แผนยุทธศาสตร์ของสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563
บทนา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นสถาบันของรัฐที่ได้รับการยอมรับในการเป็นสถาบันชั้นนา
ของประเทศไทย อันเนื่องมาจากศักยภาพด้านการเรียนการสอน การวิจัยและอื่นๆที่โดดเด่น มีภาระหน้าที่
หลักในการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา โดยมุ่งเน้นภารกิจที่สาคัญ ด้านต่าง ๆ ได้แก่ การจัดการ
ศึ ก ษา การวิ จั ย การบริ ก ารวิ ช าการและการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ในการด าเนิ น ภารกิ จ ดั ง กล่ า ว
จาเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับ ที่จะทาให้ภารกิจบรรลุเป้าหมาย
ตามวิสัยทัศน์ ของสถาบั นบั ณฑิตพัฒ นบริห ารศาสตร์ โดยมีสานักเทคโนโลยี ส ารสนเทศเป็นหน่ว ยงาน
รับผิดชอบในการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในสถาบัน ซึง่ ได้พัฒนาให้อยู่
ในสถานะที่มีเสถียรภาพ ความสะดวกรวดเร็ว ความปลอดภัยและพร้อมใช้งานตลอดเวลา ตลอดจนได้
พัฒนาระบบและบริการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและมีความทันสมัย ในการที่จะให้บริการกับนักศึกษา
อาจารย์ เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการต่าง ๆ
แผนยุทธศาสตร์ของสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2560-2563 ฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทาง
รองรับการพัฒนาด้าน ICT ของสถาบันฯ โดยตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมายและวัตถุประสงค์
ของการดาเนินงานของสถาบันให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ สังคมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
วิสัยทัศน์ : เป็นหน่วยงานให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพระดับสากล
นโยบายคุณภาพของสานัก :
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศดาเนินงานภายใต้นโยบายของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม
และสนับสนุนการดาเนินงานต่างๆ ภายในสถาบันฯ
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศยึดมั่นในการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศตามกรอบระบบบริหาร
คุณภาพ ISO 9001:2015 และมุ่งมั่นในการพัฒนาบริการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึง
พอใจของผู้รับบริการและชื่อเสียงของสถาบันฯ
นโยบายคุณภาพของสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย
 ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีมาตรฐาน
 ปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบบริหาร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ระบบบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อการให้บริการที่ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ
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ดาเนินงานตามกฎ ระเบียบ และข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
กระตุ้นและส่งเสริมคุณภาพการทางานของบุคลากรด้วยเครื่องมือบริหารคุณภาพและการ
สื่อสาร

สานักเทคโนโลยีสารสนเทศได้พัฒนาองค์ประกอบสาคัญในการทางาน บุคลากรของสานักฯ ทุกคน
มีส่วนร่วมและใช้องค์ประกอบสาคัญนี้เป็นแนวทางในการบรรลุคุณภาพการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
- Compliance
ยกระดับมาตรฐานการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศตามข้อกาหนดการบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- Consistency
กาหนดและทบทวนวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพของสานักฯ ที่ตรงตามความต้องการของ
ผู้รับบริการ และดาเนินการให้สาเร็จตามเป้าหมายคุณภาพที่วางไว้
- Efficiency and effectiveness
มุ่งผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
- Performance and Feedback
มีการติดตามผลลัพธ์และผลสะท้อนกลับ และสื่อสารระหว่างกัน
ตัวชี้วัดของสานัก
1. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่ต่ากว่า 3.51
2. จานวนข้อร้องเรียนที่ได้รับการพิจารณาดาเนินการ หรือชี้แจง แก้ไข ร้อยละ 100
พันธกิจ :
1. วางแผนและกาหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามพันธกิจของ
สถาบัน ให้เหมาะสมและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์
2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของสถาบันด้านการเรียนการสอน และการ
บริหารจัดการ
3. พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ บุคลากร และนักศึกษาของสถาบัน
4. ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรภายในสถาบัน
5. ให้บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่หน่วยงานและบุคคลภายนอก
6. เป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นมาตรฐาน
7. สนับสนุนพันธกิจด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของสถาบันในเชิงบูรณาการ
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ปรัชญาและปณิธาน :
สานักเทคโนโลยี สารสนเทศมีจุดมุ่งหมายในการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน
สถาบันในการดาเนินการตามพันธกิจ อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
ค่านิยมร่วม
มุ่งเน้นประสิทธิภาพการให้บริการ 5ด้าน (5S)
Service-mindedness หมายถึง การบริการด้วยใจ
Smartness
หมายถึง การปฏิบัติงานที่ถูกต้อง และมีความรู้จริง
Smoothness
หมายถึง ความราบรื่น ไม่ติดขัดในการดาเนินงาน
Securement
หมายถึง ความมั่นคงปลอดภัย
Speediness
หมายถึง ความรวดเร็วทันต่อความต้องการใช้งาน
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สิ่งที่ต้องทาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
วัตถุประสงค์คุณภาพ
1. ยกระดับมาตรฐานการ
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศตาม
ข้อกาหนดการบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สิ่งที่ต้องทา
-

มีแนวทางการดาเนินงานใน
แต่ละกระบวนงานในการ
ให้บริการที่ชัดเจน

ทรัพยากรที่ต้องการ
-

คู่มือคุณภาพของสานัก
ระเบียบวิธีปฏิบัติของกระบวนการ
ต่าง ๆ ของทุกกลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบหลัก
-

