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 แผนปรับปรุงการดาํเนินงาน (Improvement Plan)  

 ประจาํปีการศึกษา 2561 

หน่วยงาน สาํนักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITS) วันท่ี 31 มกราคม 2562 

ข้อเสนอแนะ แผนดาํเนินงาน (Action Plan) 

สถานะ (โปรดกา X ในช่อง) ระยะเวลา  

(Time 

Frame) 

ผู้รับผิดชอบ 

(Responsible 

Person) 

ดําเนินการ

แล้ว 

อยูร่ะหวา่ง

ดําเนินการ 

ยงัไมไ่ด้

ดําเนินการ 

ภาพรวมข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงของหน่วยงานสนับสนุน       

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ IAAT 2017       

1. ควรสาํรวจความต้องการการใช้บริการท่ีสาํนกัฯ จดัให้ ให้

ครอบคลมุทกุกลุม่เปา้หมาย  

 

คณะกรรมการของสาํนกัฯ ประชมุและดําเนินการในการ 

1. ประเมินผลของแผนและการดําเนินงานท่ีได้ระบใุนแผน

ประจําปีและแผนกลยทุธ์ของสาํนกัฯ 

2. ประสานงานและสาํรวจความต้องการการบริการด้าน 

Information and Communication Technology จาก

หนว่ยงานตา่งๆ ภายในมหาวิทยาลยั และนกัศกึษาผา่น

ทางแบบสอบถาม 

 X  1 ก.พ. 2562 – 

31 มี.ค. 2562 

คณะกรรมการ

ของสาํนกัฯ 

2. นําเสนอบริการให้ตรงกบักลุม่เปา้หมาย  1. ปรับปรุงและพฒันางาน โดยจดัทําเป็นแผนกลยทุธ์ แผน

ประจําปี และการดําเนินงานของสาํนกัฯ 

 X  1 ก.พ. 2562 – 

31 มี.ค. 2562 

คณะกรรมการ

ของสาํนกัฯ 

ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน       

1. สาํนกัฯ ยงัขาดการบริหารองค์ความรู้อยา่งเป็นระบบ แม้วา่จะมี

แนวนโยบายจากผู้บริหารสาํนกัฯ ให้ทกุฝ่ายดําเนินการด้าน KM 

ของตนเอง แตย่งัไมไ่ด้ผลลพัธ์การดําเนินงานท่ีเป็นรูปธรรม 

คณะกรรมการของสาํนกัฯ ประชมุและดําเนินการในการ 

1. ทบทวนและประเมินผลการบริหารองค์ความรู้ของปี

การศกึษาท่ีผา่นมา 

2. กําหนดการบริหารองค์ความรู้อยา่งน้องปีละ 1 เร่ือง 
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ข้อเสนอแนะ แผนดาํเนินงาน (Action Plan) 

สถานะ (โปรดกา X ในช่อง) ระยะเวลา  

(Time 

Frame) 

ผู้รับผิดชอบ 

(Responsible 

Person) 

ดําเนินการ

แล้ว 

อยูร่ะหวา่ง

ดําเนินการ 

ยงัไมไ่ด้

ดําเนินการ 

2. สาํนกัฯ ได้ร่างนโยบาย และแผนกลยทุธ์ในกรอบ 5 ปีใหม ่ซึง่จะมี

ผลในปีการศกึษา 2562 ซึง่สาํนกัฯ ควรจะได้ทําความเข้าใจ

เก่ียวกบันโยบายและแผนกลยทุธ์ใหม ่ให้แก่เจ้าหน้าท่ีทกุฝ่ายของ

สาํนกัฯ รวมถึงการให้ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัความสาํคญัของ

งานด้านการประกนัคณุภาพ 

1. คณะกรรมการของสาํนกัฯ ประชมุและดําเนินการในการ

ปรับปรุงแผนกลยทุธ์ในกรอบ 5 ปี เพ่ือจดัทําแผน

งบประมาณโครงการและการดําเนินงานประจําปี 2562 

 X  1 ธ.ค. 2561 – 

31 มี.ค. 2562 

คณะกรรมการ

ของสาํนกัฯ 

       

