แผนการดําเนินงาน
ศูนย์คอมพิวเตอร์

ประจําปีการศึกษา 2557

คํานํา
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้จัดทําแผนการดําเนินงานประจําปีการศึกษา 2557 เพื่อใช้เป็นกรอบในการ
ดําเนินงานตามแนวทางที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ทั้งนี้ในการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ฉบับดังกล่าวมีความเชื่อโยงและสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2555-2559) ซึ่งเป็น
การแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในรูปแบบของการจัดทําแผนดําเนินงานประจําปี โดยโครงการตลอดจน
กิจกรรมที่ปรากฏอยู่ในแผนการดําเนินงานประจําปีการศึกษา 2557 เป็นการนําประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
มาตรการ และโครงการ อีกทั้งตัวบ่งชี้วัดผลงาน ค่าเป้าหมาย และกรอบเวลาในการดําเนินงาน ตลอดจน
งบประมาณที่ผ่ านความเห็ นชอบและได้รับการจัดสรรงบประมาณมาแจกแจงรายละเอียด เพื่อผลักดั นให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบมีการดําเนินงานบรรลุตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
อย่างไรก็ตามจําเป็นต้องมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการ
ดําเนินงานอย่างครบถ้วน เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนฯและนําผลการประเมินนั้นมาเป็น
ข้อพิจารณาในการจัดทําแผนการดําเนินงานฯของปีถัดไป
นายจีระศักดิ์ แข็งขัน
(หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์)
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ส่วนที่ 1
บทนํา

¾ การจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปีการศึกษา 2557
ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้จัดทําแผนการดําเนินงานประจําปีการศึกษา 2557 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทาง
ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ทั้งนี้แผนการดําเนินงานฉบับดังกล่าวนี้เป็นกระบวนการแปลง
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริกฉบับที่ 5 (พ.ศ.2555-2559) และแผนกลยุทธ์ของศูนย์คอมพิวเตอร์ สู่ภาคปฏิบัติใน
รูปแบบของการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปี
ดังนั้นโครงการตลอดจนกิจกรรมที่ปรากฏอยู่ในแผนการดําเนินงานประจําปีการศึกษา 2557 จึง
เป็นการนําประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ และโครงงาน ที่ผ่านความเห็นชอบและได้รับการจัดสรร
งบประมาณมาแจกแจงรายละเอียด รวมทัง้ ตัวบ่งชี้วัดผลงาน ค่าเป้าหมาย แนวทางปฏิบัติการ และกรอบเวลา
ในการดําเนินงาน งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินงาน ตลอดจนหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ เพื่อให้การ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
¾ กรอบแนวคิดของแผนการดําเนินงาน
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บทที่ 1
สภาวการณ์ปัจจุบันของศูนย์คอมพิวเตอร์
¾ ประวัติความเป็นมาของศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์เดิมเป็นหน่วยงานหนึ่งของฝ่ายทะเบียนและวัดผล โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลการบันทึก
ผลการลงทะเบียนและผลการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีอาจารย์ประจําจํานวน 2 ท่าน เป็นผู้ดูแล
งานในส่วนนี้
กลางปี พ.ศ. 2532 สถาบันฯ ได้จ้างบุคคลภายนอกมาเขียนโปรแกรมเพือ่ ใช้ในการบันทึก ผลการเรียนของ
นักศึกษาในระดับปริญญาโท และประมาณต้นปี พ.ศ. 2533 สถาบันฯ ได้พัฒนาระบบการบันทึกการลงทะเบียน
ของนักศึกษาปริญญาตรีโปรแกรมที่พัฒนาในขั้นตอนแรกสามารถเริ่มบันทึกข้อมูลได้ในภาคต้น ปีการศึกษา 2534
ในปลายปี พ.ศ. 2535 สถาบันฯ ได้มีดําริให้มีการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยมี อาจารย์ปรีชา ปิยะจันทร์ เป็นผู้
ริเริ่ม โดยศูนย์คอมพิวเตอร์มีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นนอกเหนือไปจากงานด้านทะเบียนคือ งานด้านสนับสนุนการ
เรียนการสอน รับผิดชอบในส่วนของให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ให้บริการใช้งานแก่นักศึกษาใน สถาบันฯ
และศูนย์คอมพิวเตอร์ยังมีหน้าที่ในการสนับสนุนด้านการบริหารองค์กร การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ
ต่างๆ เช่น ระบบสารสนเทศบริหารทะเบียนนักศึกษาแบบออนไลน์ ซึ่งเริ่มใช้งานปี พ.ศ. 2537 และเริ่มติดตั้ง
โครงข่ายหลักการให้บริการระบบอินเตอร์เน็ต ในปี พ.ศ. 2540
ปัจจุบัน ศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานอิสระขึ้นตรงกับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มีภาระรับผิดชอบที่มีขอบเขต
กว้างขึ้นครอบคลุมงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยทั้งหมด คืองานพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุน ด้าน
บริหารทะเบียนและหน่วยงานภายในองค์กร งานสนับสนุนด้านการเรียนการสอน งานด้านบริการและ ซ่อมบํารุง
ครุภัณฑ์ด้านคอมพิวเตอร์ของสถาบันฯ งานอินเตอร์เน็ตและพัฒนาเว็บไซต์
รายนามหัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์
2535 - กันยายน
ตุลาคม 2543 - เมษายน
พฤษภาคม 2544 - มิถุนายน
กรกฎาคม 2548 - มิถุนายน
กรกฎาคม 2550 - กันยายน
ตุลาคม 2554 - ธันวาคม
กุมภาพันธ์ 2557 - ปัจจุบัน

2543
2544
2548
2550
2554
2556

อาจารย์ชนันท์ สุวัฒนโชติ
อาจารย์ประภาส ศรีชัยวัฒน์
นายชัยมาศ คะมา
นายขวัญชัย เรียนศรี
นายจีระศักดิ์ แข็งขัน
นายอรรคพัชร บุณยะรัตเวช
นายจีระศักดิ์ แข็งขัน
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¾ ปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค์
ปรัชญา :
วิชฺชา จรณ สมฺปนฺโน
ความรู้ทําให้องอาจ
ปณิธาน :
เป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการวิชาการสนับสนุนงานวิจัย เพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยและสังคม
วิสัยทัศน์ :
ศูนย์คอมพิวเตอร์จะเป็นผู้นําในการแสวงหาองค์ความรู้พัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในการผลิตบัณฑิต งานวิจัย และบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยและสังคม
ภารกิจหลัก
ศูนย์คอมพิวเตอร์มีหน้าที่ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนและการวิจัยแก่นักศึกษา
บุคลากรของทุกหน่วยงาน ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการการสอน ห้องบริการเครือข่าย
Internet เพื่อส่งเสริมการวิจยั และการบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นอกจากนี้ยังให้บริการ
ฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร (MIS) และการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบ E-Learning
วัตถุประสงค์
1. ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเรียน การสอน สําหรับคณาจารย์และนักศึกษา
2. ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการวิจัยแก่นักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
3. ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
4. ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงานวิชาการ พัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารแก่นักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
5. ให้บริการงานเครือข่ายสําหรับการติดต่อสื่อสารในระบบ Internet แก่นักศึกษา และ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
6. ให้บริการซ่อมบํารุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงแก่หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
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¾ โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์
โครงสร้างการบริหาร
อธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

โครงสร้าง ฯ ของศูนย์คอมพิวเตอร์

หัวหน้างาน
งานพัฒนาระบบและประมวลผล
เจ้าหน้าที่
งานพัฒนาระบบและประมวลผล
(อัตรากําลัง 4 คน)

หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์

หัวหน้างาน
งานเครือข่ายและบริการซ่อมบํารุง
เจ้าหน้าที่
งานเครือข่ายและบริการซ่อมบํารุง
(อัตรากําลัง 3 คน)

ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้มีการแบ่งส่วนงานภายในเป็น 2 งาน โดยหัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นผู้รับผิดชอบ
การบริหารงาน กํากับและดูแลงานภายในศูนย์ฯให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
- งานพัฒนาระบบและประมวลผล วิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ และ
ประสานงานด้านระบบสารสนเทศงานทะเบียนนักศึกษา
งานเครือข่ายและบริการซ่อมบํารุง ควบคุมดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
มหาวิทยาลัยการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตรวมถึงบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ท้ังหมดใน
มหาวิทยาลัย
อัตรากําลัง
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¾ สถานที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยเกริก อาคารมังคละพฤกษ์ ชั้น 3 ห้อง 1301
เลขที่ 3 ซ.รามอินทรา 1 ถ.รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทรศัพท์
02-552-3500-9, 02-9705820 ต่อ 300,301,302,303
โทรสาร
02-970-6409
Web site
http://computer.krirk.ac.th/
E-mail address
computer@krirk.ac.th
พื้นที่บริการ
ที่ทําการของศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 1301
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LAB 1 อาคาร 1 ชั้น 1 (1104/1)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LAB 2 อาคาร 1 ชั้น 1 (1104/2)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LAB 1302 อาคาร 1 ชั้น 3
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LAB 1303 อาคาร 1 ชั้น 3
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LAB 1307 อาคาร 1 ชั้น 3
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สําหรับพิมพ์งาน LAB 1300 อาคาร 1 ชั้น 3 (1300)

¾ ภารกิจหลักของศูนย์คอมพิวเตอร์
ปัจจุบันศูนย์คอมพิวเตอร์แบ่งการบริหารงานภายใน ออกเป็น 2 งาน ดังนี้คือ
1. งานพัฒนาระบบและประมวลผล
2. งานเครือข่ายและบริการซ่อมบํารุง
โดยแต่ละฝ่ายมีภารกิจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. งานพัฒนาระบบและประมวลผล
1.1 งานพัฒนาระบบ มีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบในการพัฒนาระบบสารสนเทศและพัฒนาเว็บไซต์ ดังนี้
งานวิเคราะห์ระบบงานและพัฒนาโปรแกรม
ทําหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานและพัฒนาโปรแกรมสําหรับงานบริหารของมหาวิทยาลัย รวมทั้งหน่วยงาน
ในมหาวิทยาลัยที่มีการร้องขอ เช่น ระบบทะเบียนนักศึกษา ระบบงานบุคลากร ระบบเงินเดือน ระบบใบเสร็จของ
งานการเงิน ระบบการคํานวณค่าไฟฟ้า ระบบพัสดุครุภัณฑ์ ระบบงานอาคารสถานที่ ระบบหอพัก ระบบ eMeeting ระบบ e-Document และ MIS ของมหาวิทยาลัย
งานบริหารฐานข้อมูล
ทําหน้าที่ปฏิบัติบริ หารฐานข้อมู ล เช่น ด้านงานทะเบียนการศึกษา ด้านงานบริหารงานบุคคล ด้าน
การเงิน ด้านพัสดุ ด้านงานอาคารสถานที่ หอพัก
ให้บริการปรึกษาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์และเก็บรวบรวมซอฟต์แวร์ต่างๆ
ให้บริการปรึกษาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์และเก็บรวบรวมซอฟต์แวร์ต่างๆ ของหน่วยงาน เพื่อเป็นแหล่งความรู้
แก่นักศึกษา บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
งานสนับสนุนเชิงเทคนิค และการฝึกอบรม
มีหน้าที่ในการศึกษาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และพัฒนาบุคลากรทั้งภายในหน่วยงาน
และภายนอกหน่วยงานให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทําหน้าที่เป็น Database Server หลัก ของมหาวิทยาลัยทั้งหมด
□ ติดตั้งและ Config Server เพื่อใช้บริการและใช้งานในมหาวิทยาลัย
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□ ตรวจสอบและปรับปรุงโปรแกรมบน Server ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
□ ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาต่างๆ บน Server เพื่อให้สามารถทํางานได้อยู่เสมอ
□ ศึกษา Application Server และวางแผนงานจัดสรรทรัพยากรสําหรับ Server เพื่อรองรับ
งานของมหาวิทยาลัยได้ในอนาคต
งานจัดทํา Home Page ของมหาวิทยาลัย
เป็นงานให้บริการนําเสนอข่าวสารของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ให้บริการเชื่อมโยง
กับสํานักงานการอุดมศึกษาในการให้บริการฐานข้อมูลด้านต่างๆ เช่น ด้านการศึกษา
ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทําหน้าที่เป็น Web Server หลัก ของมหาวิทยาลัยทั้งหมด
□ ติดตั้งและ Config Server เพื่อใช้บริการและใช้งานในมหาวิทยาลัย
□ ตรวจสอบและปรับปรุงโปรแกรมบน Server ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
□ ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาต่างๆ บน Server เพื่อให้สามารถทํางานได้อยู่เสมอ
□ ศึกษา Application Server และวางแผนงานจัดสรรทรัพยากรสําหรับ Server เพื่อ
รองรับงานของมหาวิทยาลัยได้ในอนาคต
1.2 งานประมวลผล มีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
งานประมวลผล
□ รับผลการเรียนและประมวลผล
□ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านระบบบริหารทะเบียนวัดผล การเงิน
□ จัดเตรียมงานบริการสําหรับการลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนต่างๆ
□ เป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมการให้กับหน่วยงานอื่นที่ต้องใช้ระบบสารสนเทศต่างๆ ที่ศูนย์
คอมฯพัฒนาขึ้น เช่น ระบบลงทะเบียน
งานธุรการ
□ การรับ-ส่ง และลงทะเบียนเอกสารระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์ ทั้งภายในและภายนอก
□ ร่างหนังสือโต้ตอบระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
□ ติดตามและเร่งรัดการปฏิบัติงานที่ต้องการคําตอบจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
□ จัดเอกสารเวียนในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คําสั่ง, ระเบียบ, รายงาน และประกาศ
□ จัดเก็บเอกสารต่างๆ ที่ได้ดําเนินการแล้วเข้าแฟ้ม
□ งานพิมพ์เอกสารทุกชนิดที่เกี่ยวข้อง
□ คัด ถ่ายสําเนาเอกสารต่าง ๆ
□ ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการประชุม การฝึกอบรมของศูนย์คอมฯ
□ การจัดหาและควบคุมการเบิกจ่าย หรือการยืมหนังสือคู่มือ
□ จัดทําเอกสารการฝึกอบรมและรายงานสถิติต่างๆ
□ การดูแลการใช้ และรักษาความสะอาด ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ ห้องทํางาน ฯลฯ
□ การควบคุมการใช้โทรศัพท์ และการเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ของศูนย์คอมพิวเตอร์
□ ดําเนินการเกี่ยวกับการขออัตรากําลัง การปรับ-เลื่อนตําแหน่ง
□ ตรวจสอบลงเวลาทํางาน การลา ของเจ้าหน้าที่ศูนย์คอมฯ
□ การขออนุมัติการประชุม การร่วมสัมมนา การอบรมทางวิชาการต่างๆ
□ ดําเนินการเกี่ยวกับขอใช้รถสําหรับให้บุคลากรของศูนย์คอมฯ ไปฝึกอบรม สัมมนา
งานการเงินและพัสดุ รับผิดชอบงาน
□ การดําเนินงานด้านเอกสารในการจัดซื้อหรือจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
□ ดําเนินการในการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สํานักงาน รวมทั้งการเบิก-จ่าย
8