-

2. กาหนดและทบทวน
วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพของ
สานัก ที่ตรงตามความต้องการ
ของผู้รับบริการ และดาเนินการ
ให้สาเร็จตามเป้าหมายคุณภาพที่
วางไว้

-

มีการดาเนินการตาม
แผนงานกิจกรรม/โครงการ/
ของแต่ละกลุ่มงานเพื่อให้
บรรลุตามตัวชี้วัด

-

แผนยุทธศาสตร์ของสานัก
แผนปฏิบัติงานประจาปี

-

-

หมายเหตุ

กลุ่มงานแผนและพัฒนา
กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน
กลุ่มงานบริการคอมพิวเตอร์
กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ
กลุ่มงานนวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ
กลุ่มงานแผนและพัฒนา
กลุ่มงานบริหารและธุรการ
กลุ่มงานการเงินและพัสดุ
กลุ่มงานแผนและพัฒนา
กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน
กลุ่มงานบริการคอมพิวเตอร์
กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ
กลุ่มงานนวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ
กลุ่มงานแผนและพัฒนา
กลุ่มงานบริหารและธุรการ
กลุ่มงานการเงินและพัสดุ
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วัตถุประสงค์คุณภาพ

สิ่งที่ต้องทา
-

มีการทบทวนค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดของแต่ละกลุ่มงาน

ทรัพยากรที่ต้องการ
-

จัดโครงการสัมมนาประจาปี

ผู้รับผิดชอบหลัก
-

-

ผลการทบทวนตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายตัวชี้วัด

-

-

3. มุ่งผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เพื่อเพิ่มการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรและ
ตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการ

-

มีการกากับดูแลและติดตาม
ผลการดาเนินงานในแต่ละ
กลุ่มงาน

-

-

การสารวจความพึงพอใจ
ผู้รับบริการของสานัก
ช่องทางการรับข้อร้องเรียน

-

-

-

กลุ่มงานแผนและพัฒนา
กลุ่มงานการเงินและพัสดุ

-

การตรวจติดตามคุณภาพภายใน
ของสานัก
การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร

-

การประชุมผู้บริหารสานัก

-

-

การตรวจติดตามคุณภาพภายนอก

-

-

กลุ่มงานแผนและพัฒนา
กลุ่มงานการเงินและพัสดุ
กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน
กลุ่มงานบริการคอมพิวเตอร์
กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ
กลุ่มงานนวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ
กลุ่มงานแผนและพัฒนา
กลุ่มงานบริหารและธุรการ
กลุ่มงานการเงินและพัสดุ
กลุ่มงานแผนและพัฒนา
กลุ่มงานนวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ
กลุ่มงานแผนและพัฒนา

-

-

หมายเหตุ

กลุ่มงานแผนและพัฒนา
กลุ่มงานการเงินและพัสดุ
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วัตถุประสงค์คุณภาพ
4. มีการติดตามผลลัพธ์และผล
สะท้อนกลับ และสื่อสารระหว่าง
กัน

สิ่งที่ต้องทา
-

-

มีการสรุปผลการดาเนินงาน
จัดทาแผนปรับปรุง และผล
การดาเนินการชี้แจงต่อ
ผู้รับบริการผ่าน Website
สานัก หรือช่องทางอื่นตาม
ความเหมาะสม

ทรัพยากรที่ต้องการ

ผู้รับผิดชอบหลัก

-

การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร

-

กลุ่มงานแผนและพัฒนา

-

การประชุมผู้บริหารสานัก

-

กลุ่มงานการเงินและพัสดุ

-

กลุ่มงานแผนและพัฒนา

-

-

ข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะจาก
ผลการสารวจความพึงพอใจ
Website สานัก

-

หมายเหตุ

กลุ่มงานนวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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การสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารคุณภาพของสานัก รวมถึงการวิเคราะห์หาความต้องการ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เรื่องที่จะสื่อสาร
ช่องทางการสื่อสาร
สื่อสารเมื่อใด
ความต้องการ
บุคลากรของสถาบัน
- การรับแจ้งปัญหา ข้อ
- รอบที่ 1 (ต.ค.-มี.ค.) และ มีระบบและโครงสร้าง
- แบบสอบถาม
ร้องเรียนเกี่ยวกับการ
รอบที่ 2 (เม.ย.-ก.ย.)
พื้นฐานเทคโนโลยี
ให้บริการเพื่อเป็นข้อมูลใน
สารสนเทศที่สามารถใช้
- Walk – in (ยื่นแบบฟอร์ม - ทุกวัน
การปรับปรุงการให้บริการ
งานได้ตามวัตถุประสงค์
ข้อร้องเรียน)
- ทุกวัน
ที่ต้องการใช้งาน
- e – mail
- ทุกวัน
- โทรศัพท์
- ทุกเดือน
- กล่องรับความคิดเห็น/ข้อ
ร้องเรียน
- Social Network
- ทุกสัปดาห์
 Facebook
 Twitter
- ตลอดเวลา
- นโยบายคุณภาพของสานัก
- Website ของสานัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยงานภายในสถาบัน - การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
- ตามคาร้องขอของ
มีระบบและโครงสร้าง
- ITC พบหน่วยงาน
การจัดทา ISO
หน่วยงานต่าง ๆ
พื้นฐานเทคโนโลยี
- เดือนละ ครั้ง 1
สารสนเทศที่สามารถใช้
- การประชุมระหว่าง
- การรายงานผลการ
งานได้ตามวัตถุประสงค์
ผู้บริหารสถาบันและผู้บริหาร
ดาเนินงานของระบบ
ที่ต้องการใช้งาน
คณะสานัก/

