชน 

wireless Lan  
• จัดหาระบบซอฟตแวร เครื่องมือ อุปกรณ และสนับสนุนการพัฒนาซอฟตแวรเพ่ือการ

บริหารจัดการและการใหบริการทางการศึกษา 
• จัดหาซอฟตแวรพ้ืนฐานใหบริการในมหาวิทยาลัยอยางทั่วถึง พอเพียงและมีคุณภาพ 
• จัดหาโครงสรางและระบบคอมพิวเตอร เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 
• จัดหาโครงสรางและระบบคอมพิวเตอร เพ่ือสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 
• จัดหาโครงสรางและระบบคอมพิวเตอร เพ่ือสนับสนุนการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
• จัดหาโครงสรางและระบบคอมพิวเตอร เพ่ือสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

3. พัฒนาระบบการบริการอินเตอรเน็ตกับมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ              
โดยเปนโหนดแมขายใหกับสํานักงานบริหารเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการศึกษา (UniNet) ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ  
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ประเด็นยุทธศาสตรที ่2  
การพัฒนาโปรแกรมระบบและฐานขอมูลเพื่อสนับสนนุพันธกิจใหมีประสิทธิภาพ 

และมีเอกภาพทั่วทั้งมหาวิทยาลัย 
 

เปาประสงค 
 

1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสื่อการสอน สําหรับการศึกษา ที่สามารถ
สนับสนุนการเรียนการสอนและการเรียนรูไดอยางหลากหลายและเพียงพอ   

2. การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการศึกษา ที่สามารถเขาถึง
กลุมเปาหมายที่หลากหลายไดอยางมีประสิทธิภาพ  

3. ระบบฐานขอมูลการวิจัยและพัฒนา การบริการวิชาการ การบริการสุขภาพ มีความครบถวน 
สมบูรณ ทันสมัย และสะดวกตอการนําไปใชประโยชนไดอยางรวดเร็วและกวางขวาง 
โดยเฉพาะดานการศึกษาและการบริการสังคม  

4. องคความรูและนวัตกรรม ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถเขาสืบคนและเขาถึง
เอกสารฉบับเต็ม ไดโดยสะดวกผานเครือขายสารสนเทศอินเตอรเน็ต  

 
ตัวชี้วัด 

 
1. ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพ่ือการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการและ

วิชาชีพแกสังคม 
2. มีระบบคอมพิวเตอร สื่ออิเล็กทรอนิกสและระบบเครือขายที่พอเพียงและรวดเร็ว                     

ในหองเรียนและหองปฏิบัติการ 
3. อัตราการเขาใชงานของขอมูลที่เผยแพรผานอินเตอรเน็ต  
4. อัตราการเขาใชงาน Digital Library / e-Book  
5. ระดับคะแนนเฉลี่ยของผลสมัฤทธิใ์นการสอบวัดความรูความสามารถทางคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาทีผ่านการทดสอบ 
6. จํานวนรายวิชาในระบบ e-Learning  
7. จํานวนคณาจารยที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารในการเรียนการสอน 
8. อัตราการเขาใชงานระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยและการบริการวิชาการ 
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กลยุทธหลัก 
 

1. มุงพัฒนา Cyber College เพ่ือจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรปริญญาหรือจัดการศึกษา
ตอเน่ือง โดยใชสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา  
• เพ่ิมการใชงานระบบอิเล็กทรอนิกสสําหรับการศึกษา เชน e-Learning 
• พัฒนารายการโทรทัศนเพ่ือการศึกษา 
• จัดใหมีระบบคอมพิวเตอรและชุดอุปกรณเพ่ือการเรียนการสอนเพื่อจัด Virtual 

Classroom และ Virtual Laboratory   
2. สนับสนุนการพัฒนาและการใชสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-Content) เพ่ือการเรียนรูอยางตอเน่ือง

ในรูปแบบที่หลากหลาย เพียงพอกับความตองการและความจําเปนในการจัดการศึกษา 
• จัดหาเครื่องมือและอุปกรณเพ่ือการพัฒนาซอฟตแวรและระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส       

(e-Content) เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
• สงเสริมและรณรงคใหมีการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียน

และการสอนเพิ่มมากขึ้น  
• สงเสริมการนําซอฟตแวรที่ถูกตองตามกฏหมายและซอฟตแวรที่เปนโอเพนซอรสมา

เปนเครื่องมือในการเรียนการสอน และการวิจัยตอยอดในมหาวิทยาลัย 
• สงเสริมการจัดทําและเผยแพรสื่อการเรียนรูตางๆ สําหรับผูดอยโอกาส ผูพิการและ               

ผูสูงอายุ    
• พัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกสและซอฟตแวรที่สนับสนุนการเรียนการสอน 
• สงเสริมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกสที่เหมาะสมกับการเรียนรูในสาระ

วิชาและระดับชั้นตางๆ โดยปรับปรุงสื่อที่มีอยูแลวใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน  
• พัฒนาทักษะการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกสใหกับคณาจารย 
• จัดใหมีการประเมินผลโครงการที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ได

ดําเนินการมาแลว โดยเฉพาะผลที่เกิดแกผูเรียน เพ่ือใชประกอบการพิจารณาในการ
วางแผนการดําเนินงานในระยะตอไป 

3. รณรงคใหมีการใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสและ e-Library ทั้งระดับบัณฑิต มหาบัณฑิตและ
ดุษฎีบัณฑิตเพ่ือใหมีการใชงานที่คุมคา 

4. ปรับปรุงระบบงานสนับสนุนการบริการงานการศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
5. พัฒนาระบบบริการหองสมุดและทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสที่จะมีสวนผลักดันสู

มหาวิทยาลัยแหงการวิจัย  
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6. พัฒนาฐานขอมูลการวิจัย การบริหารจัดการงานวิจัย และฐานขอมูลผูเชี่ยวชาญดานการวิจัย
ของมหาวิทยาลัยและที่เกี่ยวของกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
• พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย 
• ปรับปรุงระบบคลังขอมูลงานวิจัยทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ืออํานวย

ความสะดวกในการบริการสืบคนและการอางอิง 
• ปรับปรุงแหลงขอมูลงานวิจัยในรูปแบบของดิจิตอล (Digital Research Resources) 

7. พัฒนาระบบฐานขอมูลและทรัพยากรการเรียนรูดานการบริการวิชาการ บริการสุขภาพ ใหมี
ความมั่นคงในการเก็บรักษาขอมูลพรอมทั้งมีระบบอัตโนมัติในการทํางานกับฐานขอมูล
กลางของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
• สงเสริมการพัฒนาเนื้อหา(content) ฐานขอมูลและโปรแกรมประยุกตที่จะเปน             

ประโยชนตอการพัฒนาอาชีพและการดํารงชีวิตประจําวันของประชาชนทั่วไป                 
• ประชาสัมพันธและเผยแพรความกาวหนาของระบบบริการสุขภาพของไทยแก                