□ การจัดทําบัญชีวัสดุ ครุภัณฑ์ทุกประเภท ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์รับผิดชอบจัดซื้อและจัดโอนให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการเบิกจ่าย การบํารุงรักษา และควบคุม
□ จัดทํารายละเอียดเอกสารในการขออนุมัติในการเบิก-จ่าย/รับเงิน ทั้งภายในหน่วยงานและ
ในการให้บริการภายนอก
□ การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลภายในศูนย์คอมฯ
งานวางแผนและงบประมาณ รับผิดชอบ
□ การดําเนินงานด้านเอกสารในการส่งแผนงาน และการของบประมาณ
□ ประสานงานส่งผลดําเนินงาน
งานประชาสัมพันธ์ รับผิดชอบงาน
□ การจัดทําเอกสารเผยแพร่และเอกสารประชาสัมพันธ์ศูนย์คอมฯ ได้แก่ เอกสารแนะนําศูนย์
คอมฯ ประกาศศูนย์คอมฯ ข่าวศูนย์คอมฯ ข่าวโครงการอบรมของศูนย์คอมฯ
□ การจัดทําประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ที่ศูนย์คอมฯ เป็นผู้จัด
□ การจัดส่ง ส.ค.ส. ประจําปีแก่บุคลากรภายในและภายนอก
□ จัดเก็บและรวบรวมข้อมูล เช่น จัดประชุม อบรม สัมมนา งานนิทรรศการ
□ รับผิดชอบติดประกาศ ดูแลบอร์ดการประชาสัมพันธ์ของศูนย์คอมฯ
□ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ แก่บุคลากรของศูนย์คอมฯ
□ จัดพิมพ์รายงานประจําปีของศูนย์คอมฯ
งานอื่นๆ
□ จัดการเกี่ยวกับตารางการใช้ห้องปฏิบัติการคอมฯ สําหรับการเรียนการสอน
□ ให้บริการดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องพิมพ์งาน
□ จัดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้พร้อมในการบริการ
□ ให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการ Mail & Account , บริการให้เบิกกระดาษเฉพาะนศ.
ลงทะเบียนรายวิชาคอมฯ และบริการพิมพ์รายงาน (เสียค่าบริการ)
□ เป็นที่ปรึกษาและ ให้คําแนะนําแก่อาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัยในด้านเทคโนโลยีและการใช้เครื่องมือทางคอมพิวเตอร์
□ รับฝึกงานให้กบั นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ
2. งานเครือข่ายและบริการซ่อมบํารุง
2.1 งานเครือข่าย มีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
ดูแลระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
□ ดูแลและวางแผนการขยายระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
□ Implement ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
□ Maintenance ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
□ ศึ กษาเทคโนโลยีเ ครื อข่ า ยคอมพิ วเตอร์ ใ หม่ ๆ เพื่ อ ที่จะได้เ ลือกเทคโนโลยีที่ เ หมาะสมมาใช้ กั บ
มหาวิทยาลัย
ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทําหน้าที่เป็น Server หลัก ของมหาวิทยาลัยทั้งหมด เช่น Mail, Web, DNS, FTP,
Proxy งานต่างๆ
□ ติดตั้งและ Config Server เพื่อใช้บริการและใช้งานในมหาวิทยาลัย
□ Monitor และUpdate Program บน Server ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
□ ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาต่างๆ บน Server เพื่อให้สามารถทํางานได้อยู่เสมอ
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□ ศึกษา Application Server และวางแผนงานว่าควรจะมีเทคโนโลยีใหม่ด้านใดที่สามารถรองรับงาน
ของมหาวิทยาลัยได้ในอนาคต
ดูแลอุปกรณ์เครือข่ายของมหาวิทยาลัยทั้งหมด
□ ติดตั้งและ Config อุปกรณ์เครือข่าย
□ Monitor และ Update Program ที่ทํางานกับอุปกรณ์เครือข่ายให้ทันสมัยอยู่เสมอ
□ แก้ ไ ขปั ญ หาต่ า งๆ ของอุ ป กรณ์ เ ครื อ ข่ า ย เพื่ อ ให้ ส ามารถใช้ ง านได้ เ สมอ พั ฒ นา Application
Program และจัดหา Program เพื่อนํามาช่วยในการบริหารและจัดการระบบเครือข่ายของ
มหาวิทยาลัย
ดูแลระบบความปลอดภัยการใช้งานระบบเครือข่าย
□ กําหนดมาตรการต่างๆ เกี่ยวกับการใช้งานบนระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย เพื่อรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูล และกําหนดแนวทางปฏิบัติ กฎเกณฑ์ และเป็นระเบียบในการใช้งาน
□ ติดตั้งและดูแลระบบความปลอดภัยการใช้งานบนระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย
□ ติดตามข่าวและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับปัญหาไวรัสคอมพิวเตอร์
งานให้บริการด้านระบบเครือข่าย
□ ให้บริการและให้คําปรึกษาต่างๆ เกี่ยวกับการใช้บริการเครือข่ายของมหาวิทยาลัย เช่น การใช้ Mail,
การใช้งาน Internet
□ ให้คําปรึกษาในการวางแผนการจัดหาหรือการติดตั้งระบบเครือข่ายแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
□ ให้บริการติดตั้งระบบเครือข่ายบนสายเคเบิลและระบบเครือข่ายไร้สาย แก่หน่วยงานต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย
2.2 งานบริการซ่อมบํารุง มีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
งานบริการซ่อมบํารุง
□ ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในหน่วยงานทั้งหมด
□ ติ ด ต่อ ประสานงานกั บ บริ ษัท ตั ว แทนจํ าหน่า ยวัส ดุ อุป กรณ์ -ครุ ภัณ ฑ์ ที่จั ดซื้ อ มาเกี่ ย วกั บช่ ว งการ
รับประกัน
□ ติดตามระบบเทคโนโลยีและโปรแกรมใหม่ๆ และคอยเสนอจัดหามาใช้ในส่วนที่คิดว่าเป็นประโยชน์
แก่หน่วยงาน
□ ให้ ความร่ วมมื อกับฝ่ ายต่างๆ ในหน่วยงานในการจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม และ
อุปกรณ์ตัวเครื่องต่างๆ ในการขอความอนุเคราะห์
□ ตรวจซ่อมและลงโปรแกรมเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ ที่เกิดปัญหา ข้อขัดข้องทั้งใน
หน่วยงานและหน่วยงานอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยที่ขอความอนุเคราะห์มา
□ ดูแลเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์และสื่อการสอนต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
□ งานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าศูนย์คอมฯ
□ กําหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ต่างๆ ตามแผนระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการจัดซื้อจัด
จ้างหรือประกวดราคา
อื่นๆ
□ ให้บริการดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องพิมพ์งานสําหรับนักศึกษาและอาจารย์
□ จัดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้พร้อมในการบริการแก่อาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่
ที่มาขอใช้บริการ
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□ ให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการ Mail & Account ,บริการให้เบิกกระดาษเฉพาะนศ.ลงทะเบียน
รายวิชาคอมฯ และบริการพิมพ์รายงาน (เสียค่าบริการ)
□ เป็นที่ปรึกษาและ ให้คําแนะนําแก่อาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยใน
การใช้เครื่องคอมฯ โปรแกรม และอื่นๆ ตลอดจนการช่วยดูแลและ แก้ไขให้ด้วยความสําเร็จด้วยดี
□ รับฝึกงานให้กบั นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ

¾ การวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. สถานภาพด้านไอซีทีภายในหน่วยงาน
1.1 ปัจจัยด้านอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ และโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์และจํานวนผูใ้ ช้
การให้บริการของระบบคอมพิวเตอร์กลางของมหาวิทยาลัยเกริก มีศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นผู้ให้บริการหลัก
ได้สํารวจข้อมูลจํานวนคอมพิวเตอร์และจํานวนผู้ใช้ ดังรายละเอียดในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จํานวนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน/งานวิชาการ งานบริหาร/อื่นๆ
ปีการศึกษา
คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน (เครื่อง)
คอมพิวเตอร์เพื่องานบริหารอื่นๆ (เครื่อง)
จํานวน servers (เครื่อง)
จํานวนนักศึกษา FTES (คน)
จํานวนบุคลากร (คน)
นักศึกษาต่อคอมพิวเตอร์

2554
239
200
20
2,507.35
258
5.15 : 1

2555
198
210
20
2,126.62
256
4.69 : 1

2556
188
205
20
1,630.68
250
2.91 : 1

2) ระบบคอมพิวเตอร์กลางและระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยเกริก มีระบบเครือข่ายสามารถใช้งานออกสู่โลกของอินเตอร์เน็ตผ่านทาง 3BB ซึ่งเป็นผู้
ให้บริการอินเตอร์เน็ต (Internet Service Provider) ให้แก่มหาวิทยาลัยเกริกได้ ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 : วงจรในการเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต
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ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัย
3BB เชื่อมต่อวงจรความเร็วสูง 10 Gbps. (1 Gbps. 10 เส้นทาง) เข้ากับ NIX ( National Internet
Exchange) NIX ในปัจจุบันจัดเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเตอร์เนตภายในประเทศที่ใหญ่ที่สุด พร้อมกันนี้ ISSP
มีการต่อเชื่อมอินเตอร์เน็ตระหว่างประเทศด้วยความเร็ว 250 Mbps. 2 เส้นทางผ่าน International Internet
Gateway (IIG) ของ CAT และ ADC ซึ่งเป็นวงจรเช่าต่างประเทศสําหรับอินเตอร์เนตที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ และ
มีสายเชื่อมต่อไม่ต่ํากว่า 3 เส้นทางที่แตกต่างกันเพื่อความมีเสถียรภาพ และคุณภาพของช่องสัญญาณในการ
ให้บริการ
สํ า หรั บ ภายในมหาวิ ย าลั ย เกริ ก มี ศู น ย์ ค อมพิ ว เตอร์ เ ป็ น จุ ด ศู น ย์ ก ลางในการบริ ห ารจั ด การระบบ
เครือข่ายหลัก (Network Backbone) เพื่อรองรับการเชื่อมต่อจากอาคารคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย รวมไปถึงระบบเครือข่ายภายใน ดังรูปที่ 2 โดยมีลักษณะการเชื่อมต่อทางกายภาพของเครือข่าย
(Topology) เป็นแบบ Star ด้วยสายใยแก้วนําแสงมายังศูนย์คอมพิวเตอร์ ในส่วนเทคโนโลยีสําหรับระบบ
เครือข่ายศูนย์คอมพิวเตอร์ได้รองรับเทคโนโลยีเครือข่ายหลายชนิดด้วยกัน เช่น ระบบ Ethernet Switch, ระบบ
Fast Ethernet100Base ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 โครงสร้างเครือข่ายแต่ละมหาวิทยาลัย
12

