ประกาศสานักบริการคอมพิวเตอร์
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติการให้บริการสานักบริการคอมพิวเตอร์
สำนักบริ กำรคอมพิ วเตอร์ตระหนักถึงกำรปฏิ บัติงำนต่ ำง ๆ เพื่ อให้เกิ ดควำมสอดคล้องกับมำตรฐำน ISO/IEC
20000-1 ซึ่งเป็นมำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์นำมำประยุก ต์ใช้
เพื่อให้เกิดกำรบริหำรจัดกำรบริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดกำรพัฒนำปรับปรุงและมีกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
บริกำรให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกันอย่ำงต่อเนื่อง จึงได้จัดทำนโยบำยและแนวปฏิบัติกำรให้บริกำรสำนักบริกำรคอมพิวเตอร์
ขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้บรรลุเป้ำหมำยของสำนักบริกำรคอมพิวเตอร์
และมีควำมสอดคล้องกับนโยบำยและแนวปฏิบัติกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ เพื่อเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ ควำมพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริกำร และเพิ่มศักยภำพกำรเป็นผู้นำกำร
ให้บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร โดยสำระสำคัญของนโยบำย มีดังนี้
1. นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณและค่ำใช้จ่ำย กำหนดให้มีวำงแผนควบคุมรำยรับ-รำยจ่ำยต่ำง ๆ ที่เกิด
จำกกำรให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศแก่ผู้ใช้บริกำร กำหนดงบประมำณ วิธีกำรบันทึกค่ำใช้จ่ำย และ/
หรือกำรเรียกเก็บเงินจำกผู้ใช้บริกำร เพื่อให้สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์สำมำรถบริหำรจัดกำรงบประมำณได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ และลดค่ำใช้จ่ำยโดยรวมได้ในระยะยำว และทำให้งำนบริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
สำมำรถตอบสนองต่ อ Service Level Agreement (SLA) และควำมต้ องกำรทำงธุรกิ จของสำนักบริกำร
คอมพิวเตอร์
2. นโยบำยควำมมั่นคงปลอดภัย กำหนดระดับของควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและงำนบริกำรด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ รวมถึงกำรแก้ไข Security Incidents อย่ำงมีประสิทธิภำพด้วย เพื่อปกป้องข้อมูลสำรสนเทศให้
ถูกใช้งำนเฉพำะผู้ที่มีสิทธิ์เท่ำนั้น และต้องทำให้มั่นใจได้ว่ำข้อมูลสำรสนเทศเหล่ำนั้นปรำศจำกช่องโหว่ใดๆ ที่
สำมำรถถูกโจมตีโดยผู้ใช้บริกำรที่ไม่มีสิทธิ์ได้
3. นโยบำยกำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลง กำหนดให้มีกระบวนกำรในกำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลง โดยครอบคลุม
กำรเปลี่ยนแปลงระบบงำนสำรสนเทศ กำรเปลี่ยนแปลงบริกำรที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของผู้ให้บริกำร หรือ
ส่วนงำนภำยในสำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ หรือ กำรเพิ่มบริกำรใหม่ของสำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ ซึ่งต้องมีกำร
วำงแผน อนุมัติ และทบทวนกำรเปลี่ยนแปลงตำมขั้นตอนมำตรฐำนที่กำหนดไว้ เพื่อแก้ไขปัญหำของกำร
ให้บริ ก ำรด้ ำ นเทคโนโลยีสำรสนเทศได้ อ ย่ำงถำวร และ/หรือ เพื่ อ ปรั บปรุ งกำรให้บริก ำรด้ ำ นเทคโนโลยี
สำรสนเทศให้ดียิ่งขึ้น
4. นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรกำรนำบริกำรสู่กำรใช้งำน กำหนดให้มีกระบวนกำรบริหำรจัดกำรสำหรับกำรนำ
บริกำรสู่กำรใช้งำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตั้งแต่กำรสร้ำงและทดสอบ รวมถึงกำร deploy ฮำร์ดแวร์ และ
ซอฟต์แวร์ ที่ผ่ำนกำรทดสอบแล้วไปยังสภำพแวดล้อมกำรใช้งำนจริง (Live Environment) นอกจำกนี้ยัง
รวมถึงกำรควบคุมเวอร์ชั่น (Version) และจัดเก็บสื่อซอฟต์แวร์ อย่ำงเป็นระเบียบและปลอดภัยและเชื่อมโยง
กั บนโยบำยกำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลง (Change management policy) โดยต้ อ งค ำนึง ถึ ง ควำมมั่นคง
ปลอดภัยสำรสนเทศเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ

5. นโยบำยกำรปรับปรุงบริกำรและระบบบริหำรจัดกำรบริกำรอย่ำงต่อเนื่อง กำหนดให้มีกระบวนกำรในกำร
ปรับปรุงบริกำรและระบบบริหำรจัดกำรบริกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยครอบคลุมกำรกำหนดกำรวัดประสิทธิผล
ของสำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ ข้อเสนอแนะจำกผู้บริหำรและผู้เกี่ยวข้อง กำรค้นหำสำเหตุของปัญหำและสิ่ง
บกพร่องโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง กำรปฏิบัติกำรแก้ไขและป้องกันปัญหำและสิ่งบกพร่องที่ไม่เป็นไปตำมข้อกำหนดที่
เกิดขึ้นหรือมีแนวโน้มว่ำจะเกิดขึ้น
6. นโยบำยและแนวปฏิ บัติ ก ำรให้บริกำรสำนักบริก ำรคอมพิวเตอร์ ฉบับนี้ มีรำยละเอียดแนวปฏิบัติในกำร
ดำเนินกำรตำมเอกสำรท้ำยประกำศนี้ และกำหนดให้มีกำรทบทวนอย่ำงสม่ำเสมอ ปีละ 1 ครั้ง
ประกำศ ณ วันที่
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(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อัครินทร์ คุณกิตติ)
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรคอมพิวเตอร์
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง

นโยบายการให้บริการสานักบริการคอมพิวเตอร์
(Service Management Policy)
นโยบายการให้บริการสานักบริการคอมพิวเตอร์ (Service Management Policy) ที่กล่าวถึงต่อไปนี้ กาหนดขึ้นโดยใช้
หลักการพื้นฐานจากมาตรฐานสากล ISO/IEC 20000-1 ซึ่งเป็นมาตรฐานการบริหารจัดการบริก ารเทคโนโลยีสารสนเทศที่
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนนามาเป็น แนวทางสาหรับการตัดสินใจ การจัดทาแผน และการกาหนดวิธีดาเนินงานในระบบ
บริหารจัดการบริการ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาปรับปรุง และ มีการปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารจัดการบริการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างต่อเนื่อง
นโยบายการให้บริการของสานักบริการคอมพิวเตอร์ (Service Management Policy) เป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศให้บรรลุเป้าหมายของสานักบริการคอมพิวเตอร์ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายและแนว
ปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักบริการคอมพิวเตอร์ เพื่อเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ ความพึงพอใจแก่ลูกค้าและผู้ใช้บริการ และเพิ่มศักยภาพการเป็นผู้นาการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร สานักบริการคอมพิวเตอร์จึงมีการกาหนดนโยบายย่อย 5 หมวด ดังต่อไปนี้
• หมวดที่ 1 นโยบายการบริหารจัดการงบประมาณและค่าใช้จ่าย
• หมวดที่ 2 นโยบายความมั่นคงปลอดภัย
• หมวดที่ 3 นโยบายการจัดการการเปลี่ยนแปลง
• หมวดที่ 4 นโยบายการบริหารจัดการการนาบริการสู่การใช้งาน
• หมวดที่ 5 นโยบายการปรับปรุงบริการและระบบบริหารจัดการบริการอย่างต่อเนื่อง
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หมวดที่ 1
นโยบายการบริหารจัดการงบประมาณและค่าใช้จ่าย
(Budgeting & Accounting for IT Services Policy)
เป็น กระบวนการที่ วางแผนควบคุมรายรับ -รายจ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่
ผู้ใช้บ ริการ ซึ่ งต้ องกาหนดงบประมาณ วิ ธีการบั น ทึ กค่าใช้ จ่าย และการเรียกเก็บ เงิน จากผู้ใช้ บ ริการ ท าให้ ส านั กบริการ
คอมพิวเตอร์สามารถบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดค่าใช้จ่ายโดยรวมได้ในระยะยาว ทั้งนี้ต้องทาให้
งานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถตอบสนองต่อ Service Level Agreement (SLA) และความต้องการทางธุรกิจ
ของสานักบริการคอมพิวเตอร์
วัตถุประสงค์
เพื่อบริหารเงินที่มีอยู่ทั้งหมด เพื่อนาไปสนับสนุนกิจกรรมงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สามารถดาเนินการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางปฏิบัติ
1. ต้องกาหนดแผนงบประมาณ (Budgeting Plan) ที่ครอบคลุมถึงทุกระบบงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสานักคอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีงบประมาณที่เพียงพอต่อการสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของระบบงานบริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ต้องกาหนดประเภทของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
3. ต้องกาหนดนโยบายการเงิน (Accounting Policy) เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการบันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น
4. แผนงบประมาณ (Budgeting Plan) และ นโยบายการเงิน (Accounting Policy) ต้องสอดคล้องและสนับสนุน
ให้เกิดระดับการให้บริการตามที่ระบุไว้ใน SLA
5. แผนงบประมาณ (Budgeting Plan) และ นโยบายการเงิน (Accounting Policy) ต้องได้รับการทบทวนอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง
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หมวดที่ 2
นโยบายความมั่นคงปลอดภัย
(Information Security Policy)
เป็นกระบวนการจัดการกาหนดระดับของความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมถึ ง การแก้ ไ ข Security Incidents อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพด้ ว ย กล่ า วอี ก นั ย หนึ่ ง คื อ ต้ อ งมี จั ด การด้ า นความปลอดภั ย
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการปกป้องข้อมูลสารสนเทศให้ถูกใช้งาน
เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์เท่านั้น และต้องทาให้มั่นใจได้ว่า ข้อมูลสารสนเทศเหล่านั้นปราศจากช่องโหว่ ใด ๆ ที่สามารถถูกโจมตีโดย
ผู้ใช้บริการที่ไม่มีสิทธิ์ได้
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ใช้งานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และ ได้รับทราบถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบั ติในการควบคุมความเสี่ยงต่าง ๆ ตาม
นโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่สานักบริการคอมพิวเตอร์ได้
จัดทาขึ้น
แนวทางปฏิบัติ
อ้างอิง นโยบายและแนวปฏิบัตกิ ารรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักบริการ
คอมพิวเตอร์
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หมวดที่ 3
นโยบายการจัดการการเปลี่ยนแปลง
(Change Management Policy)
เป็นกระบวนจัดการกับการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน และองค์ประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการ
ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ ซึ่งได้ แก่ ฮาร์ด แวร์ , ซอฟต์แวร์, เน็ ต เวิร์ค และอุป กรณ์ ต่ อพ่ วงต่าง ๆ รวมถึงเอกสารต่ าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น Service Catalogue, Service Level Agreement (SLA) เป็นต้น