องค์ประกอบที่ 1 กระบวนการพัฒนาแผน       

ตัวบ่งชีท้ี่  1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.5.1 (1) ระดับ

สถาบัน) 

      

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ IAAT 2017       

ไมม่ี       

ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน       

ไมม่ี       

       

องค์ประกอบที่ 2 การบริหารและการจัดการ       

ตัวบ่งชีท้ี่  2.1 ภาวะผู้นําของผู้บริหารหน่วยง่าน (สกอ. 5.1 (4) 

ระดับสถาบัน) 

      

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ IAAT 2017       

ไมม่ี       

ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน       
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ข้อเสนอแนะ แผนดาํเนินงาน (Action Plan) 

สถานะ (โปรดกา X ในช่อง) ระยะเวลา  

(Time 

Frame) 

ผู้รับผิดชอบ 

(Responsible 

Person) 

ดําเนินการ

แล้ว 

อยูร่ะหวา่ง

ดําเนินการ 

ยงัไมไ่ด้

ดําเนินการ 

ไม่มี       

       

ตัวบ่งชี ้2.2 ระบบงานภายใน       

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ IAAT 2017       

ไมม่ี       

ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน       

ไมม่ี       

       

ตัวบ่งชีท้ี่  2.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสนิใจ       

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ IAAT 2017       

ไมม่ี -      

ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน       

1. การพฒันาระบบสารสนเทศและบริการ (mobile) 1. สาํรวจความต้องการในการให้บริการสารสนเทศผา่นทาง 

Internet หรือ Web Application 

2. จดัทําแผนการพฒันาระบบสารสนเทศและบริการผา่นทาง 

Internet หรือ Web Application ในแผนงบประมาณ

โครงการและการดาํเนินงานประจําปี 2562 

 

 

X  1 ธ.ค. 2561 – 

31 เม.ย. 2562 

คณะกรรมการ 

QT2 และ 

หนว่ยงานการ

พฒันาระบบ

สารสนเทศ 
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ข้อเสนอแนะ แผนดาํเนินงาน (Action Plan) 

สถานะ (โปรดกา X ในช่อง) ระยะเวลา  

(Time 

Frame) 

ผู้รับผิดชอบ 

(Responsible 

Person) 

ดําเนินการ

แล้ว 

อยูร่ะหวา่ง

ดําเนินการ 

ยงัไมไ่ด้

ดําเนินการ 

ตัวบ่งชีท้ี่  2.4 การบริหารและพัฒนาบุคลากร (สกอ. 5.1 (6) 

ระดับสถาบัน) 

      

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ IAAT 2017       

ไมม่ี       

ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน       

1. สาํนกัฯ ควรกําหนดเปา้หมายให้ชดัเจนมากขึน้ และ ผลกัดนัให้มี

การดาํเนินการ ตามแผนพฒันาบคุลากรท่ีกําหนดไว้ ให้ได้ตาม

เปา้หมาย 

1. ทบทวนและประเมินผลการพฒันาบคุลากร 

2. จดัทําแผนพฒันาบคุลากรในแผนงบประมาณโครงการ

และการดาํเนินงานประจําปี 2562 

 X  1 ธ.ค. 2561 – 

31 เม.ย. 2562 

เลขานกุาร

สาํนกัฯ 

       

ตัวบ่งชีท้ี่  2.5 ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณสาํหรับ

หน่วยงานสนับสนุน 

      

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ IAAT 2017       

ไมม่ี -      

ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน       

1. สาํนกัฯ ปรับปรุงการเก็บรวบรวมข้อมลูและประเมินการใช้จา่ยด้าน

งานเบิกจา่ย แจ้งซอ่ม แจ้งเสยี แจ้งยมื อปุกรณ์ และชิน้สว่น ให้

ถกูต้อง และนําผลการประเมินมาใช้อยา่งมีประสทิธิภาพมากขึน้ 

1. รวบรวมข้อมลูและประเมินการใช้จ่ายด้านงานเบิกจ่าย 
แจ้งซอ่ม แจ้งเสยี แจ้งยืม อปุกรณ์ และชิน้สว่น 