สําหรับการเป็นจุดศูนย์กลางในการให้บริการของศูนย์คอมพิวเตอร์ นอกจากในด้านระบบเครือข่ายแล้ว
ศูนย์คอมพิวเตอร์ยังมีเครื่องให้บริการที่ทําหน้าที่เป็น Internet Server และ Intranet Server ที่ให้บริการงาน
ต่าง ๆ ดังนี้
Internet Server
- DNS Server ให้บริการในการแปลงกลับไปกลับมาระหว่างชื่อโฮสต์และเลขไอพี
- Cache/Proxy Server ให้บริการในการเป็นตัวแทนไปเอาข้อมูลมาและเก็บสําเนาข้อมูลเหล่านี้เอาไว้
ในเครื่อง ทําให้ผู้ใช้เรียกดูข้อมูลได้เร็วขึ้น
Intranet Server
- WWW Server ให้บริการข้อมูลแบบ WWW
- FTP Server ให้บริการข้อมูลแบบ FTP
- Mail Server ให้บริการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
- Dial up Server ให้บริการการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านสายโทรศัพท์
- Monitor Server สําหรับตรวจสอบเฝ้าระวังระบบให้แก่ผดู้ ูแลระบบ
3) ระบบคอมพิวเตอร์ของคณะ/หน่วยงาน
ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีใช้งานในคณะ/หน่วยงานส่วนใหญ่เป็นคอมพิวเตอร์ซึ่งเชื่อมอยู่บนระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ภายในของคณะ/หน่วยงาน และมีบางส่วนที่มีการใช้งานลักษณะ stand alone โดยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่สามารถทํางานร่วมกันโดยใช้สถาปัตยกรรมแบบ Client/Server ซึ่งประสมประสานกัน
ระหว่างสถาปัตยกรรมระบบปฏิบัติการเครือข่ายแบบ Peer to Peer และ Server-based System ที่มี
ระบบปฏิบัติการเครือข่ายหลายประเภท ได้แก่ ระบบปฏิบัติการ Linux Windows 95/98 Windows NT
Windows2000 WindowsXP ลักษณะงานส่วนใหญ่เป็นการบริการคอมพิวเตอร์ด้านการเรียนการสอนสําหรับ
นักศึกษา การปฏิบัติงานและการค้นคว้าข้อมูลสําหรับบุคลากรและอาจารย์ ซึ่งในส่วนนักศึกษา หลายคณะจะ
จัดให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ที่ให้นักศึกษาสามารถศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองผ่านทาง Web sites, Elibrary
ในส่วนอาจารย์และบุคลากรจะมีการเชื่อมโยงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไปยังภาควิชาและสํานักงานได้
ประมาณร้อยละ 100 ของอาคารสํานักงานและคณะต่าง ๆ
4) การติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ (Application Software)
การติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ของคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเกริกนั้น สามารถแบ่งประเภท
การติดตั้งออกเป็นระบบต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้
การติดตั้งโปรแกรมประยุกต์บนระบบคอมพิวเตอร์ทใี่ ห้บริการในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
การติดตั้งโปรแกรมประยุกต์บนระบบคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
จะ
ดําเนินการโดยศูนย์คอมฯ ตามความต้องการสอนของสาขาต่างๆ ซึ่งเน้นการเรียนการสอนนักศึกษาในสาขาวิชาที่
เปิดสอน โดยโปรแกรมประยุกต์ที่ติดตั้งส่วนใหญ่จะเป็นไปเพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาในการศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเอง วิเคราะห์วิจัย และจัดทํารายงาน โปรแกรมหลัก ๆ ที่ลงไว้ให้บริการ ได้แก่ โปรแกรมชุด
Microsoft office โปรแกรมระบบการจัดการฐานข้อมูล โปรแกรมประยุกต์ทางสถิติ และโปรแกรมสําหรับการ
เรียนการสอนตามสาขาวิชาที่ภาควิชานั้นๆ ต้องการสอน
การติดตั้งโปรแกรมประยุกต์บนระบบคอมพิวเตอร์ในสํานักงาน
การติดตั้งโปรแกรมประยุกต์บนระบบคอมพิวเตอร์ในสํานักงานนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นโปรแกรมสําเร็จรูป
ที่นิยมใช้ทั่วไป และเป็นระบบสารสนเทศที่ผู้ใช้พัฒนาขึ้นเอง โดยจะมีทั้งระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นภายในคณะ
และระบบสารสนเทศที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัย ซึ่งมีกลุ่มงานพัฒนาระบบ ในสังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นผู้พัฒนา
และทําหน้าที่ประสานงานในการติดตั้ง โปรแกรมที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นโปรแกรมเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล ใช้ MS
SQL SERVER และ VB ในการพัฒนา
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จุดแข็ง/ข้อได้เปรียบ
1. ระบบเครือข่ายครอบคลุม ทั่วถึง พื้นที่ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย
จุดอ่อน/ปัญหา
1. มหาวิทยาลัยให้ความสําคัญน้อย กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. จํานวนนศ. และบุคลากรที่ต้องการใช้งานมีเพิ่มขึ้น และความต้องการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์มีมาก
3. ยังไม่มีการบํารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเท่าที่ควร
4. โปรแกรมสมัยใหม่ต้องการทรัพยากรมากขึ้นกว่าเดิม ทําให้มีความจําเป็นต้องปรับปรุงประสิทธิภาพ
หรือต้องจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่มาทดแทน เครื่องที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันอุปกรณ์ที่มีอยู่มีประสิทธิภาพไม่
เพียงพอที่จะรองรับเทคโนโลยีใหม่ที่จําเป็นต้องใช้ในการพัฒนางาน
5. การวางระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยและระบบความเร็วการเชื่อมต่อกับมหาวิทยาลัย ความ
สมบูรณ์และใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ไม่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
1.2 ปัจจัยด้านบุคลากร
จุดแข็ง/ข้อได้เปรียบ
1. มีบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่อย่างจํากัด สามารถทําให้การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี มีการขวนขวายหาความรู้ของบุคลากร เช่น การศึกษาต่อด้านสารสนเทศ และการฝึกอบรม
2. มหาวิทยาลัยให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรทุกประเภท
จุดอ่อน/ปัญหา
1. ขาดการทํางานร่วมกันระหว่างบุคคลที่มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การทําวิจัยและ
พัฒนาระบบงานต่างๆ การค้นคว้าวิจัยทางด้านสารสนเทศอยู่ในระดับต่ํากว่ามาตรฐาน องค์กรขาดแคลนองค์
ความรู้ ผลทีต่ ามมาคือ ทําให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่สูงในการแก้ปัญหาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการ
สนองตอบความต้องการสารสนเทศของผู้ใช้งาน
2. การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดปัญหากับบุคลากรดังนี้
• ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมกี ารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้ที่รับผิดชอบต้องเรียนรู้และศึกษา
ด้วยตนเองตลอดเวลา เพราะเป็นทักษะเฉพาะตัวที่ถ่ายทอดให้กันได้ยาก
• มีความต้องการด้านการเรียนการสอนมากขึน้ ทําให้ขาดแคลนบุคลากรสายผู้สอน
1.3 ปัจจัยด้านงบประมาณ
จุดอ่อน/ปัญหา
1. การบริหารจัดการงบประมาณที่ต้องอิงระเบียบของทางราชการ ทําให้มีความล่าช้าในการจัดชื้อ
ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ ซึ่งบางครั้งไม่ทันกับความต้องการใช้งาน
2. เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ยังไม่มมี าตรการควบคุมการใช้งานที่เข้มงวด และไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายตามการใช้งาน
จริง ทําให้มีการใช้งานเพื่อการบันเทิงเป็นจํานวนมาก การสืบค้นข้อมูลที่จําเป็นจริงๆ เป็นไปด้วยความยากลําบาก
เนื่องจากมีการใช้ในกิจการอื่นทีไ่ ม่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิชาการ
3. การขาดแคลนงบประมาณสนับสนุน สําหรับค่าใช้จ่ายทางด้านลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ในสภาวะที่มีการบังคับ
ใช้กฎหมายลิขสิทธิ์อย่างเคร่งครัดมากขึ้น
1.4 ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ
ในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกริก มีแนวทางในการ
ดําเนินการดังนี้
1) การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในส่วนการดูแลและให้บริการสารสนเทศส่วนกลาง ระบบ
เครือข่ายระหว่างอาคารของแต่ละคณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
และระบบการเชื่อมโยงกับภายนอก
มหาวิทยาลัย มอบหมายให้ ศูนย์คอมพิวเตอร์ รับผิดชอบ
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2) การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน โดยมีศูนย์คอมพิวเตอร์ ทําหน้าที่ดูแล
รับผิดชอบระบบสารสนเทศ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3) การพิจารณาจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ ดําเนินการโดยคณะทํางานที่มหาวิทยาลัย
แต่งตั้ง โดยมีแนวทางการพิจารณา ดังนี้
3.1) การทดแทนคอมพิวเตอร์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีอายุการใช้งาน ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
3.2) การใช้เพื่อการบริหารและงานอื่นๆ (ยกเว้นเรื่องการเรียนการสอน) พิจารณาให้ใช้เครื่องถ่าย
โอนมาจากเครือ่ งที่ใช้เพื่อการเรียนการสอน
3.3) พิจารณาให้สําหรับหน่วยงานที่ยังไม่เคยมีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มาก่อน
3.4) พิจารณาสนับสนุนครุภณ
ั ฑ์ที่ใช้ร่วมกันในภาพรวมของหน่วยงานระดับคณะหรือ ระดับ
มหาวิทยาลัย

¾ ระบบสารสนเทศสนับสนุนการดําเนินงาน

การจัดการด้านข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ (Management Information System, MIS) โดยศูนย์
คอมพิวเตอร์รับผิดชอบในการพัฒนา Software และดูแลระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน
ร่วมรับผิดชอบในการป้อนและปรับปรุงฐานข้อมูล การใช้งานระบบสารสนเทศอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน
เจ้าของข้อมูล แต่ฐานข้อมูลกลางจะอยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้แก่
-

ระบบทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ระบบทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาโท
ระบบทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาเอก
ระบบการจัดการตารางเรียน
ระบบใบเสร็จรับเงิน
ระบบงานสารสนเทศสํานักหอสมุด
ระบบงานจัดซื้อ
ระบบควบคุมห้องปฏิบัติการคอมฯ
ระบบประเมินผลการสอนอาจารย์
ระบบสารสนเทศอาจารย์ที่ปรึกษา (Internet)
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (Internet)
ระบบตรวจสอบผลการเรียน (ตู้ดูเกรด)
ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย (Internet)
ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย
ระบบรับสมัคร Online (Internet)
ระบบพิมพ์เช็ค
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (Internet)
ระบบ Computer Maintenance & Services (Internet)
ระบบทะเบียนประวัติอาจารย์ (Internet)

ระบบสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย ในส่วนของ ใช้สถาปัตยกรรม Client/Server และ Web Application มี
เครื่องแม่ข่ายให้บริการ ดังนี้
1. เครื่องแม่ข่ายฐานข้อมูลหลัก (Primary Database Server)
2. เครื่องแม่ข่ายฐานข้อมูลสํารอง (Secondary Database Server)
3. เครื่องแม่ข่ายบริการโปรแกรม (Application Program Server)
4. เครื่องแม่ข่ายควบคุมระบบภายใน (Domain Controller Server)
5. เครื่องแม่ข่ายบริการเว็บโปรแกรม (Web Application Program Server)
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โดยใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 2000 Server และ MS SQL Server 2000 เป็นระบบฐานข้อมูล
และ ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรม ได้แก่ VB 6.0 ASP.net และ ASP

