แผนการดําเนินงาน
ศูนย์ คอมพิวเตอร์

ประจําปี การศึกษา 2558

คํานํา
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ จดั ทําแผนการดําเนินงานประจําปี การศึกษา 2558 เพื&อใช้ เป็ นกรอบในการ
ดําเนินงานตามแนวทางที&วางไว้ อย่างมีประสิทธิ ภาพและเกิดประสิทธิผล ทังนี
0 0ในการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ฉบับดังกล่าวมีความเชื&อโยงและสอดคล้ องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริ ก ฉบับที& 5 (พ.ศ.2555-2559) ซึ&ง
เป็ นการแปลงแผนยุทธศาสตร์ ไปสู่การปฏิ บตั ิในรู ปแบบของการจัดทําแผนดําเนินงานประจําปี โดยโครงการ
ตลอดจนกิจกรรมที&ปรากฏอยู่ในแผนการดําเนินงานประจําปี การศึกษา 2558 เป็ นการนําประเด็นยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ มาตรการ และโครงการ อี กทัง0 ตัวบ่ง ชี ว0 ัดผลงาน ค่าเป้าหมาย และกรอบเวลาในการดํ าเนิ นงาน
ตลอดจนงบประมาณที&ผา่ นความเห็นชอบและได้ รับการจัดสรรงบประมาณมาแจกแจงรายละเอียด เพื&อผลักดัน
ให้ หน่วยงานที&รับผิดชอบมีการดําเนินงานบรรลุตามพันธกิจและวิสยั ทัศน์ของมหาวิทยาลัย
อย่างไรก็ตามจํ าเป็ นต้ องมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการ
ดําเนินงานอย่างครบถ้ วน เพื& อวัดความสําเร็ จของการดําเนินงานตามแผนฯและนําผลการประเมินนัน0 มาเป็ น
ข้ อพิจารณาในการจัดทําแผนการดําเนินงานฯของปี ถัดไป

อาจารย์ธญ
ั ญ์พิชชา อติวณ
ั ณ์วงษ์
(หัวหน้ าศูนย์คอมพิวเตอร์ )

1

สารบัญ
หน้ า
คํานํา
สารบัญ
ส่ วนที( 1
บทนํา
การจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปี การศึกษา 2558
กรอบแนวคิดของแผนการดําเนินงาน

3
3

บทที( 1 สภาวการณ์ ปัจจุบันของศูนย์ คอมพิวเตอร์
ประวัติความเป็ นมา
ปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค์
โครงสร้ างองค์กร และโครงสร้ างการบริ หาร
สถานที&ตงั 0
ภารกิจหลัก
การวิเคราะห์สถานภาพด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื&อสาร
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการดําเนินงาน
ระบบรักษาความปลอดภัยของข้ อมูล

4
5
6
7
7
12
17
18

ส่ วนที( 2 แผนกลยุทธ์ ศูนย์ คอมพิวเตอร์ ปี การศึกษา 2558
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และมาตรการของมหาวิทยาลัยเกริ ก
เป้าหมายในด้ านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื&อสารของมหาวิทยาลัยเกริ ก
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และมาตรการของศูนย์คอมพิวเตอร์
แผนที&กลยุทธ์ (Strategy Map)
รายละเอียดของแผนกลยุทธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ปี การศึกษา 2558
สาระสําคัญของแผนการดําเนินงาน ประจําปี การศึกษา 2558
รายละเอียดของแผนการดําเนินงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์ ปี การศึกษา 2558
การติดตามประเมินผลแผนการดําเนินงาน

20
23
24
31
32
35
36
55

ภาคผนวก
การวิเคราะห์ความสอดคล้ องระหว่างแผนกลยุทธ์ กบั ปรัชญา ปณิธาน
และนโยบายมหาวิทยาลัยเกริ ก
ตารางความสอดคล้ องระหว่างแผนกลยุทธ์และแผนการดําเนินงาน

57
57

2

ส่ วนที( 1
บทนํา

การจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปี การศึกษา 2558
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ จดั ทําแผนการดําเนินงานประจําปี การศึกษา 2558 เพื&อใช้ เป็ นกรอบแนวทาง
ในการปฏิบตั งิ านให้ เป็ นไปตามแผนงานที&วางไว้ ทังนี
0 0แผนการดําเนินงานฉบับดัง กล่ า วนี เ0 ป็ นกระบวนการ
แปลงแผนพัฒ นามหาวิ ทยาลัยเกริ กฉบับที& 5 (พ.ศ.2555-2559) และแผนกลยุทธ์ ข องศูนย์ คอมพิ วเตอร์ สู่
ภาคปฏิบตั ใิ นรูปแบบของการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปี
ดังนันโครงการตลอดจนกิ
0
จกรรมที&ปรากฏอยู่ในแผนการดําเนินงานประจําปี การศึกษา 2558 จึง
เป็ นการนําประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ และโครงงาน ที&ผ่านความเห็นชอบและได้ รับการจัดสรร
งบประมาณมาแจกแจงรายละเอียด รวมทังตั
0 วบ่งชี 0วัดผลงาน ค่าเป้าหมาย แนวทางปฏิบตั ิการ และกรอบเวลา
ในการดํ า เนิ น งาน งบประมาณที& ใ ช้ ใ นการดํ า เนิ น งาน ตลอดจนหน่ ว ยงานหลัก ที& รั บ ผิ ด ชอบ เพื& อ ให้ ก าร
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย

กรอบแนวคิดของแผนการดําเนินงาน
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บทที( 1
สภาวการณ์ ปัจจุบันของศูนย์ คอมพิวเตอร์
ประวัตคิ วามเป็ นมาของศูนย์ คอมพิวเตอร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์ เดิมเป็ นหน่วยงานหนึ&งของฝ่ ายทะเบียนและวัดผล โดยมีหน้ าที&รับผิดชอบในการดูแล
การบันทึกผลการลงทะเบียนและผลการเรี ยนของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี โดยมีอาจารย์ประจําจํานวน 2 ท่าน
เป็ นผู้ดแู ลงานในส่วนนี 0
กลางปี พ.ศ. 2532 สถาบันฯ ได้ จ้างบุคคลภายนอกมาเขียนโปรแกรมเพื&อใช้ ในการบันทึก ผลการเรี ยน
ของนักศึกษาในระดับปริ ญญาโท และประมาณต้ นปี พ.ศ. 2533 สถาบันฯ ได้ พฒ
ั นาระบบการบันทึกการ
ลงทะเบียนของนักศึกษาปริ ญญาตรี โปรแกรมที&พฒ
ั นาในขันตอนแรกสามารถเริ
0
& มบันทึกข้ อมูลได้ ในภาคต้ น ปี
การศึกษา 2534
ในปลายปี พ.ศ. 2535 สถาบันฯ ได้ มีดําริ ให้ มีการจัดตังศู
0 นย์คอมพิวเตอร์ โดยมี อาจารย์ปรี ชา ปิ ยะจันทร์
เป็ นผู้ริเริ& ม โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ มีความรั บผิดชอบเพิ&มขึ 0นนอกเหนื อไปจากงานด้ านทะเบียนคือ งานด้ าน
สนับสนุนการเรี ยนการสอน รับผิดชอบในส่วนของให้ มีห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ ให้ บริ การใช้ งานแก่นกั ศึกษา
ใน สถาบันฯ และศูนย์คอมพิวเตอร์ ยงั มีหน้ าที&ในการสนับสนุนด้ านการบริ หารองค์กร การออกแบบและพัฒนา
ระบบสารสนเทศต่างๆ เช่น ระบบสารสนเทศบริ หารทะเบียนนักศึกษาแบบออนไลน์ ซึ&งเริ& มใช้ งานปี พ.ศ. 2537
และเริ& มติดตังโครงข่
0
ายหลักการให้ บริ การระบบอินเตอร์ เน็ต ในปี พ.ศ. 2540
ปั จจุบนั ศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็ นหน่วยงานอิสระขึ 0นตรงกับรองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร มีภาระรับผิดชอบที&มี
ขอบเขตกว้ างขึ 0นครอบคลุมงานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยทังหมด
0
คืองานพัฒนาระบบเพื& อ
สนับสนุน ด้ านบริ หารทะเบียนและหน่วยงานภายในองค์กร งานสนับสนุนด้ านการเรี ยนการสอน งานด้ านบริ การ
และ ซ่อมบํารุงครุภณ
ั ฑ์ด้านคอมพิวเตอร์ ของสถาบันฯ งานอินเตอร์ เน็ตและพัฒนาเว็บไซต์
รายนามหัวหน้ าศูนย์ คอมพิวเตอร์
2535 - กันยายน 2543 อาจารย์ชนันท์ สุวฒ
ั นโชติ
ตุลาคม 2543 - เมษายน 2544 อาจารย์ประภาส ศรี ชยั วัฒน์
พฤษภาคม 2544 - มิถนุ ายน 2548 นายชัยมาศ คะมา
กรกฎาคม 2548 - มิถนุ ายน 2550 นายขวัญชัย เรี ยนศรี
กรกฎาคม 2550 - กันยายน 2554 นายจีระศักดิU แข็งขัน
ตุลาคม 2554 - ธันวาคม 2556 นายอรรคพัชร บุณยะรัตเวช
กุมภาพันธ์ 2557 - กุมภาพันธ์ 2559 นายจีระศักดิU แข็งขัน
มีนาคม 2559 - ปั จจุบนั อาจารย์ธญ
ั ญ์พิชชา อติวณ
ั ณ์วงษ์
4

ปรั ชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค์
ปรั ชญา :
วิชฺชา จรณ สมฺปนฺโน
ความรู้ทําให้ องอาจ
ปณิธาน :
เป็ นศูนย์กลางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื&อสาร ให้ บริ การวิชาการสนับสนุนงานวิจยั เพื&อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยและสังคม
วิสัยทัศน์ :
ศูนย์คอมพิวเตอร์ จะเป็ นผู้นําในการแสวงหาองค์ความรู้พฒ
ั นาและสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื&อสารในการผลิตบัณฑิต งานวิจยั และบริ การวิชาการของมหาวิทยาลัยและสังคม
ภารกิจหลัก
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีหน้ าที&ให้ บริ การเครื& องคอมพิวเตอร์ ในการเรี ยนการสอนและการวิจยั แก่นกั ศึกษา
บุคลากรของทุกหน่วยงาน ประกอบด้ วยห้ องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ ที&ให้ บริ การการสอน ห้ องบริ การเครื อข่าย
Internet เพื&อส่งเสริ มการวิจยั และการบูรณาการด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื&อสาร นอกจากนี 0ยังให้ บริ การ
ฝึ กอบรมความรู้เกี&ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ แก่บคุ ลากรของมหาวิทยาลัย
ตลอดจนการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื&อการบริ หาร (MIS) และการพัฒนาสื&อการเรี ยนการสอนแบบ E-Learning
วัตถุประสงค์
1. ให้ บริ การเทคโนโลยีสารสนเทศด้ านการเรี ยน การสอน สําหรับคณาจารย์และนักศึกษา
2. ให้ บริ การเทคโนโลยีสารสนเทศด้ านการวิจยั แก่นกั ศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
3. ให้ บริ การเทคโนโลยีสารสนเทศด้ านการบริ หารของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
4. ให้ บริ การเทคโนโลยีสารสนเทศด้ านงานวิชาการ พัฒนาความรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื&อสารแก่นกั ศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
5. ให้ บริ การงานเครื อข่ายสําหรับการติดต่อสื&อสารในระบบ Internet แก่นกั ศึกษา และ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
6. ให้ บริ การซ่อมบํารุงคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ตอ่ พ่วงแก่หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

5

โครงสร้ างองค์ กร และโครงสร้ างการบริหารศูนย์ คอมพิวเตอร์
โครงสร้ างการบริ หาร
อธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร

โครงสร้ าง ฯ ของศูนย์ คอมพิวเตอร์

หัวหน้ างาน
งานพัฒนาระบบและประมวลผล
เจ้ าหน้ าที(
งานพัฒนาระบบและประมวลผล
(อัตรากําลัง 3 คน)

หัวหน้ าศูนย์คอมพิวเตอร์

หัวหน้ างาน
งานเครื อข่ายและบริ การซ่อมบํารุง
เจ้ าหน้ าที&
งานเครื อข่ายและบริ การซ่อมบํารุง
(อัตรากําลัง 3 คน)

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ มีการแบ่งส่วนงานภายในเป็ น 2 งาน โดยหัวหน้ าศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็ นผู้รับผิดชอบ
การบริ หารงาน กํากับและดูแลงานภายในศูนย์ฯให้ มีประสิทธิภาพและเป็ นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
- งานพัฒนาระบบและประมวลผล วิเ คราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ และ
ประสานงานด้ านระบบสารสนเทศงานทะเบียนนักศึกษา
งานเครื อข่ายและบริ การซ่อมบํารุ ง ควบคุมดูแ ลระบบเครื อข่ายคอมพิ วเตอร์ ข อง
มหาวิทยาลัยการเชื& อมต่ออินเตอร์ เน็ ตรวมถึง บํารุ งรั กษาเครื& องคอมพิ วเตอร์ ทัง0 หมดใน
มหาวิทยาลัย
อัตรากําลัง
จํานวนบุคลากรของศูนย์คอมพิวเตอร์ ตามโครงสร้ างของการบริ หารนันมี
0 จํานวน 11 คน ซึง& รวมหัวหน้ า
ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหัวหน้ างาน
ตําแหน่ ง
จํานวนตามโครงสร้ าง
จํานวนปั จจุบัน
หัวหน้ าศูนย์คอมพิวเตอร์
1
1
หัวหน้ างานพัฒนาระบบและประมวลผล
1
หัวหน้ างานเครื อข่ายและซ่อมบํารุง
1
1
งานพัฒนาระบบและประมวลผล
5
3
งานเครื อข่ายและซ่อมบํารุง
3
2
รวม
11
7
-
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สถานที(ตัง7
มหาวิทยาลัยเกริ ก อาคารมังคละพฤกษ์ ชัน0 3 ห้ อง 1301
เลขที& 3 ซ.รามอินทรา 1 ถ.รามอินทรา แขวงอนุสาวรี ย์ 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
พืน7 ที(บริการ
ที&ทําการของศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร 1 ชัน0 3 ห้ อง 1301
ห้ องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ LAB 1 อาคาร 1 ชัน0 1 (1104/1)
ห้ องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ LAB 2 อาคาร 1 ชัน0 1 (1104/2)
ห้ องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ LAB 1302 อาคาร 1 ชัน0 3
ห้ องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ LAB 1303 อาคาร 1 ชัน0 3
ห้ องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ LAB 1307 อาคาร 1 ชัน0 3
ห้ องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ สําหรับพิมพ์งาน LAB 1300 อาคาร 1 ชัน0 3 (1300)