ความคาดหวัง
ความถูกต้อง/ผลลัพธ์ใน
การให้บริการ

ความถูกต้อง/ผลลัพธ์ใน
การให้บริการ
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เรื่องที่จะสื่อสาร
บริหารงานคุณภาพตาม
มาตรฐาน ISO
- การรับแจ้งปัญหา ข้อ
ร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ให้บริการเพื่อเป็นข้อมูลใน
การปรับปรุงการให้บริการ

นักศึกษาของสถาบัน

-

บุคลากรภายในสานัก

-

นโยบายคุณภาพของสานัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การปฏิบัติงานตามระบบ
บริหารงานคุณภาพ

ช่องทางการสื่อสาร

- แบบสอบถาม
- Walk – in (ยื่นแบบฟอร์ม
ข้อร้องเรียน)
- e – mail
- โทรศัพท์
- กล่องรับความคิดเห็น/ข้อ
ร้องเรียน
- Social Network
 Facebook
 Twitter
- Website ของสานัก
การประชุมระหว่างผู้บริหารและ
บุคลากรของสานัก เพื่อชี้แจง
นโยบายและหารือในประเด็น
ต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

สื่อสารเมื่อใด

ความต้องการ

ความคาดหวัง

-

รอบที่ 1 (ต.ค.-มี.ค.) และ มีระบบและโครงสร้าง
รอบที่ 2 (เม.ย.-ก.ย.)
พืน้ ฐานเทคโนโลยี
ทุกวัน
สารสนเทศที่สามารถใช้
งานได้ตามวัตถุประสงค์
ทุกวัน
ที่ต้องการใช้งาน
ทุกวัน
ทุกเดือน

-

ทุกสัปดาห์

-

ตลอดเวลา

-

-

-

มีทรัพยากรที่ใช้งานใน
การทางานที่เพียงพอ

ความถูกต้อง/ผลลัพธ์ใน
การให้บริการ

ปฏิบัติงานได้บรรลุตาม
เป้าหมายตัวชี้วัด
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เรื่องที่จะสื่อสาร

ช่องทางการสื่อสาร
ตามระบบริหารงานคุณภาพ
ประกอบด้วย
- ประชุมผู้บริหารสานัก
- ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร
- ประชุมย่อยภายในกลุ่มงาน

-

Social Network
e-Mail
เข้าพบโดยตรง

-

Website ของสานัก

-

-

บุคคลภายนอกสถาบัน

-

-

นโยบายคุณภาพของสานัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ
นโยบายคุณภาพของสานัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณภาพการให้บริการของ
สานัก

-

Website ของสานัก
แบบประเมินผลความพึง
พอใจของกระบวนการอบรม

-

แบบสอบถาม

-

สื่อสารเมื่อใด

-

-

-

-

เดือนละ ครั้ง 1
เดือนละ ครั้ง 1
กรณีที่มีประเด็นต้อง
หารือ
ทุกวัน
ทุกวัน
กรณีที่มีประเด็นต้อง
หารือ
ตลอดเวลา
ตลอดเวลา
ประเมินภายหลังเสร็จ
สิ้นการอบรมในแต่ละ
หลักสูตร
รอบที่ 1 (ต.ค.-มี.ค.)
และรอบที่ 2 (เม.ย.ก.ย.)

ความต้องการ

ความคาดหวัง

มีระบบและโครงสร้าง
พื้นฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศที่สามารถใช้
งานได้ตามวัตถุประสงค์
ที่ต้องการใช้งาน

สมรรถนะของอุปกรณ์
ระบบ และโครงสร้าง
พื้นฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ใช้งาน
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้ส่งมอบ

-

-

เรื่องที่จะสื่อสาร
นโยบายคุณภาพของสานัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การประเมินผู้ขาย

-

-

ช่องทางการสื่อสาร
Website ของสานัก
หนังสือแจ้ง

-

e – Mail

-

แบบประเมินผู้ขาย
หนังสือแจ้ง
e – Mail

-

-

-

กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

นโยบายของ กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่
เกี่ยวข้องกับสานัก

สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.)

ข้อมูลด้านบุคลากร ด้าน
นักศึกษา ด้านงบประมาณ

-

-

หนังสือแจ้ง
e – Mail
ประชุมหารือร่วมกัน

ความต้องการ
กระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างเป็นไปด้วยความ
โปร่งใส

ความคาดหวัง
ข้อมูลที่ได้รับมีความ
ถูกต้อง และมีการ
ประสานงานที่ดี

แล้วแต่กรณี

การสนองนโยบายของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

ตามที่ สกอ. กาหนด

ข้อมูลด้านบุคลากร
นักศึกษา และ
งบประมาณ

สถาบันมีนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติตาม
ข้อกาหนดของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม
สานักส่งข้อมูลด้าน
บุคลากร นักศึกษา และ
งบประมาณ ที่ถูกต้อง
ครบถ้วน และตรงเวลาที่
สกอ. กาหนด