ชาวตางประเทศในชองทางตางๆ ที่หลากหลายรวมถึงเครือขายดานการทองเที่ยว            
เพ่ือดึงดูดนักทองเที่ยวและสรางความเชื่อม่ันในการใชบริการระบบสุขภาพของไทย 

• นําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาสรางกลไกในการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี 
(share best practice) หรือถายทอดเรื่องราวและประสบการณของผูที่ทําสําเร็จ 
(success stories) อาทิ การใหรางวัล การเผยแพรผลงาน การสนับสนุน การขยายผล 
ฯลฯ ผานเครือขายเว็บไซต 

8. พัฒนาระบบฐานขอมูลสําหรับการสืบคน อางอิง และเผยแพร ผลงานดานศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

9. พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
เกิดความคุมคาและประหยัด  

10. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สงเสริมระบบ PMQA และระบบรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส 
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ประเด็นยุทธศาสตรที ่3 
การพัฒนานักศึกษาและบุคลากร ใหมีความสามารถในการสรางสรรค ผลิตและ

ใชสารสนเทศอยางมีวิจารณญาณและรูเทาทัน 
 

 
เปาประสงค 

 
1. นักศึกษาและบุคลากรมีความรูความสามารถในการสรางสรรค ผลิตและใชเทคโนโลยี

สารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีวิจารณญาณ และรูเทาทัน 
(Information Literacy) 

2. นักศึกษาสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชประโยชนในการเรียน และการเรียนรูดวย
ตัวเอง 

3. บุคลากรในมหาวิทยาลัยทุกคน สามารถเขาถึงและนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชประโยชน
ในการทํางานและการเรียนรู 

4. แหลงขอมูลบนอินเทอรเน็ตสําหรับกลุมเปาหมายที่หลากหลายทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 
และมีเน้ือหาที่เปนประโยชนตอการเรียนรู การงานอาชีพ การดูแลรักษาสุขภาพ การติดตอ
หรือทําธุรกรรมกับมหาวิทยาลัย  

 
ตัวชี้วัด 

 
1. สมรรถนะการใชงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาและบุคลากร 
2. อัตราการเขาใชงานเครือขาย 
3. ความพึงพอใจของผูใชงาน 
4. การไดรับการจัดอันดับหรือการยกยองชมเชย การเผยแพรขอมูลผานสื่ออิเล็กทรอนิกส   

จากองคกรภายนอก 
5. อัตราการมีรายวิชาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
6. มีระบบและกลไกในการสงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมี

ประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีวิจารณาณ และรูเทาทัน 
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กลยุทธหลัก 
 
1. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหนักศึกษามีความรูพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศตาม

ความเหมาะสมของแตละสาขาวิชา 
• ปรับปรุงหลักสูตรผลิตบัณฑิตดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหมีคุณภาพ

และเปนมาตรฐานสอดคลองกับความตองการในการพัฒนาประเทศ 
• พัฒนาหลักสูตรการเรียนรูและการฝกอบรมใหครอบคลุมผูเรียนทุกระดับและประชาชนอยาง

ทั่วถึง (Appropriate Curriculum) 
• สงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนฐาน 
• ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับโดยใหความสําคัญกับการเรียนการสอนที่

เนนการพัฒนาความสามารถในการคิด วิเคราะหและการแกปญหา โดยการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนเครื่องมือ 

2. พัฒนาและสงเสริมนักศึกษามีความรูความสามารถ ทักษะ ในการประยุกตใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อกระบวนการเรียนรู การทํางานและการสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพและสามารถแสวงหาความรูตางๆได  
• พัฒนาระบบการฝกอบรมในลักษณะ Competency-based training โดยเนนการพัฒนา

ความรู และทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งในสวนที่เปนการรู 
เทคโนโลยี (ICT literacy) และการรูสารสนเทศ (Information literacy) ที่จําเปนในการ
ปฏิบัติงาน 

• กําหนดใหนักศึกษาเขารับการพัฒนาความรูและทักษะทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศตามเกณฑของมหาวิทยาลัย 

• พัฒนาระบบและกลไกในการประเมินสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ               
การสื่อสารของนักศึกษา 

• เพ่ิมศักยภาพนักศึกษาในการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหมๆ อยางตอเน่ือง 
(Train the Trainer) เพ่ือใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

3. พัฒนาคณาจารยและบุคลากรใหมีความรู ทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ            
การสื่อสารสามารถประยุกตใชซอฟตแวรสําเร็จรูปในการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี 
• กําหนดนโยบาย แนวทางและมาตรการในการสงเสริมใหบุคลากรโดยเฉพาะอยางยิ่ง

คณาจารย รวมพัฒนาและผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกสเพ่ือการเรียนรูที่ไดมาตรฐาน  
• พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตาม

ความตองการของบุคลากร ตามองคความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหมๆ ที่สอดคลองกับ
ความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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• พัฒนาระบบการฝกอบรมในลักษณะ Competency-based training โดยเนนการพัฒนา
ความรู และทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งในสวนที่เปนการรู 
เทคโนโลยี (ICT literacy) และการรูสารสนเทศ (Information literacy) ที่จําเปนในการ
ปฏิบัติงาน 

• พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของทั้งผูพัฒนาระบบ ผูดูแลระบบและผูใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อการจัดกระบวนการเรียนรูอยางตอเน่ืองและมีความรูความสามารถ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามมาตรฐานที่กําหนด  

• พัฒนาสมรรถนะบุคลากรผูดูแลระบบ และนักพัฒนาระบบ ใหมีทักษะการใชเครื่องมือ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด เนนการพัฒนา
ตนเองอยางตอเน่ือง 

• จัดใหมีกลไกการผลักดันใหเกิดการพัฒนาบุคลากรเพื่อใหมีความรูความสามารถและ
ทักษะที่สอดคลองกับมาตรฐานของตําแหนง รวมถึงการนําความรูน้ันไปใชประโยชนใน
การบริหาร  การปฏิบัติงานและบริการประชาชน 

• ปรับปรุงระบบและกลไกในการประเมินสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ              
การสื่อสารของบุคลากร 

4. สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยทําการวิจัยและพัฒนาในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารหรือเทคโนโลยีใหมๆ เพ่ือสรางองคความรูใหมากขึ้น 

5. สงเสริมนักศึกษาและบุคลากร ใหมีความรูความเขาใจในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. สนับสนุนการเผยแพรองคความรูและนวัตกรรม ผลงานทางวิชาการ ผาน website  
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ประเด็นยุทธศาสตรที ่ 4  
การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย 

ใหมีประสิทธิภาพ 

 

 
เปาประสงค 

 
1. นโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยมีความเปนเอกภาพ 
2. การกํากับดูแล การใชงาน ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนไปตามกฎหมาย

และความมั่นคงของรัฐ 
3. ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
4. การทํางานแบบเครือขายและการพัฒนาขีดความสามารถการแขงขันของจังหวัด กลุมจังหวัด 

และประเทศ 
 

ตัวชี้วัด 
 

1. ระดับความสําเร็จของนโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยที่
มีเอกภาพ 

2. ระดับความสําเร็จของการกํากับดูแล การใชงาน ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เปนไปตามกฎหมายและความมั่นคงของรัฐ 

3. ระดับความสําเร็จของระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
4. ระดับความสําเร็จของการทํางานแบบเครือขายและการพัฒนาขีดความสามารถการแขงขัน

ของจังหวัด กลุมจังหวัด และประเทศ 
5. ความพึงพอใจของผูใชงาน 
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กลยุทธหลัก 
 

1. พัฒนานโยบายและแนวทางปฏิบัติดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
มหาวิทยาลัยที่เปนเอกภาพ 
• จัดสรรงบประมาณดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหสอดคลองกับทิศทาง

และแนวทางที่กําหนดในแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
• กําหนดมาตรฐานการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการใหบริการ

ของมหาวิทยาลัย 
• พัฒนาระบบการวัดและประเมินประสิทธิผลในการใชโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย 
• สงเสริมและกํากับดูแลการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหเปนไปตาม

กฎหมายที่เกี่ยวของ  
2. สงเสริมการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหถูกตองตามกฎหมาย 

• กําหนดและควบคุมมาตรฐานการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนา การบริการวิชาการและวิชาชีพ การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที ่ 5  
การทํางานในลักษณะภาคีเครือขายกับภาคสวนตางๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ  

การแขงขันของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศ  
ตลอดจนเผยแพรองคความรูแกประชาชน 

 
 

เปาประสงค 
 

1. การทํางานแบบเครือขายและการพัฒนาขีดความสามารถการแขงขันของจังหวัด                  
กลุมจังหวัด และประเทศ 

2. ประชาชนมีความรูความสามารถในการสรางสรรคและใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมี
ประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีวิจารณญาณ และรูเทาทัน (Information Literacy) 
เพ่ือประโยชนในการทํางานและการเรียนรูดวยตนเองตลอดชีวิต 

 



แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552-2556 

หนา 27 
 

ตัวชี้วัด 
 

1. ระดับความสําเร็จของการทํางานแบบเครือขายและการพัฒนาขีดความสามารถการแขงขัน
ของจังหวัด กลุมจังหวัด และประเทศ 

2. ความพึงพอใจของภาคีเครือขาย 
3. จํานวนความเครือขายและความรวมมือ 
4. ความพึงพอใจของประชาชนตอประโยชนจากการบริการ 

 
กลยุทธหลัก 

 
1. พัฒนาความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหกับประชาชน  
2. สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลวิชาการและบุคลากรที่มีความชํานาญทั้งในหนวยงานภาครัฐ  

ภาคเอกชนและระดับนานาชาติ รวมทั้งสรางเครือขายความรวมมือระหวางหนวยงานภาครฐั 
ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาทั้งในและตางประเทศเพื่อใหสามารถใชทรัพยากรทาง  
ดาน ICT รวมกัน (External partnership/Exchange) 

3. พัฒนาเครือขายสถานศึกษาและความรวมมือกับชุมชนเพ่ือสรางความรวมมือในการพัฒนา
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู 

4. สงเสริมเครือขายความรวมมือกับองคกรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

5. สงเสริมสนับสนุนใหมีความรวมมือระหวางองคกรภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา 
ในการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ (ICT Scholarship & Partnership) 
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บทที่  3 
การแปลงแผนสูการปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล 

 
 
การแปลงแผนสูการปฏิบัติ 

ในการแปลงแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 
2 พ.ศ. 2552-2556 ไปสูการปฏิบัติเพ่ือใหเกิดผลสําเร็จดังที่ไดตั้งเปาหมายไวน้ัน จําเปนอยางยิ่งที่
จะตองมีระบบการบริหารจัดการและการติดตามประเมินการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยไดกําหนดใหมีลําดับชั้นของโครงสรางในการบริหาร
จัดการ คือ การแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนคณะกรรมการระดับสูงของมหาวิทยาลัย ซ่ึงไดกําหนดบทบาทและหนาที่
ไวดังตอไปน้ี 

1. จัดทําแผนแมบทและแผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
ขอนแกน 

2. กําหนดมาตรฐานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
3. เสนอ ระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
4. การกํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการดําเนินการตางๆ  ภายใตแผนแมบทฯ 
5. การกํากับดูแลใหมีการดําเนินการตามนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ 

รวมถึงการประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย 
6. การแตงตั้ง คณะทํางาน  อนุกรรมการ กรรมการ ที่ปฏิบัติงานภายใตคณะกรรมการ 

นโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยเปนตัวแทนจากคณะ
และหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ 

7. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 

 นอกจากนี้การแตงตั้งคณะกรรมการ คณะทํางาน หรือการจัดกลุมของผูมีสวนไดสวนเสีย 
และมีหนาที่ เกี่ยวของโดยตรงในหนวยงานหลักที่กํ าหนดในแผนหรืองบประมาณ  เชน 
คณะกรรมการวางแผนและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแกน หรือคณะทํางานของกองแผนงาน  
กับนักวิเคราะหนโยบายและแผน  โดยจัดใหมีการประชุมเพ่ือการกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานใน
การจัดลําดับความสําคัญในการผลักดันกลยุทธและโครงการใหสอดคลองกับกรอบระยะเวลาในแผน 
และการจัดทํา Milestone ของโครงการตางๆ 
 การบริหารจัดการแผนแมบทฯ  ภายใตกรอบของคณะกรรมการ คณะทํางานตางๆ               
มีศูนยคอมพิวเตอรเปนกรรมการและเลขานุการ หรือเปนผูรวมรับผิดชอบหลักในการประสานแผนฯ  
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โดยใหคณะวิชาและหนวยงานดําเนินการในการจัดทําหรือปรับแผนยุทธศาสตรหรือแผนปฏิบัติ
ราชการหรือแผนความตองการครุภัณฑดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใหสอดคลองกับ
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือใหมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันและเปน
เอกภาพทั่วทั้งมหาวิทยาลัย 
 นอกจากนี้กลไกในการจัดสรรงบประมาณทั้งงบประมาณแผนดินและงบประมาณ             
เงินรายไดของคณะวิชาและหนวยงานจะตองสอดรับและเปนธรรม มีเหตุผลที่สามารถอธิบายได 
ตามหลักธรรมาภิบาล ภายใตหลักแนวคิดการมีสวนรวม และหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
กรอบงบประมาณดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
 มหาวิทยาลัยขอนแกนไดกําหนดกรอบการใชจายงบประมาณประจําปทั้งงบประมาณ
แผนดินและงบประมาณเงินรายได ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551-2554 ซ่ึงในการแปลงแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552-2556 สูการ
ปฏิบัติ โดยผานการจัดงบประมาณเพื่อจัดทําเปนแผนปฏิบัติราชการประจําปน้ัน มหาวิทยาลัยมี
แนวคิดในการจัดวงเงินงบประมาณดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอัตรารอยละ 3 ของ
วงเงินงบประมาณในแตละป ดังน้ี 
 