ภารกิจหลักของศูนย์ คอมพิวเตอร์
ปั จจุบนั ศูนย์คอมพิวเตอร์ แบ่งการบริ หารงานภายใน ออกเป็ น 2 งาน ดังนี 0คือ
1. งานพัฒนาระบบและประมวลผล
2. งานเครื อข่ายและบริ การซ่อมบํารุง
โดยแต่ละฝ่ ายมีภารกิจหน้ าที&ดงั ต่อไปนี 0
1. งานพัฒนาระบบและประมวลผล
1.1 งานพัฒนาระบบ มีขอบเขตหน้ าที&ความรับผิดชอบในการพัฒนาระบบสารสนเทศและพัฒนาเว็บไซต์ ดังนี 0
งานวิเคราะห์ระบบงานและพัฒนาโปรแกรม
ทําหน้ าที&วิเคราะห์ระบบงานและพัฒนาโปรแกรมสําหรับงานบริ หารของมหาวิทยาลัย รวมทังหน่
0 วยงาน
ในมหาวิทยาลัยที&มีการร้ องขอ เช่น ระบบทะเบียนนักศึกษา ระบบงานบุคลากร ระบบเงินเดือน ระบบใบเสร็ จของ
งานการเงิ น ระบบการคํานวณค่าไฟฟ้ า ระบบพัสดุครุ ภัณฑ์ ระบบงานอาคารสถานที& ระบบหอพัก ระบบ eMeeting ระบบ e-Document และ MIS ของมหาวิทยาลัย
งานบริ หารฐานข้ อมูล
ทํ าหน้ าที& ปฏิ บัติบริ หารฐานข้ อมูล เช่น ด้ านงานทะเบี ยนการศึกษา ด้ านงานบริ หารงานบุคคล ด้ าน
การเงิน ด้ านพัสดุ ด้ านงานอาคารสถานที& หอพัก
ให้ บริ การปรึกษาเกี&ยวกับซอฟต์แวร์ และเก็บรวบรวมซอฟต์แวร์ ตา่ งๆ
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ให้ บริ การปรึกษาเกี&ยวกับซอฟต์แวร์ และเก็บรวบรวมซอฟต์แวร์ ตา่ งๆ ของหน่วยงาน เพื&อเป็ นแหล่งความรู้
แก่นกั ศึกษา บุคลากรทังภายในและภายนอกมหาวิ
0
ทยาลัย
งานสนับสนุนเชิงเทคนิค และการฝึ กอบรม
มีหน้ าที&ในการศึกษาความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และพัฒนาบุคลากรทังภายในหน่
0
วยงาน
และภายนอกหน่วยงานให้ มีความรู้ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที&เหมาะสม
ดูแลเครื& องคอมพิวเตอร์ ที&ทําหน้ าที&เป็ น Database Server หลัก ของมหาวิทยาลัยทังหมด
0
□ ติดตังและ
0
Config Server เพื&อใช้ บริ การและใช้ งานในมหาวิทยาลัย
□ ตรวจสอบและปรับปรุงโปรแกรมบน Server ให้ ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
□ ตรวจสอบและแก้ ไขปั ญหาต่างๆ บน Server เพื&อให้ สามารถทํางานได้ อยูเ่ สมอ
□ ศึกษา Application Server และวางแผนงานจัดสรรทรัพยากรสําหรับ Server เพื&อรองรับ
งานของมหาวิทยาลัยได้ ในอนาคต
งานจัดทํา Home Page ของมหาวิทยาลัย
เป็ นงานให้ บริ การนําเสนอข่าวสารของหน่วยงานทังภายในและภายนอกมหาวิ
0
ทยาลัย ให้ บริ การเชื&อมโยง
กับสํานักงานการอุดมศึกษาในการให้ บริ การฐานข้ อมูลด้ านต่างๆ เช่น ด้ านการศึกษา
ดูแลเครื& องคอมพิวเตอร์ ที&ทําหน้ าที&เป็ น Web Server หลัก ของมหาวิทยาลัยทังหมด
0
□ ติดตังและ
0
Config Server เพื&อใช้ บริ การและใช้ งานในมหาวิทยาลัย
□ ตรวจสอบและปรับปรุงโปรแกรมบน Server ให้ ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
□ ตรวจสอบและแก้ ไขปั ญหาต่างๆ บน Server เพื&อให้ สามารถทํางานได้ อยูเ่ สมอ
□ ศึกษา Application Server และวางแผนงานจัดสรรทรัพยากรสําหรับ Server เพื&อรองรับ
งานของมหาวิทยาลัยได้ ในอนาคต
1.2 งานประมวลผล มีขอบเขตหน้ าที&ความรับผิดชอบ ดังนี 0
งานประมวลผล
□ รั บผลการเรี ยนและประมวลผล
□ ประสานงานหน่วยงานที& เ กี& ยวข้ องด้ านระบบบริ หารทะเบี ยนวัดผล การเงิ น
□ จัดเตรี ยมงานบริ การสําหรั บการลงทะเบียนเพิ&ม -ถอนต่างๆ
□ เป็ นเจ้ าหน้ าที& ฝึ กอบรมการให้ กับหน่วยงานอื& นที& ต้ องใช้ ระบบสารสนเทศต่างๆ ที& ศูน ย์
คอมฯพัฒ นาขึน0 เช่น ระบบลงทะเบี ยน
งานธุรการ
□ การรับ-ส่ง และลงทะเบียนเอกสารระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์ ทังภายในและภายนอก
0
□ ร่างหนังสือโต้ ตอบระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์ และหน่วยงานต่างๆ ทังภายในและภายนอก
0
□ ติดตามและเร่งรัดการปฏิบตั งิ านที&ต้องการคําตอบจากหน่วยงานทังภายในและภายนอก
0
□ จัดเอกสารเวียนในเรื& องต่างๆ ที&เกี&ยวข้ อง ได้ แก่ คําสัง& , ระเบียบ, รายงาน และประกาศ
□ จัดเก็บเอกสารต่างๆ ที&ได้ ดําเนินการแล้ วเข้ าแฟ้ม
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□ งานพิมพ์เอกสารทุกชนิดที&เกี&ยวข้ อง
□ คัด ถ่ายสําเนาเอกสารต่าง ๆ
□ ดําเนินการเกี&ยวกับการจัดการประชุม การฝึ กอบรมของศูนย์คอมฯ
□ การจัดหาและควบคุมการเบิกจ่าย หรื อการยืมหนังสือคูม่ ือ
□ จัดทําเอกสารการฝึ กอบรมและรายงานสถิตติ า่ งๆ
□ การดูแลการใช้ และรักษาความสะอาด ห้ องบรรยาย ห้ องปฏิบตั กิ าร ห้ องทํางาน ฯลฯ
□ การควบคุมการใช้ โทรศัพท์ และการเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ของศูนย์คอมพิวเตอร์
□ ดําเนินการเกี&ยวกับการขออัตรากําลัง การปรับ-เลื&อนตําแหน่ง
□ ตรวจสอบลงเวลาทํางาน การลา ของเจ้ าหน้ าที&ศนู ย์คอมฯ
□ การขออนุมตั กิ ารประชุม การร่วมสัมมนา การอบรมทางวิชาการต่างๆ
□ ดําเนินการเกี&ยวกับขอใช้ รถสําหรับให้ บคุ ลากรของศูนย์คอมฯ ไปฝึ กอบรม สัมมนา
งานการเงินและพัสดุ รับผิดชอบงาน
□ การดําเนินงานด้ านเอกสารในการจัดซื 0อหรื อจัดหาวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
□ ดําเนินการในการจัดซื 0อวัสดุครุภณ
ั ฑ์สํานักงาน รวมทังการเบิ
0
ก-จ่าย
□ การจัดทําบัญชีวสั ดุ ครุภณ
ั ฑ์ทกุ ประเภท ที&ศนู ย์คอมพิวเตอร์ รับผิดชอบจัดซื 0อและจัดโอนให้
หน่วยงานที&เกี&ยวข้ อง รวมทังการเบิ
0
กจ่าย การบํารุงรักษา และควบคุม
□ จัดทํารายละเอียดเอกสารในการขออนุมตั ิในการเบิก-จ่าย/รับเงิน ทังภายในหน่
0
วยงานและ
ในการให้ บริ การภายนอก
□ การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลภายในศูนย์คอมฯ
งานวางแผนและงบประมาณ รับผิดชอบ
□ การดําเนินงานด้ านเอกสารในการส่งแผนงาน และการของบประมาณ
□ ประสานงานส่งผลดําเนินงาน
งานประชาสัมพันธ์ รับผิดชอบงาน
□ การจัดทําเอกสารเผยแพร่ และเอกสารประชาสัมพันธ์ ศนู ย์คอมฯ ได้ แก่ เอกสารแนะนําศูนย์
คอมฯ ประกาศศูนย์คอมฯ ข่าวศูนย์คอมฯ ข่าวโครงการอบรมของศูนย์คอมฯ
□ การจัดทําประกาศนียบัตรให้ แก่ผ้ เู ข้ ารับการอบรม ที&ศนู ย์คอมฯ เป็ นผู้จดั
□ การจัดส่ง ส.ค.ส. ประจําปี แก่บคุ ลากรภายในและภายนอก
□ จัดเก็บและรวบรวมข้ อมูล เช่น จัดประชุม อบรม สัมมนา งานนิทรรศการ
□ รับผิดชอบติดประกาศ ดูแลบอร์ ดการประชาสัมพันธ์ของศูนย์คอมฯ
□ ประชาสัมพันธ์ขา่ วสารต่างๆ แก่บคุ ลากรของศูนย์คอมฯ
□ จัดพิมพ์รายงานประจําปี ของศูนย์คอมฯ
งานอื&นๆ
□ จัดการเกี& ยวกับตารางการใช้ ห้องปฏิ บัติการคอมฯ สําหรั บการเรี ยนการสอน
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□ ให้ บริ การดูแ ลห้ องปฏิ บตั ิการคอมพิ วเตอร์ และห้ องพิม พ์ งาน
□ จัดห้ องปฏิ บัติการคอมพิ วเตอร์ ให้ พร้ อมในการบริ การ
□ ให้ บริ การแก่ผ้ ูข อใช้ บริ การ Mail & Account , บริ การให้ เ บิกกระดาษเฉพาะ นศ.
ลงทะเบี ยนรายวิช าคอมฯ และบริ การพิมพ์ รายงาน (เสี ยค่าบริ การ)
□ เป็ นที&ปรึ กษาและ ให้ คําแนะนําแก่อาจารย์ นักศึกษาและเจ้ าหน้ าที&ในหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัยในด้ านเทคโนโลยีและการใช้ เครื& องมือทางคอมพิวเตอร์
□ รับฝึ กงานให้ กบั นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ
2. งานเครื อข่ ายและบริการซ่ อมบํารุ ง
2.1 งานเครื อข่ าย มีขอบเขตหน้ าที&ความรับผิดชอบ ดังนี 0
ดูแลระบบเครื อข่ายของมหาวิทยาลัย
□ ดูแลและวางแผนการขยายระบบเครื อข่ายของมหาวิทยาลัย
□ Implement ให้ เป็ นไปตามแผนงานที&วางไว้
□ Maintenance ระบบเครื อข่ายของมหาวิทยาลัย
□ ศึกษาเทคโนโลยี เ ครื อข่ ายคอมพิ วเตอร์ ใ หม่ ๆ เพื& อที& จ ะได้ เ ลื อกเทคโนโลยี ที&เ หมาะสมมาใช้ กับ
มหาวิทยาลัย
ดูแลเครื& องคอมพิวเตอร์ ที&ทําหน้ าที&เป็ น Server หลัก ของมหาวิทยาลัยทังหมด
0
เช่น Mail, Web, DNS, FTP,
Proxy งานต่างๆ
□ ติดตังและ
0
Config Server เพื&อใช้ บริ การและใช้ งานในมหาวิทยาลัย
□ Monitor และUpdate Program บน Server ให้ ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
□ ตรวจสอบและแก้ ไขปั ญหาต่างๆ บน Server เพื&อให้ สามารถทํางานได้ อยูเ่ สมอ
□ ศึกษา Application Server และวางแผนงานว่าควรจะมีเทคโนโลยีใหม่ด้านใดที&สามารถรองรับงาน
ของมหาวิทยาลัยได้ ในอนาคต
ดูแลอุปกรณ์เครื อข่ายของมหาวิทยาลัยทังหมด
0
□ ติดตังและ
0
Config อุปกรณ์เครื อข่าย
□ Monitor และ Update Program ที&ทํางานกับอุปกรณ์เครื อข่ายให้ ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
□ แก้ ไขปั ญ หาต่ า งๆ ของอุ ป กรณ์ เ ครื อ ข่ า ย เพื& อ ให้ ส ามารถใช้ ง านได้ เ สมอ พัฒ นา Application
Program และจัดหา Program เพื& อนํ ามาช่วยในการบริ หารและจัดการระบบเครื อข่ายของ
มหาวิทยาลัย
ดูแลระบบความปลอดภัยการใช้ งานระบบเครื อข่าย
□ กํ าหนดมาตรการต่างๆ เกี& ยวกับการใช้ ง านบนระบบเครื อข่ายของมหาวิทยาลัย เพื& อรั กษาความ
ปลอดภัยของข้ อมูล และกําหนดแนวทางปฏิบตั ิ กฎเกณฑ์ และเป็ นระเบียบในการใช้ งาน
□ ติดตังและดู
0
แลระบบความปลอดภัยการใช้ งานบนระบบเครื อข่ายมหาวิทยาลัย
□ ติดตามข่าวและประชาสัมพันธ์เกี&ยวกับปั ญหาไวรัสคอมพิวเตอร์
งานให้ บริ การด้ านระบบเครื อข่าย
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□ ให้ บริ การและให้ คําปรึ กษาต่างๆ เกี&ยวกับการใช้ บริ การเครื อข่ายของมหาวิทยาลัย เช่น การใช้ Mail,
การใช้ งาน Internet
□ ให้ คําปรึกษาในการวางแผนการจัดหาหรื อการติดตังระบบเครื
0
อข่ายแก่หน่วยงานต่างๆ ทังหน่
0 วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
□ ให้ บริ การติดตังระบบเครื
0
อข่ายบนสายเคเบิลและระบบเครื อข่ายไร้ สาย แก่หน่วยงานต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย
2.2 งานบริการซ่ อมบํารุ ง มีขอบเขตหน้ าที&ความรับผิดชอบ ดังนี 0
งานบริ การซ่อมบํารุง
□ ดูแลเครื& องคอมพิวเตอร์ ภายในหน่วยงานทังหมด
0
□ ติดต่อประสานงานกับบริ ษัทตัวแทนจํ าหน่ายวัส ดุอุปกรณ์ -ครุ ภัณ ฑ์ ที&จัดซื อ0 มาเกี& ยวกับช่วงการ
รับประกัน
□ ติดตามระบบเทคโนโลยีและโปรแกรมใหม่ๆ และคอยเสนอจัดหามาใช้ ในส่วนที&คิดว่าเป็ นประโยชน์
แก่หน่วยงาน
□ ให้ ความร่ วมมื อกับฝ่ ายต่างๆ ในหน่วยงานในการจัดเตรี ยมเครื& องคอมพิ วเตอร์ โปรแกรม และ
อุปกรณ์ตวั เครื& องต่างๆ ในการขอความอนุเคราะห์
□ ตรวจซ่อมและลงโปรแกรมเครื& องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ตอ่ พ่วงอื&นๆ ที&เกิดปั ญหา ข้ อขัดข้ องทังใน
0
หน่วยงานและหน่วยงานอื&นๆ ในมหาวิทยาลัยที&ขอความอนุเคราะห์มา
□ ดูแลเครื& องมือโสตทัศนูปกรณ์และสื&อการสอนต่างๆ ให้ อยูใ่ นสภาพพร้ อมใช้ งาน
□ งานที&ได้ รับมอบหมายจากหัวหน้ าศูนย์คอมฯ
□ กําหนดคุณลักษณะครุ ภณ
ั ฑ์ตา่ งๆ ตามแผนระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เพื&อใช้ ในการจัดซื 0อ
จัดจ้ างหรื อประกวดราคา
อื&นๆ
□ ให้ บริ การดูแ ลห้ องปฏิ บตั ิการคอมพิ วเตอร์ และห้ องพิม พ์ งานสําหรั บนักศึกษาและอาจารย์
□ จัดห้ องปฏิ บัติการคอมพิ วเตอร์ ให้ พร้ อมในการบริ การแก่ อาจารย์ นักศึกษา และเจ้ าหน้ าที&
ที& มาขอใช้ บริ การ
□ ให้ บริ การแก่ผ้ ูข อใช้ บริ การ Mail & Account ,บริ การให้ เบิกกระดาษเฉพาะ นศ. ลงทะเบี ยน
รายวิ ชาคอมฯ และบริ การพิมพ์ รายงาน (เสี ยค่าบริ การ)
□ เป็ นที&ปรึ กษาและ ให้ คําแนะนําแก่อาจารย์ นักศึกษาและเจ้ าหน้ าที&ในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยใน
การใช้ เครื& องคอมฯ โปรแกรม และอื&นๆ ตลอดจนการช่วยดูแลและ แก้ ไขให้ ด้วยความสําเร็ จด้ วยดี
□ รับฝึ กงานให้ กบั นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ
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การวิเคราะห์ สถานภาพด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื(อสาร
1. สถานภาพด้ านไอซีทีภายในหน่ วยงาน
1.1 ปั จจัยด้ านอุปกรณ์ ซอฟต์ แวร์ และโครงข่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) จํานวนเครื& องคอมพิวเตอร์ และจํานวนผู้ใช้
การให้ บริ การของระบบคอมพิวเตอร์ กลางของมหาวิทยาลัยเกริ ก มีศนู ย์คอมพิวเตอร์ เป็ นผู้ให้ บริ การหลัก
ได้ สํารวจข้ อมูลจํานวนคอมพิวเตอร์ และจํานวนผู้ใช้ ดังรายละเอียดในตารางที& 1
ตารางที( 1 จํานวนคอมพิวเตอร์ เพื&อการเรี ยนการสอน/งานวิชาการ งานบริ หาร/อื&นๆ
ปี การศึกษา

2554

2555

2556

2557

2558

คอมพิวเตอร์ เพื&อการเรี ยนการสอน (เครื& อง)
คอมพิวเตอร์ เพื&องานบริ หารอื&นๆ (เครื& อง)
จํานวน servers (เครื& อง)
จํานวนจุดบริ การเครื อข่ายไร้ สาย
จํานวนอุปกรณ์เชื&อมต่อระบบเครื อข่ายไร้ สาย

239
245
20
8

198
250
22
10

-

-

188
257
25
16
371

277
254
20
16
1,216

197
254
20
16
1,216

2,507.35
215
5.15 : 1
1 : 1.14

2,126.62
205
4.69 : 1
1 : 1.22

1,639.49
200
2.93 : 1
1 : 1.29

1,865.63
180
1.25 : 1
1 : 1.41

2,376
180
1.25: 1
1:1.41

จํานวนนักศึกษา FTES (คน)
จํานวนบุคลากร (คน)
นักศึกษาต่อคอมพิวเตอร์
บุคลากรต่อคอมพิวเตอร์

2) ระบบคอมพิวเตอร์ กลางและระบบเครื อข่ ายของมหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยเกริ ก มีระบบเครื อข่ายสามารถใช้ งานออกสู่โลกของอินเตอร์ เน็ตผ่านทาง 3BB ซึ&งเป็ นผู้
ให้ บริ การอินเตอร์ เน็ต (Internet Service Provider) ให้ แก่มหาวิทยาลัยเกริ กได้ ดังรูปที& 1

รู ปที( 1 : วงจรในการเชื(อมต่ อระบบอินเตอร์ เน็ต
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ระบบเครื อข่ ายคอมพิวเตอร์ และการเชื(อมโยงเครื อข่ ายระหว่ างมหาวิทยาลัย
3BB เชื&อมต่อวงจรความเร็ วสูง 10 Gbps. (1 Gbps. 10 เส้ นทาง) เข้ ากับ NIX ( National Internet
Exchange) NIX ในปั จจุบนั จัดเป็ นศูนย์แลกเปลี&ยนข้ อมูลอินเตอร์ เน็ตภายในประเทศที&ใหญ่ที&สดุ พร้ อมกันนี 0
ISSP มีการต่อเชื&อมอินเตอร์ เน็ตระหว่างประเทศด้ วยความเร็ ว 250 Mbps. 2 เส้ นทางผ่าน International Internet
Gateway (IIG) ของ CAT และ ADC ซึ&งเป็ นวงจรเช่าต่างประเทศสําหรับอินเตอร์ เน็ตที&ใหญ่ที&สดุ ของประเทศ
และมีสายเชื&อมต่อไม่ตํ&ากว่า 3 เส้ นทางที&แตกต่างกันเพื&อความมีเสถี ยรภาพ และคุณภาพของช่องสัญญาณใน
การให้ บริ การ
สํ า หรั บภายในมหาวิ ยาลัย เกริ ก มี ศูน ย์ ค อมพิ ว เตอร์ เ ป็ นจุดศูนย์ กลางในการบริ ห ารจัด การระบบ
เครื อข่ายหลัก (Network Backbone) เพื&อรองรับการเชื& อมต่อจากอาคารคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย รวมไปถึงระบบเครื อข่ายภายใน ดังรู ปที& 2 โดยมีลกั ษณะการเชื&อมต่อทางกายภาพของเครื อข่าย
(Topology) เป็ นแบบ Star ด้ วยสายใยแก้ วนําแสงมายังศูนย์คอมพิวเตอร์ ในส่วนเทคโนโลยีสําหรับระบบ
เครื อข่ายศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ รองรับเทคโนโลยีเครื อข่ายหลายชนิดด้ วยกัน เช่น ระบบ Ethernet Switch, ระบบ
Fast Ethernet100Base ดังรูปที& 2