-

สื่อสารเมื่อใด
ตลอดเวลา
เมื่อมีข้อความต้องการ
แจ้ง
เมื่อมีข้อความต้องการ
แจ้ง
ทุกครั้งที่มีการตรวจรับ
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก
1. สภาพแวดล้อมภายใน
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศมีระบบคุณภาพการบริหารที่มีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกกลุ่มงาน ทาให้มี
ระบบและกลไกในการให้บริการด้านเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ แต่ยังขาดนโยบายและข้อปฏิบัติที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษรในการให้บริการที่ชัดเจน ทั้งนี้ บุคลากรของสานักมีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย มี
ศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเอง และมีจิตสานึกในการให้บริการสูง ทาให้สานักมีผลการสารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด จาก
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของสานักแล้วพบว่าสานักมีจุดแข็ง และจุดอ่อน ดังนี้
จุดแข็ง (Strengths)
S1. มีบุคลากรที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเอง
S2. บุคลากรมีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย
S3. มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการทางานของสถาบัน
อย่างมีประสิทธิภาพ
S4. มีระบบและกลไกในการให้บริการด้านเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ
S5. มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
S6. บุคลากรมีจิตสานึกในการให้บริการสูง
จุดอ่อน (Weaknesses)
W1. ขาดการนาข้อมูลสารสนเทศมาวิเคราะห์และปรับปรุงการดาเนินงาน
W2. ขาดนโยบายและข้อปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษรในการให้บริการ
W3. ขาดประสบการณ์ และทักษะเฉพาะทางที่ต้องอาศัยความรู้ด้านเทคนิคชั้นสูง
W4. ขาดทัศนคติเชิงบวกในการรับความเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนา
W5. ความตรงต่อเวลา และการรักษาระเบียบวินัย
2. สภาพแวดล้อมภายนอก
เนื่องจากในปัจจุบันความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
ซึ่ ง ท าให้ ค วามต้ อ งการด้ า นเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย มี สู ง ขึ้ น ส่ ง ผลให้ ส ถาบั น ต้ อ งพั ฒ นาทั้ ง ในด้ า นความรู้
ความสามารถของบุคลากร และระบบสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ อีกทั้งในภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันมีความผั นผวนซึ่งอาจส่งผลต่อการได้รับงบประมาณ
สนับสนุนการดาเนินงานของสานักได้ จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของสานักแล้วพบว่าสานักมี
โอกาส และภัยคุกคาม ดังนี้
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โอกาส (Opportunities)
O1. สานักเป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
O2. สถาบันเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐจึงได้รับโอกาสในด้านต่าง ๆ อาทิ การลดราคาอุปกรณ์
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การได้รับเชิญเข้าร่วมสัมมนา
O3. สถาบันได้ให้การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
O4. ผู้บริหารให้การสนับสนุนการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร
ภัยคุกคาม (Threats)
T1. เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
T2. ความไม่แน่นอนในการได้รับงบประมาณสนับสนุนการดาเนินงาน
T3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา และบารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบ
สารสนเทศมีแนวโน้มสูงขึ้นตลอดเวลา
T4. ผู้ใช้งานยังขาดความรู้ ทักษะการใช้งาน และการยอมรับเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศที่มี
ผลกระทบกับกระบวนการปฏิบัติงาน
T5. ขาดการสนับสนุนด้านอัตรากาลังจากสถาบัน
T6. ข้อจากัดของระเบียบราชการทาให้การดาเนินงานมีความล่าช้า และขาดความต่อเนื่อง
T7. ขาดอานาจในการบังคับ ให้ผู้รับบริการปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติของ
สานัก

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ :
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ โดย
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนากระบวนการสอบอิเล็กทรอนิกส์ในการสอบคัดเลือก และสอบจัด
ระดับความรู้ความสามารถของนักศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1.2 มีสื่อการสอน/เอกสารคาสอน/บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชาและแผนการสอนในหลักสูตร โดยนักศึกษาสามารถเข้าถึงได้
โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่
กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาระบบสารสนเทศ และจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ เพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะของโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาสถาบัน
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนพันธกิจของ
สถาบัน
กลยุทธ์ที่ 2.2 จัดหาระบบสารสนเทศ ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์สนับสนุนระบบ
คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เพื่อช่วยในการบริหารและจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการ
กลยุทธ์ที่ 3.1
กลยุทธ์ที่ 3.2
กลยุทธ์ที่ 3.3
กลยุทธ์ที่ 3.4
กลยุทธ์ที่ 3.5
กลยุทธ์ที่ 3.6
กลยุทธ์ที่ 3.7