¾ ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

การจัดทําแผนการรักษาความปลอดภัยเพื่อปกป้องความลับและความถูกต้องของข้อมูลประกอบด้วยมาตรการ 3
ข้อ ดังต่อไปนี้
1. การดําเนินการขั้นพื้นฐาน ระบบเครือข่าย การเข้าถึงระบบสารสนเทศต่างๆ ได้ผใู้ ช้จะต้องมี
Username และ Password เข้าถึงระบบเครือข่ายภายในของมหาวิทยาลัยเกริก และภายในระบบมีกา
รักษาความปลอดภัย
• ติดตั้งไฟร์วอลล์ ไฟร์วอลล์ช่วยป้องกันผู้บุกรุก จากภายนอกองค์กร และทางอินเทอร์เน็ตไม่ให้
เข้าใช้ข้อมูลและคอมพิวเตอร์ ภายในได้
• ติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสในคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง
• ใช้รหัสผ่านที่ยากต่อการคาดเดา เช่น ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก ตัวเลข และ
สัญลักษณ์ต่างๆ และกําหนดให้ผู้ใช้เปลี่ยนแปลงรหัสผ่านของตนอย่างสม่ําเสมอ
• สํารองไฟล์ เหตุการณ์เลวร้ายต่างๆ สามารถเกิดขึ้นได้ ดังนั้น จึงมีการสํารองไฟล์และข้อมูลที่
สําคัญของคุณไว้ในระบบจัดเก็บข้อมูลแยกต่างหาก
• การปรับปรุงซอฟต์แวร์
2. การกําหนดการเข้าใช้ข้อมูล
• มีการจัดทํา กลุ่มผู้ใช้และกําหนดสิทธิ์ใช้งาน และสิทธิพิเศษให้ทั้งกลุ่ม
• มีการจัดทํากลุ่มผู้ใช้ตามบทบาทของหน้าที่การงาน เช่น งานทะเบียน การเงิน เป็นต้น
3. การเข้าถึงระบบฐานข้อมูล
• ใช้ Windows Authentication Mode ในการเชื่อมต่อกับ SQL Server เพื่อป้องกันการ
ติดตั้งใช้งาน SQL Server ของคุณให้ปลอดภัยจากการโจมตีโดยใช้อินเทอร์เน็ต ด้วยการจํากัด
การเชื่อมต่อกับผู้ใช้ Microsoft Windows user รวมทั้ง User โดเมน และ User ฐานข้อมูล
• แยกเซิร์ฟเวอร์ออกต่างหากและสํารองข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์อย่างสม่ําเสมอ การแยกเซิร์ฟเวอร์
ออกต่างหากทั้งทางกายภาพและทางด้านระบบวงจรเป็นพื้นฐานของการรักษาความปลอดภัย
ของ SQL Server โดยเครื่องซึ่งเป็นที่เก็บฐานข้อมูลควรตั้งในพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย
เป็นอย่างดี
จุดแข็ง/ข้อได้เปรียบ
1. ศูนย์คอมฯมีแผนที่จะปรับโปรแกรมระบบงานทะเบียนนักศึกษา เพื่อให้โปรแกรมมีความยืดหยุ่น
สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทันกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
2. ศูนย์คอมฯมีแผนที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้ครอบคลุมการใช้งานทั้งหมด
จุดอ่อน/ปัญหา
1. ปัจจุบันการใช้งานระบบ MIS ของมหาวิทยาลัย สามารถตอบสนองการทํางานในระดับผู้ปฏิบัติงาน
เป็นส่วนใหญ่ ยังไม่ตอบสนองสําหรับการตัดสินใจของผู้บริหาร ขาดการประสานงานในการหาข้อตกลงร่วมกัน
เนื่องจากบุคลากร/ผู้บริหารมีความต้องการหลากหลาย ทําให้การพัฒนาระบบงานสนับสนุนต่าง ๆ เป็นไปได้
ค่อนข้างยาก
2. ขาดการประสานงานในการใช้เทคโนโลยีร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก และ
การจัดตั้ง partnership กับองค์กรอื่นยังมีน้อย รวมทั้งยังขาดการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ทั้งที่ทรัพยากรบางอย่างสามารถใช้งานร่วมกันได้
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ส่วนที่ 2
แผนกลยุทธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2557
¾ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และมาตรการของมหาวิทยาลัยเกริก
1.1 เน้นการวางแผนแบบรวมพลังที่ผู้บริหารระดับสูง ระดับกลางและทุกคณะ สํานัก และหน่วยงาน ต่าง
มีส่วนร่วมในการคิด การศึกษาสถานภาพของแผนที่ผ่านมา สภาพแวดล้อมในอนาคตทั้งภายในและต่างประเทศ
สถานการณ์ของมหาวิทยาลัย (จุดแข็ง – จุดอ่อน) การสร้าง และการนําแผนไปปฏิบัติ
1.2 การวางแผน เริ่มจากการวางแผนกลยุทธ์โดยรวมของมหาวิทยาลัย จากนั้น ก็จะให้คณะ/สํานัก/
ศูนย์/สถาบัน จัดทําแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องและสนับสนุนแผนกลยุทธ์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเชื่อมโยงระบบการ
วางแผนทั้งหมดของมหาวิทยาลัยเข้าด้วยกัน
ยุทธศาสตร์การดําเนินงานตามแผนพัฒนาฉบับที่ 5
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มีศักยภาพสูงสุด
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการวิจัยและนักวิจัยที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านกิจการนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมในเชิงสร้างสรรค์
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศในการบริหารจัดการที่ทันสมัย
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการสื่อสารองค์กร ภาพลักษณ์ การประชาสัมพันธ์และการตลาด
ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 9 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
แผนกลยุทธ์ดา้ นต่าง ๆ ตามกรอบนโยบาย
ในระยะเวลา 5 ปี มหาวิทยาลัยเกริกมีการจัดทําแผนงาน/โครงการกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ด้านต่าง ๆ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มีศักยภาพสูงสุด
กลยุทธ์
1.1 พัฒนาหลักสูตรให้มีคณ
ุ ภาพระดับสากล
1.2 พัฒนาหลักสูตรใหม่เพื่อรองรับการศึกษาระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับนานาชาติ
1.3 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
1.4 พัฒนาบุคลากรสายอาจารย์ให้มีสมรรถนะสากล
1.5 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการวิจัยและนักวิจัยที่มีคุณภาพ
กลยุทธ์
2.1 สนับสนุนให้คณะวิชาและศูนย์ส่งเสริมวิจัยและผลิตตํารา ยกระดับมาตรฐานงานวิจัยและผลงานทาง
วิชาการให้มีคุณภาพให้สามารถนําไปใช้ประโยชน์และเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ
2.2 พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยให้มีศักยภาพสูงและมีจริยธรรมในการทําวิจัย
2.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการวิจัยและเผยแพร่งานวิจัยสู่สากล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
กลยุทธ์
3.1 ส่งเสริมงานวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สังคม ประเทศชาติ และภูมิภาคอาเซียน
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3.2 สนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีสว่ นร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับชาติ
หรือนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านกิจการนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์
4.1 พัฒนาองค์กรทางด้านกิจการนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
4.2 ส่งเสริมให้กิจกรรมนักศึกษาเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างพัฒนาความรู้ทางวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม
บุคลิกภาพและเกิดความภูมิใจในมหาวิทยาลัย
4.3 พัฒนาระบบการจัดบริการ และสวัสดิการนักศึกษาอย่างทั่วถึง เอื้อต่อการเรียนรู้และใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัย
4.4 พัฒนาระบบบริหารหอพักให้ได้มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการเรียนรูศ้ ิลปวัฒนธรรมในเชิงสร้างสรรค์
กลยุทธ์
5.1 ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการอนุรักษ์และสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
5.2 ส่งเสริมความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างศิลปวัฒนธรรมไทยและศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศในการบริหารจัดการที่ทันสมัย
กลยุทธ์
6.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย
6.2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง
6.3 พัฒนาระบบห้องสมุดของมหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางบริการความรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการสื่อสารองค์กร ภาพลักษณ์ การประชาสัมพันธ์และการตลาด
กลยุทธ์
7.1 พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์และระบบการสื่อสารองค์กรให้มีประสิทธิ -ภาพ ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
7.2 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างศิษย์เก่าและมหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์
8.1 พัฒนาระบบบริหารให้มปี ระสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล(Good Governance)
8.2 เพิ่มศักยภาพบุคลากรทุกระดับรองรับการเปลี่ยนแปลงภายใต้กรอบแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้
(Learning Organization)
8.3 มีระบบการงบประมาณการเงินแบบมุ่งเน้นผลงานนําไปสู่การรายงานการตรวจสอบและการประเมินอย่าง
มีประสิทธิภาพ
8.4 ปรับปรุงระบบการจัดการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยให้เอื้อต่อการเรียนรู้และ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 9 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์
9.1 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานในระดับสากล
9.2 พัฒนานักศึกษาและบุคคลากรด้านการศึกษาให้มคี วามรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับสากล
9.3 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน
9.4 พัฒนาเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในประเทศหรือภูมิภาคอาเซียน
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¾ เป้าหมายในการพัฒนาระบบ ICT ของมหาวิทยาลัยเกริก
1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. โครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วย
เทคโนโลยีที่เหมาะสม และเป็นมาตรฐาน เพื่อรองรับการขยายการให้บริการได้ทั่วถึงอย่างเต็มศักยภาพและ
สอดคล้องกับการประยุกต์ใช้งานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
2. โครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยต้องมีระบบบริการพื้นฐานซึ่งมีการ
บริหารจัดการจากศูนย์กลางสําหรับให้บริการแก่บุคลากรและนิสิตทั้งมหาวิทยาลัย อันได้แก่ ระบบบริการรับส่ง
อิเล็กทรอนิกส์เมล์ ระบบบริการเว็บเพจส่วนบุคคล และระบบบริการพื้นที่ จัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
3. การบริหารและจัดการทรัพยากรบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยต้องมีการใช้ระบบและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีมาตรฐาน เพื่อให้เป็นระบบเครือข่ายมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยและมีการใช้งาน
อย่างเต็มศักยภาพ
2. ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
1. ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นเครื่องมือหลัก
สําหรับการบริหาร การจัดการและการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
2. ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยต้องเป็นระบบที่สามารถปรับเปลี่ยนให้ตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้บริการโดยรวม และสามารถเชื่อมโยงกับการพัฒนาและการใช้งานระบบสารสนเทศของหน่วยงาน
3. การพัฒนาตลอดจนการบริหารและจัดการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยต้องมีการใช้ระบบ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีมาตรฐาน เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพมีความ
ปลอดภัย และมีการใช้งานอย่างคุ้มค่า
3. ด้านการสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย
1. พัฒนาศักยภาพขององค์กรให้เป็นแหล่งพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการ
เรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัย อันจะนําไปสู่การจัดการศึกษาแบบผสมผสาน เพื่อความสอดคล้อง
กับยุคสมัย
2. พัฒนาศักยภาพขององค์กรให้เป็นแหล่งพัฒนาด้านการให้บริการระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัย
3. พัฒนาศักยภาพขององค์กรให้เป็นแหล่งพัฒนาด้านการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และการฝึกทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับหน่วยงานบุคลากรและนิสิตของ
มหาวิทยาลัย
4. พัฒนาศักยภาพขององค์กรให้เป็นแหล่งทรัพยากรเพื่อการสนับสนุนงานด้านการพัฒนาและการใช้
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
4. ด้านการบริการวิชาการ
1. พัฒนาองค์กรให้เป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมและให้คําปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่
บุคลากร นิสิต และชุมชนให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและมีความรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. พัฒนาองค์กรให้เป็นแหล่งให้การสนับสนุนด้านการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการ
เผยแพร่ความรู้และสารสนเทศสู่สาธารณชน
3. แสวงหาความร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อขยายขอบเขต รูปแบบ และวิธีการของการ
บริการวิชาการ
5. ด้านการบริหาร
1. เป็นองค์กรซึ่งมีระบบการบริหารและจัดการที่มีประสิทธิภาพ และมีความคล่องตัว และมีระบบ
ประมวลผลและติดตาม
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2. มีการบริหาร งบประมาณ และการเงินตามระเบียบมหาวิทยาลัย ส่งเสริมให้มีการหารายได้เพื่อ
สนับสนุนการบริหารทรัพยากรของหน่วยงานให้มีความคล่องตัว
3. มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารและจัดการใน
องค์กร
4. มีทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองและมีผลงานเผยแพร่สู่สาธารณชน
5. แสวงหาความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและนอกประเทศเพื่อ
พัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นสากล
6. พร้อมรับการปรับเปลี่ยนและพัฒนาบทบาทด้านการบริการไปสู่การบริหารและจัดการเชิงรุก
¾ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และมาตรการของศูนย์คอมพิวเตอร์
1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
นโยบายหลัก
ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้มศี ักยภาพสามารถ
รองรับภารกิจทั้งทางด้านการบริหาร การเรียนการสอน การวิจัย และการให้บริการวิชาการแก่สังคม
นโยบายรอง
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและการดําเนินงานด้านระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
สําหรับงานด้านการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัยต่าง ๆ ของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัยโดยรวม
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารจัดดําเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยอย่าง
เหมาะสม และมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมให้มกี ารประสานงานด้านการใช้บริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย
4. สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรผู้ทําหน้าทีก่ ํากับดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายให้มีความรู้
ความสามารถพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี
5. ส่งเสริมให้มกี ารประสานงานและแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายร่วมกับองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
6. ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีในด้านการมีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
คอมพิวเตอร์
มาตรการ
1. จัดทําระเบียบ/กฎเกณฑ์/มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีของการพัฒนาและการใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย
2. จัดให้มีการสํารวจ/ติดตามและประเมินผลการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
อย่างสม่ําเสมอ
3. จัดให้มีระบบและกลไกเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการการใช้งานระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายแก่หน่วยงาน บุคลากรและนิสิต
4. จัดให้มีการศึกษาและค้นคว้าความก้าวหน้าของระบบระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รวมทั้งมีการ
ติดตามและประเมินผลเพื่อนําไปประยุกต์ใช้งาน
5. จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อทําหน้าที่ประสานงานและ
ดําเนินการกํากับดูแลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประจําหน่วยงาน
6. จัดให้มีโครงการและกิจกรรมพัฒนาความรู้และทักษะสําหรับบุคลากรและนิสิต เพื่อให้สามารถใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างถูกต้องและเหมาะสม
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7. จัดให้มีโครงการและกิจกรรมเพื่อการประสานงานและแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้าน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่ายร่วมกับองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
8. จัดให้มีการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาบุคลากร การพัฒนางาน และการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคม
2. ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
นโยบายหลัก
ส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้การดําเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
นโยบายรอง
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและการดําเนินงานด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการ
เรียนการสอน และการวิจัยของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัยโดยรวม
2. ส่งเสริมให้มีการจัดและดําเนินการด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยที่เหมาะสม และมีการใช้
ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมให้มีการประสานงานด้านการพัฒนาและการใช้บริการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
รวมทั้ งจัด ให้ มี ร ะบบและกลไกเพื่ อ การสนั บสนุ นด้า นการพั ฒนาระบบสารสนเทศเฉพาะของหน่ว ยงานตาม
ศักยภาพและความพร้อมของหน่วยงานนั้นๆ
4. ส่งเสริมให้บุคลากรและหน่วยงานตระหนักและเห็นความสําคัญของการพัฒนาระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยร่วมกัน เข้าใจและนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในระดับหน่วยงานและบุคคล
5. สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรผู้ทําหน้าที่ด้านการพัฒนาและบริหารจัดการระบบสารสนเทศให้มีความรู้
ความสามารถพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี
6. ส่งเสริมให้มีการประสานงานและแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนาและบริหาร
จัดการระบบสารสนเทศร่วมกับองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
7. ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีในด้านการมีการใช้และการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารของมหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเอกภาพ
มาตรการ
1.
จัดทําระเบียบ/กฎเกณฑ์และมาตรฐานของการพัฒนาและการใช้งานระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเอกภาพ
2. จัดให้มีการสํารวจ/ติดตามและประเมินผลการใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ําเสมอ
3. จัดให้มีระบบและกลไกเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของการบริการการดูแลระบบสารสนเทศให้
เกิดความมั่นคงปลอดภัย
4. จัดให้มีการนําระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยไปใช้งานอย่างเป็นระบบในระดับหน่วยงานบุคลากร
นิสิต และให้บริการสารสนเทศทั่วไปแก่สังคม
5. จัดให้มีการศึกษาค้นคว้าความก้าวหน้าทางด้านการพัฒนาและบริหารจัดการระบบสารสนเทศรวมทั้งมี
การติดตามและประเมินผลเพื่อนําไปประยุกต์ใช้งาน
6. จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเพื่อทําหน้าที่ประสานงานและดําเนินการ
ด้านการพัฒนาและบริหารจัดการระบบสารสนเทศตามศักยภาพและความพร้อมของหน่วยงาน
7. จัดให้มีโครงการและกิจกรรมพัฒนาความรู้และทักษะสําหรับบุคลากรและนิสิต เพื่อให้สามารถใช้งาน
ระบบสารสนเทศได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
8. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์แผนงาน โครงการ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีการใช้ระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย
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9. จัดให้มีโครงการและกิจกรรมเพื่อการประสานงานและแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการ
พัฒนาและบริหารจัดการระบบสารสนเทศร่วมกับองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
3. ด้านการสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย
นโยบายหลัก
ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาศู น ย์ ก ลางแห่ ง การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศอย่ า งมี ศั ก ยภาพและมี
ประสิทธิภาพ
นโยบายรอง
1. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้าและวิจัยของ
บุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัย
2. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนทั้งในระบบการเรียนปกติ
ในชั้นเรียนและการเรียนการสอนทางไกล
3. ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Hybrid Education)
4. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความสามารถในการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ การติดต่อสื่อสารการตัดสินใจเชิงคุณค่า และการเรียนรู้สิ่งใหม่
5. ส่งเสริมการพัฒนาศูนย์ข้อมูลและแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน เน้นการให้บริการทั้งในและ
นอกเวลาราชการ ทั้งนี้เพื่อให้นิสิตสามารถเข้าถึงข้อมูลในลักษณะการเรียนรู้ด้วยตนเองให้ได้มากที่สุด
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศรวมทั้งการจัดทําศูนย์ข้อมูลเพื่อการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย
7. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดทําและเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์
และบุคลากรสู่สาธารณชนทั้งในและนอกประเทศ
8. ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการวิจัยด้านการพัฒนาการเรียนการสอนโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์
9. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้เอื้อต่อการจัดการศึกษาแบบตลอดชีพ
มาตรการ
1. จัดทําระเบียบ/กฎเกณฑ์และมาตรฐานของการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนและ
การวิจัยของมหาวิทยาลัย
2. จัดให้มีการสํารวจ/ติดตามและประเมินผลการใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
และการวิจัยของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ําเสมอ
3. จัดให้มีระบบและกลไกเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยให้แก่หน่วยงาน บุคลากรและนิสิต
4. จัดให้มีการศึกษาค้นคว้าความก้าวหน้าทางด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อกิจกรรมการ
เรียนการสอนและการวิจัย รวมทั้งมีการติดตามและประเมินผลเพื่อนําไปประยุกต์ใช้งาน
5. จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเพื่อทําหน้าที่ประสานงานและดําเนินการ
ด้านการใช้และการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยตามศักยภาพและความ
พร้อมของหน่วยงาน
6. ส่งเสริมให้เกิดการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Hybrid Education) เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียนและยุคสมัย
7. จัดให้มีโครงการและกิจกรรมพัฒนาความรู้และทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่บุคลากร
และนิสิต โดยเน้นการใช้งานอย่างถูกต้อง มีคุณค่า และมีจริยธรรม
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8. จัดให้มีโครงการและกิจกรรมเพื่อการประสานงานและแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยร่วมกับองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
4. ด้านการบริการวิชาการ
นโยบายหลัก
ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้
นโยบายรอง
1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนิสิตและบุคลากรในการให้บริการวิชาการและการเผยแพร่ความรู้
ตามความต้องการของสังคม
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการวิชาการ
3. ส่งเสริมการพัฒนาระบบและเครื่องมือในการเผยแพร่ความรู้และสารสนเทศสู่สาธารณะชน
4. ส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้และเผยแพร่สู่สังคมในรูปของการวิจัยและบริการวิชาการ
5. ส่งเสริมให้มีการใช้ศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการทั้งในและนอก
ประเทศ
มาตรการ
1. จัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชน โดยเน้นการใช้งานอย่างถูกต้อง มีคุณค่า และมีจริยธรรม
2. จัดให้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อขยายงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยให้มีความ
หลากหลายทั้งในด้านกลุ่มเป้าหมาย สาระ รูปแบบและวิธีการ
3. จัดให้มีโครงการบริการวิชาการแก่หน่วยงานภายในและสังคม
4. จัดให้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสร้างเครือข่ายของนักวิชาการทั้งในและนอก
ประเทศ
5. จัดโครงการและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้สามารถ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการถ่ายทอดความรู้ สร้างและเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สังคม
5. ด้านการบริหาร
นโยบายหลัก
ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารและโครงสร้างขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ สามารถใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด มีคุณภาพ และมีความเหมาะสมในการดําเนินงานตามพันธกิจ
นโยบายรอง
1. ปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท และการบริหารจัดการเพื่อให้พร้อมรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของ
รัฐ
2. ปรับปรุงระเบียบ กฎ รวมทั้งแนวปฏิบัติภายในองค์กรเพื่อประสิทธิภาพและความคล่องตัวของการ
บริหารจัดการ
3. พัฒนาระบบและกลไกเพื่อให้การบริหารและจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม
4. พัฒนาระบบการบริหารบุคคลให้มีประสิทธิภาพทั้งทางด้านการสรรหา การคัดเลือก การโอนย้าย
หมุนเวียน การให้ค่าตอบแทน การพัฒนา และการประเมินการปฏิบัติงาน
5. ส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรบุคคลเพื่อให้ทํางานตามภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข
6. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม โครงการ หรือบทบาทของหน่วยงานให้สามารถหารายได้เพื่อการพัฒนา
หน่วยงานโดยลดการพึ่งพางบประมาณ
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7. แสวงหาความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและนอกประเทศเพื่อการพัฒนาศักยภาพของ
องค์กรสู่มาตรฐานสากล
มาตรการ
1. วางแผนและดําเนินการเพื่อปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท และการบริหารจัดการพร้อมรับการ
ปรับเปลี่ยนเป็นองค์กรในกํากับของรัฐ และให้สามารถดําเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ทบทวนและปรับปรุงระเบียบ กฎ และแนวปฏิบัติภายในองค์กรเพื่อประสิทธิภาพและความคล่องตัว
ของการบริหารจัดการ
3. จัดให้มีการพัฒนาระบบงานเพื่อการบริหารจัดการองค์กร โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการทํางานของบุคลากร
4. พัฒนางานบริหารให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม โดยมีเป้าหมายสําคัญในการมุ่งรักษาคนดี ส่งเสริม
คนเก่ง
5. ให้การสนับสนุนด้านทรัพยากรเพื่อการพัฒนาบุคลากร พร้อมทั้งจัดระบบและกลไกในการกระตุ้น
บุคลากรให้มคี วามตื่นตัวและพัฒนาตนเองอย่างสม่ําเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง
กับเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. จัดให้มีสภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เหมาะสม และมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่าง
คุ้มค่า เพื่อส่งเสริมให้เกิดการทํางานอย่างมีคุณภาพ
7. จัดให้มีโครงการและกิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและนอก
ประเทศ เพื่อการพัฒนางาน บุคลากร และ พัฒนาหน่วยงานโดยรวม
6. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
นโยบายหลัก
ปรั บปรุ งพัฒนากระบวนการทํ างานของศูนย์ค อมพิ วเตอร์ ให้บ รรลุ ปณิธาน วั ตถุ ประสงค์ ของศู น ย์
คอมพิวเตอร์ และพัฒนาการบริการให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงที่สุด
นโยบายรอง
1. เพื่อให้มีข้อมูลสําหรับการพัฒนาคุณภาพงานบริการของศูนย์คอมพิวเตอร์
2. เพื่อเป็นการพัฒนากระบวนการทํางานของศูนย์คอมพิวเตอร์ให้บรรลุ ปณิธาน วัตถุประสงค์ของศูนย์
คอมพิวเตอร์
3. เพื่อพัฒนากระบวนการทํางานของศูนย์คอมพิวเตอร์ให้มีลักษณะโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้จาก
ทั้งองค์กรภายนอกและองค์กรภายในมหาวิทยาลัย
มาตรการ
1. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรภายในศูนย์คอมพิวเตอร์จัดทําระบบประกันคุณภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการบริการทางด้านวิชาการ
2. สนับสนุนให้มีระบบการประเมินคุณภาพภายในศูนย์คอมพิวเตอร์
3. สร้างมาตรฐานระบบบริหารจัดการทางด้านวิชาการ เพื่อให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ สามารถสร้างสรรค์วิชาการทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถพัฒนาเป็นศูนย์กลางเผยแพร่วิชาการและการค้นคว้าวิจัยของ
มหาวิทยาลัย
4. สร้างมาตรฐานการบริหารจัดการบริการทั้งการบริการภายในมหาวิทยาลัย และการบริการสังคมภายนอก
5. สร้างมาตรฐานการบริหารจัดการทางด้านทรัพยากรบุคคลให้สามารถพัฒนาและผลักดันภารกิจของศูนย์
คอมพิวเตอร์ให้มีศักยภาพสูงสุดตามเป้าหมายที่กําหนดไว้
6. สนับสนุนให้เกิดพันธมิตรของระบบประกันคุณภาพเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย และศูนย์คอมพิวเตอร์ ของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ
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¾ แผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map)
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¾ รายละเอียดของแผนกลยุทธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2557
ประเด็นยุทธศาสตร์
6.พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศในการบริหารจัดการที่
ทันสมัย
8.พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
รวม

