แผนการพัฒ นาระบบสารสนเทศ
วิท ยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช

งานสารสนเทศ
ฝายศิลปวัฒนธรรม
วิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช
สถาบันบัณฑิต พัฒนศิลป
กระทรวงวัฒนธรรม

คํานํา
งานสารสนเทศ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรี ธรรมราช ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการดําเนินงาน
ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยฯมี บทบาทหน้ าที่ ในการกํ าหนด
มาตรฐานและระบบบริ หารจัด การทรั พยากรด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อ สาร ( ICT) ของ
วิทยาลัยฯ ที่สอดคล้ อ งกับสถานการณ์ ปัจจุบัน รวมทังบริ
้ หารจัดการฐานข้ อ มูลให้ มีคุณภาพ จัดหา
ซอฟท์แวร์ ที่เหมาะสม อีกทังยั
้ งมีบทบาทในการพัฒนาบุคลากรให้ มีสมรรถนะด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร (ICT) ได้ ตามมาตรฐาน อย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง
งานสารสนเทศ วิ ท ยาลัย ช่ า งศิ ล ปนครศรี ธ รรมราช จึ ง ได้ จัด ทํ า แผนพัฒ นาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ของวิทยาลัยช่างศิลปนครศรี ธรรมราชขึ ้น เพื่อให้ การดําเนินการบรรลุเป้าหมาย

งานสารสนเทศ
ฝ่ ายศิลปวัฒนธรรม
วิทยาลัยช่างศิลปนครศรี ธรรมราช

บทนํา
บททั่วไป
งานสารสนเทศ วิ ทยาลัยช่ างศิลปนครศรี ธรรมราช เป็ นผู้ดูแลและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร เป็ นฝ่ ายงานภายใต้ การกํากับดูแลของ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรี ธรรมราชให้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
วิสัยทัศน์
มีระบบเครื อข่ายที่ครอบคลุมหน่วยงานทุกฝ่ าย สามารถรองรับระบบฐานข้ อมูลสารสนเทศที่ใช้
ร่วมกัน โดยบุคลากรสามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ในการบริ หารจัดการและให้ บริ การ
ผู้ใช้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมทั ้งผู้ใช้ บริ การสามารถเข้ าถึงบริ การข้ อมูลสารสนเทศได้ ทุก
ด้ านและมีความพึงพอใจในบริ การ ภายในปี 2559
1.

พันธกิจ
1.กําหนดมาตรฐานและพัฒนาระบบฐานข้ อมูลให้ มีคณ
ุ ภาพและเสถียรภาพ ส่งเสริ ม
การใช้ ประโยชน์ระบบข้ อมูลข่าวสารเพื่อการบริ หาร รวมทั ้งจัดหาซอฟท์แวร์ ที่เหมาะสม
2.พัฒนาบุคลากรให้ มี สมรรถนะด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ สาร ได้ ตาม
มาตรฐานและสอดคล้ องกับสถานการณ์ อย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง
3.บริ การข้ อ มูลที่ครอบคลุมทุกฝ่ าย ตอบสนองความต้ อ งการของผู้ใช้ รวมทังจั
้ ดให้ มี
ระบบบริ การที่มีประสิทธิภาพและได้ รับความพึงพอใจจากผู้ใช้ บริ การในทุกขั ้นตอนการบริ การ
4.พัฒนาระบบเครื อข่ายสารสนเทศวิทยาลัยฯ บริ การเครื อข่ายที่ครอบคลุม เหมาะสม
และมีเสถียรภาพ รวมทังเชื
้ ่อมโยงระบบเครื อข่ายกับหน่วยงานภายนอก
2.

3. มาตรการ/ยุทธศาสตร์
1. พัฒนาระบบบริ หารจัดการฐานระบบข้ อมูลสารสนเทศ
2. พัฒนาระบบงานและระบบบริ หาร จัดการฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สือ่ สาร ICT
3. พัฒนาทักษะความรู้พื ้นฐานด้ าน ICTให้ กบั บุคลากรที่มีคณ
ุ ภาพและเพียงพอกับการ
ปฏิบตั ิงานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ

การวิเคราะห์ สถานภาพปั จจุบัน
ทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ วิทยาลัยช่ างศิลปนครศรีธรรมราช
จากการวิเคราะห์สถานภาพทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ วิทยาลัยช่าง
ศิลป
นครศรี ธรรมราช จะเห็นได้ วา่ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรี ธรรมราช ยังไม่มีความพร้ อมของระบบ
ฐานข้ อมูลขาดอุปกรณ์ ประกอบการจัดเก็บ อย่าง Hardware แต่มีความพร้ อ มของระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ และอิ นเตอร์ เน็ต แต่ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ ทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ซึ่งวิทยาลัยช่างศิลปนครศรี ธรรมราช มีข้อมูลสารสนเทศที่หลากหลาย แต่ยงั ขาดการบริ หาร
จัด การอย่างจริ ง จัง และต่อ เนื่ อ ง ขาดการวางแผนในการพัฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื่ อ
สนับสนุนการปฏิบตั ิงานในทุกระดับของวิทยาลัยช่างศิลปนครศรี ธรรมราช

แผนผังการใช้ ระบบอินเตอร์ เน็ต WiFi ของวิทยาลัยช่ างศิลปนครศรีธรรมราช

แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ
วิทยาลัยช่ างศิลปนครศรี ธรรมราช
แต่ งตัง้ คณะกรรมการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชุมจัดทําแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ
ระยะ 4 ปี 2557-2560

ส่งคืน แก้ ไขตามมติฯ

-บุคลากร
-งบประมาณ
-อุปกรณ์ระบบเครื อข่าย
-การบํารุ งรักษา
-การประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้ บริ การ

คณะกรรมการวิทยา
ลัยช่ างศิลปนครศรีธรรมราช
(ผู้บริหาร)

ดําเนินการตามแผนฯ

ปฏิบัตงิ านตามแผนงานประจําปี

รายงานผลการปฏิบัตงิ านประจําปี
และประเมินผล ติดตาม
วิเคราะห์ ผลการปฏิบัตงิ าน

ผู้บริหาร

แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ
วิทยาลัยช่ างศิลปนครศรี ธรรมราช
ลําดับที่

กิจกรรม

1

การจัดทําแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ
วิทยาลัยช่างศิลปนครศรี ธรรมราช
การศึกษาวิเคราะห์และวางระบบสารสนเทศของ
วิทยาลัยฯ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
การพัฒนาระบบงานสารสนเทศ พัฒนาโปรแกรม
และพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนําไปใช้ ให้ เข้ า
กับการดําเนินงานของผู้มีส่วนร่วมกับหน่วยงานใน
สังกัด

2
3

ระยะเวลาดําเนินการ(ปี งบประมาณ)
2557 2558 2559 2560

หมายเหตุ

แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ
วิทยาลัยช่ างศิลปนครศรี ธรรมราช
มาตรการ/ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

1.พัฒนาระบบบริหารจัดการฐานระบบ
ข้ อมูลสารสนเทศ

หน่วยงานมีระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยง
ข้ อมูลภายในวิทยาลัยและใช้ ประโยชน์
ร่วมกันภายในวิทยาลัย และระหว่าง
หน่วยงานในสังกัดได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

2.พัฒนาระบบงานและระบบบริหาร
จัดการฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ICT

มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร การ
บริการและวิชาการที่ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารอย่างครบวงจร

3.พัฒนาทักษะความรู้พื ้นฐานด้ าน ICT วิทยาลัยมีการบริหารงานและดูแลการใช้
ให้ กบั บุคลากรที่มีคณ
ุ ภาพและเพียงพอกับ ICTอย่างปลอดภัยของข้ อมูลในทุกระดับ
การปฏิบตั งิ านด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรมีความรู้พื ้นฐานด้ าน ICT และมี
คุณภาพเพียงพอกับการปฏิบตั งิ าน

เป้าหมาย
2557 2558 2559 2560

50%

50%

แผนงาน/โครงการ

1.พัฒนาระบบฐานข้ อมูล
- ระบบงานการบริหาร
- ระบบ IT จัดหาเครื่ องคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์ระบบเครื อข่าย
- บุคลากรด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. พัฒนาเพิม่ ทักษะและความรู้ขนพื
ั ้ ้นฐาน
ให้ กบั บุคลากรด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการใช้ งานสารสนเทศเพิ่มขึ ้น
- ประเมินผลการทํางานของระบบ
สารสนเทศ
3. แผนการปรับปรุงข้ อมูลการใช้ โปรแกรม
ต่างๆเพิ่มเติม
4. แผนการสํารองฉุกเฉินกรณีที่เกิดความ
80% เสียหาย
5. แผนการบํารุงรักษาที่ชดั เจน
6. แผนติดตามจัดทํา วิเคราะห์ข้อมูลของ
การใช้ งานระบบสารสนเทศของวิทยาลัย
และหน่วยงานในสังกัด

งบประมาณ
2557 2558 2559 2560

