แผนยุทธศาสตร์ของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563
บทนํา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นสถาบันของรัฐที่ได้รับการยอมรับในการเป็นสถาบันชั้นนํา
ของประเทศไทย อันเนื่องมาจากศักยภาพด้านการเรียนการสอน การวิจัยและอื่นๆที่โดดเด่น มีภาระหน้าที่
หลักในการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา โดยมุ่งเน้นภารกิจที่สําคัญ ด้านต่าง ๆ ได้แก่ การจัดการ
ศึ ก ษา การวิ จั ย การบริ ก ารวิ ช าการและการทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ในการดํ า เนิ น ภารกิ จ ดั ง กล่ า ว
จําเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับ ที่จะทําให้ภารกิจบรรลุเป้าหมาย
ตามวิสัยทัศน์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบในการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในสถาบัน ซึ่งได้พัฒนาให้อยู่
ในสถานะที่มีเสถียรภาพ ความสะดวกรวดเร็ว ความปลอดภัยและพร้อมใช้งานตลอดเวลา ตลอดจนได้
พัฒนาระบบและบริการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและมีความทันสมัย ในการที่จะให้บริการกับนักศึกษา
อาจารย์ เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการต่าง ๆ
แผนยุทธศาสตร์ของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2559-2563 ฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทาง
รองรับการพัฒนาด้าน ICT ของสถาบันฯ โดยตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมายและวัตถุประสงค์
ของการดําเนินงานของสถาบันให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ สังคมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
วิสัยทัศน์ : เป็นหน่วยงานให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพระดับสากล
นโยบายคุณภาพของสํานัก :
มุ่งเน้นเสริมสร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยใช้พื้นฐานการจัดทํา นําไปใช้ ปรับปรุงระบบบริหาร
และเฝ้าติดตามผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างให้มีการปรับปรุงพัฒนา ให้สอดคล้องกับความ
คาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ
ตัวชี้วัดของสํานัก
1. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่ต่ํากว่า 3.51
2. จํานวนข้อร้องเรียนที่ได้รับการพิจารณาดําเนินการ หรือชี้แจง แก้ไข ร้อยละ 100
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พันธกิจ :
1. วางแผนและกําหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจของ
สถาบัน ให้เหมาะสมและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์
2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของสถาบันด้านการเรียนการสอน และการ
บริหารจัดการ
3. พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ บุคลากร และนักศึกษาของสถาบัน
4. ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรภายในสถาบัน
5. ให้บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่หน่วยงานและบุคคลภายนอก
6. เป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นมาตรฐาน
7. สนับสนุนพันธกิจด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของสถาบันในเชิงบูรณาการ
ปรัชญาและปณิธาน :
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศมีจุดมุ่งหมายในการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน
สถาบันในการดําเนินการตามพันธกิจ อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
ค่านิยมร่วม
มุ่งเน้นประสิทธิภาพการให้บริการ 5ด้าน (5S)
Service-mindedness หมายถึง การบริการด้วยใจ
Smartness
หมายถึง การปฏิบัติงานที่ถูกต้อง และมีความรู้จริง
Smoothness
หมายถึง ความราบรื่น ไม่ติดขัดในการดําเนินงาน
Securement
หมายถึง ความมั่นคงปลอดภัย
Speediness
หมายถึง ความรวดเร็วทันต่อความต้องการใช้งาน
การวิเคราะห์หาความต้องการ และความคาดหวังของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ความต้องการ
ความคาดหวัง
บุคลากรของสถาบัน
มีระบบและโครงสร้างพื้นฐาน
ความถูกต้อง/ผลลัพธ์ในการ
เทคโนโลยีสารสนเทศทีส่ ามารถ ให้บริการ
ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ที่
ต้องการใช้งาน
หน่วยงานภายในสถาบัน
มีระบบและโครงสร้างพื้นฐาน
ความถูกต้อง/ผลลัพธ์ในการ
เทคโนโลยีสารสนเทศทีส่ ามารถ ให้บริการ
ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ที่
ต้องการใช้งาน
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นักศึกษาของสถาบัน