จํานวนกลยุทธ์
1

จํานวนตัวชี้วดั
4

จํานวนโครงการ
4

งบประมาณโครงการ
1,817,800

1
2

2
6

1
5

546,100
2,363,900

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศในการบริหารจัดการที่ทันสมัย
เป้าประสงค์
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีคุณภาพ สามารถรองรับความต้องการใช้งานตามภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

6.1 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้มีประสิทธิภาพเอื้อ
ต่อการปฏิบัติภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย

- ร้อยละความพึงพอใจบริการ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มี
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ
อยู่ในระดับดี
- ร้อยละความพึงพอใจบริการ
ระบบสารสนเทศ อยู่ในระดับดี
- ร้อยละความพึงพอใจบริการ
ระบบเครือข่าย อยู่ในระดับดี
- ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
และสารสนเทศในการบริหาร
จัดการที่ทันสมัย

80

โครงการ

งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
งานเครือข่ายและ
บริการซ่องบํารุง

1. โครงการพัฒนาบริการด้านการพิมพ์สําหรับนักศึกษา

37,800

2. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมฯ สําหรับการเรียนการสอน

1,403,000

งานเครือข่ายและ
บริการซ่องบํารุง

3. โครงการจัดทําระบบสํารองระบบสารสนเทศ

227,000

งานพัฒนาระบบ
และประมวลผล

4. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ปกป้องการบุกรุกทางเครือข่าย
(Firewall)

150,000

งานเครือข่ายและ
บริการซ่องบํารุง

80
80
4
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์
ระบบโครงสร้างและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

8.4 ปรับปรุงระบบการ
จัดการด้านกายภาพ
และสิ่งแวดล้อมภายใน
มหาวิทยาลัยให้เอื้อต่อ
การเรียนรู้และ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่
ดีของมหาวิทยาลัย

- ร้อยละความพึงพอใจความ
ทันสมัยของสื่อเทคโนโลยีและ
อุปกรณ์ภายในห้องเรียน อยู่ใน
ระดับดี
- ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัย

80

โครงการ
1. โครงการปรับปรุงสภาพห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

งบประมาณ
546,100

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
งานเครือข่ายและ
บริการซ่องบํารุง

4
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¾ สาระสําคัญของแผนการดําเนินงาน ประจําปีการศึกษา 2557
กรอบนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน
กรอบนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน ฯ ด้านการประกัน
คุณภาพ เพื่อสร้างกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับองค์ประกอบการจัดการ
การศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมาตรฐานการจัดการการศึกษาของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
แผนการดําเนินงานของศูนย์คอมพิวเตอร์ตามภารกิจหลัก
แผนปฏิบัติการของศูนย์คอมพิวเตอร์ แบ่งได้ดังนี้
แผนงานด้านงานพัฒนาระบบ
ประกอบด้วยโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและดูแลการทํางานของโปรแกรมสําหรับงาน
บริหารของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ระบบทะเบียนนักศึกษา ระบบงานบุคลากร ระบบเงินเดือน ระบบใบเสร็จของงาน
การเงิน ระบบการคํานวณค่าไฟฟ้า ระบบพัสดุครุภัณฑ์ ระบบงานอาคารสถานที่ ระบบหอพัก ระบบ e-Meeting
ระบบ e-Document และ MIS ของมหาวิทยาลัย และดูแลบํารุงรักษาเครื่องแม่ข่ายที่รองรับการทํางานของ
โปรแกรมดั งกล่า ว และประกอบด้ ว ยโครงการเพื่ อ พั ฒ นาพัฒ นาบุ ค ลากรทั้ง ภายในหน่ว ยงานและภายนอก
หน่วยงานให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม โดยมีการศึกษาความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง และโครงการพัฒนาเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเกริกให้มีความทันสมัย
แผนงานด้านงานประมวลผล
ประกอบด้วยโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลของระบบการเรียนการสอน ระบบ
บริหารทะเบียนวัดผล การเงิน งานบริการสําหรับการลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนต่างๆ ให้บริการดูแล
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องพิมพ์งาน การจัดการเกี่ยวกับตารางการใช้ห้องปฏิบัติการคอมฯ
สําหรับการเรียนการสอน
แผนงานด้านงานเครือข่าย
มีเป้าหมายเพื่อดูแล บํารุงรักษาระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ได้แก่ อุปกรณ์เครือข่าย เครื่องแม่ข่าย
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ เนื่องจากระบบโปรแกรมสําหรับงานบริหารของมหาวิทยาลัยต้องทํางานผ่านเครือข่ายเป็น
หลัก รวมถึงดูแลให้การใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นไปอย่างราบรื่น รวมถึงดูแลความปลอดภัยการใช้งานบน
ระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องตาม “พรบ. ว่าด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐”
แผนงานด้านบริการซ่อมบํารุง
มี เ ป้ า หมายเพื่ อ ดู แ ลเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ เครื่ อ งพิ ม พ์ สายสั ญ ญาณ ภายในหน่ ว ยงานต่ า งๆและ
ห้อ งปฏิบัติก ารคอมพิว เตอร์ใ ห้ใ ช้ง านได้อ ย่า งมีป ระสิท ธิภ าพและเป็น ระเบีย บเรีย บร้อ ย รวมถึงการกําหนด
คุณลักษณะครุภัณฑ์ต่างๆ ตามแผนระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือประกวด
ราคาให้มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าที่เหมาะสม
แผนงานด้านการพัฒนาบุคลากร
มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้บคุ ลากรเข้าร่วมอบรมด้านคุณธรรม และจริยธรรมในการให้บริการ และ
คุณภาพชีวิต รวมถึงพัฒนาด้านความรู้และทักษะที่เกี่ยวกับปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วมในบริหารจัดการและ
พัฒนาหน่วยงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
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¾ รายละเอียดของแผนการดําเนินงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2557
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศในการบริหารจัดการที่ทนั สมัย
1. โครงการพัฒนาบริการด้านการพิมพ์สําหรับนักศึกษา
2. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมฯ สําหรับการเรียนการสอน
3. โครงการจัดทําระบบสํารองระบบสารสนเทศ
4. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ปกป้องการบุกรุกทางเครือข่าย (Firewall)
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละความพึงพอใจบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่มี
ประสิทธิ ภาพและเพียงพอ อยู่ในระดับดี
2. ร้อยละความพึงพอใจบริการระบบสารสนเทศ อยู่ในระดับดี
3. ร้อยละความพึงพอใจบริการระบบเครือข่าย อยู่ในระดับดี
4. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและ
สารสนเทศในการบริหารจัดการที่ทันสมัย
ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
1. โครงการปรับปรุงสภาพห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละความพึงพอใจความทันสมัยของสื่อเทคโนโลยีและอุปกรณ์ภายในห้องเรียน อยู่ในระดับดี
2. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย
โครงการ