นากระบวนการ PDCA มาใช้ในการบริหารจัดการ
มีการพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้
นาการจัดการความรู้มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการและ
การมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
จัดทานโยบายและเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ด้านต่าง ๆ และการติดตามผลการดาเนินงานโครงการ
จัดให้มีการดาเนินการเพื่อเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานสากล
สนับสนุนส่งเสริมและประสานงานให้ทุกกลุ่มงานภายในสานัก มีความรู้
ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
จัดให้มีระบบและกลไกในการบริหารงบประมาณและการติดตาม
ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
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ตัวชี้วัดผลลัพธ์เชิงรุกและเป้าประสงค์ตัวชี้วัดเชิงรุก :
ค่าเป้าประสงค์ตัวชี้วัดผลลัพธ์เชิงรุก
หมายเหตุ
(คานิยาม/สูตร)
2560 2561 2562 2563 2560 - 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสนับสนุนด้านการเรียนการสอน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
1.1 จานวนการจัดสอบผ่านระบบ e-Testing ได้ตรงตามแผนการสอบ
จานวน แผนการ แผนการ แผนการ แผนการ แผนการสอบประจาปี
สอบ
สอบ
สอบ
สอบ
ประจาปี
ประจาปี ประจาปี ประจาปี ประจาปี
1.2 จานวนข้อร้องเรียนที่มีผลกระทบต่องานในการจัดสอบ
จานวนคนต่อ ≤10 ≤10 ≤10 ≤10
≤10
การจัดสอบ 1
ครั้ง
1.3 จานวนนักศึกษาสามารถทาข้อสอบด้วยระบบ e-Testing ได้
ร้อยละ
≥95 ≥95 ≥95 ≥95
≥95
1.4 ระยะเวลาแล้วเสร็จในการสร้างรายวิชาและเพิ่มผู้ใช้งานเข้าในระบบ จานวนวันทา ≤2 ≤2 ≤2 ≤2
≤8
การเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ หลังจากตอบรับในระบบ
การ
มอบหมายงาน
1.5 ข้อผิดพลาดในการสร้างรายวิชา
ร้อยละ
0
0
0
0
0
1.6 ระยะเวลาแล้วเสร็จในการสร้างเนื้อหาบทเรียน หลังจากตอบรับใน
จานวนวันทา ≤5 ≤5 ≤5 ≤5
≤20
ระบบมอบหมายงาน
การ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะของโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาสถาบัน
2.1 การให้บริการงานโครงสร้างพื้นฐานได้ถูกต้องครบถ้วนตามคาขอใช้
ร้อยละ
≥95 ≥95 ≥95 ≥95
≥95
บริการ
2.2 การดาเนินงานตามแผนการบารุงรักษาที่ตั้งไว้
ร้อยละ
≥99 ≥99 ≥99 ≥99
≥99
ตัวชี้วัดผลลัพธ์เชิงรุก

หน่วยนับ
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ตัวชี้วัดผลลัพธ์เชิงรุก

หน่วยนับ

2.3 การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่
หยุดชะงัก
2.4 ผลสาเร็จของกระบวนการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ถูกต้องสมบูรณ์ตามที่ผู้ใช้ร้องขอ
2.5 ลดข้อบกพร่องที่มีเหตุจากกระบวนการพัฒนาโปรแกรม
2.6 จานวนงานที่ดาเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่นัดหมาย

ร้อยละ

ค่าเป้าประสงค์ตัวชี้วัดผลลัพธ์เชิงรุก
2560 2561 2562 2563 2560 - 2563
≥98 ≥98 ≥98 ≥98
≥98

ร้อยละ

> 90 > 90 > 90 > 90

> 90

ร้อยละ
ร้อยละ

≤10 ≤10 ≤10 ≤10

≤10

> 90 > 90 > 90 > 90

> 90

หมายเหตุ
(คานิยาม/สูตร)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการ
3.1 จานวนบุคลากรเข้ารับการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล

ร้อยละ

≥90 ≥90 ≥90 ≥90

≥90

3.2 จานวนปัญหาที่ได้รับการแก้ไขสาเร็จจากจานวนครั้งที่ให้บริการแก้ไข
ปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด
3.3 จานวนข้อร้องเรียนการให้บริการ Helpdesk จากจานวนครั้งที่
ให้บริการ
3.4 จานวนข้อร้องเรียนการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จาก
จานวนครั้งที่ให้บริการ
3.5 ความถูกต้องครบถ้วนของการให้บริการ ขอ Domain name, Web
hosting และการขอใช้ระบบเครื่องแม่ข่ายเสมือนตามคาขอใน
แบบฟอร์มจากจานวนที่ได้ตกลงกับผู้ขอรับบริการ
3.6 ความทันกาลตามที่ได้ตกลงกับผู้รับบริการ ขอ Domain name, Web
hosting และการขอใช้ระบบเครื่องแม่ข่ายเสมือนของจานวนที่ขอ

ร้อยละ

≥80 ≥80 ≥80 ≥80

≥80

ร้อยละ

≤5

≤5

≤5

≤5

≤20

ร้อยละ

≤5

≤5

≤5

≤5

≤20

ร้อยละ

≥95 ≥95 ≥95 ≥95

≥95

ร้อยละ

≥90 ≥90 ≥90 ≥90

≥90
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ตัวชี้วัดผลลัพธ์เชิงรุก

หน่วยนับ

ค่าเป้าประสงค์ตัวชี้วัดผลลัพธ์เชิงรุก
2560 2561 2562 2563 2560 - 2563
≥2 ≥2 ≥2 ≥2
≥8

หมายเหตุ
(คานิยาม/สูตร)

3.7 มีการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของสานักเทคโนโลยี
ครั้งต่อปี
สารสนเทศ
3.8 มีการรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปรับปรุงตามข้อร้องเรียน
จานวนข้อ ทุกข้อ ทุกข้อ ทุกข้อ ทุกข้อ
ทุกข้อ
อย่างครบถ้วนทุกข้อ
ร้องเรียน
3.9 มีแผนยุทธศาสตร์ของสานักเทคโนโลยีสารสนเทศและรายงานผลการ อย่างละ 1
1
1
1
1
4 ฉบับ
ดาเนินงานตามแผนได้อย่างครบถ้วน
ฉบับ
3.10 จานวนครุภัณฑ์ที่สูญหาย
ร้อยละ
0
0
0
0
0
3.11 มีการประเมินผู้ขายของสานักเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการแจ้งให้
ร้อยละ
100 100 100 100
100
ผู้ขายปรับปรุงการดาเนินงานของผู้ขายที่ได้รับการประเมินอยู่ในระดับ
D และ C
3.12 การจัดซื้อจัดจ้างของสานักเทคโนโลยีสารสนเทศมีการส่งมอบงาน/
ระยะเวลาที่ ทันตาม ทันตาม ทันตาม ทันตาม ทันตามกาหนด
กาหนด กาหนด กาหนด กาหนด
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันตามกาหนดเวลา
กาหนด
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ลาดับ
1

