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สารจากผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
สำนั กคอมพิว เตอร์ มหำวิทยำลั ยมหำสำรคำม เป็น หน่ว ยงำนสนับสนุน ที่มีภ ำรกิจในกำร
บริหำรจัดกำรและให้กำรบริกำรทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
โดยเฉพำะด้ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และบริกำรวิชำกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์ได้
ให้ บ ริ กำรและพัฒ นำระบบงำนใหม่ขึ้น เพื่อมุ่งเน้นกำรให้ บริกำรที่ มีป ระสิ ทธิภ ำพและเกิดควำมพึงพอใจแก่
ผู้รับ บริ กำร ซึ่งในรอบปี งบประมำณ พ.ศ. 2556 ที่ผ่ำนมำ ส ำนักคอมพิวเตอร์ ได้ส รุปผลกำรดำเนินงำนใน
รำยงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 (1 ตุลำคม 2555-30 กันยำยน 2556) ฉบับนี้ โดยได้รวบรวมและ
สรุปผลกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจหลักของสำนักคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย ข้อมูลผลกำรดำเนินงำนตำมพันธกิจ
หลัก ด้ำนกำรบริหำรโครงสร้ำงพื้นฐำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์หลัก กำรพัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนรู้ กำร
พัฒนำศักยภำพด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ กำรบริกำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร กำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร เช่น กำรประกันคุณภำพภำยใน
กำรบริ หำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน กำรปฏิบัติร ำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ซึ่งผลกำร
ดำเนินงำนดังกล่ำวเกิดจำกควำมร่วมมือ ร่วมใจของบุคลำกรสำนักคอมพิวเตอร์ทุก ๆ คนที่ได้ตระหนักถึงบทบำท
และหน้ำที่ในกำรพัฒนำและกำรให้บริกำรทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศให้สำมำรถรองรับกับภำรกิจหลักและ
กำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืน

(นำงสำวสุพิน ไตรแก้วเจริญ)
ผู้อำนวยกำรสำนักคอมพิวเตอร์
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สารบัญ
เรื่อง
ข้อมูลพื้นฐานสานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โครงสร้างการบริหารสานักคอมพิวเตอร์
คณะกรรมการประจาสานักคอมพิวเตอร์
คณะผู้บริหารสานักคอมพิวเตอร์
บุคลากรสานักคอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ 2556
หน่วยงานภายในและเลขหมายโทรศัพท์
ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานตามภารกิจหลัก
บริหารจัดการและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่นิสิต บุคลากร
บริหารจัดการและการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เสมือนจริงและศูนย์ถ่ายทอดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการตัดสินใจ
พัฒนาและยกระดับระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
สรุปผลประเมินคารับรองการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประมวลภาพโครงการและกิจกรรม
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หน้า
1
3
4
5
6
14
15
15
18
20
23
30
33
53
57
60

ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐานสานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติความเป็นมา
สำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม เริ่ม
จัดตั้งจำกโครงกำรบริกำรคอมพิวเตอร์ ในปี 2527 ภำยใต้
แผนงำนบริหำรกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำระดับอุดม สังกัด
กองธุ ร กำร มหำวิ ท ยำลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ วิ ท ยำเขต
มหำสำรคำม ซึ่งต่อมำมหำวิทยำลัยได้บรรจุเข้ำในแผนพัฒนำ
กำรศึกษำระยะที่ 7 (2535 – 2539) ในปี 2535 โดยใช้ชื่อ
งำนบริกำรคอมพิวเตอร์เพื่อกำรบริหำร เพื่อให้บริกำรกำร
เรียนกำรสอนและกำรอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับ นิสิตและ
บุคลำกรมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
เมื่อมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ได้แยกตัวออกจำกมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒมหำสำรคำม ตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม พ.ศ. 2537 ที่ให้ไว้ ณ วันที่ 7 ธันวำคม 2537 ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ ฉบับกฤษฎีกำ เล่มที่ 111 ตอนที่ 54
ลงวันที่ 8 ธันวำคม 2537 และได้มีพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ซึ่งประกำศไว้ในรำชกิจจำ
นุเบกษำ เล่มที่ 112 ตอนที่ 21 กำหนดให้สำนักคอมพิวเตอร์เป็นส่วนรำชกำรหนึ่งในมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม โดยมีสำนักงำน
เลขำนุกำรในสำนักคอมพิวเตอร์ตำมประกำศทบวงมหำวิทยำลัย เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม พ.ศ.
2538 ณ วันที่ 13 กรกฎำคม 2538 และได้เริ่มดำเนินงำนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมำ โดยตั้งสำนักงำนที่อำคำรสำนักคอมพิวเตอร์ ตำบล
ตลำด อำเภอเมือง จังหวัดมหำสำรคำม ต่อมำมหำวิทยำลัยมหำสำรคำมได้ขยำยพื้นที่ กำรให้บริกำรของมหำวิทยำลัย มำตั้งที่
ตำบลขำมเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหำสำรคำม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 และในเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2545 ได้ย้ำยสำนักงำน
จำกที่ตั้งเดิมมำที่ชั้น 1 อำคำรวิทยบริกำร B ตำบลขำมเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหำสำรคำม ปัจจุบันสำนัก
คอมพิวเตอร์ ตั้งอยู่ อำคำรวิทยำบริกำร B ชั้น 3-4 ตำบลขำมเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหำสำรคำม 44150 โทรศัพท์,
โทรสำร 0 4375 4350

ปรัชญา
บริกำรอย่ำงสร้ำงสรรค์ มุ่งมั่นพัฒนำ สร้ำงคุณค่ำไอซีที

วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นหน่วยงำนที่มุ่งพัฒนำและให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ประสิทธิภาพ หมายถึง ระบบมีความถูกต้อง มั่นคง ปลอดภัย รวดเร็ว และเชื่อถือได้
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พันธกิจ (Mission)
1. ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่นสิ ิต บุคลากร และหน่วยงานภายนอก
2. บริหารจัดการและพัฒนาโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมพื้นที่

การให้บริการ
3. บริหารจัดการและการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เสมือนจริงและศูนย์ถ่ายทอดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการตัดสินใจ
6. พัฒนาและยกระดับระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ค่านิยมองค์กร
บริการด้วยใจ สร้างเสริมนวัตกรรมแหล่งเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านไอซีที
SERVICE
S = Service mind (บริการด้วยใจ)
E = Early Response (ตอบสนองผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว)
R = Respectful (ให้เกียรติผรู้ ับบริการ)
V = Value (การพัฒนางานอย่างมีคุณค่า)
I = Innovative (พัฒนานวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้)
C = Courtesy (สุภาพอ่อนโยน)
E = Excellence (พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ)

โครงสร้างการบริหารสานักคอมพิวเตอร์

ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการประจาสานักฯ

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

หัวหน้าสานักงานเลขานุการ

กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

สานักงานเลขานุการ

กลุ่มงานบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

- งำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์

- งำนสำรบรรณ

- งำนบริกำรห้องคอมพิวเตอร์

- งำนพัฒนำระบบสำรสนเทศ

- งำนพัสดุ

- งำนบริกำรซอฟท์แวร์

- งำนพัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนรู้

- งำนกำรเงินและบัญชี

- งำนบริกำรข้อมูลสำรสนเทศ
- งำนบริกำรถ่ำยทอดวีดีทัศน์
ทำงไกล

- งำนพัฒนำศักยภำพด้ำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศและกำรสื่อสำร

- งำนแผนและงบประมำณ
- งำนยำนพำหนะ
- งำนบริหำรบุคคล
- งำนพัฒนำคุณภำพหน่วยงำน
และกำรประชุม
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- งำนซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง
- งำนระบบโทรศัพท์

คณะกรรมการประจาสานักคอมพิวเตอร์

รศ. ดร.ศุภชัย สมัปปิโต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประธานกรรมการ

รศ.ดร.ปพฤกษ์บารมี อุตสาหะวาณิชกิจ
คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ
กรรมการ