รู ปที( 2 โครงสร้ างเครื อข่ ายแต่ ละมหาวิทยาลัย
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สําหรับการเป็ นจุดศูนย์กลางในการให้ บริ การของศูนย์คอมพิวเตอร์ นอกจากในด้ านระบบเครื อข่ายแล้ ว
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ยงั มีเครื& องให้ บริ การที&ทําหน้ าที&เป็ น Internet Server และ Intranet Server ที&ให้ บริ การงานต่าง
ๆ ดังนี 0
Internet Server
- DNS Server ให้ บริ การในการแปลงกลับไปกลับมาระหว่างชื&อโฮสต์และเลขไอพี
- Cache/Proxy Server ให้ บริ การในการเป็ นตัวแทนไปเอาข้ อมูลมาและเก็บสําเนาข้ อมูลเหล่านี 0เอาไว้
ในเครื& อง ทําให้ ผ้ ใู ช้ เรี ยกดูข้อมูลได้ เร็ วขึ 0น
Intranet Server
- WWW Server ให้ บริ การข้ อมูลแบบ WWW
- FTP Server ให้ บริ การข้ อมูลแบบ FTP
- Mail Server ให้ บริ การรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
- Dial up Server ให้ บริ การการเชื&อมต่ออินเตอร์ เน็ตผ่านสายโทรศัพท์
- Monitor Server สําหรับตรวจสอบเฝ้าระวังระบบให้ แก่ผ้ ดู แู ลระบบ
3) ระบบคอมพิวเตอร์ ของคณะ/หน่ วยงาน
ระบบคอมพิ ว เตอร์ ที& มี ใ ช้ ง านในคณะ/หน่ ว ยงานส่ ว นใหญ่ เ ป็ นคอมพิ ว เตอร์ ซึ& ง เชื& อ มอยู่บ นระบบ
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ภายในของคณะ/หน่วยงาน และมีบางส่วนที&มีการใช้ งานลักษณะ stand alone โดย
เครื& องคอมพิวเตอร์ ส่วนใหญ่ สามารถทํ างานร่ วมกันโดยใช้ ส ถาปั ตยกรรมแบบ Client/Server ซึ&ง ประสม
ประสานกันระหว่างสถาปั ตยกรรมระบบปฏิบตั ิการเครื อข่ายแบบ Peer to Peer และ Server-based System ที&
มีระบบปฏิบตั ิการเครื อข่ายหลายประเภท ได้ แก่ ระบบปฏิบตั ิการ Linux Windows 95/98 Windows NT
Windows2000 WindowsXP ลักษณะงานส่วนใหญ่เป็ นการบริ การคอมพิวเตอร์ ด้านการเรี ยนการสอนสําหรับ
นักศึกษา การปฏิบตั งิ านและการค้ นคว้ าข้ อมูลสําหรับบุคลากรและอาจารย์ ซึ&งในส่วนนักศึกษา หลายคณะจะ
จัดให้ มีห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ ที&ให้ นกั ศึกษาสามารถศึกษาหาความรู้ ด้วยตนเองผ่านทาง Web sites, Elibrary ในส่วนอาจารย์และบุคลากรจะมีการเชื&อมโยงอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ไปยังภาควิชาและสํานักงานได้
ประมาณร้ อยละ 100 ของอาคารสํานักงานและคณะต่าง ๆ
4) การติดตัง7 โปรแกรมประยุกต์ (Application Software)
การติดตังโปรแกรมประยุ
0
กต์ของคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเกริ กนัน0 สามารถแบ่งประเภท
การติดตังออกเป็
0
นระบบต่างๆ ได้ ดงั ต่อไปนี 0
การติดตัง7 โปรแกรมประยุกต์ บนระบบคอมพิวเตอร์ ท( ใี ห้ บริการในห้ องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
การติดตังโปรแกรมประยุ
0
กต์บนระบบคอมพิวเตอร์ ที&ให้ บริ การในห้ องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ จะ
ดําเนินการโดยศูนย์คอมฯ ตามความต้ องการสอนของสาขาต่างๆ ซึ&งเน้ นการเรี ยนการสอนนักศึกษาในสาขาวิชา
ที&เปิ ดสอน โดยโปรแกรมประยุกต์ที&ตดิ ตังส่
0 วนใหญ่จะเป็ นไปเพื&ออํานวยความสะดวกให้ แก่นกั ศึกษาในการศึกษา
ค้ นคว้ าข้ อมูลด้ วยตนเอง วิเคราะห์วิจยั และจัดทํารายงาน โปรแกรมหลัก ๆ ที&ลงไว้ ให้ บริ การ ได้ แก่ โปรแกรมชุด
Microsoft office โปรแกรมระบบการจัดการฐานข้ อมูล โปรแกรมประยุกต์ทางสถิติ และโปรแกรมสําหรับการ
เรี ยนการสอนตามสาขาวิชาที&ภาควิชานันๆ
0 ต้ องการสอน
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การติดตัง7 โปรแกรมประยุกต์ บนระบบคอมพิวเตอร์ ในสํานักงาน
การติดตังโปรแกรมประยุ
0
กต์บนระบบคอมพิวเตอร์ ในสํานักงานนัน0 ส่วนใหญ่จะเป็ นโปรแกรมสําเร็ จรู ป
ที&นิยมใช้ ทวั& ไป และเป็ นระบบสารสนเทศที&ผ้ ใู ช้ พฒ
ั นาขึ 0นเอง โดยจะมีทงระบบสารสนเทศที
ั0
&พฒ
ั นาขึ 0นภายใน
คณะ และระบบสารสนเทศที&พฒ
ั นาโดยมหาวิทยาลัย ซึ&งมีกลุ่มงานพัฒนาระบบ ในสังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็ น
ผู้พัฒนา และทํ าหน้ าที& ประสานงานในการติดตัง0
โปรแกรมที&ใช้ ส่วนใหญ่ จะเป็ นโปรแกรมเกี& ยวกับระบบ
ฐานข้ อมูล ใช้ MS SQL SERVER และ VB ในการพัฒนา
จุดแข็ง/ข้ อได้ เปรี ยบ
1. ระบบเครื อข่ายครอบคลุม ทัว& ถึง พื 0นที&ทงหมดของมหาวิ
ั0
ทยาลัย
จุดอ่ อน/ปั ญหา
1. มหาวิทยาลัยให้ ความสําคัญน้ อย กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. จํานวน นศ. และบุคลากรที&ต้องการใช้ งานมีเพิ&มขึ 0น และความต้ องการปรับเปลี&ยนอุปกรณ์มีมาก
3. ยังไม่มีการบํารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเท่าที&ควร
4. โปรแกรมสมัยใหม่ต้องการทรัพยากรมากขึ 0นกว่าเดิม ทําให้ มีความจําเป็ นต้ องปรับปรุงประสิทธิภาพ
หรื อต้ องจัดซื 0อเครื& องคอมพิวเตอร์ ใหม่มาทดแทน เครื& องที&ใช้ งานอยูใ่ นปั จจุบนั อุปกรณ์ที&มีอยูม่ ีประสิทธิภาพไม่
เพียงพอที&จะรองรับเทคโนโลยีใหม่ที&จําเป็ นต้ องใช้ ในการพัฒนางาน
5. การวางระบบเครื อข่ายภายในมหาวิทยาลัยและระบบความเร็ วการเชื&อมต่อกับมหาวิทยาลัย ความ
สมบูรณ์และใช้ งานอยูใ่ นปั จจุบนั ไม่สามารถรองรับการเปลี&ยนแปลงเทคโนโลยีที&จะเกิดขึ 0นในอนาคต
1.2 ปั จจัยด้ านบุคลากร
จุดแข็ง/ข้ อได้ เปรี ยบ
1. มีบคุ ลากรทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศที&มีอยู่อย่างจํากัด สามารถทําให้ การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
สําเร็ จลุลว่ งไปได้ ด้วยดี มีการขวนขวายหาความรู้ของบุคลากร เช่น การศึกษาต่อด้ านสารสนเทศ และการฝึ กอบรม
2. มหาวิทยาลัยให้ ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรทุกประเภท
จุดอ่ อน/ปั ญหา
1. ขาดการทํางานร่วมกันระหว่างบุคคลที&มีความรู้ทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การทําวิจยั และ
พัฒนาระบบงานต่างๆ การค้ นคว้ าวิจยั ทางด้ านสารสนเทศอยูใ่ นระดับตํ&ากว่ามาตรฐาน องค์กรขาดแคลนองค์
ความรู้ ผลที&ตามมาคือ ทําให้ ต้องเสียค่าใช้ จา่ ยที&สงู ในการแก้ ปัญหาทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรื อการ
สนองตอบความต้ องการสารสนเทศของผู้ใช้ งาน
2. การเปลี&ยนแปลงต่างๆ ที&เกิดขึ 0นก่อให้ เกิดปั ญหากับบุคลากรดังนี 0
• ความรู้ทางด้ านเทคโนโลยีมีการเปลี&ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ผู้ที&รับผิดชอบต้ องเรี ยนรู้และศึกษา
ด้ วยตนเองตลอดเวลา เพราะเป็ นทักษะเฉพาะตัวที&ถ่ายทอดให้ กนั ได้ ยาก
• มีความต้ องการด้ านการเรี ยนการสอนมากขึ 0น ทําให้ ขาดแคลนบุคลากรสายผู้สอน
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1.3 ปั จจัยด้ านงบประมาณ
จุดอ่ อน/ปั ญหา
1. การบริหารจัดการงบประมาณที(ต้องอิงระเบียบของทางราชการ ทําให้ มีความล่ าช้ าในการจัด
ชือ7 ครุ ภัณฑ์ และอุปกรณ์ ประกอบ ซึ(งบางครั ง7 ไม่ ทันกับความต้ องการใช้ งาน
2. เครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต ยังไม่มีมาตรการควบคุมการใช้ งานที&เข้ มงวด และไม่มีการคิดค่าใช้ จา่ ยตามการใช้ งาน
จริ ง ทําให้ มีการใช้ งานเพื&อการบันเทิงเป็ นจํานวนมาก การสืบค้ นข้ อมูลที&จําเป็ นจริ งๆ เป็ นไปด้ วยความยากลําบาก
เนื&องจากมีการใช้ ในกิจการอื&นที&ไม่เกี&ยวข้ องกับงานด้ านวิชาการ
3. การขาดแคลนงบประมาณสนับสนุน สําหรับค่าใช้ จา่ ยทางด้ านลิขสิทธิUซอฟต์แวร์ ในสภาวะที&มีการ
บังคับใช้ กฎหมายลิขสิทธิUอย่างเคร่งครัดมากขึ 0น
1.4 ปั จจัยด้ านการบริหารจัดการ
ในการบริ หารจัดการด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกริ ก มีแนวทางในการ
ดําเนินการดังนี 0
1) การบริ หารจัดการด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในส่วนการดูแลและให้ บริ การสารสนเทศส่วนกลาง ระบบ
เครื อข่ายระหว่างอาคารของแต่ละคณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
และระบบการเชื&อมโยงกับภายนอก
มหาวิทยาลัย มอบหมายให้ ศูนย์คอมพิวเตอร์ รับผิดชอบ
2) การบริ หารจัดการด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน โดยมี ศูนย์ คอมพิวเตอร์ ทําหน้ าที&ดแู ล
รับผิดชอบระบบสารสนเทศ และระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
3)
การพิจารณาจัดสรรครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบ
ดําเนินการโดยคณะทํางานที&
มหาวิทยาลัยแต่งตัง0 โดยมีแนวทางการพิจารณา ดังนี 0
3.1) การทดแทนคอมพิวเตอร์ ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ที&มีอายุการใช้ งาน ตังแต่
0 5 ปี ขึ 0นไป
3.2) การใช้ เพื&อการบริ หารและงานอื&นๆ (ยกเว้ นเรื& องการเรี ยนการสอน) พิจารณาให้ ใช้ เครื& องถ่าย
โอนมาจากเครื& องที&ใช้ เพื&อการเรี ยนการสอน
3.3) พิจารณาให้ สําหรับหน่วยงานที&ยงั ไม่เคยมีครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ มาก่อน
3.4) พิจารณาสนับสนุนครุภณ
ั ฑ์ที&ใช้ ร่วมกันในภาพรวมของหน่วยงานระดับคณะหรื อ ระดับ
มหาวิทยาลัย
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ระบบสารสนเทศสนับสนุนการดําเนินงาน
การจัดการด้ านข้ อมูลเพื&อการบริ หารจัดการ (Management Information System, MIS) โดยศูนย์
คอมพิวเตอร์ รับผิดชอบในการพัฒนา Software และดูแลระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน
ร่ วมรับผิดชอบในการป้อนและปรับปรุ งฐานข้ อมูล การใช้ งานระบบสารสนเทศอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน
เจ้ าของข้ อมูล แต่ฐานข้ อมูลกลางจะอยูใ่ นความรับผิดชอบของศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ แก่
• ระบบทะเบียนนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
•
•
•
•
•
•

ระบบทะเบียนนักศึกษาระดับปริ ญญาโท
ระบบทะเบียนนักศึกษาระดับปริ ญญาเอก
ระบบการจัดการตารางเรี ยน
ระบบใบเสร็ จรับเงิน
ระบบงานสารสนเทศสํานักหอสมุด
ระบบงานจัดซื 0อ

•
•
•
•
•
•
•

ระบบควบคุมห้ องปฏิบตั ิการคอมฯ
ระบบประเมินผลการสอนอาจารย์
ระบบสารสนเทศอาจารย์ที&ปรึกษา (Internet)
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (Internet)
ระบบตรวจสอบผลการเรี ยน (ตู้ดเู กรด)
ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย (Internet)
ระบบฐานข้ อมูลงานวิจยั

• ระบบรับสมัคร Online (Internet)
• ระบบพิมพ์เช็ค
• ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (Internet)
• ระบบ Computer Maintenance & Services (Internet)
• ระบบทะเบียนประวัติอาจารย์ (Internet)
ระบบสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย ในส่วนของ ใช้ สถาปั ตยกรรม Client/Server และ Web Application มีเครื& อง
แม่ขา่ ยให้ บริ การ ดังนี 0
1. เครื& องแม่ขา่ ยฐานข้ อมูลหลัก (Primary Database Server)
2. เครื& องแม่ขา่ ยฐานข้ อมูลสํารอง (Secondary Database Server)
3. เครื& องแม่ขา่ ยบริ การโปรแกรม (Application Program Server)
4. เครื& องแม่ขา่ ยควบคุมระบบภายใน (Domain Controller Server)
5. เครื& องแม่ขา่ ยบริ การเว็บโปรแกรม (Web Application Program Server)
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โดยใช้ ระบบปฏิบตั ิการ Windows 2000 Server และ MS SQL Server 2000 เป็ นระบบฐานข้ อมูล และ
ภาษาที&ใช้ ในการพัฒนาโปรแกรม ได้ แก่ VB 6.0 ASP.net และ ASP

ระบบรั กษาความปลอดภัยของข้ อมูล
การจัดทําแผนการรักษาความปลอดภัยเพื&อปกป้องความลับและความถูกต้ องของข้ อมูลประกอบด้ วยมาตรการ 3
ข้ อ ดังต่อไปนี 0
1. การดําเนินการขัน7 พืน7 ฐาน ระบบเครื อข่าย การเข้ าถึงระบบสารสนเทศต่างๆ ได้ ผ้ ใู ช้ จะต้ องมี
Username และ Password เข้ าถึงระบบเครื อข่ายภายในของมหาวิทยาลัยเกริ ก และภายในระบบมีกา
รักษาความปลอดภัย
• ติดตัง7 ไฟร์ วอลล์ ไฟร์ วอลล์ช่วยป้องกันผู้บก
ุ รุ ก จากภายนอกองค์กร และทางอินเทอร์ เน็ตไม่ให้
เข้ าใช้ ข้อมูลและคอมพิวเตอร์ ภายในได้
• ติดตัง7 ซอฟต์ แวร์ ป้องกันไวรั สในคอมพิวเตอร์ ทุกเครื( อง
• ใช้ รหัสผ่ านที(ยากต่ อการคาดเดา เช่น ตัวอักษรตัวพิมพ์ ใหญ่ และตัวพิมพ์เล็ก ตัวเลข และ
สัญลักษณ์ตา่ งๆ และกําหนดให้ ผ้ ใู ช้ เปลี&ยนแปลงรหัสผ่านของตนอย่างสมํ&าเสมอ
• สํารองไฟล์ เหตุการณ์ เลวร้ ายต่างๆ สามารถเกิดขึ 0นได้ ดังนัน
0 จึงมีการสํารองไฟล์และข้ อมูลที&
สําคัญของคุณไว้ ในระบบจัดเก็บข้ อมูลแยกต่างหาก
• การปรั บปรุ งซอฟต์ แวร์
2. การกําหนดการเข้ าใช้ ข้อมูล
• มีการจัดทํา กลุม
่ ผู้ใช้ และกําหนดสิทธิUใช้ งาน และสิทธิพิเศษให้ ทงกลุ
ั 0 ม่
• มีการจัดทํากลุม
่ ผู้ใช้ ตามบทบาทของหน้ าที&การงาน เช่น งานทะเบียน การเงิน เป็ นต้ น
3. การเข้ าถึงระบบฐานข้ อมูล
• ใช้ Windows Authentication Mode ในการเชื&อมต่อกับ SQL Server เพื&อป้องกันการติดตังใช้
0
งาน SQL Server ของคุณให้ ปลอดภัยจากการโจมตีโดยใช้ อินเทอร์ เน็ต ด้ วยการจํากัดการ
เชื&อมต่อกับผู้ใช้ Microsoft Windows user รวมทัง0 User โดเมน และ User ฐานข้ อมูล
• แยกเซิ ร์ ฟเวอร์ อ อกต่ างหากและสํารองข้ อ มู ล ในเซิ ร์ฟ เวอร์ อย่ า งสมํ(าเสมอ การแยก
เซิร์ฟเวอร์ ออกต่างหากทังทางกายภาพและทางด้
0
านระบบวงจรเป็ นพื 0นฐานของการรักษาความ
ปลอดภัยของ SQL Server โดยเครื& องซึ&งเป็ นที&เก็บฐานข้ อมูลควรตังในพื
0
0นที&ที&มีการรักษาความ
ปลอดภัยเป็ นอย่างดี
จุดแข็ง/ข้ อได้ เปรี ยบ
1. ศูนย์คอมฯมีแผนที&จะปรับโปรแกรมระบบงานทะเบียนนักศึกษา เพื&อให้ โปรแกรมมีความยืดหยุ่น
สามารถรองรับการเปลี&ยนแปลงเพื&อให้ ทนั กับความต้ องการที&เปลี&ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
2. ศูนย์คอมฯมีแผนที&จะพัฒนาระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย เพื&อให้ ครอบคลุมการใช้ งาน
ทังหมด
0
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จุดอ่ อน/ปั ญหา
1. ปั จจุบนั การใช้ งานระบบ MIS ของมหาวิทยาลัย สามารถตอบสนองการทํางานในระดับผู้ปฏิบตั ิงาน
เป็ นส่วนใหญ่ ยังไม่ตอบสนองสําหรับการตัดสินใจของผู้บริ หาร ขาดการประสานงานในการหาข้ อตกลงร่ วมกัน
เนื&องจากบุคลากร/ผู้บริ หารมีความต้ องการหลากหลาย ทําให้ การพัฒนาระบบงานสนับสนุนต่าง ๆ เป็ นไปได้
ค่อนข้ างยาก
2. ขาดการประสานงานในการใช้ เทคโนโลยีร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
และการจัดตัง0 partnership กับองค์กรอื&นยังมีน้อย รวมทังยั
0 งขาดการจัดการทรัพยากรที&มีอยูใ่ ห้ เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ทังที
0 &ทรัพยากรบางอย่างสามารถใช้ งานร่วมกันได้
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ส่ วนที( 2
แผนกลยุทธ์ ศูนย์ คอมพิวเตอร์ ปี การศึกษา 2558
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และมาตรการของมหาวิทยาลัยเกริก
1.1 เน้ นการวางแผนแบบรวมพลังที&ผ้ บู ริ หารระดับสูง ระดับกลางและทุกคณะ สํานัก และหน่วยงาน
ต่างมีสว่ นร่วมในการคิด การศึกษาสถานภาพของแผนที&ผ่านมา สภาพแวดล้ อมในอนาคตทังภายในและ
0
ต่างประเทศ สถานการณ์ของมหาวิทยาลัย (จุดแข็ง – จุดอ่อน) การสร้ าง และการนําแผนไปปฏิบตั ิ
1.2 การวางแผน เริ& มจากการวางแผนกลยุทธ์โดยรวมของมหาวิทยาลัย จากนัน0 ก็จะให้ คณะ/สํานัก/
ศูนย์/สถาบัน จัดทําแผนปฏิบตั กิ ารให้ สอดคล้ องและสนับสนุนแผนกลยุทธ์ ทังนี
0 0 เพื&อเป็ นการเชื&อมโยงระบบ
การวางแผนทังหมดของมหาวิ
0
ทยาลัยเข้ าด้ วยกัน
ยุทธศาสตร์ การดําเนินงานตามแผนพัฒนาฉบับที( 5
ยุทธศาสตร์ ที& 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้ มีศกั ยภาพสูงสุด
ยุทธศาสตร์ ที& 2 พัฒนาระบบบริ หารจัดการวิจยั และนักวิจยั ที&มีคณ
ุ ภาพ
ยุทธศาสตร์ ที& 3 พัฒนาระบบบริ การวิชาการที&ตอบสนองความต้ องการของสังคม
ยุทธศาสตร์ ที& 4 พัฒนาองค์ความรู้ทางด้ านกิจการนักศึกษาให้ มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื&อง
ยุทธศาสตร์ ที& 5 พัฒนาการเรี ยนรู้ศลิ ปวัฒนธรรมในเชิงสร้ างสรรค์
ยุทธศาสตร์ ที& 6 พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศในการบริ หารจัดการที&ทนั สมัย
ยุทธศาสตร์ ที& 7 พัฒนาระบบการสื&อสารองค์กร ภาพลักษณ์ การประชาสัมพันธ์และการตลาด
ยุทธศาสตร์ ที& 8 พัฒนาระบบบริ หารจัดการมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ ที& 9 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื&อง
แผนกลยุทธ์ ด้านต่ าง ๆ ตามกรอบนโยบาย
ในระยะเวลา 5 ปี มหาวิทยาลัยเกริ กมีการจัดทําแผนงาน/โครงการกิจกรรมเพื&อให้ สอดคล้ องกับแผน
กลยุทธ์ด้านต่าง ๆ ดังนี 0
ยุทธศาสตร์ ท( ี 1 : พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้ มีศักยภาพสูงสุด
กลยุทธ์
1.1 พัฒนาหลักสูตรให้ มีคณ
ุ ภาพระดับสากล
1.2 พัฒนาหลักสูตรใหม่เพื&อรองรับการศึกษาระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับนานาชาติ
1.3 ส่งเสริ มและพัฒนาระบบการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการโดยเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ
1.4 พัฒนาบุคลากรสายอาจารย์ให้ มีสมรรถนะสากล
1.5 ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการเรี ยนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
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ยุทธศาสตร์ ท( ี 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการวิจัยและนักวิจัยที(มีคุณภาพ
กลยุทธ์
2.1 สนับสนุนให้ คณะวิชาและศูนย์สง่ เสริ มวิจยั และผลิตตํารา ยกระดับมาตรฐานงานวิจยั และผลงานทาง
วิชาการให้ มีคณ
ุ ภาพให้ สามารถนําไปใช้ ประโยชน์และเป็ นที&ยอมรับในวงวิชาการ
2.2 พัฒนาบุคลากรด้ านการวิจยั ให้ มีศกั ยภาพสูงและมีจริยธรรมในการทําวิจยั
2.3 พัฒนาระบบฐานข้ อมูลและสารสนเทศเพื&อการวิจยั และเผยแพร่งานวิจยั สูส่ ากล
ยุทธศาสตร์ ท( ี 3 พัฒนาระบบบริการวิชาการที(ตอบสนองความต้ องการของสังคม
กลยุทธ์
3.1 ส่งเสริ มงานวิชาการที&สอดคล้ องกับความต้ องการของชุมชน สังคม ประเทศชาติ และภูมิภาคอาเซียน
3.2 สนับสนุนให้ บคุ ลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีสว่ นร่วมในการบริ การวิชาการแก่สงั คมใน
ระดับชาติหรื อนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ ท( ี 4 พัฒนาองค์ ความรู้ ทางด้ านกิจการนักศึกษาให้ มีประสิทธิภาพอย่ างต่ อเนื(อง
กลยุทธ์
4.1 พัฒนาองค์กรทางด้ านกิจการนักศึกษาให้ มีประสิทธิภาพ
4.2 ส่งเสริ มให้ กิจกรรมนักศึกษาเป็ นกิจกรรมที&เสริ มสร้ างพัฒนาความรู้ทางวิชาการ คุณธรรม จริ ยธรรม
บุคลิกภาพและเกิดความภูมิใจในมหาวิทยาลัย
4.3 พัฒนาระบบการจัดบริ การ และสวัสดิการนักศึกษาอย่างทัว& ถึง เอื 0อต่อการเรี ยนรู้ และใช้ ชีวิตใน
มหาวิทยาลัย
4.4 พัฒนาระบบบริ หารหอพักให้ ได้ มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ ท( ี 5 พัฒนาการเรี ยนรู้ ศิลปวัฒนธรรมในเชิงสร้ างสรรค์
กลยุทธ์
5.1 ส่งเสริ มให้ มหาวิทยาลัยเป็ นศูนย์กลางการอนุรักษ์ และสร้ างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
5.2 ส่งเสริ มความเข้ าใจและแลกเปลี&ยนเรี ยนรู้ระหว่างศิลปวัฒนธรรมไทยและศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ ท( ี 6 พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศในการบริ หารจัดการที(ทันสมัย
กลยุทธ์
6.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ มีประสิทธิภาพ เอื 0อต่อการปฏิบตั ภิ ารกิจของมหาวิทยาลัย
6.2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ มีความรู้ ความสามารถด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและทันต่อการ
เปลี&ยนแปลง
6.3 พัฒนาระบบห้ องสมุดของมหาวิทยาลัยให้ เป็ นศูนย์กลางบริ การความรู้ ที&ทนั สมัยและมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ ท( ี 7 พัฒนาระบบการสื(อสารองค์ กร ภาพลักษณ์ การประชาสัมพันธ์ และการตลาด
กลยุทธ์
7.1 พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์และระบบการสื&อสารองค์กรให้ มีประสิทธิ -ภาพ ครอบคลุมทุก
กลุม่ เป้าหมาย
7.2 พัฒนาเครื อข่ายความร่ วมมือระหว่างศิษย์เก่าและมหาวิทยาลัยให้ มีความเข้ มแข็ง
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ยุทธศาสตร์ ท( ี 8 พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์
8.1 พัฒนาระบบบริ หารให้ มีประสิทธิภาพภายใต้ หลักธรรมาภิบาล(Good Governance)
8.2 เพิ&มศักยภาพบุคลากรทุกระดับรองรับการเปลี&ยนแปลงภายใต้ กรอบแนวคิดองค์กรแห่งการเรี ยนรู้
(Learning Organization)
8.3 มีระบบการงบประมาณการเงินแบบมุง่ เน้ นผลงานนําไปสูก่ ารรายงานการตรวจสอบและการประเมิน
อย่างมีประสิทธิภาพ
8.4 ปรับปรุงระบบการจัดการด้ านกายภาพและสิ&งแวดล้ อมภายในมหาวิทยาลัยให้ เอื 0อต่อการเรี ยนรู้และ
เสริ มสร้ างภาพลักษณ์ที&ดีของมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ ท( ี 9 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่ างต่ อเนื(อง
กลยุทธ์
9.1 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาให้ มีมาตรฐานในระดับสากล
9.2 พัฒนานักศึกษาและบุคคลากรด้ านการศึกษาให้ มีความรู้เรื& องการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับ
สากล
9.3 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้ านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยทังภายในและ
0
ภายนอกสถาบัน
9.4 พัฒนาเครื อข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาทังภายในประเทศหรื
0
อภูมิภาคอาเซียน
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เป้าหมายในการพัฒนาระบบ ICT ของมหาวิทยาลัยเกริก
1. ด้ านการพัฒนาโครงสร้ างพืน7 ฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. โครงสร้ างพื 0นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยต้ องได้ รับการพัฒนาอย่างต่อเนื&อง
ด้ วยเทคโนโลยีที&เหมาะสม และเป็ นมาตรฐาน เพื&อรองรับการขยายการให้ บริ การได้ ทวั& ถึงอย่างเต็มศักยภาพ
และสอดคล้ องกับการประยุกต์ใช้ งานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
2. โครงสร้ างพื 0นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยต้ องมีระบบบริ การพื 0นฐานซึ&งมีการ
บริ หารจัดการจากศูนย์กลางสําหรับให้ บริ การแก่บุคลากรและนิสิตทังมหาวิ
0
ทยาลัย อันได้ แก่ ระบบบริ การ
รับส่งอิเล็กทรอนิกส์เมล์ ระบบบริ การเว็บเพจส่วนบุคคล และระบบบริ การพื 0นที& จัดเก็บข้ อมูลคอมพิวเตอร์ ส่วน
บุคคล
3. การบริ หารและจัดการทรัพยากรบนเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัยต้ องมีการใช้ ระบบและ
เทคโนโลยีที&เหมาะสมและมีมาตรฐาน เพื&อให้ เป็ นระบบเครื อข่ายมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยและมีการใช้
งานอย่างเต็มศักยภาพ
2. ด้ านการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
1. ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยจะต้ องได้ รับการพัฒนาอย่างต่อเนื&อง เพื&อเป็ นเครื& องมือหลัก
สําหรับการบริ หาร การจัดการและการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
2. ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยต้ องเป็ นระบบที&สามารถปรับเปลี&ยนให้ ตอบสนองความต้ องการ
ของผู้ใช้ บริ การโดยรวม และสามารถเชื&อมโยงกับการพัฒนาและการใช้ งานระบบสารสนเทศของหน่วยงาน
3. การพัฒนาตลอดจนการบริ หารและจัดการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยต้ องมีการใช้ ระบบ
และเทคโนโลยีที&เหมาะสมและมีมาตรฐาน เพื&อให้ เกิดการใช้ ทรัพยากรร่ วมกันอย่างมีประสิทธิภาพมีความ
ปลอดภัย และมีการใช้ งานอย่างคุ้มค่า
3. ด้ านการสนับสนุนการเรี ยนการสอนและการวิจัย
1. พัฒนาศักยภาพขององค์กรให้ เป็ นแหล่งพัฒนาด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื&อสนับสนุนกิจกรรม
การเรี ยนการสอนและการวิจยั ของมหาวิทยาลัย อันจะนําไปสูก่ ารจัดการศึกษาแบบผสมผสาน เพื&อความ
สอดคล้ องกับยุคสมัย
2. พัฒนาศักยภาพขององค์กรให้ เป็ นแหล่งพัฒนาด้ านการให้ บริ การระบบสารสนเทศ เพื&อสนับสนุน
กิจกรรมการเรี ยนการสอนและการวิจยั ของมหาวิทยาลัย
3. พัฒนาศักยภาพขององค์กรให้ เป็ นแหล่งพัฒนาด้ านการให้ บริ การเทคโนโลยีสารสนเทศที&ทนั สมัย
เพื&อสนับสนุนการเรี ยนรู้และการฝึ กทักษะด้ านการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับหน่วยงานบุคลากรและนิสิต
ของมหาวิทยาลัย
4. พัฒนาศักยภาพขององค์กรให้ เป็ นแหล่งทรัพยากรเพื&อการสนับสนุนงานด้ านการพัฒนาและการใช้
สื&ออิเล็กทรอนิกส์
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4. ด้ านการบริการวิชาการ
1. พัฒนาองค์กรให้ เป็ นศูนย์กลางการฝึ กอบรมและให้ คําปรึกษาด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ แก่
บุคลากร นิสิต และชุมชนให้ มีสมรรถนะด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและมีความรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. พัฒนาองค์กรให้ เป็ นแหล่งให้ การสนับสนุนด้ านการพัฒนาและใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื&อการ
เผยแพร่ความรู้ และสารสนเทศสูส่ าธารณชน
3. แสวงหาความร่วมมือกับองค์กรทังภาครั
0
ฐและเอกชน เพื&อขยายขอบเขต รูปแบบ และวิธีการของ
การบริ การวิชาการ
5. ด้ านการบริ หาร
1. เป็ นองค์กรซึง& มีระบบการบริ หารและจัดการที&มีประสิทธิภาพ และมีความคล่องตัว และมีระบบ
ประมวลผลและติดตาม
2. มีการบริ หาร งบประมาณ และการเงินตามระเบียบมหาวิทยาลัย ส่งเสริ มให้ มีการหารายได้ เพื&อ
สนับสนุนการบริ หารทรัพยากรของหน่วยงานให้ มีความคล่องตัว
3. มีการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีที&ทนั สมัยและเหมาะสมเพื&อเป็ นเครื& องมือในการบริ หารและจัดการใน
องค์กร
4. มีทรัพยากรบุคคลที&มีศกั ยภาพในการพัฒนาตนเองและมีผลงานเผยแพร่สสู่ าธารณชน
5. แสวงหาความร่วมมือทางด้ านเทคโนโลยีกบั หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทังในและนอกประเทศเพื
0
&อ
พัฒนาองค์กรไปสูค่ วามเป็ นสากล
6. พร้ อมรับการปรับเปลี&ยนและพัฒนาบทบาทด้ านการบริ การไปสูก่ ารบริ หารและจัดการเชิงรุก