บุคลากรภายในสํานัก
บุคคลภายนอกสถาบัน

ผู้ส่งมอบ
กระทรวง ICT

ความต้องการ
มีระบบและโครงสร้างพื้นฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศทีส่ ามารถ
ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ที่
ต้องการใช้งาน
มีทรัพยากรที่ใช้งานในการ
ทํางานที่เพียงพอ
มีระบบและโครงสร้างพื้นฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศทีส่ ามารถ
ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ที่
ต้องการใช้งาน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป
ด้วยความโปร่งใส
การสนองนโยบายของกระทรวง
ICT

ความคาดหวัง
ความถูกต้อง/ผลลัพธ์ในการ
ให้บริการ

ปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
สมรรถนะของอุปกรณ์ ระบบ
และโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศทีใ่ ช้งาน
ข้อมูลที่ได้รับมีความถูกต้อง และ
มีการประสานงานที่ดี
สถาบันมีนโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติตามข้อกําหนดของ
กระทรวง ICT

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก
1. สภาพแวดล้อมภายใน
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศมีระบบคุณภาพการบริหารที่มีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกกลุ่มงาน ทําให้มี
ระบบและกลไกในการให้บริการด้านเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ แต่ยังขาดนโยบายและข้อปฏิบัติที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษรในการให้บริการที่ชัดเจน ทั้งนี้ บุคลากรของสํานักมีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย มี
ศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเอง และมีจิตสํานึกในการให้บริการสูง ทําให้สํานักมีผลการสํารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด จาก
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของสํานักแล้วพบว่าสํานักมีจุดแข็ง และจุดอ่อน ดังนี้
จุดแข็ง (Strengths)
1. มีบุคลากรที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเอง
2. บุคลากรมีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย
3. มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการทํางานของสถาบัน
อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีระบบและกลไกในการให้บริการด้านเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ
5. มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. บุคลากรมีจิตสํานึกในการให้บริการสูง
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จุดอ่อน (Weaknesses)
1. ขาดการนําข้อมูลสารสนเทศมาวิเคราะห์และปรับปรุงการดําเนินงาน
2. ขาดนโยบายและข้อปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษรในการให้บริการ
3. ขาดประสบการณ์ และทักษะเฉพาะทางที่ต้องอาศัยความรู้ด้านเทคนิคชั้นสูง
4. ขาดทัศนคติเชิงบวกในการรับความเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนา
5. ความตรงต่อเวลา และการรักษาระเบียบวินัย
2. สภาพแวดล้อมภายนอก
เนื่องจากในปัจจุบันความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
ซึ่ ง ทํ า ให้ 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 อีกทั้งในภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันมีความผันผวนซึ่งอาจส่งผลต่อการได้รับงบประมาณ
สนับสนุนการดําเนินงานของสํานักได้ จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของสํานักแล้วพบว่าสํานักมี
โอกาส และภัยคุกคาม ดังนี้
โอกาส (Opportunities)
1. สํานักเป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. สถาบันเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐจึงได้รับโอกาสในด้านต่าง ๆ อาทิ การลดราคาอุปกรณ์
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การได้รับเชิญเข้าร่วมสัมมนา
3. สถาบันได้ให้การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ผู้บริหารให้การสนับสนุนการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร
ภัยคุกคาม (Threats)
1. เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
2. ความไม่แน่นอนในการได้รับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงาน
3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา และบํารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบ
สารสนเทศมีแนวโน้มสูงขึ้นตลอดเวลา
4. ผู้ใช้งานยังขาดความรู้ ทักษะการใช้งาน และการยอมรับเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศที่มี
ผลกระทบกับกระบวนการปฏิบัติงาน
5. ขาดการสนับสนุนด้านอัตรากําลังจากสถาบัน
6. ข้อจํากัดของระเบียบราชการทําให้การดําเนินงานมีความล่าช้า และขาดความต่อเนื่อง
7. ขาดอํานาจในการบังคับให้ผู้รับบริการปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติของ
สํานัก
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ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ :
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ โดย
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนากระบวนการสอบอิเล็กทรอนิกส์ในการสอบคัดเลือก และสอบจัด
ระดับความรู้ความสามารถของนักศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1.2 มีสื่อการสอน/เอกสารคําสอน/บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ทสี่ อดคล้องกับ
เนื้อหาวิชาและแผนการสอนในหลักสูตร โดยนักศึกษาสามารถเข้าถึงได้
โดยไม่จํากัดเวลาและสถานที่
กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาระบบสารสนเทศ และจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ เพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะของโครงสร้างพืน้ ฐานและทรัพยากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่ เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาสถาบัน
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