 หนวย : ลานบาท ( ทศนิยม 4 ตําแหนง ) 
งบประมาณตาม 

ประเด็นยทุธศาสตร 2551 2552 2553 2554 

 - รวมงบประมาณ 7,746.0848 8,912.6616 8,928.8081 9,281.1898 

 - งบประมาณแผนดิน 3,210.5241 3,240.9125 3,955.6759 4,073.3373 

 - งบประมาณเงินรายได 4,535.5607 5,671.7491 4,973.1322 5,207.8525 

กรอบงบประมาณดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร 

232.3825 267.3798 267.8642 278.4357 

 

  
 
 
 
   
 
 



แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552-2556 

หนา 31 
 

การติดตามประเมินผล 
 การประเมินผลการแปลงแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปสูการปฏิบัติน้ัน 
เปนการผนวกเปนสวนหนึ่งของระบบประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย จะตองสอดคลองกับ
ยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการ ที่กําหนดไววาไดมีการดําเนินการไปอยางไรและตรงตามตัวชี้วัด        
มากนอยเพียงใด โดยคณะวิชาและหนวยงานที่เกี่ยวของตองมีสวนในการพัฒนาระบบการติดตาม
ประเมินผล ภายใตกรอบความสัมพันธเชื่อมโยงของเปาหมาย ยุทธศาสตรและหนวยงานที่กําหนด
ไวอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางในการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลดังน้ี 

1. การกําหนดตัวชี้วัดเพื่อเปนเครื่องมือที่บงบอกถึงความสําเร็จและผลกระทบของ         
การดําเนินการตามแผนแมบทฯ เพ่ือใชประโยชนในการติดตามประเมินผล โดยอยางนอยควรมี
ตัวชี้วัดใน 3 ระดับ ไดแก การวัดผลกระทบสุดทายของการพัฒนา (outcome) การวัดประสิทธิผล
ของยุทธศาสตรการพัฒนา (output) และการวัดประสิทธิภาพขององคกร/หนวยงานที่เกี่ยวของใน
การนําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปปฏิบัติ 

2. จัดทําฐานขอมูลรายการดัชนีชี้วัดหลักของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ          
การสื่อสารของมหาวิทยาลัย (ICT core indicators) และตัวชี้วัดความสําเร็จของการพัฒนาในระดับ
คณะวิชาและระดับหนวยงานรวมทั้งการสรางเครือขายเชื่อมโยงฐานขอมูลโดยกําหนดใหหนวยงาน
ที่ รับผิดชอบแตละ ดัชนีปรับปรุงขอ มูลใหทันสมัยตลอดเวลาและเชื่ อมโยงขอ มูลไปยั ง                   
ศูนยคอมพิวเตอรและกองแผนงาน เพ่ือเผยแพรใหคณะวิชาและหนวยงาน ตลอดจนประชาชนทั่วไป
รับทราบทั่วไปรวมทั้งใหมีการศึกษาติดตามการพัฒนาดัชนีดังกลาวอยางตอเน่ือง เพ่ือปรับปรุง
รายการ รวมทั้งการใหคํานิยามดัชนีชี้วัดใหเหมาะสมอยูตลอดเวลา 

3. จัดทําฐานขอมูลและจัดเก็บรายงานดัชนีชี้วัดของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับคาใชจาย
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คาใชจายหองสมุดเพื่อการสะทอนการพัฒนาดาน
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย (ฐานขอมูลการจัดเก็บและรายงานผลตัวชี้วัดที่ 18 ของการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ) 

ทั้งนี้ใหหนวยประสานงานกลางของมหาวิทยาลัยคือกองแผนงาน ใหเปนหนวยงานหลักใน
การสรางและพัฒนาตัวชี้วัดตลอดจนถึงการจัดวางระบบฐานขอมูลดังกลาวรวมกับศูนยคอมพิวเตอร
และสํานักประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือใหไดฐานขอมูลที่มีมาตรฐานเดียวกันและ         
กองแผนงานจะเปนหนวยงานรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลโดยจะมีการติดตาม
ความกาวหนา (Monitoring) ของการดําเนินการตามกลยุทธและโครงการทุกป และมีการประเมินผล
อยางเปนระบบ (Evaluation) ในชวงครึ่งแผนซึ่งผลที่ไดจากการติดตามและประเมินผลนี้ จะได
นําไปใชในการพิจารณาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการหรือปรับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารตลอดจนแผนปฏิบัติการของคณะวิชาและหนวยงานใหมีความเหมาะสมและ
สอดคลองกับสภาวการณตอไป  
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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กระบวนการการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน  ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552-2556 

 

 
การเตรียมการในการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 2              
พ.ศ. 2552-2556 

มหาวิทยาลัยขอนแกนไดออกคําสั่งที่ 999/2550 เม่ือวันที่ 15 มีนาคม 2550 แตงตั้ง
คณะกรรมการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฉบับที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแกน             
พ.ศ. 2550 -2554 โดยใหทําการวิเคราะหและจัดทําแผนที่รองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
สังคม และเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นทั้งภายในประเทศและในระดับนานาชาติ และคํานึงถึงแนวทางการ
พัฒนาประเทศในภาพรวมตามที่กําหนดในแผนระดับชาติตางๆ เชน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) และกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT 2010) เพ่ือให
เปนแผนประสานงานดานการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยที่มี
สาระสําคัญหลายประการที่สะทอนใหเห็นความตอเนื่องทางนโยบายจากแผนฉบับเดิมควบคูไปกับ
การกําหนดนโยบายใหมและการปรับใหมีจุดเนนในบางเรื่องที่เดนชัดขึ้นจากแผนฯ ฉบับแรก เพ่ือ
ตอบรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคมที่เปนทั้งโอกาสและความทาทาย และ
ในขณะเดียวกัน เพ่ือมุงแกไขสวนที่ยังเปนจุดออน และตอยอดสวนที่เปนจุดแข็ง เพ่ือใหสามารถใช
ประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด อันจะชวยนําไปสูการบรรลุเปาหมายของการพัฒนาประเทศตามที่กําหนดใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดในที่สุด 
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การประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนแมบทฯ ครั้งที่ 1 (19 มีนาคม 2550) 
คณะกรรมการจัดทําแผนแมบทฯ ฉบับที่ 2 ไดประชุมเพ่ือกําหนดแนวทางการปฏิบัติ     

ในการจัดทําแผนเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2550 เพ่ือกําหนดแนวทางการศึกษาทบทวนนโยบายและ
แผนระดับชาติและระดับกระทรวงในดานตางๆ ที่เกี่ยวของโดยเฉพาะการอุดมศึกษา เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ภายใตกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 
2550-2554 กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ พ.ศ. 2544-2553 ของประเทศไทย (IT 2010)   
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551-2565 เพ่ือใชเปนขอมูลกรอบแนวคิดใน
การระดมสมองของผูเกี่ยวของจากคณะ/หนวยงาน 

 

การประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนแมบทฯ ครั้งที่ 2 (27 มีนาคม 2550) 
เม่ือวันที่ 27 มีนาคม 2550 คณะกรรมการฯ ใชขอมูลกรอบแนวคิดที่ไดจากผลการประชุม

ครั้งที่ 1 และการศึกษาวิเคราะห SWOT เพ่ือเตรียมการระดมสมองของผูเกี่ยวของจากคณะ/
หนวยงานในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การประชุมสมัมนาเชิงปฏบิัติการ (5 เมษายน 2550) 

เม่ือวันที่ 5 เมษายน 2550 คณะกรรมการฯ ไดมีการเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการขอมูลโดย
อาศัยกรอบแนวคิดและการศึกษาวิเคราะห SWOT เพ่ือระดมสมองของผูเกี่ยวของจากคณะ/
หนวยงานในการกําหนดแผนงานกิจกรรม โครงการที่เกี่ยวของยกเปนรางประกอบยุทธศาสตรตาม
ประเด็นยุทธศาสตรและเปาหมายทางดาน ICT 
 
การระดมสมองเพื่อยกรางแผนแมบทฯ  (12 มิถุนายน 2551) 
 คณะกรรมการฯ ไดมีการเชิญประชุมระดมสมองจากการประมวลสรุปรวบรวมขอมูลจากการ
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพ่ือระดมสมองยกเปนรางแผนยุทธศาสตรดาน ICT 
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แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552-2556 
 

หนา 38 
 

การประชุมรบัฟงความคดิเห็นสาธารณะ  (17 กันยายน 2551) 
 มหาวิทยาลัยไดเชิญองคกร หนวยงาน คณะ/หนวยงาน และผูมีสวนไดสวนเสียทั้งจาก
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือประชุมรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอรางแผนแมบทฯซึ่ง   
ผลจากการประชุมทําใหเกิดการมีสวนรวมอยางครบถวนสมบรูณตั้งแตขั้นตอนการวางแผนที่ไดให 
ผูมีสวนไดสวนเสียเขามารวมเสนอแนะยกรางแผนฯ จนกระทั่งรางแผนฯ ใกลเสร็จสมบรูณก็ไดให
คําแนะนําในการปรับปรุงอีกครั้งหน่ึงซึ่งผลจากการประชุมทําไหไดขอมูลที่เปนประโยชนในการ
ปรับปรุงรางแผนฉบับสมบรูณและเพื่อเสนอตอที่ประชุมคณบดีและที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
การอนุมัติใหใชรางแผนแมบทฯ ตอไป 
 
การเสนอแผนแมบทฯ ตอที่ประชุมคณบดีและที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
 จากการประชุม การระดมสมองจากทุกภาคสวนของมหาวิทยาลัยขอนแกน การวิเคราะห 
สังเคราะหขอมูลสารสนเทศตางๆ ของคณะกรรมการจัดทําแผนแมบทฯ จึงไดรับการปรับปรุงใหเปน
แผนฉบับสมบูรณ เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําศูนยคอมพิวเตอร เม่ือวันที่ 25 กันยายน 
2551 และนําเสนอที่ประชุมคณบดีในคราวประชุมครั้งที่ 21/2551 เม่ือวันที่ 12 ธันวาคม 2551 โดย
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักการตามที่เสนอและมอบใหรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ              
รับขอคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาปรับปรุงแกไขและใหนําเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการนโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยขอนแกน                   
กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแกนตอไป 
 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 
2552-2556 ไดรับการปรับปรุงแกไขและไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยขอนแกน เม่ือวันที่ 16 กุมภาพันธ 2552 
และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกนมีมติใหความเห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ 3/2552                 
เม่ือวันที่ 4 มีนาคม 2552 โดยมหาวิทยาลัยขอนแกนจะเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการ                   
การอุดมศึกษาและกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอไป 
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ปจจัยนําเขา (input) กระบวนการ (process) ผลที่ไดรับ (output)

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ออกคําสั่งท่ี 999/2550 

แตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2550-2554

(15 มีนาคม 2550)

ศึกษาทบทวนนโยบายและแผนระดับชาติ-
กระทรวงในดานตางๆ

ท่ีเกี่ยวของโดยเฉพาะการอุดมศึกษา
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับท่ี 10 พ.ศ. 2550-2554

กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ
พ.ศ. 2544-2553 ของประเทศไทย (IT 2010)

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป
ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2551-2565

ยกรางกรอบเพื่อกําหนดแนวทางสํารวจ
ความตองการของคณะวิชาและหนวยงาน

ศึกษาวิเคราะห SWOT 
(จุดแข็ง จุดออน โอกาส ภาวะคุกคาม) 

ในการพัฒนาดาน ICT ของมหาวิทยาลัยขอนแกน

กรอบแนวทางการจัดทําแผนและผลการวิเคราะห
SWOT ในการพัฒนา ICT มหาวิทยาลัยขอนแกน

การระดมสมองเพื่อการยกรางแผนแมบทฯ
รวม 2 ครั้ง (19 มีนาคม 2550, 27 มีนาคม 2550)

ผลการดําเนินงานตามแผนแมบท ICT 
ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2547-2550

ผัง SWOT ท่ีจัดลําดับความสําคัญและ
ขอมูลท่ีเกี่ยวของในการกําหนดกลยุทธ

การระดมสมองเพื่อการยกรางแผนแมบทฯ
Alpha version (12 มิถุนายน 2551)

รางวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ
และโครงการจากขอเสนอของคณะวิชา/หนวยงาน

การประชุมรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ
 รางแผนแมบทฯ (17 กันยายน 2551)

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาดาน ICT 
ในแผนแมบทฯ

การประชุมคณะกรรมการเพื่อปรับปรุง
แผนแมบทฯ ฉบับราง Beta version

นําเสนอแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร มหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี 2 
พ.ศ. 2552-2556 ตอที่ประชุมคณบดี

(19 ธันวาคม 2551)

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี 2 

พ.ศ. 2552-2556 

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือเสนอโครงการพัฒนาของคณะ/หนวยงาน

(5 เมษายน 2550)

 
 

ภาพแสดงกระบวนการจัดทํารางแผนแมบทฯ 
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การวิเคราะหปจจัยแวดลอม 
 

ในการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยขอนแกน            
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552-2556 ไดสรุปผลการวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส ภาวะคุกคาม ตอการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยผลการวิเคราะห
สภาพแวดลอมจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภาวะคุกคาม (SWOT Analysis) ของการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหนวยงาน  เปนการพิจารณาสภาวะแวดลอมและตัวแปร
ภายในของหนวยงาน ทั้งจุดแข็ง จุดออน และสภาวะแวดลอม ตัวแปรที่อยูภายนอกมหาวิทยาลัย  ที่
เปนทั้งโอกาส และภาวะคุกคาม ซ่ึงลวนแตมีผลกระทบตอการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของมหาวิทยาลัย  สภาวะแวดลอมภายนอกและภายใน อันมีอิทธิพลสูงตอการพัฒนา ICT 
ของมหาวิทยาลัยดังตอไปน้ี 
 
จุดแข็ง  

1. มีการเชื่อมตอระบบโครงสรางพื้นฐานของระบบเครือขายคอมพิวเตอรทั้งแบบใชสายนํา
สัญญาณและแบบไรสายและมีระบบการสื่อสารที่ดี  มีโครงขายหลัก (Backbone) ครอบคลุม
ทุกหนวยงาน และมีการพัฒนาเทคโนโลยีอยางตอเน่ือง 

2. ผูบริหารมีความตระหนักถึงความสําคัญของ ICT และมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาอยาง
ตอเน่ืองและชัดเจนในทุกดานไมวาจะเปนดานบคุลากร วัสดุ ครุภัณฑ  

3. มีบุคลากรผูปฏิบัติงานดาน ICT ที่มีความรูความสามารถเหมาะสมกับภาระหนาที่ และมี
ความเขมแข็งตั้งใจในการทํางาน และมีการทํางานเปนทีม 

4. มีการพัฒนาดาน ICT แกบคุลากรทุกกลุมและทุกระดบัอยางตอเน่ือง 
5. มีหนวยงานรับผิดชอบดาน ICT ในมหาวทิยาลัยดานตางๆ หลายหนวยงานและมีระบบการ

ประสานงานที่ดี 
6. มีศักยภาพในการผลิต Digital Content และสื่อการเรียนรูตางๆ 
7. มีกฎระเบียบที่สนุบสนุนและสงเสริมการพัฒนาและประยุกตการปฏบิัติงานดาน ICT อยาง

ชัดเจน 
 

จุดออน 
1. งบประมาณสนับสนุนดาน ICT เพ่ือพัฒนาการศึกษาไมเพียงพอและไมสมดุลกับความ

ตองการพัฒนาเพื่อเสริมสรางศักยภาพของมหาวิทยาลัย 
2. บุคลากรที่มีขีดความสามารถสูงที่จะเปนผูชี้นําทางดาน ICT ของมหาวิทยาลัยมีจํานวนไม

เพียงพอ และการพัฒนาบุคลากรดานนี้จําเปนตองมีคาใชจายในการลงทุนสูง 
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3. บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ไมใชผูปฏิบัติงานดาน ICT โดยตรงจําเปนตองมีการพัฒนา
ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานที่เหมาะสม รวมทั้งตองมีการปรับปรุง
ระบบงานเพื่อใหสามารถใชเทคโนโลยีไดอยางเต็มประสิทธิภาพ  

4. การบริหารจัดการโครงการดาน ICT ของมหาวิทยาลัยในภาพรวมไมมีเอกภาพ  เน่ืองจากมี
โครงการตางๆ กระจายไปตามคณะหนวยงาน  และไมมีกลไกบังคับใชแผนแมบทฯ เพ่ือให
มีทิศทางเดียวกัน  ยังไมมีการบูรณาการแผนงาน โครงการดาน ICT ของคณะหนวยงาน 

5. ระบบงานตางๆ ของมหาวิทยาลัยกระจัดกระจายแยกสวน  การบูรณาการระบบและขอมูล
ยังไมประสบความสําเร็จในชวงที่ผานมา 

6. ไมมีงานวิจัยสถาบันเพ่ือเปนฐานขอมูลรองรับในการบริหารจัดการระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรและการสื่อสารใหมีประสิทธิภาพตรงตามความตองการใชงานของผูใชงาน  

7. จํานวน Digital Content ยังมีนอยเม่ือเทียบกับรายวิชาที่เปดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัย 

8. โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสเพ่ือพัฒนาทางดานการศึกษายังมีจํานวนนอย 
 

โอกาส 
1. ประเทศไทยมนีโยบายพัฒนาไปสูสังคมฐานความรู ทําใหมีความตองการ content เพ่ือการ

เรียนรูมากขึ้น 
2. แนวโนมความตองการขอมูลและสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสเพ่ิมขึ้น จึงเปนโอกาสตอการ

พัฒนาการใหบริการโครงสรางพื้นฐานดาน ICT  
3. การเรียนรู ICT พ้ืนฐานมีมากขึ้นในคนทุกระดับสงผลตอบทบาททางดาน ICT ที่มากขึ้น

ภาครัฐและเอกชนมีความตื่นตัวในการใช ICT เพ่ือการบริหารจัดการองคกร 
4. การเชื่อมโยงเครือขาย ICT มีมากขึ้น กวางขวางขึ้น  และมีความนาเชื่อถือจากความมี

เสถียรภาพของระบบมากขึ้น 
5. สามารถใชประโยชนจากการหลอมรวมระหวางเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรคมนาคม การ

แพรภาพและเสียง ในการใหบริการและการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน ICT 
6. มหาวิทยาลัยมีที่ตั้งตั้งอยูศนูยกลางของอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง และเปนแหลงศูนยกลางที่

สามารถเขาถงึไดงายจากภายนอกโดยทางกายภาพ 
7. การมียุทธศาสตรการพัฒนาดาน ICT ของประเทศในทกุระดับทําใหเสริมบทบาทการพัฒนา

ใหเปนไปอยางมีทิศทางที่เหมาะสมประสานสอดคลองกันในทุกดาน 
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ขอจํากัด 
1. ขอจํากัดในเรื่องของงบประมาณโดยรวมที่สงผลตองบประมาณดาน ICT และนโยบายการ

จํากัดกําลังคนภาครัฐที่เปนปญหาตอดานบุคลากร ICT  
2. การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดาน  ICT มีสูงและรวดเรว็มาก  ประกอบกับการลงทุนดานนี้มี

มูลคาสูง  อาจสงผลเสียทางเศรษฐกิจเรือ่งของความคุมคาในการลงทุน 
3. คูแขงขันที่สําคัญของมหาวิทยาลัยที่พัฒนาศักยภาพดาน ICT มากขึ้นทั้งจากภายนอกและ

ภายในประเทศ  สงผลตอการรับนักศึกษาที่มีคุณภาพเขาศึกษา 
4. ความตระหนักถึงผลกระทบดานลบของเทคโนโลยี ICT ยังมีไมเพียงพอที่จะบริหารความ

