แผนพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information System Plan)

งานศูนย์ ข้อมูลสารสนเทศ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2556 - 2561

แผนพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานศู นย์ ข้อมูลสารสนเทศ

ปั จจุบนั หน่ วยงานต่างๆได้นาระบบสารสนเทศมาใช้ในองค์กรกันอย่างแพร่ หลาย เพื่อให้การปฏิ บตั ิงาน
สามารถดาเนินการได้ทนั ต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่ งจาเป็ นต้องอาศัยเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลที่มีอยูม่ ากมายให้เป็ นระบบ เพื่อให้หน่วยงานหรื อผูใ้ ช้บริ การสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสาร
เทศได้อย่างรวดเร็ ว ไม่มีขอ้ จากัดทางด้านเวลา ดังนั้นในการพัฒนาการบริ หารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ
ด้วยการนาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศเข้ามาประยุก ต์ใ ช้เพื่อปรั บปรุ งระบบงานให้มี ประสิ ทธิ ภาพ มี
ความถูกต้อง รวดเร็ ว อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการจัดการและการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารนั้นจึงเป็ นสิ่ งจาเป็ น
สาหรับพัฒนาองค์กรอย่างยัง่ ยืน
สานักงานตรวจสอบภายใน ในฐานนะหน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบทางด้านตรวจสอบการ
ทางานของสานักงาน กองต่าง ๆ ของวิท ยาลัย ได้เล็ง เห็ นความส าคัญในการส่ งเสริ มการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริ หารจัดการองค์กรสมัยใหม่ โดยมุ่งเน้นการใช้ระบบสารสนเทศที่มีมาตรฐาน และ
รวดเร็ วในการใช้งาน ตลอดจนการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่มีอยูม่ าวิเคราะห์และเปรี ยบเทียบผลข้อมูลที่
ได้เพื่อนามาประกอบการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารและกาหนดแนวทางในการปฏิบตั ิงานให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ
ในการปฏิบตั ิงานต่อไป
วิสัยทัศน์
งานศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศ เป็ นหน่วยงานที่มีการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยนาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อวิทยาลัย
พันธกิจ
1. พัฒนาและนาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัยมาใช้ในการบริ หารจัดการ
2. พัฒนาและนาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการติดต่อสื่ อสารที่ทนั สมัยมาใช้ในการให้บริ การอย่าง
มีคุณภาพ
เป้าหมาย
1.
2.
3.
4.

พัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพศรี บุญเรื อง ให้มีความรู้และทักษะในการพัฒนา เทคโนโลยี
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารจัดการ
พัฒนาผูใ้ ห้บริ การให้มีทกั ษะรองรับเทคโนโลยีการบริ การสมัยใหม่
พัฒนาระบบงานบริ การให้ได้มาตรฐาน

วัตถุประสงค์
1. พัฒ นาระบบฐานข้อ มู ล ของหน่ ว ยงานให้ไ ด้ม าตรฐาน สามารถเชื่ อ มโยงข้อ มู ล กับ หน่ ว ยงาน
ภายในมวิทยาลัยฯ ได้อย่างทัว่ ถึง
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุ นการตัดสิ นใจ ทั้งด้านการบริ หาร งบประมาณ การประกัน
คุณภาพ
3. จัดเครื่ องคอมพิ วเตอร์ พ ร้ อมอุ ปกรณ์ และซอฟต์แวร์ ส าหรั บ การปฏิ บ ตั ิ ง านอย่า งเหมาะสมและ
พอเพียง และมีระบบรักษาความปลอดภัยที่มนั่ คง
4. พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้เกิดความรู ้ทกั ษะในการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อสามารถนาความรู ้ไป
ใช้ในการปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
สถานภาพด้ านระบบสารสนเทศ สานักงานตรวจสอบภายใน
องค์ ประกอบหลัก/ตัวแปร
จุดแข็ง/ข้ อได้ เปรียบ
จุดอ่ อน/ปัญหา
ปัจจัยด้านอุปกรณ์
1.มีการจัดหาอุปกรณ์(Hardware)อย่าง 1.ขาดการวางแผน การบูรณาการการ
ต่อเนื่อง
ใช้ทรัพยากรด้านอุปกรณ์ของ
หน่วยงานให้สามารถใช้ประโยชน์
ได้อย่างสู งสุ ดและประหยัด
งบประมาณ
ปัจจัยด้านซอฟแวร์
1.สานักงานตรวจสอบภายในมีการนา 1.ขาดการพัฒนาทักษะและความรู้
โปรแกรม Microsoft office และเว็บ ของบุคลากรในการใช้งานซอฟแวร์
แอพพลิเคชันมาช่วยในการปฏิบตั ิงาน ประยุกต์บางโปรแกรม
ปั จจัยด้านเครื อข่าย
1.มีระบบเครื อข่ายที่สามารถเชื่อมต่อ 1.ระบบอินเตอร์ เน็ตสู ญหายเป็ น
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อินเตอร์เน็ต และการใช้ระบบ
บางครั้งทาให้การรับส่ งข้อมูลกับ
อินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัย
หน่วยงานภายนอกไม่ทนั เวลา
ปัจจัยด้านบุคลากร