งบประมาณ
รายจ่าย

รายรับ

1. โครงการพัฒนาบริการด้านการพิมพ์สําหรับนักศึกษา

37,800.00

42,300.00

2. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมฯ สําหรับการเรียนการสอน

1,403,000.00

-

3. โครงการจัดทําระบบสํารองระบบสารสนเทศ

227,000.00

-

4. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ปกป้องการบุกรุกทางเครือข่าย (Firewall)

150,000.00

-

1,817,800.00

42,300.00

546,100.00

-

ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศในการบริหารจัดการทีท่ ันสมัย

รวม
ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
1. โครงการปรับปรุงสภาพห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
รวม

546,100.00

รวมทั้งสิน้

2,363,900.00

42,300.00
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1.โครงการพัฒนาบริการด้านการพิมพ์สาํ หรับนักศึกษา
1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันศูนย์คอมพิวเตอร์ให้บริการด้านการพิมพ์งานแก่นักศึกษาด้วยเครื่องพิมพ์แบบ Ink Tank จํานวน
6 เครื่อง (จัดซื้อปีการศึกษา 2553) ชํารุดไปเหลือใช้งานได้ประมาณ 3 เครื่อง เครื่องพิมพ์ค่อนข้างมี
ปัญหาในการซ่อม เจ้าหน้าทีต่ ้องนําไปติดต่อบริษัทรับซ่อมด้วยตนเเอง ศูนย์ฯจึงเห็นควรเปลี่ยนรูปแบบ
เป็นเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ซึ่งพิมพ์งานได้เร็วขึ้น ดังนั้นเครื่องพิมพ์เลเซอร์เพียง 1 เครื่อง คาดว่าจะสามารถ
ลดเวลาการพิมพ์ลงได้มาก สามารถบริการนักศึกษาได้ทั่วถึง
2. วัตถุประสงค์
ปรับปรุงบริการพิมพ์งานสําหรับนักศึกษา สร้างความพึงพอใจให้กับนักศึกษาที่คาดหวังอุปกรณ์ทันสมัย
อํานวยความสะดวก ส่งเสริมภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยในด้านความพร้อมเรื่องการจัดหาอุปกรณ์เพื่อการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
3. โครงการเป็นไปตามการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยในด้านใด
ตัวบ่งชี้ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
4. สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านใด (แผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 5 2555-2559)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 6.1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพเอื้อต่อการปฏิบัติ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย
5. ประเภทของโครงการ
 โครงการที่ดําเนินการเป็นประจําทุกปี
 โครงการใหม่

; โครงการต่อเนื่อง 5 ปี ตั้งแต่ 2555 ถึง 2559

6. แผนการดําเนินงาน
6.1 กิจกรรมที่จะดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ และดําเนินการจัดซื้อ
2. ดําเนินการตามแผน
3. ประเมินผล / รายงานผล
6.2 ขั้นตอนการดําเนินการ

1. ขออนุมัติโครงการ และดําเนินการจัดซื้อ
2. ดําเนินการติดตั้ง ทดสอบ และใช้งาน
3. สรุปและประเมินผลความพึงพอใจผู้ใช้บริการ
4. สรุปผลจากข้อเสนอแนะ นําไปปรับปรุงโครงการปีต่อไป

7. สถานทีด่ ําเนินการ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1300 อาคารมังคละพฤกษ์ ชั้น 3
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
นักศึกษาสามารถพิมพ์รายงานได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น
9. หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
งานเครือข่ายและบริการซ่อมบํารุง ศูนย์คอมพิวเตอร์
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10. งบประมาณรายได้ (ถ้ามี)
ราคาค่าบริการพิมพ์แบบเลเซอร์พร้อมกระดาษ ขาวดํา 0.50/แผ่น สี 5.50/แผ่น
ภาคต้น,ปลาย
จํานวนพิมพ์ ขาวดํา เดือนละ 2,000x0.50x10 = 10,000 สี 500x5.50x10 = 27,500 รวม 37,500
ภาคฤดูร้อน
จํานวนพิมพ์ ขาวดํา เดือนละ 1,500x0.50x2 = 1,500 สี 300x5.50x2 = 3,300 รวม 4,800
รวมรายได้ประมาณทั้งสิน้
42,300
11. ระยะเวลาในการดําเนินการ
; ภาค 1 ; ภาค 2  ภาค 3 (ภาคฤดูร้อน)
วันที่เริ่มทําโครงการ 1 สิงหาคม 2557
วันที่สนิ้ สุดโครงการ 31 พฤษภาคม 2558
โดยมีรายละเอียดดังนี้
โครงการพัฒนาบริการด้านการพิมพ์สําหรับนักศึกษา
ประจําปีงบประมาณ 2557
หมวด
รายจ่าย

ประเภทรายจ่าย
รายจ่ายด้านการดําเนินการ
ประกอบด้วย :
หมึกสี 3 สี จํานวน สีละ 2 ชุด
หมึกดํา 1 สี จํานวน 4 ชุด
กระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม จํานวน 60 รีม
ราคา รีมละประมาณ 130 บาท
รวม
รายจ่ายรวมทั้งโครงการ

จํานวนเงิน

คําชี้แจง/รายละเอียด

(รายจ่ายประเภทค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย,วัสดุ
สิ้นเปลือง ฯลฯ)
ผงหมึก TK-594K (สีดํา): 3,000 บาท
ผงหมึก TK-594C (สีฟ้า): 3,000 บาท
30,000
ผงหมึก TK-594M (สีชมพู): 3,000 บาท
ผงหมึก TK-594Y (สีเหลือง): 3,000 บาท
7,800
37,800
37,800

(สามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

12. นําผลการประเมินในปีที่แล้ว มาปรับปรุงโครงการ
o เป็นโครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว ปัญหาทีพ่ บ นโยบายการให้บริการพิมพ์รายงานแก่
นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยไม่ชัดเจน ทําให้การดําเนินแผนงานไม่เป็นไปตามกําหนดการ
จึงต้องทําความเข้าใจ และขอคําปรึกษาจากผู้บริหารที่รับผิดชอบ เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การให้บริการใหม่ โดยให้เก็บค่าบริการในราคาถูก
13. การประเมินโครงการ
- แนวทางการวัดผล (ตัวชี้วัดของโครงการ)
o จํานวนเครื่องพิมพ์ให้บริการนักศึกษาสําหรับพิมพ์รายงานอย่างน้อย 1 เครื่อง
o ระดับความพึงพอใจบริการพิมพ์รายงานอยู่ในระดับดี
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2.โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับการเรียนการสอน
1. หลักการและเหตุผล
จัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน รวมทั้งการปรับปรุงห้องเรียนให้ทันสมัยได้มาตรฐาน ส่งเสริมภาพลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยในด้านความพร้อมของอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องมือที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพไว้ใช้ในการเรียนการสอน ทดแทน
เครื่องรุ่นเก่า ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1104/1,1104/2
3. โครงการเป็นไปตามการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยในด้านใด
ตัวบ่งชี้ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
4. สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านใด (แผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 5 2555-2559)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 6.1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพเอื้อต่อการปฏิบัติ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย
5. ประเภทของโครงการ
 โครงการที่ดําเนินการเป็นประจําทุกปี
; โครงการใหม่

 โครงการต่อเนื่อง 5 ปี ตั้งแต่ 2555 ถึง 2559

6. แผนการดําเนินงาน
6.1 กิจกรรมที่จะดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ และดําเนินการจัดซื้อ
2. ดําเนินการตามแผน
3. ประเมินผล / รายงานผล
6.2 ขั้นตอนการดําเนินการ

1. สํารวจและพิจารณาเลือกคุณสมบัติอุปกรณ์ที่เหมาะสม
2. ขออนุมัติโครงการ และดําเนินการจัดซื้อ
3. ดําเนินการติดตั้ง ทดสอบ และใช้งาน
4. สรุปและประเมินผลความพึงพอใจผู้ใช้บริการ
5. สรุปผลจากข้อเสนอแนะ นําไปปรับปรุงโครงการปีต่อไป
7. สถานทีด่ ําเนินการ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1104/1,1104/2 อาคารมังคละพฤกษ์ ชั้น 1
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีเครื่องประสิทธิภาพสูงใช้ในการเรียนการสอน
9. หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
งานเครือข่ายและบริการซ่อมบํารุง ศูนย์คอมพิวเตอร์
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10. งบประมาณรายได้ (ถ้ามี) ; ไม่มีรายได้
11. ระยะเวลาในการดําเนินการ
 ภาค 1 ; ภาค 2 ; ภาค 3 (ภาคฤดูร้อน)
วันที่เริ่มทําโครงการ 1 มกราคม 2558
วันที่สนิ้ สุดโครงการ 30 กรกฎาคม 2558
โดยมีรายละเอียดดังนี้

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับการเรียนการสอน
ประจําปีงบประมาณ 2557

หมวด
ประเภทรายจ่าย
รายจ่าย

รายจ่ายด้านการลงทุน ประกอบด้วย :
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
61 ชุด ราคาชุดละ 23,000 บาท
รวม
รายจ่ายรวมทั้งโครงการ

จํานวนเงิน

คําชี้แจง/รายละเอียด

(รายจ่ายประเภทครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมฯ โต๊ะ ฯลฯ)
1,403,000 1.ทดแทน LAB 1104/1 (อายุการใช้งาน 9 ปี) 30 ชุด
2.ทดแทน LAB 1104/2 (อายุการใช้งาน 9 ปี) 30 ชุด
3.เครื่องสําหรับผู้สอน (LAB 1104/1) 1 ชุด

1,403,000
1,403,000

(หนึ่งล้านสี่แสนสามพันบาทถ้วน)

12. นําผลการประเมินในปีที่แล้ว มาปรับปรุงโครงการ
o เป็นโครงการใหม่ ความเสี่ยงที่คาดว่าจะทําให้ไม่สําเร็จตามเป้าหมาย คือ มหาวิทยาลัยไม่มี
งบประมาณให้ดําเนินการ
13. การประเมินโครงการ
- แนวทางการวัดผล (ตัวชี้วัดของโครงการ)
o จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์มีการจัดซื้อทดแทนรุ่นเดิม อย่างน้อย 30 เครื่อง
o ระดับความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการอยู่ในระดับดี
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3.โครงการปรับปรุงสภาพห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
1. หลักการและเหตุผล
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แต่ละห้องอยู่ในสภาพที่ต้องได้รับการปรับปรุง มีจุดที่พื้น และผนัง ยุบตัว
และแตกร้าว หลายจุดรวมทัง้ โต๊ะและเก้าอี้ที่เสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา จึงมีความต้องการที่จะพัฒนา
สภาพแวดล้อมของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอนของผู้เรียน
ให้ดียิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์
ปรับปรุงด้านกายภาพห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1104/1,1104/2,1302 , 1303
3. โครงการเป็นไปตามการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยในด้านใด
ตัวบ่งชี้ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
4. สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านใด (แผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 5 2555-2559)
ยุทธศาสตร์ที่ 8 กลยุทธ์ที่ 8.4) ปรับปรุงระบบการจัดการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมภายใน
มหาวิทยาลัยให้เอื้อต่อการเรียนรู้และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย
5. ประเภทของโครงการ
 โครงการที่ดําเนินการเป็นประจําทุกปี
; โครงการใหม่

 โครงการต่อเนื่อง 5 ปี ตั้งแต่ 2555 ถึง 2559

6. แผนการดําเนินงาน
6.1 กิจกรรมที่จะดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ และดําเนินการจัดซื้อ
2. ดําเนินการตามแผน
3. ประเมินผล / รายงานผล
6.2 ขั้นตอนการดําเนินการ

1. สํารวจและพิจารณาเลือกคุณสมบัติอุปกรณ์ที่เหมาะสม
2. ขออนุมัติโครงการ และดําเนินการจัดซื้อ
3. ดําเนินการติดตั้ง ทดสอบ และใช้งาน
4. สรุปและประเมินผลความพึงพอใจผู้ใช้บริการ
5. สรุปผลจากข้อเสนอแนะ นําไปปรับปรุงโครงการปีต่อไป
7. สถานทีด่ ําเนินการ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1104/1, 1104/2,1300 ,1302 ,1303 ศูนย์คอมพิวเตอร์
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
สภาพแวดล้อมของห้องปฏิบัติการที่เอื้อต่อการเรียนการสอนของผู้เรียน
9. หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
งานเครือข่ายและบริการซ่อมบํารุง ศูนย์คอมพิวเตอร์
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10. งบประมาณรายได้ (ถ้ามี) ; ไม่มีรายได้
11. ระยะเวลาในการดําเนินการ
; ภาค 1 ; ภาค 2  ภาค 3 (ภาคฤดูร้อน)
วันที่เริ่มทําโครงการ 1 สิงหาคม 2557
วันที่สนิ้ สุดโครงการ 31 พฤษภาคม 2558
โดยมีรายละเอียดดังนี้
โครงการปรับปรุงสภาพห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ประจําปีงบประมาณ 2557
หมวด
รายจ่าย

ประเภทรายจ่าย
รายจ่ายด้านการลงทุน ประกอบด้วย :
1. ค่าปรับปรุงสภาพห้อง
(LAB 1104/2,1300,1302,1303)
2. ค่าระบบไฟฟ้าหลัก
(LAB1104/1, 1104/2,1302,1303)
3. ค่าระบบเครือข่าย
(LAB 1104/1, 1104/2,1302,1303)
4. ค่าโต๊ะ LAB จํานวน 62 ชุดราคาประมาณ
3,000 บาท (แบบทึบ)
(LAB 1302,1303)
รวม
รายจ่ายรวมทั้งโครงการ

จํานวน
เงิน
202,500

คําชี้แจง/รายละเอียด
(รายจ่ายประเภทครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมฯ โต๊ะ ฯลฯ)