ยุทธศาสตร์สานัก

เป้าประสงค์

ผลลัพธ์และตัวชี้วัด/ผลผลิตและ
ตัวชี้วัดผลผลิต

ยุทธศาสตร์การสนับสนุน
1.1 การเพิ่มประสิทธิภาพ
1.1.1
ด้านการเรียนการสอน และ กระบวนการทั้งในด้านการเรียนการ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สอน และการสอบคัดเลือก
เพื่อความเป็นเลิศทาง
1.1.2
วิชาการ

1.1.3

1.1.4

1.1.5
1.1.6

SWOT

ตารางแสดงแผนยุทธศาสตร์ของสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

จานวนการจัดสอบผ่านระบบ O1
e-Testing ได้ตรงตามแผนการ
สอบประจาปี
จานวนข้อร้องเรียนที่มี
ผลกระทบต่องานในการจัด
สอบไม่เกิน 10 คนต่อการจัด
สอบ 1 ครั้ง
จานวนนักศึกษาสามารถทา
ข้อสอบด้วยระบบ e-Testing
ได้ร้อยละ 95
สร้างรายวิชาและเพิ่มผู้ใช้งาน O1
เข้าในระบบเสร็จภายใน 2 วัน
ทาการหลังจากตอบรับใน
ระบบมอบหมายงาน
ข้อผิดพลาดในการสร้าง
รายวิชาเท่ากับศูนย์
สร้างเนื้อหาบทเรียน เสร็จ
ภายใน 5 วันทาการ หลังจาก
ตอบรับในระบบมอบหมายงาน

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

1. โครงการการจัดการทดสอบ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
สาหรับการรับนักศึกษาใหม่
ของสถาบันฯ
2. โครงการสอบจัดระดับ
ความรู้ความสามารถในการ
ใช้คอมพิวเตอร์ของนักศึกษา
สถาบันฯ

กลุ่มงาน
นวัตกรรม
เทคโนโลยี
สารสนเทศ:
งานบริการ
วิชาการ

มีสื่อการ 1. การให้บริการระบบการเรียน
การสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์
สอน/เอกสารคาสอน/บทเรียน
(เพิ่มรายวิชาและผูใ้ ช้งานเข้า
อิเล็กทรอนิกส์ทสี่ อดคล้องกับ
ในระบบ)
เนื้อหาวิชาและแผนการสอน
2. การจัดทาเนื้อหาบทเรียนการ
ในหลักสูตร โดยนักศึกษา
เรียนการสอนแบบ
สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จากัด
อิเล็กทรอนิกส์
เวลาและสถานที่

กลุ่มงาน
นวัตกรรม
เทคโนโลยี
สารสนเทศ:
งานบริการ
วิชาการ

กลยุทธ์ที่ 1.1

พัฒนา

กระบวนการสอบ
อิเล็กทรอนิกส์ในการสอบ
คัดเลือกนักศึกษา

กลยุทธ์ที่ 1.2
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ยุทธศาสตร์สานัก

เป้าประสงค์

ผลลัพธ์และตัวชี้วัด/ผลผลิตและ
ตัวชี้วัดผลผลิต

SWOT

ลาดับ

O1

2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรร
2.1 มีโครงสร้างพื้นฐานและ
2.1.1
ถะของโครงสร้างพื้นฐาน
ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีที่มี
และทรัพยากรด้าน
สมรรถนะสูงและสามารถตอบสนอง 2.1.2
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ ต่อผู้รับบริการ
เพิ่มศักยภาพในการพัฒนา
2.1.3
สถาบัน

2.2 มีระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการทางาน การบริหาร
และการตัดสินใจ

ให้บริการได้ถูกต้องครบถ้วน S3
ตามคาขอใช้บริการร้อยละ 95 O1
ดาเนินการตามแผนการ
O3
บารุงรักษาที่ตั้งไว้ได้ร้อยละ 99
ให้บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้อย่างต่อเนื่อง
โดยไม่หยุดชะงักร้อยละ 98

2.2.1 ผลสาเร็จของกระบวนการ
ปฏิบัติงานของกลุ่มงานพัฒนา
ระบบสารสนเทศ ถูกต้อง
สมบูรณ์ตามที่ผู้ใช้ร้องขอ
มากกว่าร้อยละ 90

S5
O1
O3

กลยุทธ์
กลยุทธที่ 1.3 พัฒนาระบบ
สารสนเทศ และจัดหา
ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอน
การวิจัย และการบริการ
วิชาการ

กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนพันธ
กิจของสถาบัน

แผนงาน/โครงการ
1. โครงการจัดหาซอฟต์แวร์
ลิขสิทธิ์พื้นฐานสาหรับ

กลุ่มงานบริการ
คอมพิวเตอร์

สถาบันการศึกษา
2. โครงการจัดหาซอฟต์แวร์การ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
3. การพัฒนาระบบสารสนเทศ

1.
2.