ผศ.ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิรสิ ิร
ผู้อานวยการสานักศึกษาทั่วไป
กรรมการ

ผศ.ดร.สุจิน บุตรดีสวุ รรณ
คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ
กรรมการ

รศ.ดร.ณฐนนท์ ตราชู
กรรมการ

รศ.ดร.เอื้อน ปิ่นเงิน
กรรมการ

ผศ.อนัตต์ เจ่าสกุล
กรรมการ

นางสุริทอง ศรีสะอาด
กรรมการ

นางสาวสุพิน ไตรแก้วเจริญ
กรรมการและเลขานุการ

รศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
กรรมการ

อาจารย์ ดร.จรวย สาวิถี
กรรมการ

นางสาวพัตชบูล กิ่งพุ่ม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะผู้บริหารสานักคอมพิวเตอร์

นางสาวสุพิน ไตรแก้วเจริญ
ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์

นางสาวพัตชบูล กิ่งพุ่ม
หัวหน้าสานักงานเลขานุการ
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วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)

บุคลากรสานักคอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
สานักงานเลขานุการ
นางสาวพัตชบูล กิ่งพุ่ม
หัวหน้าสานักงานเลขานุการ

กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)

นางธิรดา บุญโชติยกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการพิเศษ

กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)

นางชัชฏาพร ศิลปะดอนบม
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชานาญการ

บธ.ม. (การบัญชี)

นางลัดดา ศรีเอี่ยม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชานาญการ

รป.ม. (นโยบายสาธารณะ)

นางสาวณภัทชา ไชยสิงห์
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
แขนง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายสกุล สาวิสิทธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ร.บ. (บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ)

นางสาวอรวรรณ ประกอบ
พนักงานพัสดุ

นายวิระ เมฆวัน
พนักงานขับรถ

บช.บ. (การบัญชี)

มัธยมศึกษาตอนปลาย

งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

นายวงศวัฒน์ เทพาศักดิ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
หัวหน้างานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

นายวัชรชัย วีรกุลเกษตร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชานาญการ

นายชาญวิทย์ ภาแกดา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
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วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)

นายสุรเชษฐ์ ตั้งทรัพย์สกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ

บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

นายรัตนเดช ชมภูนุช
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

นายวีระศักดิ์ ศรีวงยาง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
นายดุลยเทพ ภัทรโกศล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชานาญการพิเศษ
หัวหน้างานนวัตกรรมการเรียนรู้

นายนพนัย เนื่องอุดม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ

นายปุญญพัฒน์ เปนนาม
พนักงานคอมพิวเตอร์

วท.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์

ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)

งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
นายธนศาสตร์ สุดจริง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ

นางสาวสุกัญญา สิตวัน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
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วท.บ. (สื่อนฤมิต)

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

นางสาวบัณฑิตา อวิโรธน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

นายปิยะพงษ์ มูลศรีแก้ว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

งานพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วท.ม. (การจัดการระบบสารสนเทศ)
นางสิรีวรรณ ตติยรัตน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชานาญการ
หัวหน้างานพัฒนาศักยภาพ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ห
นายสิทธิ์ เอมดี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ

ศศ.บ. (การจัดการสารสนเทศ)

นายสุเทพ อรัญมิตร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

นางสาวศิริรัตน์ จันไต้
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

––––

งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
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นายรัชพงษ์ ทะลาสี
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ
หัวหน้างานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)

นายสหัสธรรม แสนแก้ว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ

ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)

นายวิทยา ชื่นชม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ

บธ.บ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

นายวุฒิชัย คามุลคร
พนักงานคอมพิวเตอร์

วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร)

นายจตุพล ไชยโสดา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร)

นายกรธวัฒน์ มณีชม
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายประยุทธ์ จ้อยนุแสง
พนักงานคอมพิวเตอร์

กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)

ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

งานซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์
นายสุรจิต ธรรมจักร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
หัวหน้างานซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์

นายเรืองศักดิ์ แสงยศ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายเฉลิมพล อกอุ่น
พนักงานคอมพิวเตอร์

ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)

บธ.บ. (การบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ปวส. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)

นายสุชาติ สงหมื่นไวย์
พนักงานคอมพิวเตอร์

วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

งานระบบโทรศัพท์

นายไพฑูรณ์ ศรีพลลา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชานาญการ
หัวหน้างานระบบโทรศัพท์

นายสถาพร ไชยปัญหา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ

ikp

ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์)

บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

นายศุภชัย มาฤทธิ์
ช่างเทคนิค

วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
แขนงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อุตสาหกรรม

นายไพศาล หมั่นตลุง
ช่างเทคนิค

วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงานภายในและเลขหมายโทรศัพท์ สานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หน่วยงานภายใน
1. ผู้บริหารสานักคอมพิวเตอร์
- ผู้อานวยการ
- รองผู้อานวยการ
- หัวหน้าสานักงานเลขานุการ
2. สานักงานเลขานุการ
- งานสารบรรณ
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัสดุ
- งานแผนและงบประมาณ
- งานพัฒนาคุณภาพหน่วยงานและการประชุม
- งานยานพาหนะ
3. กลุ่มงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- งานบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ
- งานซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์
- งานระบบโทรศัพท์
4. กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
- งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
- งานพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

หมายเลขโทรศัพท์
ภายนอก
ภายใน
043-754351
043-754351
043-754351
043-754350

2457
2442, 2704
2456
2444
2233
2666
2446
2702
2444

043-754352

2455, 2409,
251 , 2435
2415
2222 , 2505

043-754400

2499, 2709,
2454, 2768
2458, 2344
2426
2622

หมายเหตุ

ส่วนที่ 2
ผลการดาเนินงานตามภารกิจหลัก
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 สำนักคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินงำนตำมภำรกิจหลัก และวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนเพื่อ
สนับสนุน และส่งเสริมกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร และกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ตลอดจนสนับสนุนงำนด้ำนต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัย ซึ่งในรอบปีที่ผ่ำนมำ สำนักคอมพิวเตอร์ได้ดำเนินกำรปรับปรุง และพัฒนำ
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศตลอดจนระบบบริหำรจัดกำร และกำรบริก ำรของสำนั กคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้รับ กำรสนับสนุ น
งบประมำณแผ่นดิน และงบประมำณเงินรำยได้ เพื่อดำเนินงำนตำมพันธกิจ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. บริหารจัดการและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพสารสนเทศและการสื่อสาร