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และมาตรการของศูนย์ คอมพิวเตอร์
1. ด้ านการพัฒนาโครงสร้ างพืน7 ฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
นโยบายหลัก
ส่งเสริ มและพัฒนาโครงสร้ างพื 0นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้ มีศกั ยภาพ
สามารถรองรับภารกิจทังทางด้
0
านการบริ หาร การเรี ยนการสอน การวิจยั และการให้ บริ การวิชาการแก่สงั คม
นโยบายรอง
1. ส่งเสริ มและสนับสนุนการพัฒนาและการดําเนินงานด้ านระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
เครื อข่ายสําหรับงานด้ านการบริ หาร การเรี ยนการสอน และการวิจยั ต่าง ๆ ของหน่วยงานและของ
มหาวิทยาลัยโดยรวม
2. ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ มีการจัดดําเนินการด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยอย่าง
เหมาะสม และมีการใช้ ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริ มให้ มีการประสานงานด้ านการใช้ บริ การระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่ายของหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย
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4. สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรผู้ทําหน้ าที&กํากับดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่ายให้ มีความรู้
ความสามารถพร้ อมรับการเปลี&ยนแปลงทางด้ านเทคโนโลยี
5. ส่งเสริ มให้ มีการประสานงานและแลกเปลี&ยนความรู้และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และเครื อข่ายร่วมกับองค์กรภายนอกทังภาครั
0
ฐและเอกชน
6. ส่งเสริ มให้ เกิดการพัฒนาแนวปฏิบตั ทิ ี&ดีในด้ านการมีการใช้ ระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์
มาตรการ
1. จัดทําระเบียบ/กฎเกณฑ์/มาตรฐานและแนวปฏิบตั ทิ ี&ดีของการพัฒนาและการใช้ งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
2. จัดให้ มีการสํารวจ/ติดตามและประเมินผลการใช้ งานระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่ายของ
มหาวิทยาลัยอย่างสมํ&าเสมอ
3. จัดให้ มีระบบและกลไกเพื& อเพิ&มศักยภาพและประสิทธิ ภาพของการให้ บริ การการใช้ งานระบบ
คอมพิวเตอร์ และเครื อข่ายแก่หน่วยงาน บุคลากรและนิสิต
4. จัดให้ มีการศึกษาและค้ นคว้ าความก้ าวหน้ าของระบบระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่าย รวมทังมี
0
การติดตามและประเมินผลเพื&อนําไปประยุกต์ใช้ งาน
5. จัดให้ มีการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพื&อทําหน้ าที&ประสานงาน
และดําเนินการกํากับดูแลการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศประจําหน่วยงาน
6. จัดให้ มีโครงการและกิจกรรมพัฒนาความรู้ และทักษะสําหรับบุคลากรและนิสิต เพื&อให้ สามารถใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างถูกต้ องและเหมาะสม
7. จัดให้ มีโครงการและกิจกรรมเพื&อการประสานงานและแลกเปลี&ยนความรู้ และประสบการณ์ด้าน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเครื อข่ายร่วมกับองค์กรภายนอกทังภาครั
0
ฐและเอกชน
8. จัดให้ มีการจัดการความรู้ เพื&อการพัฒนาบุคลากร การพัฒนางาน และการเผยแพร่ องค์ความรู้ สู่
สังคม
2. ด้ านการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
นโยบายหลัก
ส่ ง เสริ ม และพัฒ นาระบบสารสนเทศเพื& อ ให้ ก ารดํ า เนิ น ภารกิ จ ของมหาวิ ท ยาลัย เป็ นไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
นโยบายรอง
1. ส่งเสริ มและสนับสนุนการพัฒนาและการดําเนินงานด้ านระบบสารสนเทศเพื&อการบริ หารจัดการ
การเรี ยนการสอน และการวิจยั ของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัยโดยรวม
2. ส่งเสริ มให้ มีการจัดและดําเนินการด้ านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยที&เหมาะสม และมีการใช้
ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
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3. ส่งเสริ มให้ มีการประสานงานด้ านการพัฒนาและการใช้ บริ การระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
รวมทังจั
0 ดให้ มีระบบและกลไกเพื&อการสนับสนุนด้ านการพัฒนาระบบสารสนเทศเฉพาะของหน่วยงานตาม
ศักยภาพและความพร้ อมของหน่วยงานนันๆ
0
4. ส่งเสริ มให้ บคุ ลากรและหน่วยงานตระหนักและเห็นความสําคัญของการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัยร่วมกัน เข้ าใจและนําไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ในระดับหน่วยงานและบุคคล
5. สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรผู้ทําหน้ าที&ด้านการพัฒนาและบริ หารจัดการระบบสารสนเทศให้ มี
ความรู้ความสามารถพร้ อมรับการเปลี&ยนแปลงทางด้ านเทคโนโลยี
6. ส่งเสริ มให้ มีการประสานงานและแลกเปลี&ยนความรู้ และประสบการณ์ด้านการพัฒนาและบริ หาร
จัดการระบบสารสนเทศร่วมกับองค์กรภายนอกทังภาครั
0
ฐและเอกชน
7. ส่งเสริ มให้ เกิดการพัฒนาแนวปฏิบตั ิที&ดีในด้ านการมีการใช้ และการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื&อ
การบริ หารของมหาวิทยาลัยให้ มีความเป็ นเอกภาพ
มาตรการ
1. จัดทํ าระเบี ยบ/กฎเกณฑ์ แ ละมาตรฐานของการพัฒ นาและการใช้ ง านระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยให้ มีความเป็ นเอกภาพ
2. จัดให้ มีการสํารวจ/ติดตามและประเมินผลการใช้ งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยอย่าง
สมํ&าเสมอ
3. จัดให้ มีระบบและกลไกเพื&อเพิ&มศักยภาพและประสิทธิภาพของการบริ การการดูแลระบบสารสนเทศ
ให้ เกิดความมัน& คงปลอดภัย
4. จัดให้ มีการนํ าระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยไปใช้ งานอย่างเป็ นระบบในระดับหน่วยงาน
บุคลากร นิสิต และให้ บริ การสารสนเทศทัว& ไปแก่สงั คม
5. จัดให้ มีการศึกษาค้ นคว้ าความก้ าวหน้ าทางด้ านการพัฒนาและบริ หารจัดการระบบสารสนเทศ
รวมทังมี
0 การติดตามและประเมินผลเพื&อนําไปประยุกต์ใช้ งาน
6. จัดให้ มีการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเพื& อทํ าหน้ าที& ประสานงานและ
ดําเนินการด้ านการพัฒนาและบริ หารจัดการระบบสารสนเทศตามศักยภาพและความพร้ อมของหน่วยงาน
7. จัดให้ มีโครงการและกิจกรรมพัฒนาความรู้ และทักษะสําหรับบุคลากรและนิสิต เพื&อให้ สามารถใช้
งานระบบสารสนเทศได้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสม
8. จัดให้ มีการประชาสัมพันธ์ แผนงาน โครงการ และจัดกิจกรรมส่งเสริ มการมีการใช้ ระบบสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัย
9. จัดให้ มีโครงการและกิจกรรมเพื&อการประสานงานและแลกเปลี&ยนความรู้ และประสบการณ์ด้าน
การพัฒนาและบริ หารจัดการระบบสารสนเทศร่วมกับองค์กรภายนอกทังภาครั
0
ฐและเอกชน
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3. ด้ านการสนับสนุนการเรี ยนการสอนและการวิจัย
นโยบายหลัก
ส่ง เสริ ม และพัฒ นาศูนย์ ก ลางแห่ง การเรี ยนรู้ โดยใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศอย่างมี ศักยภาพและมี
ประสิทธิภาพ
นโยบายรอง
1. ส่งเสริ มและสนับสนุนด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื&อเป็ นเครื& องมือในการศึกษาค้ นคว้ าและวิจยั ของ
บุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัย
2. ส่งเสริ มและสนับสนุนด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื&อการจัดการเรี ยนการสอนทังในระบบการเรี
0
ยน
ปกติในชันเรี
0 ยนและการเรี ยนการสอนทางไกล
3. ส่งเสริ มให้ เกิดการพัฒนาระบบการเรี ยนการสอนแบบผสมผสาน (Hybrid Education)
4. ส่งเสริ มการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื&อการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้ มีความสามารถในการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ การติดต่อสื&อสารการตัดสินใจเชิงคุณค่า และการเรี ยนรู้สิ&งใหม่
5. ส่งเสริ มการพัฒนาศูนย์ข้อมูลและแหล่งทรัพยากรการเรี ยนรู้ ที&ได้ มาตรฐาน เน้ นการให้ บริ การทังใน
0
และนอกเวลาราชการ ทังนี
0 0เพื&อให้ นิสิตสามารถเข้ าถึงข้ อมูลในลักษณะการเรี ยนรู้ด้วยตนเองให้ ได้ มากที&สดุ
6. ส่งเสริ มและสนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศรวมทังการจั
0
ดทํ าศูนย์ข้อมูลเพื& อการวิจยั ของ
มหาวิทยาลัย
7. ส่งเสริ มและสนับสนุนการใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศเพื& อการจัดทํ าและเผยแพร่ ผลงานวิจัยของ
คณาจารย์และบุคลากรสูส่ าธารณชนทังในและนอกประเทศ
0
8. ส่งเสริ มและสนับสนุนโครงการวิจยั ด้ านการพัฒนาการเรี ยนการสอนโดยการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศโดยเฉพาะอย่างยิ&งรูปแบบการเรี ยนการสอนแบบออนไลน์
9. ส่งเสริ มการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื&อให้ เอื 0อต่อการจัดการศึกษาแบบตลอดชีพ
มาตรการ
1. จัดทําระเบียบ/กฎเกณฑ์และมาตรฐานของการบริ การเทคโนโลยีสารสนเทศเพื&อการเรี ยนการสอน
และการวิจยั ของมหาวิทยาลัย
2. จัดให้ มีการสํารวจ/ติดตามและประเมินผลการใช้ บริ การเทคโนโลยีสารสนเทศเพื&อการเรี ยนการสอน
และการวิจยั ของมหาวิทยาลัยอย่างสมํ&าเสมอ
3. จัดให้ มีระบบและกลไกเพื&อเพิ&มศักยภาพและประสิทธิภาพของการให้ บริ การการใช้ งานเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื&อการเรี ยนการสอนและการวิจยั ให้ แก่หน่วยงาน บุคลากรและนิสิต
4. จัดให้ มีการศึกษาค้ นคว้ าความก้ าวหน้ าทางด้ านการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื&อกิจกรรม
การเรี ยนการสอนและการวิจยั รวมทังมี
0 การติดตามและประเมินผลเพื&อนําไปประยุกต์ใช้ งาน
5. จัดให้ มีการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเพื& อทํ าหน้ าที& ประสานงานและ
ดําเนินการด้ านการใช้ และการให้ บริ การเทคโนโลยีสารสนเทศเพื&อการเรี ยนการสอนและการวิจยั ตามศักยภาพ
และความพร้ อมของหน่วยงาน
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6. ส่งเสริ มให้ เกิดการจัดการเรี ยนการสอนแบบผสมผสาน (Hybrid Education) เพื&อให้ สอดคล้ องกับ
ความต้ องการของผู้เรี ยนและยุคสมัย
7. จัดให้ มีโครงการและกิ จกรรมพัฒนาความรู้ และทักษะด้ านการใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศให้ แ ก่
บุคลากรและนิสิต โดยเน้ นการใช้ งานอย่างถูกต้ อง มีคณ
ุ ค่า และมีจริ ยธรรม
8. จัดให้ มีโครงการและกิจกรรมเพื&อการประสานงานและแลกเปลี&ยนความรู้ และประสบการณ์ด้าน
การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื&อการเรี ยนการสอนและการวิจยั ร่ วมกับองค์กรภายนอกทังภาครั
0
ฐและ
เอกชน
4. ด้ านการบริการวิชาการ
นโยบายหลัก
ส่งเสริ มและพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื&อสร้ างสรรค์สงั คมแห่งการเรี ยนรู้
นโยบายรอง
1. ส่งเสริ มและพัฒนาศักยภาพของนิสิตและบุคลากรในการให้ บริ การวิชาการและการเผยแพร่ความรู้
ตามความต้ องการของสังคม
2. ส่งเสริ มและสนับสนุนการพัฒนาและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื&อการบริ การวิชาการ
3. ส่งเสริ มการพัฒนาระบบและเครื& องมือในการเผยแพร่ความรู้และสารสนเทศสูส่ าธารณะชน
4. ส่งเสริ มให้ มีการจัดการความรู้และเผยแพร่สสู่ งั คมในรูปของการวิจยั และบริ การวิชาการ
5. ส่งเสริ มให้ มีการใช้ ศกั ยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื&อสร้ างเครื อข่ายทางวิชาการทังในและนอก
0
ประเทศ
มาตรการ
1. จัดโครงการและกิจกรรมเพื&อพัฒนาทักษะและความรู้ ด้านการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื&อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ แก่ชมุ ชน โดยเน้ นการใช้ งานอย่างถูกต้ อง มีคณ
ุ ค่า และมีจริ ยธรรม
2. จัดให้ มีการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื&อขยายงานบริ การวิชาการของมหาวิทยาลัยให้ มี
ความหลากหลายทังในด้
0 านกลุม่ เป้าหมาย สาระ รูปแบบและวิธีการ
3. จัดให้ มีโครงการบริ การวิชาการแก่หน่วยงานภายในและสังคม
4. จัดให้ มีการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื&อการสร้ างเครื อข่ายของนักวิชาการทังในและนอก
0
ประเทศ
5. จัดโครงการและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้ สามารถ
ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื&อการถ่ายทอดความรู้ สร้ างและเผยแพร่ผลงานวิชาการสูส่ งั คม
5. ด้ านการบริหาร
นโยบายหลัก
ปรับปรุ งและพัฒนาระบบบริ หารและโครงสร้ างขององค์กรให้ มีประสิทธิภาพ สามารถใช้ ทรัพยากรให้
เกิดประโยชน์สงู สุด มีคณ
ุ ภาพ และมีความเหมาะสมในการดําเนินงานตามพันธกิจ
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นโยบายรอง
1. ปรับปรุ งโครงสร้ าง บทบาท และการบริ หารจัดการเพื&อให้ พร้ อมรับการเป็ นมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ
2. ปรับปรุงระเบียบ กฎ รวมทังแนวปฏิ
0
บตั ภิ ายในองค์กรเพื&อประสิทธิภาพและความคล่องตัวของการ
บริ หารจัดการ
3. พัฒนาระบบและกลไกเพื&อให้ การบริ หารและจัดการเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีที&ทนั สมัยและเหมาะสม
4. พัฒนาระบบการบริ หารบุคคลให้ มีประสิทธิภาพทังทางด้
0
านการสรรหา การคัดเลือก การโอนย้ าย
หมุนเวียน การให้ คา่ ตอบแทน การพัฒนา และการประเมินการปฏิบตั งิ าน
5. ส่งเสริ มและสนับสนุนทรั พยากรบุคคลเพื& อให้ ทํางานตามภารกิ จอย่างมีประสิทธิ ภาพ และมี
ความสุข
6. ส่งเสริ มการจัดกิจกรรม โครงการ หรื อบทบาทของหน่วยงานให้ สามารถหารายได้ เพื&อการพัฒนา
หน่วยงานโดยลดการพึง& พางบประมาณ
7. แสวงหาความร่ วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนทังในและนอกประเทศเพื
0
&อการพัฒนาศักยภาพ
ขององค์กรสูม่ าตรฐานสากล
มาตรการ
1. วางแผนและดําเนินการเพื&อปรับปรุงโครงสร้ าง บทบาท และการบริ หารจัดการพร้ อมรับการ
ปรับเปลี&ยนเป็ นองค์กรในกํากับของรัฐ และให้ สามารถดําเนินงานตามภารกิจได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ทบทวนและปรับปรุงระเบียบ กฎ และแนวปฏิบตั ภิ ายในองค์กรเพื&อประสิทธิภาพและความ
คล่องตัวของการบริ หารจัดการ
3. จัดให้ มีการพัฒนาระบบงานเพื&อการบริ หารจัดการองค์กร โดยประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีเพื&อเป็ น
เครื& องมือในการทํางานของบุคลากร
4. พัฒนางานบริ หารให้ มีความโปร่งใส เป็ นธรรม โดยมีเป้าหมายสําคัญในการมุง่ รักษาคนดี ส่งเสริ ม
คนเก่ง
5. ให้ การสนับสนุนด้ านทรัพยากรเพื&อการพัฒนาบุคลากร พร้ อมทังจั
0 ดระบบและกลไกในการกระตุ้น
บุคลากรให้ มีความตื&นตัวและพัฒนาตนเองอย่างสมํ&าเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ&งในด้ านความรู้และทักษะที&
เกี&ยวข้ องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. จัดให้ มีสภาพแวดล้ อมและสิ&งอํานวยความสะดวกที&เหมาะสม และมีการใช้ ทรัพยากรร่วมกันอย่าง
คุ้มค่า เพื&อส่งเสริ มให้ เกิดการทํางานอย่างมีคณ
ุ ภาพ
7. จัดให้ มีโครงการและกิจกรรมเสริ มสร้ างความร่ วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนทังในและนอก
0
ประเทศ เพื&อการพัฒนางาน บุคลากร และ พัฒนาหน่วยงานโดยรวม
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6. ด้ านการประกันคุณภาพการศึกษา
นโยบายหลัก
ปรั บปรุ งพัฒนากระบวนการทํ างานของศูนย์คอมพิวเตอร์ ให้ บรรลุ ปณิ ธาน วัตถุประสงค์ของศูนย์
คอมพิวเตอร์ และพัฒนาการบริ การให้ ผ้ รู ับบริ การมีความพึงพอใจสูงที&สดุ
นโยบายรอง
1. เพื&อให้ มีข้อมูลสําหรับการพัฒนาคุณภาพงานบริ การของศูนย์คอมพิวเตอร์
2. เพื&อเป็ นการพัฒนากระบวนการทํางานของศูนย์คอมพิวเตอร์ ให้ บรรลุ ปณิธาน วัตถุประสงค์ของ
ศูนย์คอมพิวเตอร์
3. เพื&อพัฒนากระบวนการทํางานของศูนย์คอมพิวเตอร์ ให้ มีลกั ษณะโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
จากทังองค์
0 กรภายนอกและองค์กรภายในมหาวิทยาลัย
มาตรการ
1. สนับสนุนและส่งเสริ มให้ บคุ ลากรภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ จดั ทําระบบประกันคุณภาพ เพื&อพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการบริ การทางด้ านวิชาการ
2. สนับสนุนให้ มีระบบการประเมินคุณภาพภายในศูนย์คอมพิวเตอร์
3. สร้ างมาตรฐานระบบบริ หารจัดการทางด้ านวิชาการ เพื&อให้ ศนู ย์คอมพิวเตอร์ สามารถสร้ างสรรค์
วิชาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถพัฒนาเป็ นศูนย์กลางเผยแพร่วิชาการและการ
ค้ นคว้ าวิจยั ของมหาวิทยาลัย
4. สร้ างมาตรฐานการบริ หารจัดการบริ การทังการบริ
0
การภายในมหาวิทยาลัย และการบริ การสังคม
ภายนอก
5. สร้ างมาตรฐานการบริ หารจัดการทางด้ านทรัพยากรบุคคลให้ สามารถพัฒนาและผลักดันภารกิจของ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ให้ มีศกั ยภาพสูงสุดตามเป้าหมายที&กําหนดไว้
6. สนับสนุนให้ เกิดพันธมิตรของระบบประกันคุณภาพเพื&อแลกเปลี&ยนประสบการณ์ระหว่างหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย และศูนย์คอมพิวเตอร์ ของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ
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แผนที(กลยุทธ์ (Strategy Map)
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รายละเอียดของแผนกลยุทธ์ ศูนย์ คอมพิวเตอร์ ปี การศึกษา 2558
ประเด็นยุทธศาสตร์
6.พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศในการบริ หาร
จัดการที(ทันสมัย
8.พัฒนาระบบบริ หารจัดการมหาวิทยาลัย
รวม