30,000
127,600
186,000 ค่าใช้จ่ายโดยประมาณรวมค่าจัดส่ง
546,100
546,100

(ห้าแสนสี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

12. นําผลการประเมินในปีที่แล้ว มาปรับปรุงโครงการ
o เป็นโครงการใหม่ ความเสี่ยงที่คาดว่าจะทําให้ไม่สําเร็จตามเป้าหมาย คือ มหาวิทยาลัยไม่มี
งบประมาณให้ดําเนินการ และคุณภาพของวัสุดที่ใช้ในการปรังปรุงห้อง
13. การประเมินโครงการ
- แนวทางการวัดผล (ตัวชี้วัดของโครงการ)
o จํานวนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการปรับปรุงอย่างน้อย 2 ห้อง
o ระดับความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมของห้องปฏิบัติการอยู่ในระดับดี
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4.โครงการจัดทําระบบสํารองระบบสารสนเทศ (Application Backup System)
1. หลักการและเหตุผล
ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อเป็นเครื่องมือในการดําเนินงานของหน่วยงานต่างๆ
รวมถึง ระบบสารสนเทศบริการการศึกษา แก่ คณาจารย์ และ นักศึกษา ซึ่งจําเป็นต้องเปิดการใช้งาน
ระบบสารสนเทศให้ได้ตลอดเวลา และต่อเนื่อง จึงจะต้องมีระบบสารสนเทศสํารอง ที่เมื่อระบบหลักไม่
สามารถให้บริการได้ สามารถมีระบบสํารอง ให้บริการต่อได้ทันที หรือ ใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาไม่นาน
จนเกิดผลกระทบต่อการดําเนินงานของคณะ หน่วยงาน
2. วัตถุประสงค์
เพื่อจัดทําระบบสารสนเทศสํารอง ที่สามารถให้บริการได้เมื่อระบบหลักเกิดปัญหาให้บริการระบบ
สารสนเทศไม่ได้
3. โครงการเป็นไปตามการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยในด้านใด
ตัวบ่งชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
4. สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านใด (แผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 5 2555-2559)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 6.1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพเอื้อต่อการปฏิบัติ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย
5. ประเภทของโครงการ
 โครงการที่ดําเนินการเป็นประจําทุกปี
; โครงการใหม่

 โครงการต่อเนื่อง 5 ปี ตั้งแต่ 2555 ถึง 2559

6. แผนการดําเนินงาน
6.1 กิจกรรมที่จะดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ และดําเนินการจัดซื้อ
2. ดําเนินการตามแผน
3. ประเมินผล / รายงานผล
6.2 ขั้นตอนการดําเนินการ

1. สํารวจและพิจารณาเลือกคุณสมบัติอุปกรณ์ที่เหมาะสม
2. ขออนุมัติโครงการ และดําเนินการจัดซื้อ
3. ดําเนินการติดตั้ง ทดสอบ และใช้งาน
4. สรุปและประเมินผลความพึงพอใจผู้ใช้บริการ
5. สรุปผลจากข้อเสนอแนะ นําไปปรับปรุงโครงการปีต่อไป
7. สถานทีด่ ําเนินการ
ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center Room) อาคารมังคละพฤกษ์ ชั้น 3
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย สามารถใช้บริการระบบสารสนเทศต่างๆ ได้อย่าง
ต่อเนื่อง
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9. หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
งานพัฒนาระบบและประมวลผล ศูนย์คอมพิวเตอร์
10. งบประมาณรายได้ (ถ้ามี) ; ไม่มีรายได้
11. ระยะเวลาในการดําเนินการ
; ภาค 1 ; ภาค 2  ภาค 3 (ภาคฤดูร้อน)
วันที่เริ่มทําโครงการ 1 สิงหาคม 2557
วันที่สนิ้ สุดโครงการ 31 พฤษภาคม 2558
โดยมีรายละเอียดดังนี้
โครงการจัดทําระบบสํารองระบบสารสนเทศ (Application Backup System)
ประจําปีงบประมาณ 2557
หมวด
ประเภทรายจ่าย
รายจ่าย
รายจ่ายด้านการลงทุน ประกอบด้วย :
1. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย 2 ชุด
ราคาชุดละ 120,000 + 75,000 บาท
2. เครื่องสํารองไฟฟ้า 1000 VA 2 ชุด
3.อุปกรณ์บันทึกข้อมูล External Harddisk
ขนาด 1 TB 2 ชุด ขนาด 2TB 1 ชุด
รวม
รายจ่ายรวมทั้งโครงการ

จํานวนเงิน

คําชี้แจง/รายละเอียด
(รายจ่ายประเภทครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมฯ โต๊ะ ฯลฯ)

195,000 1. เครื่องสํารองระบบฐานข้อมูล และโปรแกรม
2. เครื่องติดตั้งระบบปฏิบัติการ ระบบ Domain
20,000 Server
12,000
227,000
227,000

(สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

12. นําผลการประเมินในปีที่แล้ว มาปรับปรุงโครงการ
o เป็นโครงการใหม่ ความเสี่ยงที่คาดว่าจะทําให้ไม่สําเร็จตามเป้าหมาย คือ มหาวิทยาลัยไม่มี
งบประมาณให้ดําเนินการ และการออกแบบรูปแบบและวิธีการกู้คืนระบบสารสนเทศ
13. การประเมินโครงการ
- แนวทางการวัดผล (ตัวชี้วัดของโครงการ)
o จํานวนระบบสารสนเทศทั้งหมดมีระบบสํารอง และสามารถให้บริการได้เมื่อระบบหลักเกิด
ปัญหา
o ระดับความพึงพอใจในความต่อเนื่องของการบริการระบบสารสนเทศอยู่ในระดับดี

37

5.โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ปกป้องการบุกรุกทางเครือข่าย (Firewall)
1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยเกริกเชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ต ทําให้บุคคลภายนอก
สามารถเข้าถึงข้อมูลภายในทีเ่ ปิดให้บริการ เช่น เว็บไซต์ ระบบสารสนเทศ ซึ่งอาจจะมีผู้ที่ไม่ประสงค์ดี
เข้ามาโจรกรรมหรือทําลายระบบคอมพิวเตอร์ ทําความเสียหายต่อระบบฐานข้อมูลได้ ดังนั้น อุปกรณ์
ปกป้องการบุกรุกทางเครือข่าย (Firewall) จะป้องกันการกระทําดังกล่าวได้ โดยการกําหนดสิทธิ์การเข้า
ใช้งานแก่ผู้ใช้งานเครือข่ายทุกคนที่เข้ามาในระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
2. วัตถุประสงค์
เพื่อจัดทําระบบปกป้องการบุกรุกทางเครือข่าย จากผู้ที่ไม่ประสงค์ดี เข้ามาโจรกรรม หรือทําลายระบบ
คอมพิวเตอร์
3. โครงการเป็นไปตามการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยในด้านใด
ตัวบ่งชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
4. สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านใด (แผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 5 2555-2559)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 6.1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพเอื้อต่อการปฏิบัติ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย
5. ประเภทของโครงการ
 โครงการที่ดําเนินการเป็นประจําทุกปี
; โครงการใหม่

 โครงการต่อเนื่อง 5 ปี ตั้งแต่ 2555 ถึง 2559

6. แผนการดําเนินงาน
6.1 กิจกรรมที่จะดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ และดําเนินการจัดซื้อ
2. ดําเนินการตามแผน
3. ประเมินผล / รายงานผล
6.2 ขั้นตอนการดําเนินการ

1. สํารวจและพิจารณาเลือกคุณสมบัติอุปกรณ์ที่เหมาะสม
2. ขออนุมัติโครงการ และดําเนินการจัดซื้อ
3. ดําเนินการติดตั้ง ทดสอบ และใช้งาน
4. สรุปและประเมินผลความพึงพอใจผู้ใช้บริการ
5. สรุปผลจากข้อเสนอแนะ นําไปปรับปรุงโครงการปีต่อไป
7. สถานทีด่ ําเนินการ
ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center Room) อาคารมังคละพฤกษ์ ชั้น 3
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล ของมหาวิทยาลัยเกริก มีความปลอดภัยจากการบุกรุก
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9. หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
งานเครือข่ายและบริการซ่อมบํารุง ศูนย์คอมพิวเตอร์
10. งบประมาณรายได้ (ถ้ามี) ; ไม่มีรายได้
11. ระยะเวลาในการดําเนินการ
; ภาค 1  ภาค 2  ภาค 3 (ภาคฤดูร้อน)
วันที่เริ่มทําโครงการ 1 สิงหาคม 2557
วันที่สนิ้ สุดโครงการ 31 ธันวาคม 2557
โดยมีรายละเอียดดังนี้
โครงการจัดทําระบบสํารองระบบสารสนเทศ (Application Backup System)
ประจําปีงบประมาณ 2557
หมวด
ประเภทรายจ่าย
รายจ่าย
รายจ่ายด้านการลงทุน ประกอบด้วย :
1. อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกทางเครือข่าย
(Firewall) จํานวน 1 ชุด

รวม
รายจ่ายรวมทั้งโครงการ

จํานวนเงิน

คําชี้แจง/รายละเอียด
(รายจ่ายประเภทครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมฯ โต๊ะ ฯลฯ)

150,000 ทดแทนเครื่องเดิม ที่มีอาการเสียของอุปกรณ์
เนื่องจากเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานที่
นานกว่า 8 ปี
150,000
150,000

(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

12. นําผลการประเมินในปีที่แล้ว มาปรับปรุงโครงการ
o เป็นโครงการใหม่ ความเสี่ยงที่คาดว่าจะทําให้ไม่สําเร็จตามเป้าหมาย คือ มหาวิทยาลัยไม่มี
งบประมาณให้ดําเนินการ และ คุณสมบัติของอุปกรณ์ไม่สามารถรองรับการปกป้องกันการ
บุกรุกได้
13. การประเมินโครงการ
- แนวทางการวัดผล (ตัวชี้วัดของโครงการ)
o จํานวนครั้งที่ถูกโจมตีทางเครือข่าย หรือมีผู้ไม่ประสงค์ดีพยายามทําลายระบบ แต่ระบบ
สามารถปกป้องกันได้
o ระดับความพึงพอใจบริการระบบเครือข่ายอยู่ในระดับดี
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¾ การติดตามประเมินผลแผนการดําเนินงาน
การติดตามและประเมินผลแผนการดําเนินงานเป็นการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ เพื่อประเมินว่าศูนย์คอมพิวเตอร์สามารถดําเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ ข้อมูลที่ได้จากการ
ติดตามและประเมินผลจะนําเสนอต่อผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัย เพื่อรายงานให้ทราบถึงปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน และใช้เป็นข้อมูล เพื่อปรับปรุงวิธีดําเนินงานของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไป
ดังนั้นมหาวิทยาลัยกําหนดกลไกในการติดตามประเมินผลแผนการดําเนินงานดังนี้
• การประเมินผลการดําเนินงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์จะดําเนินการประเมินผลแผนการดําเนินงาน
ทุกๆ 6 เดือน เพื่อติดตามผลการดําเนินงาน โดยส่งรายผลการดําเนินงานทุกภาคการศึกษา
ให้กับสํานักประกันคุณภาพการศึกษา
• การประเมินแผนการดําเนินงานและตัวชี้วดั ศูนย์คอมพิวเตอร์จะมีการประเมินแผนการ
ดําเนินงาน และตัวชี้วัด เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในแต่ละปี โดย
ส่งรายผลการดําเนินงานให้กับสํานักประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อนําเสนอต่อคณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยต่อไป

40

ภาคผนวก
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¾ การวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์กับปรัชญา ปณิธาน และนโยบายมหาวิทยาลัยเกริก
ปรัชญา
วิชฺชา
จรณ
สมฺปนฺโน

ปณิธาน
มหาวิทยาลัยเกริก
มุ่งผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ มีความรู้
ความสามารถที่จะ
ความรู้ทาํ ให้ ออกไปประกอบ
องอาจ
อาชีพได้อย่างเต็ม
ภาคภูมิ รวมทั้ง
ยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรม และ
ความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและ
สังคมโดยรวม

นโยบายของมหาวิทยาลัยเกริก
นโยบายด้านการเรียนการสอน
• พัฒนาหลักสูตรให้มีคณ
ุ ภาพและ
มาตรฐานระดับสากล สอดคล้องกับ
ระบบการศึกษาทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต
• พัฒนาระบบการจัดการเรียนการ
สอนให้ได้มาตรฐานระดับอุดมศึกษา
เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
• สร้างเครือค่ายความร่วมมือทาง
วิชาการกับหน่วยงานอื่นทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสูป่ ระชาคมอาเซียน
• บูรณาการทักษะ
ภาษาต่างประเทศและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตเข้าสู่การแข่งขันใน
ระดับชาติและนานาชาติ
• พัฒนาคุณภาพอาจารย์ให้มี
สมรรถนะสากลพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตให้มีศักยภาพสูงสุด
กลยุทธ์
1.1 พัฒนาหลักสูตรให้มีคณ
ุ ภาพระดับ
สากล
1.2 พัฒนาหลักสูตรใหม่เพื่อรองรับ
การศึกษาระดับภูมิภาคอาเซียนและ
ระดับนานาชาติ
1.3 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการเรียน
การสอนแบบบูรณาการโดยเน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ
1.4 พัฒนาบุคลากรสายอาจารย์ให้มี
สมรรถนะสากล
1.5 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับ
การจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ

การวิเคราะห์
ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้วิเคราะห์ความสอดคล้อง
ระหว่างแผนกลยุทธ์กับปรัชญา ปณิธาน และ
นโยบายมหาวิทยาลัยด้านการเรียนการสอน พบว่า
มีความสอดคล้องกัน เนื่องจากมีแผนกลยุทธ์ด้าน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้มี
ศักยภาพสามารถรองรับภารกิจทั้งทางด้านการ
บริหาร การเรียนการสอน การวิจัย และการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม รวมถึงแผนกลยุทธ์กล
ยุทธ์ด้านการสนับสนุนการเรียนการสอนและการ
วิจัย ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีศักยภาพและมี
ประสิทธิภาพ
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ปรัชญา