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 ได้ดำเนินกำรปรับปรุงและพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรให้มีประสิทธิภำพ ดังนี้
1) กำรเฝ้ำระวังระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตให้มเี สถียรภำพและมีกำรเฝ้ำระวังในช่วงกำรที่มีกำรใช้งำนมำกเช่น
ช่วงระยะเวลำกำรลงทะเบียนร่วมกับกองทะเบียนและประมวลผล หรือช่วงกำรใช้งำนปกติ และนำผลกำรเฝ้ำระวังมำวิเครำะห์
เพื่อแก้ปัญหำ
2) กำรติดตั้งระบบดับเพลิงในห้อง Data Center เพื่อควำมปลอดภัยของระบบเครือข่ำยและ
เครื่องแม่ข่ำยของหน่วยงำนต่ำงๆที่นำมำฝำกไว้
3) กำรจัดสรรพื้นที่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย ระบบ Blade Server ให้กับหน่วยงำนต่ำงๆเพื่อใช้ทรัพยำกรเครื่อง
แม่ข่ำยร่วมกัน
4) สนับสนุนกำรบริกำรจดโดเมนของคณะ/หน่วยงำนและกำรจัดประชุมวิชำกำรพร้อมทั้งสนับสนุนกำรให้บริกำร
พื้นที่ในกำรจัดทำเว็บไซต์เพื่อประชำสัมพันธ์ ในกำรสนับสนุนกำรจัดอับดับ webometrics ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยในกำรพัฒนำเป็นมหำวิทยำลัยระดับสำกล
5) ทำควำมร่วมมือกับ บริษัทไมโครซอฟท์(ประเทศไทย) จำกัด โดยกำรเพิ่มเมล์ทำงเลือกให้กับนิสิตและบุคลำกร
ภำยใต้ โดเมน @O365.msu.ac.th
6) ทำควำมร่วมมือกับ มูลนิธิ ซีอำร์เอ็ม ชำริตี้ เพิ่มเมล์ทำงเลือกให้กับนิสิตและบุคลกำรที่เป็น Gmail ภำยใต้
โดเมน @all.msu.ac.th
7) กำรสร้ำงระบบสำรองข้อมูลสำคัญ เช่น ระบบทะเบียนและระบบสำรสนเทศกำรบริหำรจัดกำร(MIS) ของ
มหำวิทยำลัย โดยสำรองข้อมูลไว้ที่อำคำรรำชนครินทร์ เมื่อระบบมีปัญหำสำมำรถนำข้อมูลที่ทำกำรสำรองไว้ขึ้นมำใช้งำนได้ใน
ระยะเวลำ 5 ชั่วโมง และมีแผนทีจ่ ะทำ DR Site กับข้อมูลหลักของมหำวิทยำลัยต่อไปเพื่อลดช่องว่ำงของระยะเวลำ
8) กำรมีลิงค์สำรองเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตกรณีลิงค์หลัก (Uninet) มีปัญหำ ซึ่งเช่ำสัญญำณจำก ISP
บริษัท ทรีบอร์ดแบนด์ จำกัด มีขนำดแบนด์วิธ 1 Gbps/25 Mbps
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1. การให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ตารางการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เดือน
ISP
ร้อยละ
ร้อยละ
รวม
ที่ใช้งาน
ที่ยังไม่ใช้งาน
Uninet
3BB
(2048 Mbps)
(1024 Mbps)
(1024 Mbps)
ตุลาคม 2555
530
40
570
27.83
72.17
พฤศจิกายน 2555
550
70
620
30.27
69.73
ธันวาคม 2555
540
75
615
30.02
69.98
มกราคม 2556
609
65
674
32.91
67.09
กุมภาพันธ์ 2556
647
35
682
33.30
66.7
มีนาคม 2556
386
33
419
20.45
79.55
เมษายน 2556
552
63
615
30.02
69.98
พฤษภาคม 2556
559
40
599
29.24
70.76
มิถุนายน 2556
419
42
461
22.50
77.5
กรกฎาคม 2556
459
58
517
25.24
74.76
สิงหาคม 2556
กันยายน 2556
เฉลี่ย

481
510
520

55
50
52.16

536
560
572.16

26.17
27.34
27.93

73.83
72.66
72.07

แผนภูมิการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2556
700
600
500
400
Uninet

300

3BB

200

รวม

กันยายน 2557

สิงหาคม 2557

กรกฎาคม 2557

มิถุนายน 2557

พฤษภาคม 2557

เมษายน 2557

มีนาคม 2557

กุมภาพันธ์ 2557

มกราคม 2556

ธันวาคม 2555

พฤศจิกายน 2555

0

ตุลาคม 2555

100
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ผังการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

2. ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่นิสิต บุคลากร และหน่วยงาน
ภายนอก 1) การให้บริการห้องคอมพิวเตอร์ สานักคอมพิวเตอร์ สาหรับนิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป เพื่อจัดการเรียนการสอน
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และให้บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้

รายการห้องบริการคอมพิวเตอร์
1. ห้องบริการคอมพิวเตอร์ B 314
2. ห้องบริการคอมพิวเตอร์ B 315
3. ห้องบริการคอมพิวเตอร์ B 414
4. ห้องบริการคอมพิวเตอร์ B 415
5. ห้องบริการคอมพิวเตอร์บ้านสีเหลือง
9. ห้องบริการคอมพิวเตอร์หอพัก
ราชพฤกษ์
รวมทั้งหมด

จานวนผู้ใช้บริการ

จานวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์

(คน)
4,959
5,000
6,770
5,494
9,461
5,960

(เครื่อง)
50
50
50
50
20
30

37,614

250

สถานที่ตั้ง
อาคารวิทยบริการ B ชั้น 3
อาคารวิทยบริการ B ชั้น 3
อาคารวิทยบริการ B ชั้น 4
อาคารวิทยบริการ B ชั้น 4
หอพัก ณ ที่ตั้งขามเรียง
หอพักเขตพื้นที่ในเมือง

ภาพประกอบการให้บริการห้องคอมพิวเตอร์

2) กำรให้บริกำรชุดโปรแกรมลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ให้กับบุคลำกรมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ประจำปีงบประมำณ 2556
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

โปรแกรม
Microsoft windows XP 32 bit
Microsoft windows XP 64 bit
Microsoft windows 7 Enterprise 32 bit
Microsoft windows 7 Enterprise 64 bit
Microsoft windows Vista Enterprise 32 bit
Microsoft windows Vista Enterprise 64 bit
Microsoft Office XP Professional
Microsoft Windows Thin PC
Microsoft windows 8 32 bit
Microsoft windows 8 64 bit
Microsoft Office 2003
Microsoft Office 2010 Thai
Microsoft Office 2010 English
Microsoft Office 2007 Thai
Microsoft Office 2007 English
Microsoft Office 2013 Professional 32 bit English
Microsoft Office 2013 Professional 64 bit English
Microsoft Office 2013 Professional 32 bit Thai
Microsoft Office 2013 Professional 64 bit Thai
Visio Premium 2010 MAK
Project Professional 2010 MAK
รวม

จานวน/ครั้ง
178
51
333
206
6
12
28
18
213
184
33
189
83
177
23
112
67
103
75
47
14
2,152

หมายเหตุ

3) กำรให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศ เกี่ยวกับกำรออกรหัสเข้ำใช้งำนระบบ MIS (สลิปเงินเดือน), ระบบ EDS, ระบบ
พิสูจน์ตัวตน ระบบอีเมล์สำหรับบุคลำกรมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม (@msu.ac.th) ระบบอีเมล์สำหรับนิสิต (@all.msu.ac.th),
MSDNAA สำหรับดำวน์โหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์ และกำรตรวจสอบข้อมูลกำรยกเลิกระบบกำรให้บริกำรของสำนักคอมพิวเตอร์
สำหรับบุคลำกรที่ขอลำออกจำกรำชกำร, เปลี่ยนตำแหน่ง, ย้ำยสถำนที่ปฏิบัติงำนภำยในมหำวิทยำลัย

ikp

3. บริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
1) การให้บริการดูแล บารุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้กับหน่วยงานที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ ซึ่งเป็นหน่วยงานสังกัดสานักงานอธิการบดี และสานักคอมพิวเตอร์ ดังนี้

ประจำเดือน
ตุลาคม 2555
พฤศจิกายน 2555
ธันวาคม 2555
มกราคม 2556
กุมภาพันธ์ 2556
มีนาคม 2556
เมษายน 2556
พฤษภาคม 2556
มิถุนายน 2556
กรกฎาคม 2556
สิงหาคม 2556
กันยายน 2556
สรุปจำนวน

จำนวนกำรให้บริกำรซ่อมแซม บำรุงรักษำ ติดตั้งคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค เครื่องพิมพ์ Hard disk งำนอื่นๆ
ยกเลิก
ซ่อม
12
13
1
543
7
9
1
438
3
6
1
5
9
11
1
16
10
6
1
6
2
2
8
6
1
30
2
128
13
2
20
8
22
1
8
13
7
38
7
15
16
1
252
124
11
1
1,059
2

รวม/
เครื่อง
569
455
15
37
17
10
47
163
31
28
45
32
1,449

หมำยเหตุ : 1. งานอื่น ๆ ได้แก่ รายการอุปกณ์ต่าง ๆ ที่ไม่ได้ระบุ พร้อมทั้งให้บริการตรวจเช็ด จัดเตรียม ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับการให้บริการโครงการ-กิจกรรมต่าง ๆ ที่หน่วยงานภายในและมหาวิทยาลัยดาเนินการ และงานตรวจสอบครุภณ
ั ฑ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์
2. กรณียกเลิกซ่อม ได้แก่ อุปกรณ์ที่นามาซ่อมหรือตรวจเช็คอยู่ในระยะรับประกัน, อุปกรณ์ชารุดหรือราคาสูงไม่
คุ้มค่าในการซ่อม, ตรวจเช็ดแล้วผู้รับบริการไม่สามารถดาเนินการจัดหาอะไหล่หรืออุปกรณ์ให้ได้