จํานวนกลยุทธ์

จํานวนตัวชีว7 ัด จํานวนโครงการ

1

4

4

งบประมาณ
โครงการ
1,598,900.00

1
2

2
6

1
5

665,000.00
2,263,900.00

ยุทธศาสตร์ ท( ี 6 พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศในการบริ หารจัดการที(ทันสมัย
เป้าประสงค์
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีคณ
ุ ภาพ สามารถรองรับความต้ องการใช้ งานตามภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ ทังในปั
0 จจุบนั และอนาคต
หน่ วยงานที(
กลยุทธ์
ตัวชีว7 ัด
เป้าหมาย
โครงการ
งบประมาณ
รั บผิดชอบ
6.1 พัฒนาระบบ
- ร้ อยละความพึงพอใจบริ การ
80
1. โครงการพัฒนาบริ การด้ านการพิมพ์สําหรับนักศึกษา
20,800
งานเครื อข่ายและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้ องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ มี
บริ การซ่องบํารุง
ให้ มีประสิทธิภาพเอื 0อ เครื& องคอมพิวเตอร์ และ
ต่อการปฏิบตั ภิ ารกิจ อุปกรณ์ที&มีประสิทธิภาพและ
2. โครงการจัดซื 0อเครื& องคอมฯ สําหรับการเรี ยนการสอน 1,116,000 งานเครื อข่ายและ
ของมหาวิทยาลัย
เพียงพอ อยูใ่ นระดับดี
บริ การซ่องบํารุง
80
- ร้ อยละความพึงพอใจบริ การ
ระบบสารสนเทศ อยู่ในระดับดี
งานพัฒนาระบบ
- ร้ อยละความพึงพอใจบริ การ
80
3. โครงการจัดทําระบบสํารองระบบสารสนเทศ
200,000
และประมวลผล
ระบบเครื อข่าย อยูใ่ นระดับดี
- ระดับความสําเร็ จของการ
4
งานเครื อข่ายและ
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กลยุทธ์

ตัวชีว7 ัด
ดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีและ
สารสนเทศในการบริ หาร
จัดการที&ทนั สมัย

เป้าหมาย

โครงการ

งบประมาณ

4. โครงการจัดซื 0ออุปกรณ์ปกป้องการบุกรุ กทาง
เครื อข่าย (Firewall)

130,000

5. โครงการปรับปรุงระบบเครื อข่ายไร้ สาย (Wireless
LAN)

100,000

6. โครงการเพิ&มความเร็ วระบบอินเทอร์ เน็ตหอพักหญิง

32,100

หน่ วยงานที(
รั บผิดชอบ
บริ การซ่องบํารุง
งานเครื อข่ายและ
บริ การซ่องบํารุง
งานเครื อข่ายและ
บริ การซ่องบํารุง
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ยุทธศาสตร์ ท( ี 8 พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์
ระบบโครงสร้ างและการบริ หารจัดการมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพภายใต้ หลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์

ตัวชีว7 ัด

เป้าหมาย

8.4 ปรับปรุ งระบบการ
จัดการด้ านกายภาพ
และสิ&งแวดล้ อมภายใน
มหาวิทยาลัยให้ เอื 0อต่อ
การเรี ยนรู้ และ
เสริ มสร้ างภาพลักษณ์
ที&ดีของมหาวิทยาลัย

- ร้ อยละความพึงพอใจความ
ทันสมัยของสื&อเทคโนโลยีและ
อุปกรณ์ภายในห้ องเรี ยน อยู่ใน
ระดับดี
- ระดับความสําเร็ จของการ
ดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนา
ระบบบริ หารจัดการ
มหาวิทยาลัย

80

โครงการ
1. โครงการปรับปรุงสภาพห้ องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์

งบประมาณ
665,000

หน่ วยงานที(
รั บผิดชอบ
งานเครื อข่ายและ
บริ การซ่องบํารุง

4
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สาระสําคัญของแผนการดําเนินงาน ประจําปี การศึกษา 2558
กรอบนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน
กรอบนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน ฯ ด้ านการ
ประกันคุณภาพ เพื&อสร้ างกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้ สอดคล้ องกับองค์ประกอบ
การจัดการการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และมาตรฐานการจัดการการศึกษาของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
แผนการดําเนินงานของศูนย์ คอมพิวเตอร์ ตามภารกิจหลัก
แผนปฏิบตั กิ ารของศูนย์คอมพิวเตอร์ แบ่งได้ ดงั นี 0
แผนงานด้ านงานพัฒนาระบบ
ประกอบด้ วยโครงการต่างๆ ที&เกี& ยวข้ องกับการพัฒนาและดูแลการทํางานของโปรแกรมสําหรับงาน
บริ หารของมหาวิทยาลัย ได้ แก่ ระบบทะเบียนนักศึกษา ระบบงานบุคลากร ระบบเงินเดือน ระบบใบเสร็ จของ
งานการเงิน ระบบการคํานวณค่าไฟฟ้า ระบบพัสดุครุ ภัณฑ์ ระบบงานอาคารสถานที& ระบบหอพัก ระบบ eMeeting ระบบ e-Document และ MIS ของมหาวิทยาลัย และดูแลบํารุ งรั กษาเครื& องแม่ข่ายที& รองรั บการ
ทํางานของโปรแกรมดังกล่าว และประกอบด้ วยโครงการเพื&อพัฒนาพัฒนาบุคลากรทังภายในหน่
0
วยงานและ
ภายนอกหน่วยงานให้ มี ความรู้ ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศที& เหมาะสม โดยมี การศึกษา
ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อย่างต่อเนื&อง และโครงการพัฒนาเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเกริ กให้
มีความทันสมัย
แผนงานด้ านงานประมวลผล
ประกอบด้ วยโครงการต่างๆ ที&เกี&ยวข้ องกับการประมวลผลข้ อมูลของระบบการเรี ยนการสอน ระบบ
บริ หารทะเบียนวัดผล การเงิ น งานบริ การสําหรั บการลงทะเบี ยนเพิ& ม -ถอนต่างๆ ให้ บริ การดูแล
ห้ องปฏิ บัติการคอมพิวเตอร์ และห้ องพิมพ์ ง าน การจัดการเกี& ยวกับตารางการใช้ ห้องปฏิ บตั ิการคอมฯ
สําหรั บการเรี ยนการสอน
แผนงานด้ านงานเครื อข่ าย
มีเป้าหมายเพื&อดูแล บํารุ งรักษาระบบเครื อข่ายของมหาวิทยาลัย ได้ แก่ อุปกรณ์ เครื อข่าย เครื& องแม่
ข่าย พร้ อมใช้ ง านอยู่เ สมอ เนื& องจากระบบโปรแกรมสํ าหรั บงานบริ หารของมหาวิ ทยาลัยต้ องทํ างานผ่าน
เครื อ ข่ายเป็ นหลัก รวมถึ ง ดูแ ลให้ การใช้ ง านเครื อ ข่ายอิ นเตอร์ เ น็ ตเป็ นไปอย่ างราบรื& น รวมถึ ง ดูแ ลความ
ปลอดภัยการใช้ งานบนระบบเครื อข่ายมหาวิทยาลัยให้ สอดคล้ องตาม “พรบ. ว่าด้ วยการกระทําผิดเกี& ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐”

35

แผนงานด้ านบริการซ่ อมบํารุ ง
มี เ ป้าหมายเพื& อดูแ ลเครื& อ งคอมพิ ว เตอร์ เครื& องพิ ม พ์ สายสัญ ญาณ ภายในหน่ วยงานต่างๆและ
ห้ อ งปฏิ บ ตั ิก ารคอมพิว เตอร์ ใ ห้ ใ ช้ ง านได้ อ ย่า งมี ป ระสิท ธิ ภ าพและเป็ นระเบีย บเรี ย บร้ อย รวมถึง การ
กําหนดคุณลักษณะครุภณ
ั ฑ์ตา่ งๆ ตามแผนระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เพื&อใช้ ในการจัดซื 0อจัดจ้ างหรื อ
ประกวดราคาให้ มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าที&เหมาะสม
แผนงานด้ านการพัฒนาบุคลากร
มีเป้าหมายเพื&อส่งเสริ มให้ บคุ ลากรเข้ าร่วมอบรมด้ านคุณธรรม และจริ ยธรรมในการให้ บริ การ และ
คุณภาพชีวิต รวมถึงพัฒนาด้ านความรู้และทักษะที&เกี&ยวกับปฏิบตั งิ าน และการมีสว่ นร่ วมในบริ หารจัดการ
และพัฒนาหน่วยงาน มีการแลกเปลี&ยนเรี ยนรู้ เพื&อพัฒนาสูอ่ งค์กรแห่งการเรี ยนรู้

รายละเอียดของแผนการดําเนินงาน ศูนย์ คอมพิวเตอร์ ปี การศึกษา 2558
ยุทธศาสตร์ ท( ี 6 ด้ านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศในการบริ หารจัดการที(ทันสมัย
1. โครงการพัฒนาบริ การด้ านการพิมพ์สําหรับนักศึกษา
2. โครงการจัดซื 0อเครื& องคอมฯ สําหรับการเรี ยนการสอน
3. โครงการจัดทําระบบสํารองระบบสารสนเทศ
4. โครงการจัดซื 0ออุปกรณ์ปกป้องการบุกรุ กทางเครื อข่าย (Firewall)
ตัวชีว7 ัด
1. ร้ อยละความพึงพอใจบริ การห้ องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ มีเครื& องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที&มี
ประสิทธิ ภาพและเพียงพอ อยูใ่ นระดับดี
2. ร้ อยละความพึงพอใจบริ การระบบสารสนเทศ อยูใ่ นระดับดี
3. ร้ อยละความพึงพอใจบริ การระบบเครื อข่าย อยู่ในระดับดี
4. ระดับความสําเร็ จของการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและ
สารสนเทศในการบริ หารจัดการที&ทนั สมัย
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ยุทธศาสตร์ ท( ี 8 พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
1. โครงการปรับปรุงสภาพห้ องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
ตัวชีว7 ัด
1. ร้ อยละความพึงพอใจความทันสมัยของสื&อเทคโนโลยีและอุปกรณ์ภายในห้ องเรี ยน อยูใ่ นระดับดี
2. ระดับความสําเร็ จของการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาระบบบริ หารจัดการ
มหาวิทยาลัย

โครงการ

งบประมาณ
รายจ่ าย

รายรั บ

ด้ านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศในการบริหารจัดการที(ทันสมัย
1. โครงการพัฒนาบริ การด้ านการพิมพ์สําหรับนักศึกษา

20,800.00

2,300.00

2. โครงการจัดซื 0อเครื& องคอมฯ สําหรับการเรี ยนการสอน

1,116,000.00

-

3. โครงการจัดทําระบบสํารองระบบสารสนเทศ

200,000.00

-

4. โครงการจัดซื 0ออุปกรณ์ปกป้องการบุกรุกทางเครื อข่าย (Firewall)

130,000.00

-

5 โครงการปรับปรุงระบบเครื อข่ายไร้ สาย (Wireless LAN)

100,000.00

6 โครงการเพิ&มความเร็ วระบบอินเทอร์ เน็ตหอพักหญิง

32,100.00

รวม

1,598,900.00

2,300.00

665,000.00

-

ด้ านการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
1. โครงการปรับปรุงสภาพห้ องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
รวม