ปณิธาน

ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการวิจัยและนักวิจัยที่มีคณ
ุ ภาพ
กลยุทธ์
2.1 สนับสนุนให้คณะวิชาและศูนย์
ส่งเสริมวิจัยและผลิตตํารา ยกระดับ
มาตรฐานงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ
ให้มีคุณภาพให้สามารถนําไปใช้ประโยชน์
และเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ
2.2 พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยให้มี
ศักยภาพสูงและมีจริยธรรมในการทําวิจัย
2.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและ
สารสนเทศเพือ่ การวิจัยและเผยแพร่
งานวิจัยสู่สากล
นโยบายด้านการบริการวิชาการแก่ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 พั ฒ นาระบบบริ ก าร
สังคม
วิชาการที่ตอบสนองความต้อ งการของ
สังคม
• ส่งเสริมการบริการวิชาการที่
กลยุทธ์
ทันสมัยเป็นประโยชน์ต่อชุมชุน
สังคม ประเทศชาติและอาเซียน
3.1 ส่งเสริมงานวิชาการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน สังคม
• ส่งเสริมให้บุคลากร และ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้บริการ ประเทศชาติ และภูมิภาคอาเซียน
วิชาการและวิชาชีพในระดับชาติและ 3.2 สนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการบริการ
นานาชาติ
วิชาการแก่สังคมในระดับชาติหรือ
นานาชาติ
นโยบายของมหาวิทยาลัยเกริก
นโยบายด้านการวิจัย
• สนับสนุนการสร้างผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการให้มีคุณภาพทาง
วิชาการในระดับสากล
• ส่งเสริมให้มีการบูรณาการการ
เรียนการสอน การวิจัย และการ
บริการวิชาการแก่สังคม
• เร่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
การวิจัยให้มีศกั ยภาพในระดับสากล

การวิเคราะห์
ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้วางแผนกลยุทธ์ที่มีความ
สอดคล้องกับนโยบายด้านการวิจัย โดยมีแผนกล
ยุทธ์ด้านการสนับสนุนการเรียนการสอนและการ
วิจัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่ เป็นเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้า
และวิจัยของบุคลากรและนิสติ ของมหาวิทยาลัย
โดยส่งเสริมและสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการจัดการเรียนการสอนทั้งในระบบการเรียน
ปกติในชั้นเรียนและการเรียนการสอนทางไกล

ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้วางแผนกลยุทธ์ที่มีความ
สอดคล้องกับนโยบายด้านการบริการวิชาการแก่
สังคม โดยมีแผนกลยุทธ์ด้านการบริการวิชาการ
ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพของนิสิตและบุคลากรในการให้
บริการวิชาการและการเผยแพร่ความรู้ตามความ
ต้องการของสังคม ด้านบริการวิชาการกับหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐ เอกชนในระดับชาติหรือนานาชาติเพื่อ
พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
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ปณิธาน

นโยบายของมหาวิทยาลัยเกริก
นโยบายด้านการบริหารจัดการ
• พัฒนาระบบบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพยึด
หลักธรรมาภิบาล
• พัฒนาระบบบริหารงานบุคลคล
และส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทุกระดับรองรับการเปิดเสรี
ทางการศึกษา
• เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศเพือ่ การบริหารจัดการให้
สามารถสนับสนุนกระบวนการ
บริหารจัดการทุกภารกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
และสารสนเทศในการบริหารจัดการที่
ทันสมัย
กลยุทธ์
6.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้
มีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการปฏิบัติภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย
6.2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
6.3 พัฒนาระบบห้องสมุดของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางบริการ
ความรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการสื่อสาร
องค์กร ภาพลักษณ์ การประชาสัมพันธ์
และการตลาด
กลยุทธ์
7.1 พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์และระบบ
การสื่อสารองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
7.2 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างศิษย์เก่าและมหาวิทยาลัยให้มี
ความเข้มแข็ง

การวิเคราะห์
ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้วางแผนกลยุทธ์ที่มีความ
สอดคล้องกับนโยบายด้านการบริการวิชาการแก่
สังคม โดยมีแผนกลยุทธ์ด้านการบริหาร ปรับปรุง
และพัฒนาระบบบริหารและโครงสร้างขององค์กรให้
มีประสิทธิภาพ สามารถใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด มีคุณภาพ และมีความเหมาะสมใน
การดําเนินงานตามพันธกิจ รวมถึงปรับระเบียบ กฎ
รวมทั้งแนวปฏิบัติภายในองค์กรเพื่อประสิทธิภาพ
และความคล่องตัวของการบริหารจัดการ และการ
พัฒนาระบบและกลไกเพื่อให้การบริหารและจัดการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีที่ทนั สมัยและเหมาะสม
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ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์
8.1 พัฒนาระบบบริหารให้มี
ประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
(Good Governance)
8.2 เพิ่มศักยภาพบุคลากรทุกระดับ
รองรับการเปลี่ยนแปลงภายใต้กรอบ
แนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning
Organization)
8.3 มีระบบการงบประมาณการเงินแบบ
มุ่งเน้นผลงานนําไปสู่การรายงานการ
ตรวจสอบและการประเมินอย่างมี
ประสิทธิภาพ
8.4 ปรับปรุงระบบการจัดการด้าน
กายภาพและสิ่งแวดล้อมภายใน
มหาวิทยาลัยให้เอื้อต่อการเรียนรู้และ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลั
นโยบายด้านการประกันคุณภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 9 พัฒนาระบบประกัน
• พัฒนาระบบและกลไกในการ
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ประกันคุณภาพการศึกษาให้
กลยุทธ์
9.1 พัฒนาระบบและกลไกการประกัน
สอดคล้องกับมาตรฐานของ
อุดมศึกษาไทยและมาตรฐานสากล คุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานในระดับ
• มหาวิทยาลัยเกริกจะจัดให้มร
ี ะบบ สากล
การตรวจติดตามภายใน ที่มกี รอบ 9.2 พัฒนานักศึกษาและบุคคลากรด้าน
นโยบายของมหาวิทยาลัยเกริก

การวิเคราะห์

ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้วางแผนกลยุทธ์ที่มีความ
สอดคล้องกับนโยบายด้านการบริการวิชาการแก่
สังคม โดยมีแผนกลยุทธ์ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่อปรับปรุงพัฒนากระบวนการทํางาน
ของศูนย์คอมพิวเตอร์ ให้บรรลุ ปณิธาน
วัตถุประสงค์ของศูนย์คอมพิวเตอร์ และพัฒนาการ
บริการให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงที่สุด เพื่อให้
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นโยบายของมหาวิทยาลัยเกริก
และมาตรฐานการดําเนินการที่
เปิดเผย และเตรียมพร้อมทีจ่ ะรับ
การประเมินตรวจสอบจากภายนอก
โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในการที่จะ
รับรองเพื่อเป็นการยืนยันในคุณภาพ
• มหาวิทยาลัยเกริกจะสนับสนุนให้
มีการสร้างระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่อาจารย์และบุคลากรใน
ทุกคณะ / สํานัก / ศูนย์ / สถาบัน

ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
การศึกษาให้มคี วามรู้เรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาในระดับสากล
9.3 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยทัง้ ภายในและภายนอก
สถาบัน
9.4 พัฒนาเครือข่ายการประกันคุณภาพ
การศึกษาทั้งภายในประเทศหรือภูมิภาค
อาเซียน

การวิเคราะห์
มีข้อมูลสําหรับการพัฒนาคุณภาพงานบริการของ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นการพัฒนากระบวนการ
ทํางานของศูนย์คอมพิวเตอร์ให้บรรลุ ปณิธาน
วัตถุประสงค์ของศูนย์คอมพิวเตอร์ รวมถึงพัฒนา
กระบวนการทํางานของศูนย์คอมพิวเตอร์ให้มี
ลักษณะโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้จากทั้งองค์กร
ภายนอกและองค์กรภายในมหาวิทยาลัย

สรุป
ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์กับปรัชญา ปณิธาน และนโยบายมหาวิทยาลัย ปรากฏว่าศูนย์คอมพิวเตอร์ได้กําหนดแผนกล
ยุทธ์สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน และนโยบายของมหาวิทยาลัยอย่างมีบูรณาการนําไปสู่ทิศทางเดียวกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนามหาวิทยาลัย
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¾ การวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์ กับแผนการดําเนินงาน ประจําปีการศึกษา 2557
แผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยเกริก
ประจําปีการศึกษา 2557
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบเทคโนโลยีและ
สารสนเทศในการบริหารจัดการที่ทันสมัย
กลยุทธ์
6.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพ เอื้อต่อการปฏิบัติภารกิจของ
มหาวิทยาลัย

แผนกลยุทธ์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ประจําปีการศึกษา 2557
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
นโยบายหลัก
ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยให้มีศักยภาพสามารถรองรับ
ภารกิจทั้งทางด้านการบริหาร การเรียนการ
สอน การวิจัย และการให้บริการวิชาการแก่
สังคม
นโยบายรอง
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
และการดําเนินงานด้านระบบเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายสําหรับงานด้าน
การบริหาร การเรียนการสอน และการวิจยั
ต่าง ๆ ของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัย
โดยรวม
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารจัด
ดําเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภายในมหาวิทยาลัยอย่างเหมาะสม และมี
การใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่าและมี
ประสิทธิภาพ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีการศึกษา 2557
ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้จัดทําแผนการดําเนินงานที่สอดกับแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย และแผนกลยุทธ์ของศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้มี
ศักยภาพสามารถรองรับภารกิจทั้งทางด้านการบริหาร การเรียนการ
สอน การวิจัย และการให้บริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งจํานวนโครงการ
ในแผนการดําเนินงานประจําปีการศึกษา 2557 ที่สอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 มีจํานวนโครงการ 4 โครงการ
งบประมาณ 1,817,800 บาท

47

3. ส่งเสริมให้มกี ารประสานงานด้าน
การใช้บริการระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายของหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย
4. สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรผู้ทํา
หน้าที่กํากับดูแลระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายให้มีความรู้ความสามารถพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี
5. ส่งเสริมให้มกี ารประสานงานและ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้าน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ร่วมกับองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและ
เอกชน
6. ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาแนวปฏิบัติ
ที่ดีในด้านการมีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายคอมพิวเตอร์
การวิเคราะห์ความสอดคล้อง
ศูนย์คอมพิวเตอร์มีการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปี ภายใต้แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2555-2559) และแผนกลยุทธ์ของศูนย์
คอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2557 ซึ่งได้วางกลยุทธ์โดยมีเป้าหมายมุ่งพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้มี
ศักยภาพสามารถรองรับภารกิจทั้งทางด้านการบริหาร การเรียนการสอน การวิจัย และการให้บริการวิชาการแก่สังคม จากการพิจารณาสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์
แผนการดําเนินงาน กับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยพบว่ามีความสอดคล้องกัน เนื่องจากมหาวิทยาลัยสามารถดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา 4 ด้าน คือ
การผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
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แผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยเกริก
ประจําปีการศึกษา 2557
ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย
กลยุทธ์
8.4 ปรับปรุงระบบการจัดการด้านกายภาพ
และสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยให้เอื้อต่อ
การเรียนรู้ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ
มหาวิทยาลัย

แผนกลยุทธ์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ประจําปีการศึกษา 2557
ด้านการสนับสนุนการเรียนการสอนและ
การวิจัย
นโยบายหลัก
ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาศู น ย์ ก ลางแห่ ง การ
เรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี
ศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
นโยบายรอง
1. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือในการศึกษา
ค้นคว้าและวิจัยของบุคลากรและนิสิตของ
มหาวิทยาลัย
2. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนทั้ง
ในระบบการเรียนปกติในชั้นเรียนและการ
เรียนการสอนทางไกล
3. ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาระบบการ
เรียนการสอนแบบผสมผสาน (Hybrid
Education)
4. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพของบั ณ ฑิ ต ให้ มี
ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์
การติ ด ต่ อ สื่ อ สารการตั ด สิ น ใจเชิ ง คุ ณ ค่ า

แผนการดําเนินงาน ประจําปีการศึกษา 2557
ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้จัดทําแผนการดําเนินงานที่สอดกับแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย และแผนกลยุทธ์ของศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และมีศักยภาพ
สามารถรองรับภารกิจทั้งทางด้านการบริหาร การเรียนการสอน การ
วิจัย และการให้บริการวิชาการแก่สังคม และ ซึ่งจํานวนโครงการใน
แผนการดําเนินงานประจําปีการศึกษา 2557 ที่สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 8 มีจํานวนโครงการ 1 โครงการ งบประมาณ
546,100 บาท
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และการเรียนรู้สิ่งใหม่
5.
ส่ ง เสริ ม และสนั บสนุ น การใช้
เทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่ อ การจั ด ทํ า และ
เผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย ของคณาจารย์ แ ละ
บุ ค ลากรสู่ ส าธารณชนทั้ ง ในและนอก
ประเทศ
6. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อให้เอื้อต่อการจัดการศึกษาแบบตลอด
ชีพ
ด้า นการพั ฒ นาโครงสร้า งพื้น ฐานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยให้มีศักยภาพสามารถรองรับ
ภารกิจทั้งทางด้านการบริหาร การเรียนการ
สอน การวิจัย และการให้บริการวิชาการแก่
สังคม
การวิเคราะห์ความสอดคล้อง
ศูนย์คอมพิวเตอร์มีการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปี ภายใต้แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2555-2559) และแผนกลยุทธ์ของศูนย์
คอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2557 ซึ่งได้วางกลยุทธ์โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และมีศักยภาพสามารถรองรับภารกิจ
ทั้งทางด้านการบริหาร การเรียนการสอน การวิจัย และการให้บริการวิชาการแก่สังคม จากการพิจารณาสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์ แผนการดําเนินงาน กับกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัยพบว่ามีความสอดคล้องกัน เนื่องจากมหาวิทยาลัยสามารถดําเนินงานตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ อย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพมากขึ้น จากการดําเนินโครงการดังกล่าว
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