2) การให้บริการถ่ายทอดวีดีทัศน์ทางไกล
กำรให้บริกำรถ่ำยทอดวีดิทัศน์ทำงไกลเกี่ยวกับกำรให้บริกำรสื่อสำรทำงไกลแบบสองทำงเพื่อสนับสนุนกำรเรียน
กำรสอนทำงไกลและกำรประชุมทำงไกล โดยให้บริกำรห้องประชุมทำงไกลที่มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม จำนวน 3 ห้อง ได้แก่
ห้องประชุม 1 ห้องประชุม 2 ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อำคำรบรมรำชกุมำรี และที่งำนประสำนงำนมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
กรุงเทพมหำนคร จำนวน 1 ห้อง ดังนี้

เดือน
ตุลำคม 2555
พฤศจิกำยน 2555
ธันวำคม 2555
มกรำคม 2556
กุมภำพันธ์ 2556
มีนำคม 2556
เมษำยน 2556
พฤษภำคม 2556
มิถุนำยน 2556
กรกฎำคม 2556
สิงหำคม 2556
กันยำยน 2556
รวม
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การให้บริการระบบประชุมทางไกล
ห้องประชุม 1 ชั้น 4
จานวน
ห้องประชุม 2 ชั้น 4
อาคารบรมราชกุมารี
ผู้ใช้บริการ
อาคารบรมราชกุมารี
(ครั้ง)
(คน)
(ครั้ง)
1
23
1
4
119
6
2
54
1
3
90
11
2
50
5
3
78
5
2
72
8
3
98
6
5
278
2
5
155
4
3
136
7
3
71
2
36
1,224
58

จานวน
ผู้ใช้บริการ
(คน)
11
99
9
114
42
34
65
108
12
64
106
17
681

หมายเหตุ

3) การให้บริการระบบโทรศัพท์
3.1 จัดหาระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างนิสติ บุคลากร และ
ประชาชนทั่วไปกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาหรับหน่วยงานบริการการเรียนการสอน ได้แก่ กองประชาสัมพันธ์ฯ กอง
ทะเบียนและประมวลผล กองบริการการศึกษา กองคลังและพัสดุ กองอาคารสถานที่ กองกิจการนิสติ บัณฑิตวิทยาลัย สานัก
ศึกษาทั่วไป และสานักคอมพิวเตอร์
3.2 จัดหาอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบโทรศัพท์ อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และปรีคลินิก
คณะสาธารณสุขศาสตร์
3.3 จัดหาสายเคเบิลโทรศัพท์ระหว่างอาคารวิศวกรรมศาสตร์ไปยังอาคารปฏิบตั ิการคณะวิศวกรรมศาสตร์
3.4 ให้บริการติดตั้งเครื่องรับโทรศัพท์ภายใน โทรศัพท์สายตรง โทรศัพท์ระบบ IP-Phone ติดตั้งตู้สาขา
โทรศัพท์ การเชื่อมต่อตู้สาขาโทรศัพท์ การตรวจสอบ ซ่อมแซมแก้ไข และบารุงรักษาระบบโทรศัพท์ ดังนี้

วัน เดือน ปี
กุมภาพันธ์ 2556
มีนาคม 2556
เมษายน 2556
พฤษภาคม 2556
มิถุนายน 2556
กรกฎาคม 2556
สิงหาคม 2556
กันยายน 2556
รวม

การติดตั้ง
โทรศัพท์ใหม่
25
10
25
5
4
3
2
74

จานวนการให้บริการ (ครั้ง)
การย้าย/ ซ่อมแซม/ การตรวจสอบ/ดูแล/
แก้ไขอุปกรณ์
บารุงรักษา
11
20
28
15
11
10
40
20
43
12
19
10
21
15
20
8
193
110

รวม
31
68
31
85
60
33
39
30
377

4. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เสมือนจริงและศูนย์ถ่ายทอดด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

1) กำรพัฒนำและปรับปรุงสื่อกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ จำนวน 3 รำยวิชำ ได้แก่ รำยวิชำ 1201372 กำรพัฒนำ
โปรแกรมประยุกต์มลั ติมีเดีย, รำยวิชำ 0001016 ภำษำฝรั่งเศสพื้นฐำน, รำยวิชำ 1503202 กำรเปรียบเทียบโรคแผนไทยและ
แผนปัจจุบัน เพื่อให้บริกำรนิสติ และบุคคลทั่วไปทีส่ นใจสำมำรถเรียนรู้ด้วยตนเองผ่ำนทำงเว็บไซต์
http://elearning.msu.ac.th
2) กำรพัฒนำแหล่งนวัตกรรมกำรเรียนรู้ โครงกำรพัฒนำระบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิตมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ได้แก่
แหล่งเรียนรู้บ้ำนอีสำน แหล่งเรียนรู้เห็ดที่มีฤทธิ์ทำงยำ และแหล่งเรียนรู้บรรพชีวิน
3) กำรให้บริกำรวิชำกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร โดยจัดโครงกำรอบรมคอมพิวเตอร์ สำหรับนิสิต
บุคลำกรและบุคคลทั่วไป ดังนี้

ลำดับ

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม

1

โครงกำรสัมมนำเชิงวิชำกำรด้ำน
เทคโนโลยีและเครือข่ำย (MSU
Smart ICT 2012) เพื่อรองรับกำร
เติบโตของ Cloud
โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร
Oracle Business Intelligence
(BI) สำหรับผู้บริหำรและ
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
โครงกำรฝึกอบรม หลักสูตร กำร
ส่งเสริมควำมเข้มแข็งของวิชำชีพ
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร
กำรตัดต่อ VCD , DVD เพื่อกำร
เรียนกำรสอน สำหรับนิสิต รุ่น 1
โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร
กำรตัดต่อ VCD , DVD เพื่อกำร
เรียนกำรสอน สำหรับนิสิต รุ่น 2
โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร
กำรตัดต่อ VCD , DVD เพื่อกำร
เรียนกำรสอน สำหรับนิสิต รุ่น 3

2

3

4

5

6

ikp

วัน/ เดือน/ ปี
ที่จัด

สถำนที่

จำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร/ กิจกรรม
(คน)
บุคลำกร บุคลำกร บุคคล
นิสิต สำย
สำย
ทั่วไป
วิชำกำร สนับสนุน
85
16

รวม
ทั้งสิ้น

19 ตุลำคม
2555

ห้อง B314,
ห้อง B315
สำนักคอมพิวเตอร์

7-8
พฤศจิกำยน
2555

ห้อง B314,
ห้อง B315
สำนักคอมพิวเตอร์

5

92

97

13
พฤศจิกำยน
2555
24
พฤศจิกำยน
2555
25
พฤศจิกำยน
2555
1 ธันวำคม
2555

ห้อง B315
สำนักคอมพิวเตอร์

8

9

17

ห้อง B314,
ห้อง B315
สำนักคอมพิวเตอร์
ห้อง B314,
ห้อง B315
สำนักคอมพิวเตอร์
ห้อง B314,
ห้อง B315
สำนักคอมพิวเตอร์

101

71

71

76

76

52

52

ลำดับ

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม

โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร
กำรใช้โปรแกรมวิเครำะห์สถิติ
เบื้องต้น สำหรับนิสิต รุ่น 1
โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร
กำรใช้โปรแกรมวิเครำะห์สถิติ
เบื้องต้น สำหรับนิสิต รุ่น 2
โครงกำรสัมมนำ กำรใช้เทคโนโลยี
Google Apps for Education
เพื่อกำรเรียนกำรสอน
โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร
กำรใช้โปรแกรมวิเครำะห์สถิติ
เบื้องต้น สำหรับนิสิต รุ่น 3
โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร
กำรใช้โปรแกรมวิเครำะห์สถิติ
เบื้องต้น สำหรับนิสิต รุ่น 4
โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร
กำรตัดต่อ VCD , DVD เพื่อกำร
เรียนกำรสอน สำหรับนิสิต รุ่น 4
โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร
กำรตัดต่อ VCD , DVD เพื่อกำร
เรียนกำรสอน สำหรับนิสิต รุ่น 5
โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร
หลักสูตร กำรใช้งำนระบบ
ฐำนข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูล
หมำยเลขโทรศัพท์บุคลำกร รุ่น 1
โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร
หลักสูตร กำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ รุ่น 1
โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร
หลักสูตร กำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ รุ่น 2