Change Management มีเป้าหมายลดการหยุดให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในขณะที่ทาการ เปลี่ยนแปลง
แก้ไขปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและองค์ประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ นั้นให้น้อยที่สุด และ
มี การบั น ทึ กการเปลี่ย นแปลงต่ าง ๆ ของปั จ จั ยโครงสร้างพื้ น ฐานและองค์ป ระกอบอื่ น ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ งานบริการด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนทั้งหมด
วัตถุประสงค์
เพื่ อให้ สานั กบริการคอมพิ วเตอร์ มี กระบวนการในการจั ด การการเปลี่ ยนแปลง โดยครอบคลุม การเปลี่ ยนแปลง
ระบบงานสารสนเทศ การเปลี่ ยนแปลงบริการที่ อยู่ในความรับ ผิด ชอบของผู้ให้ บริการ หรือส่ วนงานภายใน ส านักบริการ
คอมพิวเตอร์ หรือการเพิ่มบริการใหม่ของสานักบริการคอมพิวเตอร์
Change Management ต้องวางแผน อนุมัติ และ
ทบทวน การเปลี่ยนแปลงตามขั้นตอนมาตรฐานที่ กาหนดไว้ เพื่อแก้ไขปัญหาของการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่างถาวร และ/หรือ เพื่อปรับปรุงการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดียิ่งขึ้น
แนวทางปฏิบัติ
1. จัดหาเครื่องมือที่จะนามาใช้งานเพื่อรองรับระบบการทางานของ Change Management และ Configuration
Management ให้สอดคล้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
2. การร้องขอให้มีการเปลี่ยนแปลง
2.1 ผู้ร้องขอต้องกรอกรายละเอียดลงในแบบคำขอเปลี่ยนแปลง (Request For Change: RFC) โดยผ่าน
การอนุมัติจากผู้มีอานาจตามกระบวนการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดการการเปลี่ยนแปลง เพื่อป้องกัน
การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการแก้ไขโดยไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งอาจมีผลต่อการหยุดชะงักของ
บริการ หรือการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับการอนุญาต
2.2 การอนุมัติการเปลี่ยนแปลงต้องปฏิบัติตามกระบวนการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดการการเปลี่ยนแปลง
3. การกาหนดบทบาทและหน้าที่การเปลี่ยนแปลง
4. องค์ประกอบสารสนเทศ (Configuration Item: CI) ที่ระบุในรายการเอกสาร CI PLAN ต้องได้รับการควบคุม
ตามกระบวนการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดการการเปลี่ยนแปลง
5. ต้ องมี การก าหนดบทบาทและความรับ ผิ ด ชอบของแต่ ล ะบุ คคลที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ กระบวนการควบคุ ม การ
เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน
6. กาหนดประเภทของการเปลี่ยนแปลง เกณฑ์การพิจารณาประเภทของการเปลี่ยนแปลงสิทธิและหน้าที่ของการ
เปลี่ยนแปลง ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO/IEC 27001 และการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO
9001 และมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1 ตามกระบวนการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดการการเปลี่ยนแปลง
7. ก่อนที่จะมีการอนุมัติต้องประเมินผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ (CI) ที่ดาเนินการเปลี่ยนแปลง รวมถึง
ทาการทดสอบเบื้องต้น
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8. ต้องมีการสื่อสารประชาสัมพั นธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทราบและเข้าใจ
ทุกครั้ง
9. กรณี ที่ การดาเนิ นการเปลี่ยนแปลงครั้งนั้ นล้มเหลว (change fail) ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ต าม จะต้องมีแผน
ดาเนินการย้อนกลับ เพื่อให้ระบบงานให้บริการนั้นกลับไปสู่สภาวะเดิมก่อนที่จะมีการดาเนินการเปลี่ยนแปลง
10. ต้ อ งวางแผนด าเนิ น การเปลี่ ย นแปลง (Implement Change) ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนการท างานของ
กระบวนการ Release Management
11. กาหนดให้ทีมงาน Change Management ต้องทบทวนผลกระทบที่เกิดขึ้น หลังจากดาเนินการเปลี่ยนแปลง
เรียบร้อยแล้ว เพื่อรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ
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หมวดที่ 4
นโยบายการบริหารจัดการสาหรับการนาบริการสู่การใช้งาน
(Release management policy)
เป็ น กระบวนการที่ ต้ องวางแผนในการปฏิบั ติ ด าเนิ น การสร้างและทดสอบ รวมถึงการ deploy ฮาร์ด แวร์ และ
ซอฟต์แวร์ ที่ผ่านการทดสอบแล้วไปยังสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง (Live Environment) นอกจากนี้ยังรวมถึงการควบคุม
เวอร์ชั่น (Version) และจัดเก็บสื่อซอฟต์แวร์ อย่างเป็นระเบียบและปลอดภัย
คาว่า Release ถูกใช้เพื่ออธิบายกลุ่มของการดาเนินการเปลี่ยนแปลง (Implement Change) ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว
การ Rollout Release จะถูกกาหนดขึ้น โดยเริ่ม ต้ น มาจาก Request For Change (RFC) ซึ่ งอยู่ ในกระบวนการ Change
Management
วัตถุประสงค์
เพื่อให้สานักคอมพิวเตอร์ มีกระบวนการบริหารจัดการสาหรับการนาบริการสู่การใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เชื่อมโยงกับนโยบายการจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change management policy) โดยต้องคานึงถึงความมั่นคงปลอดภั ย
สารสนเทศเป็นองค์ประกอบสาคัญหนึ่งของระบบตลอดวงจรการพัฒนาระบบ
แนวทางปฏิบัติ