665,000.00

รวมทัง7 สิน7

2,263,900.00

2,300.00
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1. โครงการพัฒนาบริการด้ านการพิมพ์ สาํ หรั บนักศึกษา
2. หลักการและเหตุผล
ปั จจุบนั ศูนย์คอมพิวเตอร์ ให้ บริ การด้ านการพิมพ์งานแก่นกั ศึกษาด้ วยเครื& องพิมพ์แบบ Ink Tank
จํานวน 6 เครื& อง (จัดซื 0อปี การศึกษา 2553) ชํารุดไปเหลือใช้ งานได้ ประมาณ 3 เครื& อง เครื& องพิมพ์
ค่อนข้ างมีปัญหาในการซ่อม เจ้ าหน้ าที&ต้องนําไปติดต่อบริ ษัทรับซ่อมด้ วยตนเอง ศูนย์ฯจึงเห็นควร
เปลี&ยนรู ปแบบเป็ นเครื& องพิมพ์เลเซอร์ ซึง& พิมพ์งานได้ เร็ วขึ 0น ดังนันเครื
0 & องพิมพ์เลเซอร์ เพียง 1 เครื& อง
คาดว่าจะสามารถลดเวลาการพิมพ์ลงได้ มาก สามารถบริ การนักศึกษาได้ ทวั& ถึง
3. วัตถุประสงค์
ปรับปรุงบริ การพิมพ์งานสําหรับนักศึกษา
สร้ างความพึงพอใจให้ กบั นักศึกษาที&คาดหวังอุปกรณ์
ทันสมัยอํานวยความสะดวก
ส่งเสริ มภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยในด้ านความพร้ อมเรื& องการจัดหา
อุปกรณ์เพื&อการเรี ยนการสอนที&มีประสิทธิภาพ
4. โครงการเป็ นไปตามการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยในด้ านใด
ตัวบ่งชี 0 2.5 ห้ องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้
5. สอดคล้ องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในด้ านใด (แผนยุทธศาสตร์ ฉบับที( 5 2555-2559)
ยุทธศาสตร์ ที& 6 กลยุทธ์ที& 6.1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ มีประสิทธิภาพเอื 0อต่อการปฏิบตั ิ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย
6. ประเภทของโครงการ
โครงการที&ดําเนินการเป็ นประจําทุกปี
โครงการใหม่

โครงการต่อเนื&อง 5 ปี ตังแต่
0 2555 ถึง 2559

7. แผนการดําเนินงาน
6.1 กิจกรรมที(จะดําเนินการ
1. ขออนุมตั โิ ครงการ และดําเนินการจัดซื 0อ
2. ดําเนินการตามแผน
3. ประเมินผล / รายงานผล
6.2 ขัน7 ตอนการดําเนินการ

1. ขออนุมตั ิโครงการ และดําเนินการจัดซื 0อ
2. ดําเนินการติดตัง0 ทดสอบ และใช้ งาน
3. สรุปและประเมินผลความพึงพอใจผู้ใช้ บริ การ
4. สรุปผลจากข้ อเสนอแนะ นําไปปรับปรุงโครงการปี ต่อไป
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8. สถานที(ดาํ เนินการ
ห้ องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ 1300 อาคารมังคละพฤกษ์ ชัน0 3
9. ประโยชน์ ท( ีคาดว่ าจะได้ รับ
นักศึกษาสามารถพิมพ์รายงานได้ สะดวกและรวดเร็ วมากขึ 0น
10. หน่ วยงานที(รับผิดชอบ
งานเครื อข่ายและบริ การซ่อมบํารุง ศูนย์คอมพิวเตอร์
11. งบประมาณรายได้ (ถ้ ามี)
ราคาค่าบริ การพิมพ์แบบเลเซอร์ พร้ อมกระดาษ ขาวดํา 0.50/แผ่น สี 5.50/แผ่น
ภาคต้ น,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
รวมรายได้ ประมาณทัง7 สิน7
42,300
12. ระยะเวลาในการดําเนินการ
ภาค 1
ภาค 2
ภาค 3 (ภาคฤดูร้อน)
วันที(เริ(มทําโครงการ 1 สิงหาคม 2558 วันที(สิน7 สุดโครงการ 31 พฤษภาคม 2559
โดยมีรายละเอียดดังนี 0
โครงการพัฒนาบริการด้ านการพิมพ์ สาํ หรั บนักศึกษา
ประจําปี งบประมาณ 2558
หมวด
รายจ่ า
ย

ประเภทรายจ่ าย
รายจ่ ายด้ านการดําเนินการ
ประกอบด้ วย :
หมึกสี 3 สี จํานวน สีละ 2 ชุด
หมึกดํา 1 สี จํานวน 4 ชุด

กระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม จํานวน 60 รี ม
ราคา รี มละประมาณ 130 บาท
รวม
รายจ่ ายรวมทัง7 โครงการ

จํานวน
เงิน

คําชีแ7 จง/รายละเอียด

(รายจ่ายประเภทค่าตอบแทน,ค่าใช้ สอย
,วัสดุสิ 0นเปลือง 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

(สามหมื(นเจ็ดพันแปดร้ อยบาทถ้ วน)
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13. นําผลการประเมินในปี ที(แล้ ว มาปรั บปรุ งโครงการ
o เป็ นโครงการต่อเนื&องจากปี ที&แล้ ว ปั ญหาที&พบ นโยบายการให้ บริ การพิมพ์รายงานแก่
นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยไม่ชดั เจน ทําให้ การดําเนินแผนงานไม่เป็ นไปตามกําหนดการ
จึงต้ องทําความเข้ าใจ และขอคําปรึกษาจากผู้บริ หารที&รับผิดชอบ เพื&อปรับเปลี&ยนรู ปแบบ
การให้ บริ การใหม่ โดยให้ เก็บค่าบริ การในราคาถูก
14. การประเมินโครงการ
- แนวทางการวัดผล (ตัวชีว7 ัดของโครงการ)
o จํานวนเครื& องพิมพ์ให้ บริ การนักศึกษาสําหรับพิมพ์รายงานอย่างน้ อย 1 เครื& อง
o ระดับความพึงพอใจบริ การพิมพ์รายงานอยูใ่ นระดับดี
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2. โครงการจัดซือ7 เครื( องคอมพิวเตอร์ สาํ หรั บการเรี ยนการสอน
1. หลักการและเหตุผล
จัดหาอุปกรณ์การเรี ยนการสอน รวมทังการปรั
0
บปรุงห้ องเรี ยนให้ ทนั สมัยได้ มาตรฐาน
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในด้ านความพร้ อมของอุปกรณ์การเรี ยนที&ทนั สมัย

ส่งเสริ ม

2. วัตถุประสงค์
เพื&อให้ อปุ กรณ์คอมพิวเตอร์ และเครื& องมือที&ทนั สมัยและมีประสิทธิภาพไว้ ใช้ ในการเรี ยนการสอน
ทดแทนเครื& องรุ่นเก่า ห้ องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ 1104/1,1104/2
3. โครงการเป็ นไปตามการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยในด้ านใด
ตัวบ่งชี 0 2.5 ห้ องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้
4. สอดคล้ องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในด้ านใด (แผนยุทธศาสตร์ ฉบับที( 5 2555-2559)
ยุทธศาสตร์ ที& 6 กลยุทธ์ที& 6.1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ มีประสิทธิภาพเอื 0อต่อการปฏิบตั ิ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย
5. ประเภทของโครงการ
โครงการที&ดําเนินการเป็ นประจําทุกปี
โครงการใหม่

โครงการต่อเนื&อง 5 ปี ตังแต่
0 2555 ถึง 2559

6. แผนการดําเนินงาน
6.1 กิจกรรมที(จะดําเนินการ
1. ขออนุมตั โิ ครงการ และดําเนินการจัดซื 0อ
2. ดําเนินการตามแผน
3. ประเมินผล / รายงานผล
6.2 ขัน7 ตอนการดําเนินการ

1. สํารวจและพิจารณาเลือกคุณสมบัติอปุ กรณ์ที&เหมาะสม
2. ขออนุมตั ิโครงการ และดําเนินการจัดซื 0อ
3. ดําเนินการติดตัง0 ทดสอบ และใช้ งาน
4. สรุ ปและประเมินผลความพึงพอใจผู้ใช้ บริ การ
5. สรุปผลจากข้ อเสนอแนะ นําไปปรับปรุงโครงการปี ต่อไป
7. สถานที(ดาํ เนินการ
ห้ องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ 1104/1,1104/2 อาคารมังคละพฤกษ์ ชัน0 1
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8. ประโยชน์ ท( ีคาดว่ าจะได้ รับ
นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีเครื& องประสิทธิภาพสูงใช้ ในการเรี ยนการสอน
9. หน่ วยงานที(รับผิดชอบ
งานเครื อข่ายและบริ การซ่อมบํารุง ศูนย์คอมพิวเตอร์
ไม่มีรายได้

10. งบประมาณรายได้ (ถ้ ามี)

11. ระยะเวลาในการดําเนินการ
ภาค 1
ภาค 2
ภาค 3 (ภาคฤดูร้อน)
วันที(เริ(มทําโครงการ 1 มกราคม 2558 วันที(สิน7 สุดโครงการ 30 กรกฎาคม 2559
โดยมีรายละเอียดดังนี 0

โครงการจัดซือ7 เครื(องคอมพิวเตอร์ สาํ หรับการเรียนการสอน
ประจําปี งบประมาณ 2558
หมวด
ประเภทรายจ่ าย
รายจ่ าย

รายจ่ ายด้ านการลงทุน
ประกอบด้ วย :
ค่าจัดซื 0อเครื& องคอมพิวเตอร์
61 ชุด ราคาชุดละ 23,000 บาท
รวม
รายจ่ ายรวมทัง7 โครงการ

จํานวนเงิน

คําชีแ7 จง/รายละเอียด

(รายจ่ายประเภทครุภณ
ั ฑ์ เช่น เครื& องคอมฯ โต๊ ะ ฯลฯ)
1,403,000 1.ทดแทน LAB 1104/1 (อายุการใช้ งาน 9 ปี ) 30 ชุด
2.ทดแทน LAB 1104/2 (อายุการใช้ งาน 9 ปี ) 30 ชุด
3.เครื& องสําหรับผู้สอน (LAB 1104/1) 1 ชุด

1,403,000
1,403,000

(หนึ(งล้ านสี(แสนสามพันบาทถ้ วน)

12. นําผลการประเมินในปี ที(แล้ ว มาปรั บปรุ งโครงการ
o เป็ นโครงการใหม่ ความเสี&ยงที&คาดว่าจะทําให้ ไม่สําเร็ จตามเป้าหมาย คือ มหาวิทยาลัย
ไม่มีงบประมาณให้ ดําเนินการ
13. การประเมินโครงการ
- แนวทางการวัดผล (ตัวชีว7 ัดของโครงการ)
o จํานวนเครื& องคอมพิวเตอร์ มีการจัดซื 0อทดแทนรุ่นเดิม อย่างน้ อย 30 เครื& อง
o ระดับความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพของเครื& องคอมพิวเตอร์ ในห้ องปฏิบตั ิการอยูใ่ นระดับ
ดี
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3. โครงการปรั บปรุ งสภาพห้ องปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร์
1. หลักการและเหตุผล
ห้ องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ แต่ละห้ องอยูใ่ นสภาพที&ต้องได้ รับการปรับปรุง มีจดุ ที&พื 0น และผนัง ยุบตัว
และแตกร้ าว หลายจุดรวมทังโต๊
0 ะและเก้ าอี 0ที&เสื&อมสภาพไปตามกาลเวลา จึงมีความต้ องการที&จะ
พัฒนาสภาพแวดล้ อมของห้ องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ ให้ มีสภาพแวดล้ อมที&เอื 0อต่อการเรี ยนการสอน
ของผู้เรี ยนให้ ดียิ&งขึ 0น
2. วัตถุประสงค์
ปรับปรุงด้ านกายภาพห้ องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ 1104/1,1104/2,1302 , 1303
3. โครงการเป็ นไปตามการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยในด้ านใด
ตัวบ่งชี 0 2.5 ห้ องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้
4. สอดคล้ องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในด้ านใด (แผนยุทธศาสตร์ ฉบับที( 5 2555-2559)
ยุทธศาสตร์ ที& 8 กลยุทธ์ที& 8.4) ปรับปรุงระบบการจัดการด้ านกายภาพและสิ&งแวดล้ อมภายใน
มหาวิทยาลัยให้ เอื 0อต่อการเรี ยนรู้และเสริ มสร้ างภาพลักษณ์ที&ดีของมหาวิทยาลัย
5. ประเภทของโครงการ
โครงการที&ดําเนินการเป็ นประจําทุกปี
โครงการใหม่

โครงการต่อเนื&อง 5 ปี ตังแต่
0 2555 ถึง 2559

6. แผนการดําเนินงาน
6.1 กิจกรรมที(จะดําเนินการ
1. ขออนุมตั โิ ครงการ และดําเนินการจัดซื 0อ
2. ดําเนินการตามแผน
3. ประเมินผล / รายงานผล
6.2 ขัน7 ตอนการดําเนินการ

1. สํารวจและพิจารณาเลือกคุณสมบัติอปุ กรณ์ที&เหมาะสม
2. ขออนุมตั ิโครงการ และดําเนินการจัดซื 0อ
3. ดําเนินการติดตัง0 ทดสอบ และใช้ งาน
4. สรุ ปและประเมินผลความพึงพอใจผู้ใช้ บริ การ
5. สรุปผลจากข้ อเสนอแนะ นําไปปรับปรุงโครงการปี ต่อไป
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7. สถานที(ดาํ เนินการ
ห้ องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ 1104/1, 1104/2,1300 ,1302 ,1303 ศูนย์คอมพิวเตอร์
8. ประโยชน์ ท( ีคาดว่ าจะได้ รับ
สภาพแวดล้ อมของห้ องปฏิบตั กิ ารที&เอื 0อต่อการเรี ยนการสอนของผู้เรี ยน
9. หน่ วยงานที(รับผิดชอบ
งานเครื อข่ายและบริ การซ่อมบํารุง ศูนย์คอมพิวเตอร์
10. งบประมาณรายได้ (ถ้ ามี)

ไม่มีรายได้

11. ระยะเวลาในการดําเนินการ
ภาค 1
ภาค 2
ภาค 3 (ภาคฤดูร้อน)
วันที(เริ(มทําโครงการ 1 สิงหาคม 2558 วันที(สิน7 สุดโครงการ 31 พฤษภาคม 2559
โดยมีรายละเอียดดังนี 0
โครงการปรั บปรุ งสภาพห้ องปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร์
ประจําปี งบประมาณ 2558
หมวด
รายจ่ าย

ประเภทรายจ่ าย
รายจ่ ายด้ านการลงทุน ประกอบด้ วย :
1. ค่าปรับปรุงสภาพห้ อง
(LAB 1104/2,1300,1302,1303)
2. ค่าระบบไฟฟ้ าหลัก
(LAB1104/1, 1104/2,1302,1303)
3. ค่าระบบเครื อข่าย
(LAB 1104/1, 1104/2,1302,1303)
4. ค่าโต๊ ะ LAB จํานวน 62 ชุดราคาประมาณ
3,000 บาท (แบบทึบ)
(LAB 1302,1303)
รวม
รายจ่ ายรวมทัง7 โครงการ

จํานวน
เงิน

คําชีแ7 จง/รายละเอียด
(รายจ่ายประเภทครุภณ
ั ฑ์ เช่น เครื& องคอมฯ โต๊ ะ ฯลฯ)

302,500
30,000
146,500
186,000 ค่าใช้ จา่ ยโดยประมาณรวมค่าจัดส่ง

665,000
665,000

(หกแสนหกหมื(นห้ าพันบาทถ้ วน)

12. นําผลการประเมินในปี ที(แล้ ว มาปรั บปรุ งโครงการ
o เป็ นโครงการใหม่ ความเสี&ยงที&คาดว่าจะทําให้ ไม่สําเร็ จตามเป้าหมาย คือ มหาวิทยาลัย
ไม่มีงบประมาณให้ ดําเนินการ และคุณภาพของวัสดุที&ใช้ ในการปรังปรุงห้ อง
13. การประเมินโครงการ
- แนวทางการวัดผล (ตัวชีว7 ัดของโครงการ)
o จํานวนห้ องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ ที&ได้ รับการปรับปรุงอย่างน้ อย 2 ห้ อง
o ระดับความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้ อมของห้ องปฏิบตั ิการอยูใ่ นระดับดี
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4. โครงการจัดทําระบบสํารองระบบสารสนเทศ (Application Backup System)
1. หลักการและเหตุผล
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ พฒ
ั นาระบบสารสนเทศ เพื&อเป็ นเครื& องมือในการดําเนินงานของหน่วยงานต่างๆ
รวมถึง ระบบสารสนเทศบริ การการศึกษา แก่ คณาจารย์ และ นักศึกษา ซึง& จําเป็ นต้ องเปิ ดการใช้ งาน
ระบบสารสนเทศให้ ได้ ตลอดเวลา และต่อเนื&อง จึงจะต้ องมีระบบสารสนเทศสํารอง ที&เมื&อระบบหลักไม่
สามารถให้ บริ การได้ สามารถมีระบบสํารอง ให้ บริ การต่อได้ ทนั ที หรื อ ใช้ เวลาในการแก้ ไขปั ญหาไม่
นาน จนเกิดผลกระทบต่อการดําเนินงานของคณะ หน่วยงาน
2. วัตถุประสงค์
เพื&อจัดทําระบบสารสนเทศสํารอง ที&สามารถให้ บริ การได้ เมื&อระบบหลักเกิดปั ญหาให้ บริ การระบบ
สารสนเทศไม่ได้
3. โครงการเป็ นไปตามการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยในด้ านใด
ตัวบ่งชี 0 7.4 ระบบบริ หารความเสี&ยง
4. สอดคล้ องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในด้ านใด (แผนยุทธศาสตร์ ฉบับที( 5 2555-2559)
ยุทธศาสตร์ ที& 6 กลยุทธ์ที& 6.1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ มีประสิทธิภาพเอื 0อต่อการปฏิบตั ิ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย
5. ประเภทของโครงการ
โครงการที&ดําเนินการเป็ นประจําทุกปี
โครงการใหม่

โครงการต่อเนื&อง 5 ปี ตังแต่
0 2555 ถึง 2559

6. แผนการดําเนินงาน
6.1 กิจกรรมที(จะดําเนินการ
1. ขออนุมตั โิ ครงการ และดําเนินการจัดซื 0อ
2. ดําเนินการตามแผน
3. ประเมินผล / รายงานผล
6.2 ขัน7 ตอนการดําเนินการ

1. สํารวจและพิจารณาเลือกคุณสมบัติอปุ กรณ์ที&เหมาะสม
2. ขออนุมตั ิโครงการ และดําเนินการจัดซื 0อ
3. ดําเนินการติดตัง0 ทดสอบ และใช้ งาน
4. สรุ ปและประเมินผลความพึงพอใจผู้ใช้ บริ การ
5. สรุปผลจากข้ อเสนอแนะ นําไปปรับปรุงโครงการปี ต่อไป
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7. สถานที(ดาํ เนินการ
ห้ องคอมพิวเตอร์ แม่ขา่ ย (Data Center Room) อาคารมังคละพฤกษ์ ชัน0 3
8. ประโยชน์ ท( ีคาดว่ าจะได้ รับ
นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย สามารถใช้ บริ การระบบสารสนเทศต่างๆ ได้ อย่าง
ต่อเนื&อง
9. หน่ วยงานที(รับผิดชอบ
งานพัฒนาระบบและประมวลผล ศูนย์คอมพิวเตอร์
10. งบประมาณรายได้ (ถ้ ามี)

ไม่มีรายได้

11. ระยะเวลาในการดําเนินการ
ภาค 1
ภาค 2
ภาค 3 (ภาคฤดูร้อน)
วันที(เริ(มทําโครงการ 1 สิงหาคม 2558 วันที(สิน7 สุดโครงการ 31 พฤษภาคม 2559
โดยมีรายละเอียดดังนี 0
โครงการจัดทําระบบสํารองระบบสารสนเทศ (Application Backup System)
ประจําปี งบประมาณ 2558
หมวด
รายจ่ า ประเภทรายจ่ าย
ย
รายจ่ ายด้ านการลงทุน ประกอบด้ วย :

1. ค่าเครื& องคอมพิวเตอร์ แม่ขา่ ย 2 ชุด
ราคาชุดละ 120,000 + 75,000 บาท
2. เครื& องสํารองไฟฟ้ า 1000 VA 2 ชุด
3.อุปกรณ์บนั ทึกข้ อมูล External Harddisk
ขนาด 1 TB 2 ชุด ขนาด 2TB 1 ชุด
รวม
รายจ่ ายรวมทัง7 โครงการ

จํานวน
เงิน

คําชีแ7 จง/รายละเอียด
(รายจ่ายประเภทครุภณ
ั ฑ์ เช่น เครื& องคอมฯ โต๊ ะ
ฯลฯ)

168,000 1. เครื& องสํารองระบบฐานข้ อมูล และโปรแกรม
2. เครื& องติดตังระบบปฏิ
0
บตั ิการ ระบบ Domain
20,000 Server
12,000
200,000
200,000

(สองแสนบาทถ้ วน)