วัน/ เดือน/
ปี
ที่จัด
18, 25
ธันวำคม
2555
19, 26
ธันวำคม
2555
28 มกรำคม
2556

จำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร/ กิจกรรม (คน)

สถำนที่
นิสิต

บุคลำกร บุคลำกร บุคคล รวม
สำย
สำย
ทัว่ ไป ทั้งสิ้น
วิชำกำร สนับสนุน
75

75

31 มกรำคม
2556

ห้อง B314,
ห้อง B315
สำนักคอมพิวเตอร์
ห้อง B314,
ห้อง B315
สำนักคอมพิวเตอร์
ห้อง B314,
ห้อง B315
สำนักคอมพิวเตอร์
ห้อง B315
สำนักคอมพิวเตอร์

40

40

7 กุมภำพันธ์
2556

ห้อง B315
สำนักคอมพิวเตอร์

35

35

26 มกรำคม
2556

ห้อง B315
สำนักคอมพิวเตอร์

58

58

27 มกรำคม
2556

ห้อง B315
สำนักคอมพิวเตอร์

56

56

13 มิถุนำยน
2556

ห้อง B315
สำนักคอมพิวเตอร์

21 มิถุนำยน
2556

ห้อง B315
สำนักคอมพิวเตอร์

45

45

24 มิถุนำยน
2556

ห้อง B315
สำนักคอมพิวเตอร์

42

42

75

28

75

5

87

27

120

27

ลำดับ

17

18

19

20

21

22

23

24

ikp

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม

โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร
หลักสูตรกำรเพิ่มศักยภำพในกำร
นำเสนอด้วย Microsoft
PowerPoint 2010 สำหรับงำน
เลขำนุกำร
โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร
กำรใช้ Google APP สำหรับ
บุคลำกร
โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร
หลักสูตรกำรใช้โปรแกรม
Microsoft Word 2010 เพื่อกำร
ทำงำนให้มีประสิทธิภำพสำหรับ
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร
กำรใช้โปรแกรม Microsoft
PowerPoint เบื้องต้น
โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร
หลักสูตร Office 365 for
Education
โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร
กำรใช้โปรแกรม Microsoft word
2013 เบื้องต้น
โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร
กำรใช้โปรแกรม Microsoft
PowerPoint 2013 เบื้องต้น
โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร
กำรใช้งำน Microsoft The New
Office 2013

วัน/ เดือน/
ปี
ที่จัด

จำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร/ กิจกรรม (คน)

สถำนที่
นิสิต

บุคลำกร บุคลำกร บุคคล รวม
สำย
สำย
ทัว่ ไป ทั้งสิ้น
วิชำกำร สนับสนุน
8
8

16
กรกฎำคม
2556

ห้อง B315
สำนักคอมพิวเตอร์

17
กรกฎำคม
2556
18
กรกฎำคม
2556

ห้อง B315
สำนักคอมพิวเตอร์

1

1

ห้อง B315
สำนักคอมพิวเตอร์

9

9

2 สิงหำคม
2556

ห้อง B315
สำนักคอมพิวเตอร์

6 สิงหำคม
2556

128

128

7 สิงหำคม
2556

ห้อง B314,
ห้อง B315
สำนักคอมพิวเตอร์
ห้อง B315
สำนักคอมพิวเตอร์

25

25

8 สิงหำคม
2556

ห้อง B315
สำนักคอมพิวเตอร์

12

12

20 สิงหำคม
2556

ห้อง B315
สำนักคอมพิวเตอร์

39

39

52

52

ลำดับ

25

26

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม

วัน/ เดือน/
ปี
ที่จัด

โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร
27, 28
กำรใช้งำนระบบสำรสนเทศเพื่อ
สิงหำคม
กำรบริหำรจัดกำร (ระบบพัสดุ )
2556
โครงกำรพัฒนำสมรรถนะ
30 กันยำยน
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ หลักสูตร
2556
แนวทำงกำรป้องกันกำรโจมตี
เว็บไซต์เบื้องต้น
รวมทั้งหมด

สถำนที่

ห้อง B314,
ห้อง B315
สำนักคอมพิวเตอร์
ห้อง B314,
ห้อง B315
สำนักคอมพิวเตอร์

จำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร/ กิจกรรม
(คน)
รวม
บุคลำกร บุคลำกร บุคคล
ทั้งสิ้น
นิสิต
สำย
สำย
ทั่วไป
วิชำกำร สนับสนุน
66
66

67

705

15

655

67

16

1,394

4) โครงการทดสอบความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตก่อนสาเร็จการศึกษา (MSU IT Exit Exam)
จำนวนนิสิตทั้งหมด
คณะ/สังกัด

- กลุ่มมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
1. คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
3. คณะศึกษาศาสตร์
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. คณะศิลปกรรมศาสตร์
6. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
7. คณะการบัญชีและการจัดการ
รวม
- กลุ่มวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี
8. คณะเทคโนโลยี
9. คณะวิทยาศาสตร์
10. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
11. คณะวิทยาการสารสนเทศ
12. คณะวิศวกรรมศาสตร์
13. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ*
รวม
- กลุ่มวิทยำศำสตร์สุขภำพ
14. คณะพยาบาลศาสตร์
15. คณะเภสัชศาสตร์
16. คณะแพทยศาสตร์
17. คณะสาธารณสุขศาสตร์
รวม
รวมทั้งหมด

จำนวนนิสิตสอบ
ผ่ำน/ไม่ผ่ำน

ร้อยละ

นิสิตเข้ำสอบ/
นิสิตทั้งหมด

นิสิต
ไม่เข้ำ
สอบ

จำนวน
นิสิตสอบ
ผ่ำน

จำนวน
นิสิตสอบ
ไม่ผ่ำน

ร้อยละ
ผู้เข้ำสอบ

ร้อยละ
ผู้สอบ
ผ่ำน

292/318
115/122
427/516
426/471
115/129
504/617
1,700/1,938
3,582/4,111

26
7
89
45
14
113
235
529

55
19
130
87
12
80
449
832

37
96
297
339
103
424
1254
2,750

91.82
94.26
82.75
90.45
89.15
81.69
87.87
87.13

18.84
16.52
30.44
20.42
10.43
15.87
26.37
23.23

345/368
325/359
182/18
374/411
302/366
207/207
1,735/1,898

23
34
5
37
64
0
163

40
71
35
192
83
175
596

305
254
147
182
219
32
1,139

93.75
90.53
97.33
91
82.51
100.00
91.41

11.59
21.85
19.23
51.34
27.48
84.54
34.35

117/129
67/70
120/121
763/774
1,067/1,094
6,384/7,103

12
3
1
11
27
719

28
43
50
318
439
1,867

89
24
70
445
628
4,517

90.7
95.71
99.17
98.58
97.53
89.88

23.9
64.18
41.67
41.68
41.1
29.24

หมำยเหตุ

หมำยเหตุ

1. นิสิตปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย จานวนทั้งหมด 7,103 คน จานวนนิสิตที่เข้าสอบ 6,384 คน คิดเป็นร้อยละ 89.88 จานวนนิสิตที่เข้าสอบ
ผ่านเกณฑ์ 1,867 คน คิดเป็นร้อยละ 29.24
2. * คณะที่ดาเนินการทดสอบความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเอง จานวน 1 คณะ คือ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ผังเมือง นฤมิตศิลป์ จานวนนิสติ เข้าสอบ 207 คน สอบผ่าน 175 คน
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แผนภูมิผลการทดสอบความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี
ก่อนสาเร็จการศึกษา (MSU IT Exit Exam) ประจาปีงบประมาณ 2556
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1703