3.

กลยุทธ์ที่ 2.2 การจัดหา/
พัฒนาระบบสารสนเทศ
ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์
สนับสนุนระบบคอมพิวเตอร์

ผู้รับผิดชอบ

1.
2.

กลุ่มงานพัฒนา
หลักของสถาบัน
ระบบ
สารสนเทศ
การให้บริการงานโครงสร้าง กลุ่มงาน
พื้นฐาน
โครงสร้าง
แผนการบารุงรักษาตาม
พื้นฐาน
ประเภทของอุปกรณ์หรือ
ระบบสารสนเทศ
แผนบริหารความเสี่ยงสานัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ (การ
หยุดชะงักการทางานของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ)
การพัฒนาระบบสารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนา
หลักของสถาบัน
ระบบ
การบารุงรักษาระบบ
สารสนเทศ
สารสนเทศหลักของสถาบัน
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3

ยุทธศาสตร์สานัก

ยุทธศาสตร์การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและการให้บริการ

เป้าประสงค์

3.1 มีบุคลากรด้านเทคโนโลยีที่
มีความรู้ความสามารถระดับสูง
และมีบรรยากาศในการทางานที่ดี

ผลลัพธ์และตัวชี้วัด/ผลผลิตและ
ตัวชี้วัดผลผลิต
2.2.2 ลดข้อบกพร่องที่มีเหตุจาก
กระบวน การพัฒนาโปรแกรม
ร้อยละ 10
3.1.1 บุคลากรเข้ารับการพัฒนาตาม
แผนพัฒนารายบุคคลร้อยละ
90

SWOT

ลาดับ

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

ต่าง ๆ เพื่อช่วยในการบริหาร
และจัดการ
S4

S1
S6
W3
T4

กลยุทธ์ที่ 3.1 นากระบวนการ 1. แผนพัฒนาบุคลากรสานัก
PDCA มาใช้ในการบริหาร
2. มีการทบทวนฝ่ายบริหาร
จัดการ
(Management review)
ทุกเดือน
กลยุทธ์ที่ 3.2 การพัฒนา
1. การจัดบุคลากรเป็นวิทยากร
บุคลากรให้ปฏิบัติงานได้บรรลุ
บรรยายในการอบรมและ
เป้าหมายที่กาหนดไว้
การจัดกิจกรรมต่างๆ ของ
สานัก ภายใต้แผนพัฒนา
บุคลากรสานัก
2. แผนพัฒนาบุคลากรในส่วน
ของทักษะที่จาเป็นเฉพาะ
ด้าน ภายใต้แผนพัฒนา
บุคลากรสานัก
3. การกาหนดวาระการประชุม
บุคลากร เรื่องทัศนคติที่ดีใน
ด้านต่างๆ และความ
ตระหนักถึงนโยบายคุณภาพ
ของสานัก นาเสนอโดย
ผู้บริหารสานัก ภายใต้
แผนพัฒนาบุคลากรสานัก

กลุ่มงานบริหาร
และธุรการ
กลุ่มงานแผน
และพัฒนา
กลุ่มงานการเงิน
และพัสดุและ
กลุ่มงาน
นวัตกรรม
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
กลุ่มงานบริหาร
และธุรการ
กลุ่มงานบริหาร
และธุรการ
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ยุทธศาสตร์สานัก

เป้าประสงค์

ผลลัพธ์และตัวชี้วัด/ผลผลิตและ
ตัวชี้วัดผลผลิต

SWOT

ลาดับ

S2
W3
T4
3.2 ให้บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศแก่อาจารย์ นักศึกษา

3.2.1 มีร่างนโยบายและแนวปฏิบัติที่
W2
ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก
T7
หน่วยงานภาครัฐ
และบุคลากรภายในสถาบัน เพื่อให้
3.2.2 จานวนกระบวนงานในสานักได้รับ
การดาเนินพันธกิจของสถาบัน
การรับรองมาตรฐานจาก
เป็นไปอย่างราบรื่น และมี
หน่วยงานในระดับสากล เช่น
ประสิทธิภาพ
ISO9001
3.2.3 จานวนปัญหาที่ได้รับการแก้ไข
สาเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จานวนครั้งที่ให้บริการแก้ไข
ปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์
3.2.4 จานวนข้อร้องเรียนการให้บริการ
Helpdesk ไม่เกินร้อยละ 5 ของ
จานวนครั้งที่ให้บริการ
3.2.5 จานวนข้อร้องเรียนการให้บริการ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ไม่
S4
เกินร้อยละ 5 ของจานวนครั้งที่
ให้บริการ

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

กลยุทธ์ที่ 3.3 นาการจัดการ 1. แผนการจัดการความรู้
ความรู้มาใช้ในการเพิม่
ประสิทธิภาพการปฏิบัติการและ
การมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 3.4 จัดทานโยบาย 1. โครงการจัดทานโยบายและ
และเกณฑ์มาตรฐานการ
แนวปฏิบัตกิ ารรักษาความ
ให้บริการเทคโนโลยี
มั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศในด้านต่าง ๆ และ
สารสนเทศ และนโยบาย
การติดตามผลการดาเนินงาน
และแนวปฏิบตั กิ ารคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล
2. การสารวจและปรับปรุง
ประสิทธิภาพการให้บริการ