1.ผูบ้ ริ หารมีวสิ ัยทัศน์ให้ความสาคัญ
สนับสนุนการส่ งเสริ มการนา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
พัฒนากองนโยบายและแผน
2.บุคลากรส่ วนใหญ่มีความรู ้พ้นื ฐาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับ

1.ผูบ้ ริ หารต้องรับผิดชอบงานหลาย
ส่ วนทาให้มีเวลาในการบริ หารงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้ไม่
เต็มที่
2.บุคลากรบางส่ วนขาดทักษะและ
ทัศนคติที่ดีต่อการใช้งานเทคโนโลยี

ใช้งานได้
3.บุคลากรสามารถใช้ e-mail และ
internet ในการประสานงานได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ

สารสนเทศ
3.บุคลากรขาดการได้รับการ
ฝึ กอบรมและพัฒนาความรู้ดา้ น
สารสนเทศอย่างสม่าเสมอ

ความสั มพันธ์ ระหว่ างระบบสารสนเทศทีน่ าเสนอใหม่ กับระบบสารสนเทศทีม่ ีอยู่ในปัจจุบัน
ตัวแปร
Hardware
(ด้านอุปกรณ์)

ระบบเก่า
1.การจัดหาอุปกรณ์ (Hardware)ไม่ตรง
ความต้องการ

Software
(ด้านซอฟท์แวร์)

1.มีซอฟแวร์สาเร็ จรู ปสาหรับใช้เป็ น
ฐานข้อมูลเช่น excel เป็ นต้น แต่ขาดการ
นามาใช้ประโยชน์อย่างจริ งจัง

Peoplewear
(ด้านบุคลากร)

1.บุคลากรบางส่ วนขาดความมัน่ ใจการ
ใช้เทคโนโลยี
2.บุคลากรขากการรวบรวม วิเคราะห์
สรุ ปข้อมูลในส่ วนงานที่รับผิดชอบและ
ป้ อนเข้าสู่ ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

ระบบใหม่
1.สารวจความต้องการในการ
ปรับปรุ งอุปกรณ์ให้มีความทันสมัย
2.มีการตรวจบารุ งอุปกรณ์อย่าง
ต่อเนื่อง
1.นาซอฟแวร์ ที่มีอยูม่ าประยุกต์ใน
แต่ละงาน
2.จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศ
ของหน่วยงานให้เชื่อมต่อเข้ากับ
ระบบฐานข้อมูลมหาวิทยาลัย
3.มีการนาระบบ e-mail มา
ประยุกต์ใช้ในการส่ งงานระหว่าง
ภายในและภายนอกเพื่อลดขั้นตอน
ในการปฏิบตั ิงานและประหยัด
ทรัพยากร
4.มีการบริ หารจัดการเนื้อหาของ
สารสนเทศที่นาเสนอบนเว็บไซต์
ให้ทนั สมัยตลอดเวลา
1.พัฒนาทักษะและความรู ้ให้กบั
เจ้าหน้าที่ในการใช้งานซอฟแวร์
และปลูกฝังให้เล็งเห็นถึง
ความสาคัญของระบบฐานข้อมูล
2.บุคลากรที่ปฏิบตั ิหน้าที่ในแต่ละ
งานจะได้รับการฝึ กอบรมความรู่