1800
1600
1400
1200

1000
800

87 115 12

449

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

80

จานวนผู้เข้าสอบ
จานวนผู้สอบผ่าน

คณะการบัญชีและการจัดการ

130

19

คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

0

115
5

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

55

200

คณะศึกษาศาสตร์

400

292

504

426

427

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

600

แผนภูมิผลการทดสอบความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี
ก่อนสาเร็จการศึกษา (MSU IT Exit Exam) ประจาปีงบประมาณ 2556
กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
374
325

302

71

จานวนผู้เข้าสอบ
คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิทยาการสารสนเทศ

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

175

83

35

คณะวิทยาศาสตร์

40

207

192

182

13. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ**

345

คณะเทคโนโลยี

400
350
300
250
200
150
100
50
0

จานวนผู้สอบผ่าน

แผนภูมิผลการทดสอบความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี
ก่อนสาเร็จการศึกษา (MSU IT Exit Exam) ประจาปีงบประมาณ 2556
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ikp

318
43

จานวนผู้เข้าสอบ

50

จานวนผู้สอบผ่าน
คณะสาธารณสุขศาสตร์

67

120

คณะแพทยศาสตร์

28

คณะเภสัชศาสตร์

117

คณะพยาบาลศาสตร์

800
700
600
500
400
300
200
100
0

763

5. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการตัดสินใจ
สำนักคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินกำรพัฒนำและปรับปรุงระบบสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำร
ตัดสินใจ ดังนี้
1. ระบบกำรเตรียมตัวก่อนกำรสอบ ( Tutorial ) ให้นิสิตได้ศึกษำและทดสอบตัวเองก่อนกำรสอบจริงที่นิสิต
สำมำรถเข้ำใช้งำนได้ผ่ำนทำงเว็บไซต์ซึ่งไม่มีข้อจำกัดในด้ำนเวลำและสถำนที่ ซึ่งนิสิตสำมำรถเข้ำใช้งำนได้ที่
http://tutor.msu.ac.th

2. ระบบคลังข้อสอบ (Examination Warehouse) เป็นระบบที่พัฒนำขึ้นมำเพื่อใช้ในกำรทดสอบ ซึ่งระบบมีกำร
จัดเก็บข้อสอบและสำมำรถกำหนดได้ว่ำข้อสอบแต่ละข้อจะวัดควำมรู้ควำมสำมำรถหรือวัตถุประสงค์ในกำรสอบข้อใดระบบจะ
สร้ำงข้อสอบโดยกำรสุ่มตำมทีไ่ ด้กำหนดไว้ว่ำเช่นจำนวนข้อสอบทั้งหมด จำนวนข้อสอบในแต่ละวัตถุประสงค์ ซึ่งผูเ้ ข้ำสอบแต่
ละคนจะได้ข้อสอบที่ไม่เหมือนกัน ทำให้ผู้เข้ำสอบไม่สำมำรถลอกข้อสอบหรือถำมกันได้

3. ระบบรายงานผลการสอบ เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกากับติดตามผลการเข้าสอบของนิสิตแต่
ละคณะเพื่อผู้บริหารหรือผู้กากับดูแลจะได้ใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนกิจกรรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยระบบจะ
เชื่อมโยงกับระบบลงทะเบียนการสอบ ระบบคลังข้อสอบเมื่อนิสิตส่งกระดาษคาตอบข้อมูลผลการสอบจะรายงานในภาพรวมตาม
คณะที่นสิ ิตเข้าสอบทันที

4. ระบบลงเวลาการปฏิบัติงานของบุคลากร ได้มีการพัฒนาระบบนีข้ ึ้นใช้ภายในหน่วย โดยการลงเวลาปฏิบัติงานใช้
การสแกนลายนิ้วมือของบุคลากรหรือการระบุรหัสประจาตัวของบุคลากรซึ่งจะมีการบันทึกภาพของบุคลากรทีไ่ ด้ลงเวลาการ
ปฏิบัติงานเพื่อเจ้าหน้าที่บุคคลหรือผู้รับผิดชอบสามารถตรวจสอบได้ และได้มหี น่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้ให้ความสนใจและ
ได้ขอความอนุเคราะห์ขอให้งาน โดยได้มีการติดตั้งใช้งานแล้วจานวน 2 หน่วยงานได้แก่ สานักศึกษาทั่วไป และกองบริการ
การศึกษา และมีอีก 3 หน่วยงานอยู่ระหว่างการติดตั้ง คือ คณะพยาบาลศาสตร์ กองกลาง กองคลังและพัสดุ ระบบนี้ทาให้
มหาวิทยาลัยประหยัดงบประมาณในการซื้อซอฟท์แวร์มาใช้งานซึ่งไม่สามารถปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานได้
และได้มีการวางแผนในการพัฒนาต่อยอดเพื่อเชื่อมรวมเป็นฐานข้อมูลเดียวกันและกาหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานเพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
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5. ระบบฐานข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นระบบเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อเป็นข้อมูลในการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานและบุคลากร ของมหาวิทยาลัย โดยระบบสามารถ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการติดต่อและหน่วยงานสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานซึ่งจะ
อานวยความสะดวกให้หน่วยงานปรับปรุงแก้ไขข้อมูลได้เอง โดยระบบนี้จะนาไปเผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัยให้
สืบค้นซึ่งจะสนับสนุนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

6. พัฒนำและยกระดับระบบบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
1) จานวนบุคลากร
ระดับกำรศึกษำ
ประเภทตำแหน่ง
1. ผู้บริหารที่ปฏิบัติงานตามวาระ
2. ข้าราชการ
2.1 ผู้บริหาร
2.2 ชานาญการพิเศษ
2.3 ชานาญการ
3. พนักงานมหาวิทยาลัย
4. ลูกจ้างชั่วคราว
รวม

ตำกว่ำ
อนุปริญญำ
อนุปริญญำ

1
1

ปริญญำตรี

2
15
13
30

2
2

ปริญญำโท

ปริญญำเอก

รวม

1

1

1
2
3
2

1
2
5
17
16
42
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-

แผนภูมิผลแสดงจำนวนบุคลำกรสำนักคอมพิวเตอร์
จำนวนบุคลำกรสำนักคอมพิวเตอร์ ตำมประเภทตำแหน่ง

2%

2% 5%
12%

38%

1. ผู้บริหารที่ปฏิบัติงานตามวาระ

2. ข้าราชการ
2.1 ผู้บริหาร

41%

2.2 ชานาญการพิเศษ
2.3 ชานาญการ
3. พนักงานมหาวิทยาลัย
4. ลูกจ้างชั่วคราว
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2) งบประมาณ
งบประมาณ พ.ศ. 2556
งบแผ่นดิน
งบเงินรายได้

หมวดรายจ่าย

หมายเหตุ

1. งบบุคลากร

2.

3.
4.
5.