เสี่ยงที่เกิดจากผลกระทบดังกลาว 
5. หนวยงานของรัฐในประเทศไทยยังมีความตระหนัก IT Government ในระดับนอย 
6. อาชญากรรมอิเล็กโทรนิกสและการรบกวนระบบ ICT มีเพ่ิมมากขึ้น  ทําใหเกิดสูญเสียทั้ง

ทางตรง  และการลงทุนในการปองกันแกไขปญหาดังกลาว 
7. ปริมาณขยะอิเล็กโทรนิกสที่เพ่ิมขึ้นตามปริมาณการใช ICT ในที่น้ีหมายถึงทั้งขยะที่เปน

ชิ้นสวนและขยะที่เปนขอมูล สารสนเทศที่ไมพึงประสงคในระบบ 
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ทิศทางการพัฒนาดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 
แผนยุทธศาสตรการบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550-2553 

แผนยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกนฉบับน้ีเปนแผนแมบทการบริหาร
จัดการระยะ 4 ป  ที่ไดจัดทําบนขอมูลจากการประมวลสภาพปจจุบันและการประเมินมหาวิทยาลัย  
การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส ภาวะคุกคามและประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 
3/2549  เรื่อง  นโยบายและพันธกิจในการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550-2554 โดยจาก
แผนฯ ดังกลาว ไดกําหนดกลยุทธการบริหารมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของกับดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารไวดังแสดงในตารางตอไปน้ี 

 
ประเด็นยุทธศาสตร เปาหมายหลัก กลยุทธ 
1.การผลิตบัณฑิตและ
พัฒนานักศึกษาที่มุง
สงเสริมศักยภาพให
เปนบัณฑิตที่พึง
ประสงค 

1.1 มีบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ
เฉพาะ โดดเดน เปนเอกลักษณ
ของมหาวิทยาลัยขอนแกนตรง
กับความตองการของสังคม 
(Graduate’s identity) 

• พัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศของ
นักศึกษา โดยกําหนดใหนักศึกษาเขารับการ
พัฒนาความรูและทักษะทางคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑของ
มหาวิทยาลัย 

 1.4 การจัดการศึกษาสู
กลุมเปาหมายที่หลากหลาย 
(Education for all) 

• จัดตั้ง Cyber College เพ่ือจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรปริญญาหรือจัดการศึกษา
ตอเนื่อง โดยใชส่ือเทคโนโลยีทางการศึกษา 
เชน E-Learning, โทรทัศนเพ่ือการศึกษา 

• พัฒนาระบบบริการหองสมุด และทรัพยากร
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกสที่จะมีสวนผลักดันสู
มหาวิทยาลัยแหงการวิจัย 

2.การวิจัยและพัฒนาที่
สรางองคความรูใหเพ่ิม
ศักยภาพและขีด
ความสามารถในการ
แขงขัน 

2.1 ผลงานวิจัยที่ตอบสนอง
ปญหาของชุมชน สังคม และ 
อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 
(Research impact) • พัฒนาฐานขอมูลการวิจัยและฐานขอมูล

ผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยและ
ที่เกี่ยวของกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมี
ระบบการสังเคราะหงานวิจัยเพ่ือสรางองค
ความรูใหม 

3.การบริการวิชาการที่
เสริมสรางการพัฒนาที่
ย่ังยืน 

3.1 ผลงานการบริการวิชาการ
ที่มีผลกระทบตอชุมชน 
(Impact on community) ทั้งใน
แงของการแกปญหาและการ
พัฒนาชุมชน 

• รวบรวมและจัดทําฐานขอมูลแหลงโครงการ
และกิจกรรมการบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาหมายหลัก กลยุทธ 
4. การอนุรักษ พัฒนา 
ถายทอดและฟนฟู
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีและ
วัฒนธรรม ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

4.1 ผลงานดานศิลปะ 
วัฒนธรรม และภูมิปญญา
ทองถ่ินที่เกิดจากการบูรณาการ
การเรียนการสอน การวิจัยและ 
การบริการวิชาการ และ 
การมีสวนรวมของผูเชี่ยวชาญ
ของชุมชน (Community 
integration) 

• จัดทําฐานขอมูลของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในดานประเพณี ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
และสนับสนุนกิจกรรมดังกลาวโดยเฉพาะ
อยางยิ่งการสืบสานวัฒนธรรมทองถ่ิน โดยให
หนวยงาน นักศึกษาและบุคลากรมีสวนรวม  

5.การบริหารจัดการ
องคกรอยางมี
ประสิทธิภาพ 

• ปรับปรุงใหระบบขอมูลเพ่ือการบริหารการ
ตัดสินใจ และการรายงานผลการปฏิบัติงานที่
มีความครอบคลุม ครบถวน ถูกตองและเปน
ปจจุบัน 

 

5.5 มีสารสนเทศที่มีคุณภาพ 
ใชในการตัดสินใจและประเมิน
สถานการณเพ่ือรองรับการ
เปล่ียนแปลง (Information for 
decision support and 
forecasting) 

• พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศและการ
ส่ือสารเพื่อการบริหารจัดการและการวิชาการ 

 
 

ที่มา : แผนยุทธศาสตรการบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแกน 2550 - 2553 
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แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550-2553 
 

 จากกลยุทธการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกนตามแผนยุทธศาสตรการบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ระยะ 4 ปขางตนนั้น การนําแผนดังกลาวไปปฏิบัติไดมีการกําหนดเปน
แผนปฏิบัติการไว ดังปรากฏในแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยขอนแกน พ .ศ . 2550-2553              
โดยมีโครงการที่เกี่ยวของกับดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังแสดงในตารางตอไปน้ี 
 

 

ประเด็น
ยุทธศาสตร 

เปาหมายหลัก โครงการ 

1. โครงการพัฒนาหองสมุดใหเปนหองสมุดที่มีชีวิต เพ่ิม
แหลงสารสนเทศและบริการเชิงรุกที่เขาถึงและตรงกับ
ความตองการของผูใชใหมากยิ่งขึ้น 

1.การผลิตบัณฑิต
และพัฒนานักศึกษา
ที่มุงสงเสริม
ศักยภาพใหเปน
บัณฑิตที่พึงประสงค 

2. พัฒนาระบบการบริการของหองสมุดใหมีคุณภาพที่มุง
สนับสนุนการเรียนรู การวิจัย และการเขาถึงส่ือและ
ฐานความรูอิเล็กทรอนิกส 

 3. พัฒนาหองสมุดอิเล็คทรอนิกส  (e-Library) 

 

1.1 มีบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะเฉพาะ โดดเดน 
เปนเอกลักษณของ
มหาวิทยาลัยขอนแกนตรง
กับความตองการของสังคม 
(Graduate’s identity) 