นํากระบวนการ PDCA มาใช้ในการบริหารจัดการ
มีการพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบตั ิงานได้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้
นําการจัดการความรู้มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการและ
การมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
จัดทํานโยบายและเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ด้านต่าง ๆ และการติดตามผลการดําเนินงานโครงการ
สนับสนุนส่งเสริมและประสานงานให้ทุกกลุม่ งานภายในสํานัก มีความรู้
ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
จัดให้มีระบบและกลไกในการบริหารงบประมาณและการติดตาม
ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
จัดให้มีการดําเนินการเพื่อเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานสากล
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ตัวชีว้ ัดผลลัพธ์เชิงรุกและเป้าประสงค์ตัวชีว้ ัดเชิงรุก :
ค่าเป้าประสงค์ตัวชี้วัดผลลัพธ์เชิงรุก
2559 2560 2561 2562 2563 2559 - 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสนับสนุนด้านการเรียนการสอน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
แผนการ แผนการ แผนการ แผนการ
แผนการสอบประจําปี
1.1 จํานวนการจัดสอบผ่านระบบ e-Testing ได้ตรงตามแผนการสอบ
จํานวน แผนการ
สอบ
สอบ
สอบ
สอบ
สอบ
ประจําปี
ประจําปี ประจําปี ประจําปี ประจําปี ประจําปี
1.2 จํานวนข้อร้องเรียนที่มีผลกระทบต่องานในการจัดสอบ
จํานวนคนต่อ ≤10 ≤10 ≤10 ≤10 ≤10
≤10
การจัดสอบ 1
ครั้ง
1.3 จํานวนนักศึกษาสามารถทําข้อสอบด้วยระบบ e-Testing ได้
ร้อยละ
95 95 95 95 95
95
1.4 ระยะเวลาแล้วเสร็จในการสร้างรายวิชาและเพิ่มผู้ใช้งานเข้าในระบบ จํานวนวันทํา 2
2
2
2
2
10
การเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ หลังจากตอบรับในระบบ
การ
มอบหมายงาน
1.5 ข้อผิดพลาดในการสร้างรายวิชา
ร้อยละ
0
0
0
0
0
0
1.6 ระยะเวลาแล้วเสร็จในการสร้างเนื้อหาบทเรียน หลังจากตอบรับใน
จํานวนวันทํา 5
5
5
5
5
25
ระบบมอบหมายงาน
การ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะของโครงสร้างพืน้ ฐานและทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาสถาบัน
2.1 การให้บริการงานโครงสร้างพื้นฐานได้ถูกต้องครบถ้วนตามคําขอใช้
95 95 95 95 95
95
ร้อยละ
บริการ
2.2 การดําเนินงานตามแผนการบํารุงรักษาที่ตั้งไว้
ร้อยละ
99 99 99 99 99
99
2.3 การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่
ร้อยละ
98 98 98 98 98
98
หยุดชะงัก
ตัวชี้วัดผลลัพธ์เชิงรุก

หน่วยนับ
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หมายเหตุ
(คํานิยาม/สูตร)

ตัวชี้วัดผลลัพธ์เชิงรุก

หน่วยนับ

ร้อยละ
2.4 ผลสําเร็จของกระบวนการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ถูกต้องสมบูรณ์ตามที่ผู้ใช้ร้องขอ
2.5 ลดข้อบกพร่องที่มีเหตุจากกระบวนการพัฒนาโปรแกรม
ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการ
3.1 จํานวนบุคลากรเข้ารับการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล

ร้อยละ

3.2 จํานวนปัญหาที่ได้รับการแก้ไขสําเร็จจากจํานวนครั้งที่ให้บริการแก้ไข
ร้อยละ
ปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด
3.3 จํานวนข้อร้องเรียนการให้บริการ Helpdesk จากจํานวนครั้งที่
ร้อยละ
ให้บริการ
3.4 จํานวนข้อร้องเรียนการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จาก
ร้อยละ
จํานวนครั้งที่ให้บริการ
3.5 ความถูกต้องครบถ้วนของการให้บริการ ขอ Domain name, Web
ร้อยละ
hosting และการขอใช้ระบบเครื่องแม่ข่ายเสมือนตามคําขอใน
แบบฟอร์มจากจํานวนที่ได้ตกลงกับผู้ขอรับบริการ
3.6 ความทันกาลตามที่ได้ตกลงกับผู้รับบริการ ขอ Domain name, Web ร้อยละ
hosting และการขอใช้ระบบเครื่องแม่ข่ายเสมือนของจํานวนที่ขอ
3.7 มีการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของสํานักเทคโนโลยี
ครั้งต่อปี
สารสนเทศ
3.8 มีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปรับปรุงตามข้อร้องเรียน
จํานวนข้อ
อย่างครบถ้วนทุกข้อ
ร้องเรียน
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ค่าเป้าประสงค์ตัวชี้วัดผลลัพธ์เชิงรุก
2559 2560 2561 2562 2563 2559 - 2563
> 90 > 90 > 90 > 90 > 90