- เงินเดือน
- ค่าจ้างชั่วคราว
งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
- รายจ่ายอื่น
รวม

2,441,000

1,598,900

-

12,376,100
2,535,600

-

8,511,000

-

100,000

2,441,000

25,121,600

แผนภูมิแสดงงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2556
0.40%
6.36%
งบบุคลากร
33.88%

งบดาเนินงาน
59.36 %

งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน

3) บุคลากรที่เข้าร่วมการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงาน
ที่

ชื่อ - สกุล

1

นางสาวพัตชบูล กิ่งพุ่ม

ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา
ความรู้และทักษะในวิชาชีพ
สัมมนาเรือง หลักปฏิบัติราชการ
เกี่ยวกับความรับผิดชอบทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่
สัมมนาเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรสานักคอมพิวเตอร์

วัน/เดือน/ปี
6-9 กุมภาพันธ์ 2556

โรงแรมริชมอนด์
กรุงเทพมหานคร

1-4 พฤษภาคม 2556

แกรนด์คาบาน่า อาเภอเกาะ
ช้าง จังหวัดตราด

ศึกษาดูงานโครงการอาเซียนในมิติ 9-13 พฤษภาคม 2556
ชาติพันธุ์สัมพันธ์ "ภูเขา สายนา
เขตแดน บ้านเมือง ผู้คน สงคราม
และสันติภาพ"
อบรมหลักสูตร โครงการเพิ่ม
17-18 กรกฎาคม
ศักยภาพการจัดการประชุมของ
2556
มหาวิทยาลัยมหาสารคามอย่างมี
มาตรฐานและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน

2
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อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้
งาน Office 365 for Education
สาหรับบุคลากร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
นายดุลยเทพ ภัทรโกศล สัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง Creative
Content & Tools for Tablet &
m-Learning

สถานที่

6 สิงหาคม 2556

22 มีนาคม 2556

สัมมนาเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรสานักคอมพิวเตอร์

1-4 พฤษภาคม 2556

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้
งาน Office 365 for Education
สาหรับบุคลากร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

6 สิงหาคม 2556

เวียดนามใต้/โฮจิมินห์ ซิต-ิ
เมืองโจวดก-กัมพูชา/กรุง
พนมเปญ-เสียมเรียบ-นครวัดนครธม
ห้องประชุม 1 ชัน 2 อาคาร
สโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม และห้องประชุม
แม่นาของ ชัน 2 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ห้อง B315 ชัน 3 สานัก
คอมพิวเตอร์ อาคารวิทย
บริการบี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
ห้องรอยัล จูบิลี่บอลรูล ชัน 1
อาคารอิมแพคชาเลนเจอร์
เมืองทองธานี
กรุงเทพมหานคร
แกรนด์คาบาน่า อาเภอเกาะ
ช้าง จังหวัดตราด
ห้อง B315 ชัน 3 สานัก
คอมพิวเตอร์ อาคารวิทย
บริการบี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

ที่

3

ชื่อ - สกุล

นางสิรีวรรณ ตติยรัตน์

ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา
ความรู้และทักษะในวิชาชีพ

วัน/เดือน/ปี

สัมมนาโครงการพัฒนาสมรรถนะ 30 กันยายน 2556
ของนักวิชาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตร แนวทางการป้องกันการ
โจมตีเว็บไซต์เบื้องต้น

ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
B314-B315 ชั้น 3 สานัก
คอมพิวเตอร์ อาคารวิทย
บริการบี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

อบรมแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนา
องค์กรสู่ความเป็นเลิศ

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

5-6 กุมภาพันธ์ 2556

สัมมนาเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะ 1-4 พฤษภาคม 2556
บุคลากรสานักคอมพิวเตอร์

แกรนด์คาบาน่า อาเภอเกาะ
ช้าง จังหวัดตราด

สัมมนาเรื่อง แนวโน้มเทคโนโลยี
สารสนเทศปี 2556 สาหรับ
สถาบันการศึกษา
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้
งาน Office 365 for Education
สาหรับบุคลากร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

29 พฤษภาคม 2556

ห้องประชุมนวัตกรรมบัวหลวง
ชั้น 14 อาคารจัตุรสั จามจุรี
ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร
ห้อง B315 ชั้น 3 สานัก
คอมพิวเตอร์ อาคารวิทย
บริการบี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

ประชุมโครงการเสวนาเครือข่าย
การจัดการความรู้ระหว่างคณะ
วิชามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หัวข้อ เทคนิคการถอดบทเรียน

21-23 กันยายน 2556

6 สิงหาคม 2556

สัมมนาโครงการพัฒนาสมรรถนะ 30 กันยายน 2556
ของนักวิชาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตร แนวทางการป้องกันการ
โจมตีเว็บไซต์เบื้องต้น
4

นางธิรดา บุญโชติยกุล

สถานที่

อบรมแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนา
องค์กรสู่ความเป็นเลิศ

5-6 กุมภาพันธ์ 2556

โรงแรมเชียงคานฮิลรีสอร์ท
อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
B314-B315 ชั้น 3 สานัก
คอมพิวเตอร์ อาคารวิทย
บริการบี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สัมมนาเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะ 1-4 พฤษภาคม 2556
บุคลากรสานักคอมพิวเตอร์

แกรนด์คาบาน่า อาเภอเกาะ
ช้าง จังหวัดตราด

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้
งาน Office 365 for Education
สาหรับบุคลากร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

ห้อง B315 ชั้น 3 สานัก
คอมพิวเตอร์ อาคารวิทย
บริการบี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

6 สิงหาคม 2556

ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนาความรู้
วัน/เดือน/ปี
และทักษะในวิชาชีพ
สัมมนาเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะ
1-4 พฤษภาคม
บุคลากรสานักคอมพิวเตอร์
2556

ที่

ชื่อ - สกุล

5

นายวัชรชัย วีรกุลเกษตร

6

นางชัชฎาพร ศิลปดอนบม สัมมนาเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรสานักคอมพิวเตอร์

7

8

นายไพฑูรณ์ ศรีพลลา

นางลัดดา ศรีเอี่ยม

แกรนด์คาบาน่า อาเภอเกาะช้าง
จังหวัดตราด

1-4 พฤษภาคม
2556

แกรนด์คาบาน่า อาเภอเกาะช้าง
จังหวัดตราด

อบรมหลักสูตร การวิเคราะห์งบ
การเงินอย่างง่ายสาหรับส่วนราชการ

29-31 พฤษภาคม
2556

กรุงเทพมหานคร

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้งาน
Office 365 for Education สาหรับ
บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

6 สิงหาคม 2556

ห้อง B315 ชั้น 3 สานัก
คอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการบี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้งาน
Office 365 for Education สาหรับ
บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

6 สิงหาคม 2556

ห้อง B315 ชั้น 3 สานัก
คอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการบี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สัมมนาเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรสานักคอมพิวเตอร์

1-4 พฤษภาคม
2556

แกรนด์คาบาน่า อาเภอเกาะช้าง
จังหวัดตราด

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้งาน
Office 365 for Education สาหรับ
บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

6 สิงหาคม 2556

ห้อง B315 ชั้น 3 สานัก
คอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการบี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สัมมนาเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรสานักคอมพิวเตอร์

1-4 พฤษภาคม
2556

แกรนด์คาบาน่า อาเภอเกาะช้าง
จังหวัดตราด

อบรมหลักสูตร โครงการเพิ่มศักยภาพ 17-18 กรกฎาคม
การจัดการประชุมของมหาวิทยาลัย
2556
มหาสารคามอย่างมีมาตรฐานและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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สถานที่

ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสโมสร
บุคลากร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม และห้องประชุม
แม่น้าของ ชั้น 2 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่

ชื่อ - สกุล

ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา
ความรู้และทักษะในวิชาชีพ
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้
งาน Office 365 for Education
สาหรับบุคลากร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

9

นายรัตนเดช ชมภูนุช

วัน/เดือน/ปี

สถานที่

6 สิงหาคม 2556

ห้อง B315 ชั้น 3 สานัก
คอมพิวเตอร์ อาคารวิทย
บริการบี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

อบรมหลักสูตร การใช้ Microsoft 7 สิงหาคม 2556
word 2013 เบื้องต้น

ห้อง B315 ชั้น 3 สานัก
คอมพิวเตอร์ อาคารวิทย
บริการบี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

สัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพใน 19 กันยายน 2556
การทางานและความก้าวหน้าใน
สายงานของข้าราชการและ
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (สายสนับสนุน)

ห้องประชุม AR201 คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อบรมหลักสูตร CCNA (Cisco
12-13 ตุลาคม 2555
Certified Network Associates)
เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบตั ิ
หน้าที่

ESAAN Software Park ชั้น
4 อาคารพิมล กลกิจ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สัมมนาเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะ 1-4 พฤษภาคม 2556
บุคลากรสานักคอมพิวเตอร์

แกรนด์คาบาน่า อาเภอเกาะ
ช้าง จังหวัดตราด

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้
งาน Office 365 for Education
สาหรับบุคลากร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