1. ปฏิบัติตามกระบวนการปฏิบัติงาน เรื่อง การนาบริการสู่การใช้งาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานให้แก่
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

2. ต้องมีการกาหนดแนวทางในการจัดการเกี่ยวกับ Major Release, Minor Release และ Emergency Release
3. ต้องมีการกาหนดช่วงเวลาวิกฤตของการดาเนินธุรกิจ (business-critical time) เพื่อการหลีกเลี่ยงการดาเนินการ
เปลี่ ย นแปลง (Implement Change) อั น จะส่ ง ผลกระทบต่ อ การด าเนิ น การทางธุ ร กิ จ ของส านั ก บริ ก าร
คอมพิวเตอร์ได้

4. ต้องจัดเตรียมระบบสาหรับทาการทดสอบ หรือที่เรียกว่า Test Environment เพื่อใช้ในการทดสอบก่อนที่จะนา
Release Unit นั้ น ไปสู่ ร ะบบการใช้ ง านจริ ง หรื อ ที่ เรี ย กว่ า Live Environment ดั ง นั้ น การติ ด ตั้ ง จะต้ อ ง
ระมัดระวังในทุกขั้นตอนเพื่อไม่ให้ ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ที่เกี่ยวข้อง ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาต

5. จัดให้มีการกาหนดความถี่และประเภทของการนาบริการสู่การใช้งาน ตามกระบวนการปฏิบัติงาน เรื่อง การนา
บริการสู่การใช้งาน

6. นาเสนอแผนการเปิดระบบงาน (Fallback plan) และจัดเตรียมแผนถอยกลับ (Fallback plan) สาหรับในกรณีที่
การด าเนิ น งานล้ ม เหลว โดยต้ องแจ้ งผลการด าเนิ น งานให้ ผู้ เกี่ ย วข้ องได้ รับ ทราบทุ กครั้ ง ตามกระบวนการ
ปฏิบัติงาน เรื่อง การนาบริการสู่การใช้งาน

7. ดาเนินการขออนุมัติจากผู้มีอานาจก่อนการเปิดระบบสารสนเทศตามที่ได้ระบุไว้ในกระบวนการปฏิบัติงาน เรื่อง
การนาบริการสู่การใช้งาน
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หมวดที่ 5
นโยบายการปรับปรุงบริการและระบบบริหารจัดการบริการอย่างต่อเนื่อง
(Service and SMS continual improvement policy)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้สานักบริการคอมพิวเตอร์มีกระบวนการในการปรับปรุงบริการและระบบบริหารจัดการบริการอย่างต่อเนื่องโดย
ครอบคลุ ม การกาหนดการวัด ประสิ ท ธิ ผลของส านั กบริการคอมพิ วเตอร์ ข้อเสนอแนะจากผู้บ ริหารและผู้ เกี่ย วข้อง การ
ปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันปัญหาและสิ่งบกพร่องที่ไม่เป็นไปตามข้อกานดที่เกิดขึ้นหรือมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้น การค้นหา
สาเหตุของปัญหาและสิ่งบกพร่องโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง
แนวทางปฏิบัติ

1. ดาเนินการปรับปรุงบริการและระบบบริหารจัดการบริการอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง โดยปฏิบัติตามเกณฑ์การ
ประเมินใน ตัวชี้วัดบริการ หรือ KPI สานักคอมพิวเตอร์ เพื่อให้มั่นใจว่าสานักบริการคอมพิวเตอร์ยังให้บริการได้
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

2. กาหนดระยะเวลาของการปรับปรุงบริการและระบบบริหารจัดการบริการ เพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
โดยต้องคานึงถึงลาดับความสาคัญและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

3. ดาเนินการทบทวนผลการดาเนินงานด้านการบริหารจัดการบริการตาม กระบวนการปฏิบัติงาน เรื่อง การทบทวน
โดยฝ่ายบริหาร (Management Review) และสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

4. ปรับปรุงบริการและระบบบริหารจัดการบริการให้สาเร็จตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ อ้างอิ ง นโยบายและ
แนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักบริการคอมพิวเตอร์ และ
นโยบายการให้บริการของสานักบริการคอมพิวเตอร์ (Service Management Policy) สานักคอมพิวเตอร์

5. จั ดให้ มีกิ จกรรมการควบคุมความไม่สอดคล้ อง การด าเนิน การแก้ไขความไม่ สอดคล้ องนั้ น และการทบทวน
ผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินการแก้ไขตาม กระบวนการปฏิบัติงาน เรื่อง การแก้ไขและการป้องกัน (Corrective
and Preventive Action) ของสานักคอมพิวเตอร์
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