> 90

10

10

10

10

10

10

90

90

90

90

90

90

80

80

80

80

80

80

5

5

5

5

5

25

5

5

5

5

5

25

95

95

95

95

95

95

90

90

90

90

90

90

≥2

≥2

≥2

≥2

≥2

≥10

ทุกข้อ ทุกข้อ ทุกข้อ ทุกข้อ ทุกข้อ

ทุกข้อ

หมายเหตุ
(คํานิยาม/สูตร)

ตัวชี้วัดผลลัพธ์เชิงรุก

ค่าเป้าประสงค์ตัวชี้วัดผลลัพธ์เชิงรุก
2559 2560 2561 2562 2563 2559 - 2563
1
1
อย่างละ 1
1
1
1
1
ฉบับ
ร้อยละ
0
0
0
0
0
0
ร้อยละ
100 100 100 100 100
100
หน่วยนับ

3.9 มีแผนยุทธศาสตร์ของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนได้อย่างครบถ้วน
3.10 จํานวนครุภัณฑ์ที่สูญหาย
3.11 มีการประเมินผู้ขายของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการแจ้งให้
ผู้ขายปรับปรุงการดําเนินงานของผู้ขายที่ได้รับการประเมินอยู่ในระดับ
D และ C
3.12 การจัดซื้อจัดจ้างของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศมีการส่งมอบงาน/
ระยะเวลาที่
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันตามกําหนดเวลา
กําหนด
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ทันตาม ทันตาม
กําหนด กําหนด

ทันตาม ทันตาม
กําหนด กําหนด

ทันตาม
กําหนด

ทันตามกําหนด

หมายเหตุ
(คํานิยาม/สูตร)

ตารางแสดงแผนยุทธศาสตร์ของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลําดับ

ยุทธศาสตร์สาํ นัก

เป้าประสงค์

1

ยุทธศาสตร์การ
สนับสนุนด้านการเรียน
การสอน และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อความเป็นเลิศทาง
วิชาการ

1.1 การเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการทั้งในด้านการ
เรียนการสอน และการสอบ
คัดเลือก

ผลลัพธ์และตัวชี้วัด/ผลผลิตและ
ตัวชี้วัดผลผลิต
1.1.1 จํานวนการจัดสอบผ่านระบบ
e-Testing ได้ตรงตามแผนการ
สอบประจําปี
1.1.2 จํานวนข้อร้องเรียนที่มี
ผลกระทบต่องานในการจัด
สอบไม่เกิน 10 คนต่อการจัด
สอบ 1 ครั้ง
1.1.3 จํานวนนักศึกษาสามารถทํา
ข้อสอบด้วยระบบ e-Testing
ได้ร้อยละ 95
1.1.4 สร้างรายวิชาและเพิ่มผู้ใช้งาน
เข้าในระบบเสร็จภายใน 2 วัน
ทําการหลังจากตอบรับใน
ระบบมอบหมายงาน
1.1.5 ข้อผิดพลาดในการสร้าง
รายวิชาเท่ากับศูนย์
1.1.6 สร้างเนื้อหาบทเรียน เสร็จ
ภายใน 5 วันทําการ หลังจาก
ตอบรับในระบบมอบหมาย
งาน
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กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

1. โครงการการจัดการ
ทดสอบด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์สําหรับการ
รับนักศึกษาใหม่ของ
สถาบันฯ
2. โครงการสอบจัดระดับ
ความรู้ความสามารถใน
การใช้คอมพิวเตอร์ของ
นักศึกษาสถาบันฯ