12. นําผลการประเมินในปี ที(แล้ ว มาปรั บปรุ งโครงการ
o เป็ นโครงการใหม่ ความเสี&ยงที&คาดว่าจะทําให้ ไม่สําเร็ จตามเป้าหมาย คือ มหาวิทยาลัย
ไม่มีงบประมาณให้ ดําเนินการ และการออกแบบรู ปแบบและวิธีการกู้คืนระบบ
สารสนเทศ
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13. การประเมินโครงการ
- แนวทางการวัดผล (ตัวชีว7 ัดของโครงการ)
o จํานวนระบบสารสนเทศทังหมดมี
0
ระบบสํารอง และสามารถให้ บริ การได้ เมื&อระบบหลัก
เกิดปั ญหา
o ระดับความพึงพอใจในความต่อเนื&องของการบริ การระบบสารสนเทศอยูใ่ นระดับดี
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5. โครงการจัดซือ7 อุปกรณ์ ปกป้องการบุกรุ กทางเครื อข่ าย (Firewall)
1. หลักการและเหตุผล
ปั จจุบนั เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัยเกริ กเชื&อมต่อกับระบบอินเตอร์ เน็ต ทําให้
บุคคลภายนอกสามารถเข้ าถึงข้ อมูลภายในที&เปิ ดให้ บริ การ เช่น เว็บไซต์ ระบบสารสนเทศ ซึง& อาจจะ
มีผ้ ทู ี&ไม่ประสงค์ดี เข้ ามาโจรกรรมหรื อทําลายระบบคอมพิวเตอร์ ทําความเสียหายต่อระบบฐานข้ อมูล
ได้ ดังนัน0 อุปกรณ์ปกป้องการบุกรุ กทางเครื อข่าย (Firewall) จะป้องกันการกระทําดังกล่าวได้ โดย
การกําหนดสิทธิUการเข้ าใช้ งานแก่ผ้ ใู ช้ งานเครื อข่ายทุกคนที&เข้ ามาในระบบเครื อข่ายของมหาวิทยาลัย
2. วัตถุประสงค์
เพื&อจัดทําระบบปกป้องการบุกรุกทางเครื อข่าย จากผู้ที&ไม่ประสงค์ดี เข้ ามาโจรกรรม หรื อทําลาย
ระบบคอมพิวเตอร์
3. โครงการเป็ นไปตามการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยในด้ านใด
ตัวบ่งชี 0 7.4 ระบบบริ หารความเสี&ยง
4. สอดคล้ องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในด้ านใด (แผนยุทธศาสตร์ ฉบับที( 5 2555-2559)
ยุทธศาสตร์ ที& 6 กลยุทธ์ที& 6.1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ มีประสิทธิภาพเอื 0อต่อการปฏิบตั ิ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย
5. ประเภทของโครงการ
โครงการที&ดําเนินการเป็ นประจําทุกปี
โครงการใหม่

โครงการต่อเนื&อง 5 ปี ตังแต่
0 2555 ถึง 2559

6. แผนการดําเนินงาน
6.1 กิจกรรมที(จะดําเนินการ
1. ขออนุมตั โิ ครงการ และดําเนินการจัดซื 0อ
2. ดําเนินการตามแผน
3. ประเมินผล / รายงานผล
6.2 ขัน7 ตอนการดําเนินการ
1. สํารวจและพิจารณาเลือกคุณสมบัตอิ ปุ กรณ์ที&เหมาะสม
2. ขออนุมตั โิ ครงการ และดําเนินการจัดซื 0อ
3. ดําเนินการติดตัง0 ทดสอบ และใช้ งาน
4. สรุปและประเมินผลความพึงพอใจผู้ใช้ บริ การ
5. สรุ ปผลจากข้ อเสนอแนะ นําไปปรับปรุงโครงการปี ต่อไป
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7. สถานที(ดาํ เนินการ
ห้ องคอมพิวเตอร์ แม่ขา่ ย (Data Center Room) อาคารมังคละพฤกษ์ ชัน0 3
8. ประโยชน์ ท( ีคาดว่ าจะได้ รับ
ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้ อมูล ของมหาวิทยาลัยเกริ ก มีความปลอดภัยจากการบุกรุ ก
9. หน่ วยงานที(รับผิดชอบ
งานเครื อข่ายและบริ การซ่อมบํารุง ศูนย์คอมพิวเตอร์
10. งบประมาณรายได้ (ถ้ ามี)

ไม่ มีรายได้

11. ระยะเวลาในการดําเนินการ
ภาค 1
ภาค 2
ภาค 3 (ภาคฤดูร้อน)
วันที(เริ(มทําโครงการ 1 สิงหาคม 2558 วันที(สิน7 สุดโครงการ 31 พฤษภาคม 2559
โดยมีรายละเอียดดังนี 0
โครงการจัดซือ7 อุปกรณ์ ปกป้องการบุกรุ กทางเครื อข่ าย (Firewall)
ประจําปี งบประมาณ 2558
หมวด
รายจ่ า ประเภทรายจ่ าย
ย
รายจ่ ายด้ านการลงทุน ประกอบด้ วย
:
1. อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกทาง
เครื อข่าย (Firewall) จํานวน 1 ชุด
รวม
รายจ่ ายรวมทัง7 โครงการ

จํานวน
เงิน

คําชีแ7 จง/รายละเอียด
(รายจ่ายประเภทครุภณ
ั ฑ์ เช่น เครื& องคอมฯ โต๊ ะ
ฯลฯ)

130,000 ทดแทนเครื& องเดิม ที&มีอาการเสียของอุปกรณ์
เนื&องจากเสือ& มสภาพตามอายุการใช้ งานที&
นานกว่า 8 ปี
130,000
130,000

(หนึ(งแสนสามหมื(นบาทถ้ วน)

12. นําผลการประเมินในปี ที(แล้ ว มาปรั บปรุ งโครงการ
o เป็ นโครงการใหม่ ความเสี&ยงที&คาดว่าจะทําให้ ไม่สําเร็ จตามเป้าหมาย คือ มหาวิทยาลัย
ไม่มีงบประมาณให้ ดําเนินการ และ คุณสมบัตขิ องอุปกรณ์ไม่สามารถรองรับการปกป้อง
กันการบุกรุ กได้
13. การประเมินโครงการ
- แนวทางการวัดผล (ตัวชีว7 ัดของโครงการ)
o จํานวนครัง0 ที&ถกู โจมตีทางเครื อข่าย หรื อมีผ้ ไู ม่ประสงค์ดีพยายามทําลายระบบ แต่ระบบ
สามารถปกป้องกันได้
o ระดับความพึงพอใจบริ การระบบเครื อข่ายอยูใ่ นระดับดี
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6. โครงการปรั บปรุ งระบบเครื อข่ ายไร้ สาย (Wireless LAN)
1. หลักการและเหตุผล
จัดหาอุปกรณ์การเรี ยนการสอน รวมทังการปรั
0
บปรุงห้ องเรี ยนให้ ทนั สมัยได้ มาตรฐาน
ผู้ใช้ งานเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ภายในมหาวิทยาลัย สามารถเข้ าสูร่ ะบบฯได้ สะดวกทุกที&
2. วัตถุประสงค์
เพื&อให้ ผ้ ใู ช้ งานเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ภายในมหาวิทยาลัย สามารถเข้ าสูร่ ะบบฯได้ สะดวกทุก
ที&
3. โครงการเป็ นไปตามการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยในด้ านใด
ตัวบ่งชี 0 7.4 ระบบบริ หารความเสี&ยง
4. สอดคล้ องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในด้ านใด (แผนยุทธศาสตร์ ฉบับที( 5 2555-2559)
ยุทธศาสตร์ ที& 6 กลยุทธ์ที& 6.1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ มีประสิทธิภาพเอื 0อต่อ
การปฏิบตั ภิ ารกิจของมหาวิทยาลัย
5. ประเภทของโครงการ
โครงการที&ดําเนินการเป็ นประจําทุกปี
โครงการใหม่

โครงการต่อเนื&อง 5 ปี ตังแต่
0 2555 ถึง 2559

6. แผนการดําเนินงาน
6.1 กิจกรรมที(จะดําเนินการ
1. ขออนุมตั โิ ครงการ และดําเนินการจัดซื 0อ
2. ดําเนินการตามแผน
3. ประเมินผล / รายงานผล
6.2 ขัน7 ตอนการดําเนินการ
1. สํารวจและพิจารณาเลือกคุณสมบัตอิ ปุ กรณ์ที&เหมาะสม
2. ขออนุมตั โิ ครงการ และดําเนินการจัดซื 0อ
3. ดําเนินการติดตัง0 ทดสอบ และใช้ งาน
4. สรุปและประเมินผลความพึงพอใจผู้ใช้ บริ การ
5. สรุ ปผลจากข้ อเสนอแนะ นําไปปรับปรุงโครงการปี ต่อไป
7. สถานที(ดาํ เนินการ
จุดติดตัง0 Access Point อาคารต่างๆ

50

8. ประโยชน์ ท( ีคาดว่ าจะได้ รับ
- อาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร สามารถเข้ าใช้ เครื อข่าย ได้ โดยไม่จํากัดกับพื 0นที& และมีความ
ทันสมัย
- ลดปริ มาณการการใช้ งานในห้ องปฏิบตั กิ าร
9. หน่ วยงานที(รับผิดชอบ
งานเครื อข่ายและบริ การซ่อมบํารุง ศูนย์คอมพิวเตอร์
10. งบประมาณรายได้ (ถ้ ามี)

ไม่ มีรายได้

ภาค 2
ภาค 3 (ภาคฤดูร้อน)
11. ประมาณการรายจ่ าย
ภาค 1
วันที(เริ(มทําโครงการ 1 มกราคม 2559 วันที(สิน7 สุดโครงการ 31 พฤษภาคม 2559
โดยมีรายละเอียดดังนี 0
โครงการพัฒนาระบบเครื อข่ ายไร้ สาย (Wireless LAN)
ประจําปี งบประมาณ 2558
หมวด
รายจ่ าย

ประเภทรายจ่ าย
รายจ่ายด้ านการลงทุน ประกอบด้ วย
ค่าอุปกรณ์ Access Point
จํานวน 20 ชุดๆละ 5,000 บาท

รวม
รายจ่ ายรวมทัง7 โครงการ

จํานวน
เงิน

คําชีแ7 จง/รายละเอียด

(รายจ่ายประเภทครุภณ
ั ฑ์ เช่น เครื& องคอมฯ โต๊ ะ ฯลฯ)
100,000 จุดบริ การเครื อข่ายไร้ สายภายในมหาวิทยาลัย
อาคาร 1 ชัน0 1 ห้ องปฏิบตั ิการคอมฯ , ห้ องสมุด
ชัน0 2 ห้ องสมุด (วารสาร) , ห้ องศาลจําลอง
ชัน0 3 ห้ อง 1309 , ห้ องปฏิบตั ิการคอมฯ
อาคาร 2
ชัน0 4 ห้ องพักอาจารย์โครงการนิเทศศาสตร์
ชัน0 5 ห้ องพักอาจารย์โครงการนิเทศศาสตร์
อาคาร 3
ชัน0 1 ห้ องอาหาร และบริ เวณที&นงั& สําหรับนักศึกษา
ชัน0 2 บริ เวณหน้ าห้ องโครงการการจัดการ
อาคาร 4
ชัน0 4 ห้ องพักอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษฯ
อาคาร 5
ชัน0 1 ห้ องสถาบันภาษา และบริ เวณโรงอาหาร
ชัน0 3 โครงการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิต
* เพิ&มจํานวนให้ ครอบคลุมพื 0นทีม& หาวิทยาลัย
100,000
100,000

(หนึ(งแสนบาทถ้ วน)
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12. นําผลการประเมินในปี ที(แล้ ว มาปรั บปรุ งโครงการ
o เป็ นโครงการใหม่
13. การประเมินโครงการ
- แนวทางการวัดผล (ตัวชีว7 ัดของโครงการ)
o จํานวนการติดตังให้
0 ครอบคลุมอาคารทังหมด
0
5 อาคาร
o ความพึงพอใจของผู้ใช้ บริ การต่อระบบเครื อข่ายไร้ สายต้ องไม่น้อยกว่า 90 เปอร์ เซ็นต์ที&
พึงพอใจมาก
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7. โครงการเพิ(มความเร็วระบบอินเทอร์ เน็ตหอพักหญิง
1. หลักการและเหตุผล
ปั จจุบนั มหาวิทยาลัยเกริ กได้ มีการให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตแก่นกั ศึกษาหอพักหญิง เพื&อใช้ งาน
ในการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองนอกเวลาเรี ยน ซึ&งมีนกั ศึกษาจํานวนกว่า 100 คน ปั ญหาความล่าช้ า
ของอินเทอร์ เน็ต เนื&องจากความเร็ วที&ผ้ ใู ห้ บริ การภายนอกสามารถติดตังให้
0 ได้ เพียงแค่ 5 Mbps และ
เป็ นประเภทการใช้ งานตามบ้ านทั&วไป ไม่เหมาะนํ ามาแบ่งการใช้ งานหลายผู้ใช้ งานพร้ อมกัน จึง
จํ า เป็ นต้ อ งติ ดตัง0 ระบบอิ นเทอร์ เ น็ ตกับผู้ใ ห้ บ ริ ก ารภายนอกหลายอื& น เพิ& ม ความเร็ ว และเปลี& ย น
ประเภทการใช้ งานเป็ นแบบองค์กรขนาดเล็ก
2. วัตถุประสงค์
เพื&อให้ ความเร็ วของระบบอินเทอร์ เน็ตหอพักมีประสิทธิภาพมากขึ 0น
ผู้ใช้ งาน

เหมาะสมกับจํานวน

3. โครงการเป็ นไปตามการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยในด้ านใด
ตัวบ่งชี 0 7.4 ระบบบริ หารความเสี&ยง
4. สอดคล้ องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในด้ านใด (แผนยุทธศาสตร์ ฉบับที( 5 2555-2559)
ยุทธศาสตร์ ที& 6 กลยุทธ์ที& 6.1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ มีประสิทธิภาพเอื 0อต่อ
การปฏิบตั ภิ ารกิจของมหาวิทยาลัย
5. ประเภทของโครงการ
โครงการที&ดําเนินการเป็ นประจําทุกปี
โครงการใหม่

โครงการต่อเนื&อง 5 ปี ตังแต่
0 2555 ถึง 2559

6. แผนการดําเนินงาน
6.1 กิจกรรมที(จะดําเนินการ
1. ขออนุมตั โิ ครงการ และดําเนินการจัดซื 0อ
2. ดําเนินการตามแผน
3. ประเมินผล / รายงานผล
6.2 ขัน7 ตอนการดําเนินการ

1. สํารวจและพิจารณาเลือกคุณสมบัติอปุ กรณ์ที&เหมาะสม
2. ขออนุมตั ิโครงการ และดําเนินการจัดซื 0อ
3. ดําเนินการติดตัง0 ทดสอบ และใช้ งาน
4. สรุ ปและประเมินผลความพึงพอใจผู้ใช้ บริ การ
5. สรุปผลจากข้ อเสนอแนะ นําไปปรับปรุงโครงการปี ต่อไป
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7. สถานที(ดาํ เนินการ
หอพักหญิง
8. ประโยชน์ ท( ีคาดว่ าจะได้ รับ
- นักศึกษา ใช้ งานระบบอินเทอร์ เน็ตที&มีความเร็ วเพิ&มขึ 0น
- ลดปริ มาณการการใช้ งานในห้ องปฏิบตั กิ าร

9. หน่ วยงานที(รับผิดชอบ
งานเครื อข่ายและบริ การซ่อมบํารุง ศูนย์คอมพิวเตอร์
10. งบประมาณรายได้ (ถ้ ามี)

ไม่ มีรายได้

11. ประมาณการรายจ่ าย
ภาค 1
ภาค 2
ภาค 3 (ภาคฤดูร้อน)
วันที(เริ(มทําโครงการ 1 สิงหาคม 2558 วันที(สิน7 สุดโครงการ 31 กรกฎาคม 2559
โดยมีรายละเอียดดังนี 0
โครงการพัฒนาระบบเครื อข่ ายไร้ สาย
ประจําปี งบประมาณ 2558
หมวด
รายจ่ าย

ประเภทรายจ่ าย
รายจ่ายด้ านการลงทุน ประกอบด้ วย :
ค่าบริ การรายเดือนอินเทอร์ เน็ต
ประเภท SME ความเร็ ว 30/3 Mbps
เดือนละ 2,675 บาท
รวม
รายจ่ ายรวมทัง7 โครงการ

จํานวน
เงิน

คําชีแ7 จง/รายละเอียด
(รายจ่ายประเภทครุภณ
ั ฑ์ เช่น เครื& องคอมฯ โต๊ ะ ฯลฯ)

32,100

32,100
32,100

(สามหมื(นสองพันหนึ(งร้ อยบาทถ้ วน)

12. นําผลการประเมินในปี ที(แล้ ว มาปรั บปรุ งโครงการ
o เป็ นโครงการใหม่
13. การประเมินโครงการ
- แนวทางการวัดผล (ตัวชีว7 ัดของโครงการ)
o ความเร็ วของระบบอินเทอร์ เน็ตหอพักหญิง เพิ&มขึ 0นจากเดิมเป็ นอย่างน้ อย 10 Mbps
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การติดตามประเมินผลแผนการดําเนินงาน
การติดตามและประเมินผลแผนการดําเนินงานเป็ นการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทังในเชิ
0 งปริ มาณ
และคุณภาพ เพื&อประเมินว่าศูนย์คอมพิวเตอร์ สามารถดําเนินการได้ บรรลุเป้าหมายที&ตงไว้
ั 0 หรื อไม่ ข้ อมูลที&ได้
จากการติดตามและประเมินผลจะนําเสนอต่อผู้บริ หารและสภามหาวิทยาลัย เพื&อรายงานให้ ทราบถึงปั ญหา
ในการปฏิบตั งิ าน และใช้ เป็ นข้ อมูล เพื&อปรับปรุงวิธีดําเนินงานของมหาวิทยาลัยให้ สอดคล้ องกับบริ บทที&
เปลี&ยนไป ดังนันมหาวิ
0
ทยาลัยกําหนดกลไกในการติดตามประเมินผลแผนการดําเนินงานดังนี 0
• การประเมินผลการดําเนินงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์ จะดําเนินการประเมินผลแผนการ
ดําเนินงานทุกๆ 6 เดือน เพื&อติดตามผลการดําเนินงาน โดยส่งรายผลการดําเนินงานทุกภาค
การศึกษาให้ กบั สํานักประกันคุณภาพการศึกษา
• การประเมินแผนการดําเนินงานและตัวชีว7 ัด ศูนย์คอมพิวเตอร์ จะมีการประเมินแผนการ
ดําเนินงาน และตัวชี 0วัด เพื&อประเมินผลสัมฤทธิUการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในแต่ละปี
โดยส่งรายผลการดําเนินงานให้ กบั สํานักประกันคุณภาพการศึกษาเพื&อนําเสนอต่อคณะ
ผู้บริ หารมหาวิทยาลัยต่อไป
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ภาคผนวก
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การวิเคราะห์ ความสอดคล้ องระหว่ างแผนกลยุทธ์ กับปรั ชญา ปณิธาน และนโยบายมหาวิทยาลัยเกริก
ปรั ชญา
วิชฺชา
จรณ
สมฺปนฺโน
ความรู้ ทาํ
ให้ องอาจ

ปณิธาน
มหาวิทยาลัย
เกริ กมุง่ ผลิต
บัณฑิตที&มี
คุณภาพ มี
ความรู้
ความสามารถที&
จะออกไป
ประกอบอาชีพได้
อย่างเต็มภาคภูมิ
รวมทังยึ
0 ดมัน& ใน
คุณธรรม
จริ ยธรรม และ
ความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและ
สังคมโดยรวม

นโยบายของมหาวิทยาลัยเกริก
นโยบายด้ านการเรี ยนการสอน
• พัฒนาหลักสูตรให้ มีคณ
ุ ภาพและ
มาตรฐานระดับสากล สอดคล้ อง
กับระบบการศึกษาทังในปั
0 จจุบนั
และอนาคต
• พัฒนาระบบการจัดการเรี ยนการ
สอนให้ ได้ มาตรฐานระดับอุดมศึกษา
เพื&อผลิตบัณฑิตให้ มีคณ
ุ ภาพ
• สร้ างเครื อค่ายความร่ วมมือทาง
วิชาการกับหน่วยงานอื&นทังในและ
0
ต่างประเทศ เพื&อยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสูป่ ระชาคมอาเซียน
• บูรณาการทักษะ
ภาษาต่างประเทศและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื&อพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตเข้ าสูก่ ารแข่งขันใน
ระดับชาติและนานาชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ ท( ี 1 : พัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตให้ มีศักยภาพสูงสุด
กลยุทธ์
1.1 พัฒนาหลักสูตรให้ มีคณ
ุ ภาพระดับ
สากล
1.2 พัฒนาหลักสูตรใหม่เพื&อรองรับ
การศึกษาระดับภูมิภาคอาเซียนและ
ระดับนานาชาติ
1.3 ส่งเสริ มและพัฒนาระบบการเรี ยน
การสอนแบบบูรณาการโดยเน้ นผู้เรี ยน
เป็ นสําคัญ
1.4 พัฒนาบุคลากรสายอาจารย์ให้ มี
สมรรถนะสากล
1.5 ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
กับการจัดการเรี ยนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ

การวิเคราะห์
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ วิเคราะห์ความสอดคล้ อง
ระหว่างแผนกลยุทธ์กบั ปรัชญา ปณิธาน และ
นโยบายมหาวิทยาลัยด้ านการเรี ยนการสอน
พบว่ามีความสอดคล้ องกัน เนื&องจากมีแผนกล
ยุทธ์ด้านการพัฒนาโครงสร้ างพื 0นฐานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริ มและพัฒนา
โครงสร้ างพื 0นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยให้ มีศกั ยภาพสามารถรองรับภารกิจ
ทังทางด้
0
านการบริ หาร การเรี ยนการสอน การวิจยั
และการให้ บริ การวิชาการแก่สงั คม รวมถึงแผนกล
ยุทธ์กลยุทธ์ ด้านการสนับสนุนการเรี ยนการสอน
และการวิจยั ส่งเสริ มและพัฒนาศูนย์กลางแห่ง
การเรี ยนรู้ โดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี
ศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
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• พัฒนาคุณภาพอาจารย์ให้ มี
สมรรถนะสากลพร้ อมเข้ าสู่
ประชาคมอาเซียน

ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์

การวิเคราะห์

นโยบายด้ านการวิจัย
• สนับสนุนการสร้ างผลงานวิจย
ั
และผลงานวิชาการให้ มีคณ
ุ ภาพ
ทางวิชาการในระดับสากล
• ส่งเสริ มให้ มีการบูรณาการการ
เรี ยนการสอน การวิจยั และการ
บริ การวิชาการแก่สงั คม
• เร่ งพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้ าน
การวิจยั ให้ มีศกั ยภาพในระดับ
สากล

ยุทธศาสตร์ ท( ี 2 พัฒนาระบบบริ หาร
จัดการวิจยั และนักวิจยั ที&มีคณ
ุ ภาพ
กลยุทธ์
2.1 สนับสนุนให้ คณะวิชาและศูนย์
ส่งเสริ มวิจยั และผลิตตํารา ยกระดับ
มาตรฐานงานวิจยั และผลงานทาง
วิชาการให้ มีคณ
ุ ภาพให้ สามารถนําไปใช้
ประโยชน์และเป็ นที&ยอมรับในวงวิชาการ
2.2 พัฒนาบุคลากรด้ านการวิจยั ให้ มี
ศักยภาพสูงและมีจริ ยธรรมในการทําวิจยั
2.3 พัฒนาระบบฐานข้ อมูลและ
สารสนเทศเพื&อการวิจยั และเผยแพร่
งานวิจยั สูส่ ากล

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ วางแผนกลยุทธ์ที&มีความ
สอดคล้ องกับนโยบายด้ านการวิจยั โดยมีแผนกล
ยุทธ์ด้านการสนับสนุนการเรี ยนการสอนและการ
วิจยั เพื&อส่งเสริ มและสนับสนุนด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื&อเป็ นเครื& องมือในการศึกษาค้ นคว้ า
และวิจยั ของบุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัย
โดยส่งเสริ มและสนับสนุนด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื&อการจัดการเรี ยนการสอนทังใน
0
ระบบการเรี ยนปกติในชันเรี
0 ยนและการเรี ยนการ
สอนทางไกล

58

ปรั ชญา

ปณิธาน

นโยบายของมหาวิทยาลัยเกริก
นโยบายด้ านการบริการวิชาการ
แก่ สังคม
• ส่งเสริ มการบริ การวิชาการที&
ทันสมัยเป็ นประโยชน์ตอ่ ชุมชุน
สังคม ประเทศชาติและอาเซียน
• ส่งเสริ มให้ บค
ุ ลากร และ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ให้ บริ การวิชาการและวิชาชีพใน
ระดับชาติและนานาชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ ท( ี 3 พัฒนาระบบบริ การ
วิชาการที&ตอบสนองความต้ องการของ
สังคม
กลยุทธ์
3.1 ส่งเสริ มงานวิชาการที&สอดคล้ องกับ
ความต้ องการของชุมชน สังคม
ประเทศชาติ และภูมิภาคอาเซียน
3.2 สนับสนุนให้ บคุ ลากรและนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยมีสว่ นร่วมในการ
บริ การวิชาการแก่สงั คมในระดับชาติ
หรื อนานาชาติ

การวิเคราะห์
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ วางแผนกลยุทธ์ที&มีความ
สอดคล้ องกับนโยบายด้ านการบริ การวิชาการแก่
สังคม โดยมีแผนกลยุทธ์ ด้านการบริ การวิชาการ
ส่งเสริ มและพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื&อสร้ างสรรค์สงั คมแห่งการเรี ยนรู้
ส่งเสริ มและพัฒนาศักยภาพของนิสิตและบุคลากร
ในการให้ บริ การวิชาการและการเผยแพร่ความรู้
ตามความต้ องการของสังคม ด้ านบริ การวิชาการ
กับหน่วยงานทังภาครั
0
ฐ เอกชนในระดับชาติหรื อ
นานาชาติเพื&อพัฒนามหาวิทยาลัยให้ เป็ นสังคม
แห่งการเรี ยนรู้
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นโยบายด้ านการบริหารจัดการ
• พัฒนาระบบบริ หารจัดการ
มหาวิทยาลัยให้ มีประสิทธิภาพยึด
หลักธรรมาภิบาล
• พัฒนาระบบบริ หารงานบุคล
คลและส่งเสริ มให้ มีการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทุกระดับรองรับ
การเปิ ดเสรี ทางการศึกษา
• เพิ&มประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศเพื&อการบริ หารจัดการให้
สามารถสนับสนุนกระบวนการ
บริ หารจัดการทุกภารกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ ท( ี 6 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีและสารสนเทศในการบริ หาร
จัดการที&ทนั สมัย
กลยุทธ์
6.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้ มีประสิทธิภาพ เอื 0อต่อการปฏิบตั ิ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย
6.2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ มี
ความรู้ ความสามารถด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศและทันต่อการเปลี&ยนแปลง
6.3 พัฒนาระบบห้ องสมุดของ
มหาวิทยาลัยให้ เป็ นศูนย์กลางบริ การ
ความรู้ที&ทนั สมัยและมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ ท( ี 7 พัฒนาระบบการ
สื&อสารองค์กร ภาพลักษณ์ การ
ประชาสัมพันธ์และการตลาด
กลยุทธ์
7.1 พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์และ
ระบบการสื&อสารองค์กรให้ มี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุก
กลุม่ เป้าหมาย
7.2 พัฒนาเครื อข่ายความร่ วมมือ
ระหว่างศิษย์เก่าและมหาวิทยาลัยให้ มี
ความเข้ มแข็ง

การวิเคราะห์
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ วางแผนกลยุทธ์ที&มีความ
สอดคล้ องกับนโยบายด้ านการบริ การวิชาการแก่
สังคม โดยมีแผนกลยุทธ์ ด้านการบริ หาร ปรับปรุง
และพัฒนาระบบบริ หารและโครงสร้ างขององค์กร
ให้ มีประสิทธิภาพ สามารถใช้ ทรัพยากรให้ เกิด
ประโยชน์สงู สุด มีคณ
ุ ภาพ และมีความเหมาะสม
ในการดําเนินงานตามพันธกิจ รวมถึงปรับระเบียบ
กฎ รวมทังแนวปฏิ
0
บตั ภิ ายในองค์กรเพื&อ
ประสิทธิภาพและความคล่องตัวของการบริ หาร
จัดการ และการพัฒนาระบบและกลไกเพื&อให้ การ
บริ หารและจัดการเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีที&ทนั สมัยและเหมาะสม
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ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ ท( ี 8 พัฒนาระบบบริ หาร
จัดการมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์
8.1 พัฒนาระบบบริ หารให้ มี
ประสิทธิภาพภายใต้ หลักธรรมาภิบาล
(Good Governance)
8.2 เพิ&มศักยภาพบุคลากรทุกระดับ
รองรับการเปลี&ยนแปลงภายใต้ กรอบ
แนวคิดองค์กรแห่งการเรี ยนรู้
(Learning Organization)
8.3 มีระบบการงบประมาณการเงิน
แบบมุง่ เน้ นผลงานนําไปสูก่ ารรายงาน
การตรวจสอบและการประเมินอย่างมี
ประสิทธิภาพ
8.4 ปรับปรุงระบบการจัดการด้ าน
กายภาพและสิ&งแวดล้ อมภายใน
มหาวิทยาลัยให้ เอื 0อต่อการเรี ยนรู้และ
เสริ มสร้ างภาพลักษณ์ที&ดีของ
มหาวิทยาลัย
นโยบายด้ านการประกันคุณภาพ ยุทธศาสตร์ ท( ี 9 พัฒนาระบบประกัน
• พัฒนาระบบและกลไกในการ
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื&อง

การวิเคราะห์

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ วางแผนกลยุทธ์ที&มีความ
สอดคล้ องกับนโยบายด้ านการบริ การวิชาการแก่
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ประกันคุณภาพการศึกษาให้
สอดคล้ องกับมาตรฐานของ
อุดมศึกษาไทยและมาตรฐานสากล
• มหาวิทยาลัยเกริ กจะจัดให้ มี
ระบบการตรวจติดตามภายใน ที&มี
กรอบและมาตรฐานการดําเนินการที&
เปิ ดเผย และเตรี ยมพร้ อมที&จะรับ
การประเมินตรวจสอบจากภายนอก
โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในการที&จะ
รับรองเพื&อเป็ นการยืนยันในคุณภาพ
• มหาวิทยาลัยเกริ กจะสนับสนุน
ให้ มีการสร้ างระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาแก่อาจารย์และ
บุคลากรในทุกคณะ / สํานัก / ศูนย์
/ สถาบัน

ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์
กลยุทธ์
9.1 พัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาให้ มีมาตรฐานใน
ระดับสากล
9.2 พัฒนานักศึกษาและบุคคลากรด้ าน
การศึกษาให้ มีความรู้เรื& องการประกัน
คุณภาพการศึกษาในระดับสากล
9.3 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้ าน
การประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยทังภายในและภายนอก
0
สถาบัน
9.4 พัฒนาเครื อข่ายการประกัน
คุณภาพการศึกษาทังภายในประเทศ
0
หรื อภูมิภาคอาเซียน

การวิเคราะห์
สังคม โดยมีแผนกลยุทธ์ ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื&อปรับปรุงพัฒนากระบวนการทํางาน
ของศูนย์คอมพิวเตอร์ ให้ บรรลุ ปณิธาน
วัตถุประสงค์ของศูนย์คอมพิวเตอร์ และพัฒนาการ
บริ การให้ ผ้ รู ับบริ การมีความพึงพอใจสูงที&สดุ
เพื&อให้ มีข้อมูลสําหรับการพัฒนาคุณภาพงาน
บริ การของศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็ นการพัฒนา
กระบวนการทํางานของศูนย์คอมพิวเตอร์ ให้ บรรลุ
ปณิธาน วัตถุประสงค์ของศูนย์คอมพิวเตอร์
รวมถึงพัฒนากระบวนการทํางานของศูนย์
คอมพิวเตอร์ ให้ มีลกั ษณะโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ จากทังองค์
0 กรภายนอกและองค์กร
ภายในมหาวิทยาลัย

สรุ ป
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ วิเคราะห์ความสอดคล้ องระหว่างแผนกลยุทธ์ กบั ปรัชญา ปณิธาน และนโยบายมหาวิทยาลัย ปรากฏว่าศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ กําหนดแผน
กลยุทธ์สอดคล้ องกับปรัชญา ปณิธาน และนโยบายของมหาวิทยาลัยอย่างมีบรู ณาการนําไปสูท่ ิศทางเดียวกันเพื&อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดในการพัฒนามหาวิทยาลัย
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การวิเคราะห์ ความสอดคล้ องระหว่ างแผนกลยุทธ์ กับแผนการดําเนินงาน ประจําปี การศึกษา 2558
แผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยเกริก
ประจําปี การศึกษา 2558
ยุทธศาสตร์ ท( ี 6 พัฒนาระบบเทคโนโลยีและ
สารสนเทศในการบริ หารจัดการที&ทนั สมัย
กลยุทธ์
6.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ มี
ประสิทธิภาพ เอื 0อต่อการปฏิบตั ภิ ารกิจของ
มหาวิทยาลัย

แผนกลยุทธ์
ศูนย์ คอมพิวเตอร์
ประจําปี การศึกษา 2558
ด้ านการพัฒนาโครงสร้ างพืน7 ฐาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
นโยบายหลัก
ส่งเสริ มและพัฒนาโครงสร้ างพื 0นฐาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยให้ มีศกั ยภาพสามารถรองรับ
ภารกิจทังทางด้
0
านการบริ หาร การเรี ยน
การสอน การวิจยั และการให้ บริ การ
วิชาการแก่สงั คม
นโยบายรอง
1. ส่งเสริ มและสนับสนุนการพัฒนา
และการดําเนินงานด้ านระบบเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ และเครื อข่ายสําหรับงาน
ด้ านการบริ หาร การเรี ยนการสอน และ
การวิจยั ต่าง ๆ ของหน่วยงานและของ
มหาวิทยาลัยโดยรวม

แผนการดําเนินงาน ประจําปี การศึกษา 2558
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ จดั ทําแผนการดําเนินงานที&สอดกับแผนกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัย และแผนกลยุทธ์ของศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื&อพัฒนา
โครงสร้ างพื 0นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้ มี
ศักยภาพสามารถรองรับภารกิจทังทางด้
0
านการบริ หาร การเรี ยนการ
สอน การวิจยั และการให้ บริ การวิชาการแก่สงั คม ซึง& จํานวนโครงการ
ในแผนการดําเนินงานประจําปี การศึกษา 2558 ที&สอดคล้ องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที& 6 มีจํานวนโครงการ 6 โครงการ
งบประมาณ 1,598,900 บาท
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2. ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ มีการจัด
ดําเนินการด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภายในมหาวิทยาลัยอย่างเหมาะสม และ
มีการใช้ ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่าและ
มีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริ มให้ มีการประสานงานด้ าน
การใช้ บริ การระบบคอมพิวเตอร์ และ
เครื อข่ายของหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย
4. สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรผู้ทํา
หน้ าที&กํากับดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และ
เครื อข่ายให้ มีความรู้ ความสามารถพร้ อม
รับการเปลี&ยนแปลงทางด้ านเทคโนโลยี
5. ส่งเสริ มให้ มีการประสานงานและ
แลกเปลี&ยนความรู้และประสบการณ์ด้าน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเครื อข่าย
ร่วมกับองค์กรภายนอกทังภาครั
0
ฐและ
เอกชน
6. ส่งเสริ มให้ เกิดการพัฒนาแนว
ปฏิบตั ทิ ี&ดีในด้ านการมีการใช้ ระบบ
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คอมพิวเตอร์ และเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
การวิเคราะห์ ความสอดคล้ อง
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปี ภายใต้ แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเกริ ก ฉบับที& 5 (พ.ศ.2555-2559) และแผนกลยุทธ์ของ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ปี การศึกษา 2558 ซึง& ได้ วางกลยุทธ์โดยมีเป้าหมายมุง่ พัฒนาส่งเสริ มและพัฒนาโครงสร้ างพื 0นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
ให้ มีศกั ยภาพสามารถรองรับภารกิจทังทางด้
0
านการบริ หาร การเรี ยนการสอน การวิจยั และการให้ บริ การวิชาการแก่สงั คม จากการพิจารณาสอดคล้ องระหว่าง
แผนกลยุทธ์ แผนการดําเนินงาน กับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยพบว่ามีความสอดคล้ องกัน เนื&องจากมหาวิทยาลัยสามารถดําเนินงานตามพันธกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 4 ด้ าน คือ การผลิตบัณฑิต วิจยั บริ การวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ

แผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยเกริก
ประจําปี การศึกษา 2558
ยุทธศาสตร์ ท( ี 8 พัฒนาระบบบริ หารจัดการ
มหาวิทยาลัย
กลยุทธ์
8.4 ปรับปรุงระบบการจัดการด้ านกายภาพ
และสิ&งแวดล้ อมภายในมหาวิทยาลัยให้ เอื 0อต่อ
การเรี ยนรู้ และเสริ มสร้ างภาพลักษณ์ที&ดีของ
มหาวิทยาลัย

แผนกลยุทธ์
ศูนย์ คอมพิวเตอร์
ประจําปี การศึกษา 2558
ด้ า นการสนั บ สนุ นการเรี ยนการสอน
และการวิจัย
นโยบายหลัก
ส่งเสริ มและพัฒนาศูนย์ กลางแห่งการ
เรี ยนรู้ โดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี
ศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
นโยบายรอง
1.
ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ด้ าน

แผนการดําเนินงาน ประจําปี การศึกษา 2558
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ จดั ทําแผนการดําเนินงานที&สอดกับแผนกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัย และแผนกลยุทธ์ของศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื&อ
ปรับปรุงห้ องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ ให้ เอื 0อต่อการเรี ยนรู้ และมี
ศักยภาพสามารถรองรับภารกิจทังทางด้
0
านการบริ หาร การเรี ยนการ
สอน การวิจยั และการให้ บริ การวิชาการแก่สงั คม และ ซึ&งจํานวน
โครงการในแผนการดําเนินงานประจําปี การศึกษา 2558 ที&
สอดคล้ องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ที& 8 มีจํานวนโครงการ 1
โครงการ งบประมาณ 665,000 บาท
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เทคโนโลยีสารสนเทศเพื&อเป็ นเครื& องมือใน
การศึกษาค้ นคว้ า และวิ จัย ของบุคลากร
และนิสิตของมหาวิทยาลัย
2.
ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื&อการจัดการเรี ยน
การสอนทัง0 ในระบบการเรี ยนปกติในชัน0
เรี ยนและการเรี ยนการสอนทางไกล
3. ส่งเสริ มให้ เกิดการพัฒนาระบบการ
เรี ยนการสอนแบบผสมผสาน (Hybrid
Education)
4. ส่งเสริ มการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื& อการพัฒ นาคุณ ภาพของบัณ ฑิ ตให้ มี
ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์
การติดต่อสื& อสารการตัดสินใจเชิงคุณค่า
และการเรี ยนรู้สิ&งใหม่
5. ส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น การใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศเพื& อการจัดทํ าและ
เผยแพร่ ผ ลงานวิ จัยของคณาจารย์ แ ละ
บุ ค ลากรสู่ ส าธารณชนทั ง0 ในและนอก
ประเทศ
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6. ส่งเสริ มการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื&อให้ เอื 0อต่อการจัดการศึกษาแบบตลอด
ชีพ
ด้ านการพั ฒ นาโครงสร้ างพื น7 ฐาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่งเสริ มและพัฒนาโครงสร้ าง
พื 0นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยให้ มีศกั ยภาพสามารถรองรับ
ภารกิจทังทางด้
0
านการบริ หาร การเรี ยน
การสอน การวิจยั และการให้ บริ การ
วิชาการแก่สงั คม
การวิเคราะห์ ความสอดคล้ อง
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปี ภายใต้ แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเกริ ก ฉบับที& 5 (พ.ศ.2555-2559) และแผนกลยุทธ์ของ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ปี การศึกษา 2558 ซึง& ได้ วางกลยุทธ์โดยมีเป้าหมายเพื&อปรับปรุงห้ องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ ให้ เอื 0อต่อการเรี ยนรู้ และมีศกั ยภาพสามารถรองรับ
ภารกิจทังทางด้
0
านการบริ หาร การเรี ยนการสอน การวิจยั และการให้ บริ การวิชาการแก่สงั คม จากการพิจารณาสอดคล้ องระหว่างแผนกลยุทธ์ แผนการ
ดําเนินงาน กับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยพบว่ามีความสอดคล้ องกัน เนื&องจากมหาวิทยาลัยสามารถดําเนินงานตามพันธกิจด้ านการผลิตบัณฑิต วิจยั บริ การ
วิชาการ อย่างมีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพมากขึ 0น จากการดําเนินโครงการดังกล่าว
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