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.นาข้อมูลส่ วนงานต่างๆมา
รวบรวมวิเคราะห์สรุ ป และ
ป้ อนเข้าสู่ ฐานข้อมูลที่จดั ทาขึ้น
วิทยาลัยการอาชี พศรีบุญเรือง แผนกลยุทธ์ และแผนระบบสารสนเทศ งานศูนย์ ข้อมูลความเชื่ อมโยง
ระหว่ างยุทธศาสตร์
ชื่อระบบงาน
ระบบบริ การ
ฐานข้อมูล
สารสนเทศ
ระบบบริ หาร
ทรัพยากร

ชนิดระบบ
สารสนเทศ
ด้านการบริ หาร
จัดการ
ด้านการบริ หาร
จัดการ

ยุทธศาสตร์ ระบบ
ยุทธศาสตร์ กอง
สารสนเทศ
นโยบายและแผน
ระบบ SMIS
พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลให้มี
ประสิ ทธิภาพ
ระบบ SMIS
พัฒนาระบบการ
บริ หารจัดการอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ ม
วิทยาลัย
การบริ หารงานที่มี
คุณภาพ
การพัฒนาบุคลากร

แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ งานศูนย์ ข้อมูล ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2556 - 2561
แผนการจัดทา
ม.ค ก.พ มี.ค
1. ประชุ มร่ วมกันจัดทาแผนระบบสารสนเทศและแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาระบบ
สารสนเทศงานศูนย์ขอ้ มูล
2. อบรมความรู้เรื่ องระบบสารสนเทศเพื่อนามาจัดทาสารสนเทศของวิทยาลัย
3. จัดทาแผนระบบสารสนเทศ
4. ประชุมเพื่อเลือกรู ปแบบหน้าเว็บไซด์ของวิทยาลัย
5. รวบรวมข้อมูล เพื่อนามาจัดทาเว็บไซด์ของงานศูนย์ขอ้ มูล
6. อัพเดทเว็บไซด์ของวิทยาลัย
7. นาข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับงานศูนย์ขอ้ มูลที่ ลงเว็บไซด์
8. ประเมินความพึงพอใจด้านสารสนเทศของวิทยาลัย
9. ประชุ ม สรุ ป ผลการประเมิ นความพึ ง พอใจด้านสารสนเทศ เพื่ อหาแนวทาง
ปรับปรุ งแก้ไขงานศูนย์ขอ้ มูล
10. ดาเนินการปรับปรุ งแก้ไข ตามข้อเสนอแนะ