กลยุทธ์ที่ 3.5 จัดให้มีการ
ดาเนินการเพื่อเข้าสูเ่ กณฑ์
มาตรฐานสากล

ผู้รับผิดชอบ
คณะทางาน KM
ของสานัก

กลุ่มงาน
โครงสร้างพื้นฐาน

ทุกกลุ่มงานใน
ส่วนเทคโนโลยี
สารสนเทศ
และกลุม่ งาน
แผนและพัฒนา

1. โครงการพัฒนากระบวนการ กลุ่มงานแผน
ปฏิบัติงานเพื่อขอการรับรอง และพัฒนา
มาตรฐานสากล ISO9001
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SWOT

ลาดับ

3.2.6 ความถูกต้องครบถ้วนของการ
ให้บริการ(ขอ Domain name
Web hosting และการขอใช้
ระบบเครื่องแม่ข่ายเสมือน) ตาม
คาขอในแบบฟอร์มร้อยละ 95
ของจานวนที่ได้ตกลงกับผู้ขอรับ
บริการ
3.2.7 ความทันกาลตามที่ได้ตกลงกับ
ผู้รับบริการ(ขอ Domain name
Web hosting และการขอใช้
ระบบเครื่องแม่ข่ายเสมือน) ร้อย
ละ 90 ของจานวนที่ขอ
3.2.8 มีการสารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากเจ้าหน้าที่ของ
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง
3.2.9 มีการรายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนปรับปรุงตามข้อร้องเรียน
อย่างครบถ้วนทุกข้อ
3.3 มีระบบและกลไกการ
3.3.1 มีแผนยุทธศาสตร์ของสานัก
S4
ประกันคุณภาพภายในถือเป็นส่วน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
W4
หนึ่งของกระบวนการบริหารที่ต้อง
ดาเนินงานตามแผนได้อย่าง
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
ครบถ้วน

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

กลยุทธ์ที่ 3.6 สนับสนุน
1. การจัดทาแผนยุทธศาสตร์
ส่งเสริมและประสานงานให้ทุก
ของสานักเทคโนโลยี
กลุ่มงานภายในสานัก มีความรู้
สารสนเทศ ประจาปี 2560
– 2563

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มงานแผน
และพัฒนา
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3.4 มีระบบและกลไกทางการ
เงินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
ตรวจสอบได้

ผลลัพธ์และตัวชี้วัด/ผลผลิตและ
ตัวชี้วัดผลผลิต

3.4.1 จานวนครุภณ
ั ฑ์ที่สญ
ู หายเป็น
ร้อยละศูนย์
3.4.2 มีการประเมินผู้ขายของสานัก
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยการ
แจ้งให้ผู้ขายปรับปรุงการ
ดาเนินงานร้อยละ 100 ของ
ผู้ขายที่ได้รับการประเมินอยู่ใน
ระดับ D และ C
3.4.3 การจัดซื้อ/จัดจ้างของสานัก
เทคโนโลยีสารสนเทศมีการส่ง
มอบงานถูกต้อง ครบถ้วน ทัน
ตามกาหนดเวลา

SWOT

ลาดับ

T2
T3

กลยุทธ์
ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมใน
การประกันคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3.7 จัดให้มีระบบ
และกลไกในการบริหาร
งบประมาณและการติดตาม
ประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ

1. การดูแลรักษาครุภณ
ั ฑ์
2. การประเมินผู้ขายของสานัก
3. แผนการจัดซื้อ/จัดจ้างของ
สานัก

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มงานการเงิน
และพัสดุ
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แผนภาพความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน (แผนพัฒนาระยะยาว 15 ปี) กับยุทธศาสตร์ของสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
สถาบัน
(กรอบ
แผนพัฒนา
ระยะยาว 15 ปี)

ยุทธศาสตร์
ของสานัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การสรรหา/คัดเลือก และพัฒนาบุคคล
ทุกกลุ่มให้มขี ีดความสามารถสูง
(Talent People) สามารถขับเคลื่อน
สถาบันไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัย
ระดับโลกได้

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การระดมทรัพยากรเพื่อการ
พัฒนาสถาบัน

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การเสริมสร้างแบรนด์ของ
สถาบันใหม่ (Rebranding)

ยุทธศาสตร์ที่ 1: ยุทธศาสตร์การสนับสนุน
ด้านการเรียนการสอน และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3: ยุทธศาสตร์การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการ
ให้บริการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาระบบบริหารงาน
ต่างๆ ของสถาบัน ให้เอื้อต่อ
การปฏิบัติภารกิจไปสู่ความ
เป็นเลิศทางวิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 6
การรักษาความเป็นเลิศทางวิชาการ
ด้านหลักสูตร งานวิจัย และการบริการ
วิชาการที่มีความโดดเด่นและ
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 7
การเสริมสร้างบทบาทและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 1: ยุทธศาสตร์การสนับสนุนด้านการเรียนการสอน
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะของโครงสร้าง
พื้นฐานและทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการพัฒนาสถาบัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3: ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและการให้บริการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1: ยุทธศาสตร์การสนับสนุน
ด้านการเรียนการสอน และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับองค์การภายนอก
ทั้งในระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 8
การพัฒนาความ
เข้มแข็งของศูนย์พัฒนา
วิชาการต่างๆ ของ
สถาบัน

ยุทธศาสตร์ที่ 1: ยุทธศาสตร์การสนับสนุนด้าน
การเรียนการสอน และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3: ยุทธศาสตร์การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการ
ให้บริการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1: ยุทธศาสตร์การสนับสนุนด้าน
การเรียนการสอน และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
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