กลุ่มงาน
นวัตกรรม
เทคโนโลยี
สารสนเทศ:
งานบริการ
วิชาการ

กลยุทธ์ที่ 1.2 มีสื่อการ
1. การให้บริการระบบการ
สอน/เอกสารคําสอน/บทเรียน
เรียนการสอบแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับ
อิเล็กทรอนิกส์ (เพิ่ม
เนื้อหาวิชาและแผนการสอน
รายวิชาและผู้ใช้งานเข้าใน
ในหลักสูตร โดยนักศึกษา
ระบบ)
สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จํากัด 2. การจัดทําเนื้อหาบทเรียน
เวลาและสถานที่
การเรียนการสอนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์

กลุ่มงาน
นวัตกรรม
เทคโนโลยี
สารสนเทศ:
งานบริการ
วิชาการ

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนา
กระบวนการสอบ
อิเล็กทรอนิกส์ในการสอบ
คัดเลือกนักศึกษา

ลําดับ

ยุทธศาสตร์สาํ นัก

เป้าประสงค์

ผลลัพธ์และตัวชี้วัด/ผลผลิตและ
ตัวชี้วัดผลผลิต

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

แผนงาน/โครงการ

1. โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ กลุ่มงาน
บริการ
ลิขสิทธิ์พื้นฐานสําหรับ
คอมพิวเตอร์
สถาบันการศึกษา
2. โครงการจัดหาซอฟต์แวร์
การวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติ
3. การพัฒนาระบบ
สารสนเทศหลักของ
สถาบัน

2

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สมรรถะของโครงสร้าง
พื้นฐานและทรัพยากร
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่ เพิ่ม
ศักยภาพในการพัฒนา
สถาบัน

2.1 มีโครงสร้างพื้นฐาน
2.1.1 ให้บริการได้ถูกต้องครบถ้วน
และทรัพยากรด้านเทคโนโลยีที่
ตามคําขอใช้บริการร้อยละ 95
มีสมรรถนะสูงและสามารถ
2.1.2 ดําเนินการตามแผนการ
ตอบสนองต่อผู้รับบริการ
บํารุงรักษาที่ตั้งไว้ได้ร้อยละ 99
2.1.3 ให้บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้อย่างต่อเนื่อง
โดยไม่หยุดชะงักร้อยละ 98
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กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบ
สารสนเทศเพือ่ สนับสนุนพันธ
กิจของสถาบัน

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มงาน
พัฒนาระบบ
สารสนเทศ

1. การให้บริการงาน
กลุ่มงาน
โครงสร้างพื้นฐาน
โครงสร้าง
2. แผนการบํารุงรักษาตาม พื้นฐาน
ประเภทของอุปกรณ์หรือ
ระบบสารสนเทศ
3. แผนบริหารความเสี่ยง
สํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศ (การ
หยุดชะงักการทํางานของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ลําดับ

3

ยุทธศาสตร์สาํ นัก

เป้าประสงค์

ผลลัพธ์และตัวชี้วัด/ผลผลิตและ
ตัวชี้วัดผลผลิต
2.2 มีระบบสารสนเทศเพื่อ 2.2.1 ผลสําเร็จของกระบวนการ
สนับสนุนการทํางาน การ
ปฏิบัติงานของกลุ่มงานพัฒนา
บริหารและการตัดสินใจ
ระบบสารสนเทศ ถูกต้อง
สมบูรณ์ตามทีผ่ ู้ใช้ร้องขอ
มากกว่าร้อยละ 90
2.2.2 ลดข้อบกพร่องที่มีเหตุจาก
กระบวนการพัฒนาโปรแกรม
ร้อยละ 10
ยุทธศาสตร์การเพิ่ม
3.1 มีบุคลากรด้าน
3.1.1 บุคลากรเข้ารับการพัฒนาตาม
ประสิทธิภาพการบริหาร เทคโนโลยีที่มคี วามรู้
แผนพัฒนารายบุคคลร้อยละ
จัดการและการให้บริการ ความสามารถระดับสูง และมี
90
บรรยากาศในการทํางานที่ดี
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กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 2.2 การจัดหา/
พัฒนาระบบสารสนเทศ
ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์
สนับสนุนระบบคอมพิวเตอร์
ต่าง ๆ เพื่อช่วยในการบริหาร
และจัดการ

แผนงาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

1. การพัฒนาระบบ
สารสนเทศหลักของ
สถาบัน
2. การบํารุงรักษาระบบ
สารสนเทศหลักของ
สถาบัน