2556 - 2561
เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

งบประมาณ
ใช้งบประมาณสาหรับการดาเนินการตามแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ ทั้งงบประมาณแผ่นดินและ
งบประมาณผลประโยชน์ของงานศูนย์ขอ้ มูล ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ
แนวทางการดาเนิ นกิจกรรมระบบสารสนเทศ
1. สนับสนุนให้ผบู้ ริ หารใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารและการตัดสิ นใจในการบริ หารและ
การตัดสิ นใจในเรื่ องที่เป็ นพันธกิจของกองนโยบายและแผนได้อย่างถูกต้อง
2. ส่ งเสริ มให้บุคลากรสายสนับสนุ นเล็งเห็ นถึ งความสาคัญของระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร
และการตัดสิ นใจ
3. ดาเนิ น การจัด การความรู้ (Knowledge Management) เพื่ อพัฒ นาบุ ค ลากรด้า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยตามความต้องการของบุคลากร
4. พัฒนา ส่ งเสริ มบุคลากรสายสนับสนุ นให้มีความสามารถในการรวบรวม วิเคราะห์สรุ ปข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพ และป้ อนเข้าสู่ ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง
5. ส่ ง เสริ มให้ บุ ค ลากรเข้า ร่ ว มอมรบสั ม มนาเพื่ อ พัฒ นาความรู ้ ส ร้ า งทัก ษาด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่ทาเป็ นต่อการปฏิบตั ิงาน อย่างต่อเนื่อง
6. จัดทาระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารและการตัดสิ นใจครอบคลุ มทุ กพันธกิ จของกอง และ
สอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน
การนาแผนสารสนเทศของสานักงานตรวจสอบภายในสู่ การปฏิบัติ
การนาแผนระบบสารสนเทศไปดาเนิ นการให้บรรลุเป้ าหมายที่กาหนดถือเป็ นขั้นตอนสาคัญซึ่ งต้อง
เกิ ดจากความร่ วมมื อจากทุ ก ส่ วนงานและบุ ค ลากรทุ ก คนในส านัก งานตรวจสอบภายใน ดัง นั้นเพื่ อให้
แผนพัฒนาระบบสารสนเทศมีความสอดคล้องกันในระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิ บตั ิการ ตลอดจนมีแนว
ทางการดาเนินงานที่สนับสนุนซึ่ งกันและกัน ควรดาเนินการดังนี้
1. มี การแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ และนโยบายการจัดทาระบบ
สารสนเทศเพื่ อ การบริ หารและการตัด สิ นใจของส านัก งานตรวจสอบภายในเพื่ อ ท าหน้า ที่ ก ากับ ดู แ ล
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับส่ งเสริ มและพัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยงาน เพ่อให้เกิดผลในทางปฏิบตั ิ
2. เจ้าหน้าที่ บุคลากร ทาหน้าที่ในการนานโยบายที่เกี่ยวข้องกับการส่ งเสริ มและพัฒนาระบบ
สารสนเทศไปปฏิบตั ิรวมทั้งติดตามความก้าวหน้า และนาเสนอข้อแนะนา รวมทั้งปั ญหา อุปสรรคในการนา
นโยบายไปสู่ การปฏิบตั ิเสนอต่อในที่ประชุมคณะกรรมการสานักงานตรวจสอบภายใน

3. บุคลากรของสานักงานทุกคน จะต้องรับทราบนโยบายการพัฒนาระบบสารสนเทศและนาไป
ปฏิบตั ิในส่ วนที่ตนมีความเกี่ยวข้อง
แนวทางการติดตามประเมินผล
1. แต่ งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ ของสานัก งานตรวจสอบภายในท าหน้า ที่ กากับ
ติดตาม/รายงานการติดตามข้อมูลในระบบ เพื่อให้ระบบมีขอ้ มูลครบถ้ วน และสามารถรายงาน
ข้อมูลไปยังส่ วนงานที่เกี่ยวข้อง
2. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ระบบสารสนเทศเป็ นประจาอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง และนาผล
การประเมินมาใช้ในการจัดทาแผนปรับปรุ งสารสนเทศ
3. นาตัวชี้ วดั ในแผนระบบสารสนเทศไปกาหนดเป็ นส่ วนหนึ่ งในการประเมิ นการปฏิ บตั ิ ง านของ
บุคลากรตามรายบุคคล
4. ทุ กโครงการ/กิ จกรรม ที่ มีวตั ถุ ป ระสงค์ในการเพิ่ม ความรู ้ และทักษะการปฏิ บ ตั ิ งาน ด้า นระบบ
สารสนเทศควรกาหนดแนวทาง หรื อวิธีการติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ ของการฝึ กอบรมหรื อการ
พัฒนาและการติดตามผลการนาความรู้และทักษาไปใช้ภายหลัง 6-9 เดือน
การประเมินความรู้ค่าของระบบสารสนเทศของกองนโยบายและแผนสู่ การปฏิบัติ
กรณี การปฏิบตั ิตามแผนพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่ อง จะต้องมีการติดตามการประเมินผล
และนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุ งการดาเนินงานตามแผนพัฒนาระบบสารสนเทศเป็ นประจาทุกปี
คาดว่าจะทาให้บุคลากรสานักงานตรวจสอบภายในได้รับข้อมูลผลการดาเนิ นงานของทุกส่ วนงานได้อย่าง
ครบถ้วนและเป็ นปัจจุบนั และสามารถใช้เป็ นข้อมูลในการบริ หารและการตัดสิ นใจได้