2. จดัทําแผนงบประมาณโครงการและการดําเนินงาน

ประจําปี 2562 ให้เหมาะสมกบัการให้บริการ 

 X  1 ธ.ค. 2561 – 

31 เม.ย. 2562 

เลขานกุาร

สาํนกัฯ และ

ทกุหนว่ยงาน 
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ข้อเสนอแนะ แผนดาํเนินงาน (Action Plan) 

สถานะ (โปรดกา X ในช่อง) ระยะเวลา  

(Time 

Frame) 

ผู้รับผิดชอบ 

(Responsible 

Person) 

ดําเนินการ

แล้ว 

อยูร่ะหวา่ง

ดําเนินการ 

ยงัไมไ่ด้

ดําเนินการ 

ตัวบ่งชีท้ี่  2.6 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ. 5.1 (3) ระดับ

สถาบัน) 

      

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ IAAT 2017       

ไมม่ี -      

ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน       

1. สาํนกัฯ ควรพิจารณาความเสีย่งในการดําเนินงานอยูเ่สมอ รวมถงึ

ในแง่มมุอ่ืนๆ ท่ีอาจไมเ่ก่ียวข้องโดยตรงกบัระบบเครือขา่ย Data 

Center และ พรบ. คอมพิวเตอร์ ด้วย 

1. รวบรวมข้อมลูการดาํเนินการและประเมินการการให้บริการ

ท่ีก่อให้เกิดความเสืย่ง 

2. จดัทําแผนงบประมาณโครงการและการดําเนินงาน

ประจําปี 2562 เพ่ือบริหารความเสืย่ง 

 X  1 ธ.ค. 2561 – 

31 เม.ย. 2562 

คณะกรรมการ 

QT1 

       

2.7 การจัดการความรู้ (สกอ. 5.1 (5) ระดับสถาบัน)          

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ IAAT 2017       

ไมม่ี       

ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน       

1. สาํนกัฯ ควรทบทวนแผนและจดัวางแผนการจดัการองค์ความรู้ให้

ชดัเจนและมีประสทิธิภาพ 

1. รวบรวมข้อมลูและประเมินแผนและการจดัการองค์ความรู้ 

2. กําหนดให้มีการจดัทําองค์ความรู้ของสาํนกัฯ อยา่งน้อยปี

ละ 1 เร่ือง  

 X  1 ธ.ค. 2561 – 

31 เม.ย. 2562 

คณะกรรมการ 

QT1 

2. สาํนกัฯ ควรกําหนดหวัข้อเปา้หมายขององค์ความรู้เพ่ือเป็นทิศทาง

หลกัในแตล่ะปี 

1. กําหนดให้มีการจดัทําองค์ความรู้ของสาํนกัฯ ท่ีเก่ียวข้อง

กบัการดาํเนินงานและการให้บริการของสาํนกั 

X   1 ธ.ค. 2561 – 

31 ม.ค. 2562 

คณะกรรมการ 

QT1 
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ข้อเสนอแนะ แผนดาํเนินงาน (Action Plan) 

สถานะ (โปรดกา X ในช่อง) ระยะเวลา  

(Time 

Frame) 

ผู้รับผิดชอบ 

(Responsible 

Person) 

ดําเนินการ

แล้ว 

อยูร่ะหวา่ง

ดําเนินการ 

ยงัไมไ่ด้

ดําเนินการ 

องค์ประกอบที่ 3 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายใน       

ตัวบ่งชี่ที่  3.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน (สกอ.   

ระดับสถาบัน) 
      

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ IAAT 2017       

ไมม่ี       

ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน       

ไมม่ี       

 