กลุ่มงาน
พัฒนาระบบ
สารสนเทศ

กลยุทธ์ที่ 3.1 นํากระบวนการ 1. แผนพัฒนาบุคลากรสํานัก
PDCA มาใช้ในการบริหาร
จัดการ
2. มีการทบทวนฝ่ายบริหาร
(Management review)
ทุกเดือน

กลุ่มงาน
บริหารและ
ธุรการ
กลุ่มงานแผน
และพัฒนา

ลําดับ

ยุทธศาสตร์สาํ นัก

เป้าประสงค์

ผลลัพธ์และตัวชี้วัด/ผลผลิตและ
ตัวชี้วัดผลผลิต

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

กลยุทธ์ที่ 3.2 การพัฒนา
1. การจัดบุคลากรเป็น
บุคลากรให้ปฏิบัติงานได้บรรลุ
วิทยากรบรรยายในการ
เป้าหมายที่กําหนดไว้
อบรมและการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ของสํานัก ภายใต้
แผนพัฒนาบุคลากรสํานัก

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงาน
การเงินและ
พัสดุและกลุ่ม
งานนวัตกรรม
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
กลุ่มงาน
บริหารและ
ธุรการ

2. แผนพัฒนาบุคลากรใน
ส่วนของทักษะที่จําเป็น
เฉพาะด้าน ภายใต้
แผนพัฒนาบุคลากรสํานัก
3. การกําหนดวาระการ
กลุ่มงาน
ประชุมบุคลากร เรื่อง
บริหารและ
ทัศนคติที่ดีในด้านต่างๆ ธุรการ
และความตระหนักถึง
นโยบายคุณภาพของ
สํานัก นําเสนอโดย
ผู้บริหารสํานัก ภายใต้
แผนพัฒนาบุคลากรสํานัก
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ลําดับ

ยุทธศาสตร์สาํ นัก

เป้าประสงค์

ผลลัพธ์และตัวชี้วัด/ผลผลิตและ
ตัวชี้วัดผลผลิต

3.2.1 มีร่างนโยบายและแนวปฏิบัติที่
ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก
สารสนเทศแก่อาจารย์
หน่วยงานภาครัฐ
นักศึกษา และบุคลากรภายใน
3.2.2 จํานวนกระบวนงานในสํานัก
สถาบัน เพื่อให้การดําเนินพันธ
ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก
กิจของสถาบันเป็นไปอย่าง
หน่วยงานในระดับสากล เช่น
ราบรื่น และมีประสิทธิภาพ
ISO9001
3.2.3 จํานวนปัญหาที่ได้รับการแก้ไข
สําเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จํานวนครั้งที่ให้บริการแก้ไข
ปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์
3.2.4 จํานวนข้อร้องเรียนการให้บริการ
Helpdesk ไม่เกินร้อยละ 5 ของ
จํานวนครั้งที่ให้บริการ

3.2 ให้บริการเทคโนโลยี
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กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 3.3 นําการจัดการ 1.
ความรู้มาใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติการและ
การมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 3.4 จัดทํานโยบาย 1.
และเกณฑ์มาตรฐานการ
ให้บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศในด้านต่าง ๆ และ
การติดตามผลการดําเนินงาน

แผนงาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

แผนการจัดการความรู้

คณะทํางาน
KM ของสํานัก

โครงการจัดทํานโยบาย
และแนวปฏิบัติการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ และนโยบาย
และแนวปฏิบัติการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
2. การสํารวจและปรับปรุง
ประสิทธิภาพการ
ให้บริการ