4. จัดใหมีการทดสอบวัดความรูความสามารถทาง
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ภาษาอังกฤษอยางเปนระบบ 

  5. พัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา โดย
กําหนดใหนักศึกษาเขารับการพัฒนาความรูและทักษะ
ทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑ
ของมหาวิทยาลัย 

  6. สงเสริมการใชผลสัมฤทธิ์ทางทักษะทางคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยีสารสนเทศเปนขอกําหนดในการสําเร็จ
การศึกษา 

  7. สนับสนุนใหมีการออกระเบียนกิจกรรม (Activities 
transcript) 

  8. โครงการพัฒนาฐานขอมูลศิษยเกา 

 9. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศดานวิเทศ
สัมพันธเพ่ือการใชประโยชนในการตัดสินใจและการ
ประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย 

 

1.2 มีหลักสูตรที่สงเสริม
การวิจัยระดับปริญญาเอก 
และความเปนนานาชาติ 
(Study Programs 
enhancing research and 
international) 
 
 

10. โครงการปรับปรุงเว็ปไซตภาษาอังกฤษและภาษาจีน
ของมหาวิทยาลัย 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร 

เปาหมายหลัก โครงการ 

 1.4 การจัดการศึกษาสู
กลุมเปาหมายที่หลากหลาย 
(Education for all) 

11. โครงการพัฒนาสื่อการสอนและการจัดการเรียนการ
สอนดวยระบบ e-Learning 

12. โครงการพัฒนาฐานขอมูลงานวิจัยเพ่ือประโยชนใน
การทํา Citation 

2.1 ผลงานวิจัยที่ตอบสนอง
ปญหาของชุมชน สังคม 
และ อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 
(Research impact) 

13. พัฒนาและปรับปรุ ง ระบบฐานข อมู ลงานวิ จั ย 
โครงการวิจัยและความเชี่ยวชาญของอาจารย /
นักวิจัย 

2.การวิจัยและ
พัฒนาที่สรางองค
ความรูใหเพ่ิม
ศักยภาพและขีด
ความสามารถในการ
แขงขัน  14. พัฒนาระบบสนับสนุนผลงานวิจัยเ พ่ือนําเสนอ

ผลงานวิจัยทาง Internet 
 

3.การบริการ
วิชาการที่เสริมสราง
การพัฒนาที่ย่ังยืน 

3.1 ผลงานการบริการ
วิชาการที่มีผลกระทบตอ
ชุมชน (Impact on 
community) ทั้งในแงของ
การแกปญหาและการ
พัฒนาชุมชน 

15. พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานขอมูลแหลง โครงการ
และกิจกรรมการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 

4. การอนุรักษ 
พัฒนา ถายทอดและ
ฟนฟู
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีและ
วัฒนธรรม  
ภาคะวันออกเฉียง
เหนือ 

4.1 ผลงานดานศิลปะ 
วัฒนธรรม และภูมิปญญา
ทองถ่ินที่เกิดจากการบูรณา
การการเรียนการสอน การ
วิจัยและ 
การบริการวิชาการ และ 
การมีสวนรวมของ
ผูเชี่ยวชาญของชุมชน 
(Community integration) 
 

16. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ ภูมิปญญาและองค
ความรูทองถ่ินและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมกับ
ปราชญชาวบาน 

17. โครงการ  พัฒนาระบบขอมูลเพ่ือการบริหาร (MIS) 
ใหสามารถเชื่อมโยงฐานขอมูลตางๆ ไดอยางทั่วถึง
ในทุกหนวยงาน  

5.การบริหารจัดการ
องคกรอยางมี
ประสิทธิภาพ 

5.5 มีสารสนเทศที่มี
คุณภาพ ใชในการตัดสินใจ
และประเมินสถานการณ
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
(Information for decision 
support and forecasting) 

18. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือขายขอมูล
สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and 
Telecommunication Network) 

 
 

ที่มา : แผนยุทธศาสตรการบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแกน 2550 - 2553 
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ความเชื่อมโยงของแผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552-2556 

 
 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 2 พ.ศ.    
2552 – 2556 ฉบับน้ีจัดทําขึ้นโดยอาศัยกรอบแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับ
ที่ 2 ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556 และ (ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2550-2554 เปนสําคัญ ซ่ึงมีรายละเอียดของความ
เชื่อมโยงจากระดับประเทศมาสูระดับมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

 
แผนแมบทเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร  
(ฉบับท่ี 2) ของประเทศไทย 

พ.ศ. 2552-2556 

(ราง) แผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2550-2554 

แผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี 2 
พ.ศ. 2552-2556 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : การพัฒนา
กําลังคนดาน ICT และบุคคล
ทั่วไปใหมีความสามารถในการ
สรางสรรค ผลิต และใช
สารสนเทศอยางมีวิจารณญาณ
และรูเทาทัน 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : การผลิตและ
เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรบุคคล
ดาน ICT  
(e-Manpower)  
  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : 
การพัฒนานักศึกษาและบุคลากร 
ใหมีความสามารถ ในการ
สรางสรรค ผลิตและใชสารสนเทศ
อยางมีวิจารณญาณและรูเทาทัน 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : การบริหาร
จัดการระบบ ICT ของประเทศ
อยางมีธรรมาภิบาล 

   

ยุทธศาสตรท่ี 3 : การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : การสรางโอกาส 
เพ่ิมขีดความสามารถและยกระดับ
มาตรฐานการเรียนรูดวยส่ือ
อิเล็กทรอนิกส (e-Learning) 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : 
การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : 
การพัฒนาโปรแกรมระบบและ
ฐานขอมูลเพ่ือสนับสนุนพันธกิจให
มีประสิทธิภาพ และมีเอกภาพทั่ว
ทั้งมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารเพื่อสนับสนุนการสราง 
ธรรมาภิบาลในการบริหารและ
การบริการของภาครัฐ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : การเปนผูนําในการ
ใช ICT เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและการ ใหบริการทางการศึกษา  
(e-Management) 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 : 
การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของ
มหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ 
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แผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  
(ฉบับท่ี 2) ของประเทศไทย 

พ.ศ. 2552-2556 

(ราง) แผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2550-2554 

แผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี 2 
พ.ศ. 2552-2556 

ยุทธศาสตรท่ี 5 : ยกระดับขีด
ความสามารถในการแขงขันของ
อุตสาหกรรม ICT เพ่ือสรางมูลคา
ทางเศรษฐกิจและรายไดเขา
ประเทศ 

   

ยุทธศาสตรท่ี 6 : การใช ICT 
เพ่ือสนับสนุนการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันอยาง
ย่ังยืน 
 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 : 
การทํางานในลักษณะภาคี
เครือขายกับภาคสวนตางๆ เพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถ การแขงขัน
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ประเทศ ตลอดจนเผยแพรองค
ความรูแกประชาชน 
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