กลุ่มงาน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

ทุกกลุ่มงานใน
ส่วนเทคโนโลยี
สารสนเทศ
และกลุ่มงาน
แผนและ
พัฒนา

ลําดับ

ยุทธศาสตร์สาํ นัก

เป้าประสงค์

ผลลัพธ์และตัวชี้วัด/ผลผลิตและ
กลยุทธ์
ตัวชี้วัดผลผลิต
3.2.5 จํานวนข้อร้องเรียนการให้บริการ กลยุทธ์ที่ 3.5 จัดให้มีการ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ไม่ ดําเนินการเพื่อเข้าสู่เกณฑ์
เกินร้อยละ 5 ของจํานวนครั้งที่ มาตรฐานสากล
ให้บริการ
3.2.6 ความถูกต้องครบถ้วนของการ
ให้บริการ(ขอ Domain name
Web hosting และการขอใช้
ระบบเครื่องแม่ข่ายเสมือน) ตาม
คําขอในแบบฟอร์มร้อยละ 95
ของจํานวนที่ได้ตกลงกับผู้ขอรับ
บริการ
3.2.7 ความทันกาลตามที่ได้ตกลงกับ
ผู้รับบริการ(ขอ Domain name
Web hosting และการขอใช้
ระบบเครื่องแม่ข่ายเสมือน) ร้อย
ละ 90 ของจํานวนที่ขอ
3.2.8 มีการสํารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากเจ้าหน้าที่ของ
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง
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แผนงาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

1. โครงการพัฒนา
กลุ่มงานแผน
กระบวนการปฏิบัติงาน และพัฒนา
เพื่อขอการรับรอง
มาตรฐานสากล ISO9001

ลําดับ

ยุทธศาสตร์สาํ นัก

เป้าประสงค์

ผลลัพธ์และตัวชี้วัด/ผลผลิตและ
ตัวชี้วัดผลผลิต
3.2.9 มีการรายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนปรับปรุงตามข้อ
ร้องเรียนอย่างครบถ้วนทุกข้อ
3.3 มีระบบและกลไกการ 3.3.1 มีแผนยุทธศาสตร์ของสํานัก
ประกันคุณภาพภายในถือเป็น
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ส่วนหนึ่งของกระบวนการ
ดําเนินงานตามแผนได้อย่าง
บริหารที่ต้องดําเนินการอย่าง
ครบถ้วน
ต่อเนื่อง
3.4 มีระบบและกลไก
ทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส ตรวจสอบได้

3.4.1 จํานวนครุภัณฑ์ที่สูญหายเป็น
ร้อยละศูนย์
3.4.2 มีการประเมินผู้ขายของสํานัก
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยการ
แจ้งให้ผู้ขายปรับปรุงการ
ดําเนินงานร้อยละ 100 ของ
ผู้ขายที่ได้รับการประเมินอยู่ใน
ระดับ D และ C
3.4.3 การจัดซื้อ/จัดจ้างของสํานัก
เทคโนโลยีสารสนเทศมีการส่ง
มอบงานถูกต้อง ครบถ้วน ทัน
ตามกําหนดเวลา
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กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ 3.6 สนับสนุน
1. การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ กลุ่มงานแผน
ส่งเสริมและประสานงานให้ทุก
ของสํานักเทคโนโลยี
และพัฒนา
กลุ่มงานภายในสํานัก มีความรู้
สารสนเทศ ประจําปี
ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมใน
2559 – 2563
การประกันคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3.7 จัดให้มีระบบ
และกลไกในการบริหาร
งบประมาณและการติดตาม
ประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณ

กลุ่มงาน
1. การดูแลรักษาครุภัณฑ์
2. การประเมินผูข้ ายของสํานัก การเงินและ
3. แผนการจัดซื้อ/จัดจ้างของ พัสดุ
สํานัก

แผนภาพความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน (แผนพัฒนาระยะยาว 15 ปี) กับยุทธศาสตร์ของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
สถาบัน
(กรอบ
แผนพัฒนา
ระยะยาว 15 ปี)

ยุทธศาสตร์
ของสํานัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

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

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การระดมทรัพยากรเพื่อการ
พัฒนาสถาบัน

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การเสริมสร้างแบรนด์ของ
สถาบันใหม่ (Rebranding)

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาระบบบริหารงาน
ต่างๆ ของสถาบัน ให้เอื้อต่อ
การปฏิบัติภารกิจไปสู่ความ
เป็นเลิศทางวิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 6
การรักษาความเป็นเลิศทางวิชาการ
ด้านหลักสูตร งานวิจัย และการบริการ
วิชาการที่มีความโดดเด่นและ
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

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

ยุทธศาสตร์ที่ 7
การเสริมสร้างบทบาทและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1: ยุทธศาสตร์การ
สนับสนุนด้านการเรียนการสอน และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความ
เป็นเลิศทางวิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับองค์การภายนอก
ทั้งในระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1: ยุทธศาสตร์การ
สนับสนุนด้านการเรียนการสอน และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 8
การพัฒนาความ
เข้มแข็งของศูนย์พัฒนา
วิชาการต่างๆ ของ
สถาบัน