6 สิงหาคม 2556

ห้อง B315 ชั้น 3 สานัก
คอมพิวเตอร์ อาคารวิทย
บริการบี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

อบรมหลักสูตร เหมืองข้อมูล
หัวข้อ Classification with
WEKA

8-9 สิงหาคม 2556

ห้อง IT 405 คณะวิทยาการ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

สัมมนาเรื่อง เจาะประเด็น
การแฮกเว็บและการป้องกัน
รุ่นที่ 2

23-24 กันยายน 2556 บริษัท Professional
Training Service จากัด
อาคาร Q-House สาทร
ชั้น 20

ที่

ชื่อ - สกุล

ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา
ความรู้และทักษะในวิชาชีพ
สัมมนาโครงการพัฒนาสมรรถนะ
ของนักวิชาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตร แนวทางการป้องกันการ
โจมตีเว็บไซต์เบื้องต้น

วัน/เดือน/ปี
30 กันยายน
2556

สถานที่
ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ B314B315 ชั้น 3 สานักคอมพิวเตอร์
อาคารวิทยบริการบี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

10 นายสุรเชษฐ์ ตั้งทรัพย์สกุล อบรม “Training Juniper Firewall 21-22 มกราคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การดาเนิน
23-25 มกราคม
กิจกรรมบนระบบเครือข่าย
2556
สารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้ง
ที่ 26 (WUNCA)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้งาน 6 สิงหาคม 2556
Office 365 for Education สาหรับ
บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ห้อง B315 ชั้น 3 สานัก
คอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการบี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

SRX-series Services Gateways”

อบรมหลักสูตร เหมืองข้อมูล หัวข้อ
Classification with WEKA

11

นายวงศวัฒน์ เทพาศักดิ์

ikp

2556

8-9 สิงหาคม 2556 ห้อง IT 405 คณะวิทยาการ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

สัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพใน 19 กันยายน 2556
การทางานและความก้าวหน้าในสาย
งานของข้าราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (สาย
สนับสนุน)

ห้องประชุม AR201 คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สัมมนาโครงการพัฒนาสมรรถนะ
ของนักวิชาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตร แนวทางการป้องกันการ
โจมตีเว็บไซต์เบื้องต้น

ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ B314B315 ชั้น 3 สานักคอมพิวเตอร์
อาคารวิทยบริการบี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

30 กันยายน
2556

อบรม “Training Juniper Firewall 21-22 มกราคม
SRX-series Services Gateways” 2556

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

ที่

12

ชื่อ - สกุล

นายวีระศักดิ์ ศรีวงยาง

ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา
ความรู้และทักษะในวิชาชีพ

วัน/เดือน/ปี

สถานที่

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การดาเนิน
กิจกรรมบนระบบเครือข่าย
สารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
ครั้งที่ 26 (WUNCA)

23-25 มกราคม 2556

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

สัมมนาเรื่อง AIS Vision 2013
“Moving forward”

27 กุมภาพันธ์ 2556
ถึงวันที่ 1 มีนาคม
2556

โรงแรมดุสติ ปริ้นเซส อาเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา

สัมมนาเรื่อง แนวโน้มเทคโนโลยี
สารสนเทศปี 2556 สาหรับ
สถาบันการศึกษา

29 พฤษภาคม 2556

ห้องประชุมนวัตกรรมบัวหลวง
ชั้น 14 อาคารจัตุรสั จามจุรี
ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร

สัมมนาเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะ 1-4 พฤษภาคม 2556
บุคลากรสานักคอมพิวเตอร์

แกรนด์คาบาน่า อาเภอเกาะ
ช้าง จังหวัดตราด

สัมมนาโครงการพัฒนาสมรรถนะ 30 กันยายน 2556
ของนักวิชาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตร แนวทางการป้องกันการ
โจมตีเว็บไซต์เบื้องต้น

ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
B314-B315 ชั้น 3 สานัก
คอมพิวเตอร์ อาคารวิทย
บริการบี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้
งาน Office 365 for Education
สาหรับบุคลากร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

ห้อง B315 ชั้น 3 สานัก
คอมพิวเตอร์ อาคารวิทย
บริการบี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

6 สิงหาคม 2556

สัมมนาโครงการพัฒนาสมรรถนะ 30 กันยายน 2556
ของนักวิชาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตร แนวทางการป้องกันการ
โจมตีเว็บไซต์เบื้องต้น

ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
B314-B315 ชั้น 3 สานัก
คอมพิวเตอร์ อาคารวิทย
บริการบี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

อบรมให้ความรู้พื้นฐานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา

ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร
สโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

27 สิงหาคม 2556

ที่
13

ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนาความรู้
วัน/เดือน/ปี
และทักษะในวิชาชีพ
นางสาวบัณฑิตา อวิโรธน์ สัมมนาเรื่อง AIS Vision 2013
27 กุมภาพันธ์
“Moving Forward”
2556 ถึงวันที่ 1
มีนาคม 2556
ชื่อ - สกุล

21-26 เมษายน
2556

บจก.เกรทเฟรนด์ บิซซิเนซ ดี
เวลล๊อปเมนท์ แขวงออเงิน เขต
สายไหม กรุงเทพมหานคร

สัมมนาเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรสานักคอมพิวเตอร์

1-4 พฤษภาคม
2556

แกรนด์คาบาน่า อาเภอเกาะช้าง
จังหวัดตราด

อบรมหลักสูตร เหมืองข้อมูล หัวข้อ
Classification with WEKA

8-9 สิงหาคม 2556 ห้อง IT 405 คณะวิทยาการ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้งาน
Office 365 for Education สาหรับ
บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

6 สิงหาคม 2556

สัมมนาโครงการพัฒนาสมรรถนะของ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตร
แนวทางการป้องกันการโจมตีเว็บไซต์
เบื้องต้น
นายนพนัย เนื่องอุดม

ikp

โรงแรมดุสติ ปริ้นเซส อาเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา

อบรมหลักสูตร Essential ASP.Net
MVC รุ่นที่ 14

สัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการ 19 กันยายน
ทางานและความก้าวหน้าในสายงาน 2556
ของข้าราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (สาย
สนับสนุน)

14

สถานที่

30

กันยายน

ห้อง B315 ชั้น 3 สานัก
คอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการบี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ห้องประชุม AR201 คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2556

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การดาเนิน
23-25 มกราคม
กิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศ 2556
เพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 26
(WUNCA)

ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ B314B315 ชั้น 3 สานักคอมพิวเตอร์
อาคารวิทยบริการบี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

ที่

ชื่อ - สกุล

ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา
ความรู้และทักษะในวิชาชีพ
อบรมหลักสูตร Essential
ASP.Net MVC รุ่นที่ 14

15

16

นายสุรจิต ธรรมจักร์

วัน/เดือน/ปี

สถานที่

21-26 เมษายน 2556

บจก.เกรทเฟรนด์ บิซซิเนซ ดี
เวลล๊อปเมนท์ แขวงออเงิน
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

สัมมนาเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะ 1-4 พฤษภาคม 2556
บุคลากรสานักคอมพิวเตอร์

แกรนด์คาบาน่า อาเภอเกาะ
ช้าง จังหวัดตราด

สัมมนาโครงการพัฒนาสมรรถนะ 30 กันยายน 2556
ของนักวิชาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตร แนวทางการป้องกันการ
โจมตีเว็บไซต์เบื้องต้น

ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
B314-B315 ชั้น 3 สานัก
คอมพิวเตอร์ อาคารวิทย
บริการบี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

สัมมนาเรื่อง AIS Vision 2013
“Moving forward”

โรงแรมดุสติ ปริ้นเซส อาเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา

27 กุมภาพันธ์ 2556
ถึงวันที่ 1 มีนาคม
2556

สัมมนาเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะ 1-4 พฤษภาคม 2556
บุคลากรสานักคอมพิวเตอร์

แกรนด์คาบาน่า อาเภอเกาะ
ช้าง จังหวัดตราด

สัมมนาโครงการพัฒนาสมรรถนะ 30 กันยายน 2556
ของนักวิชาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตร แนวทางการป้องกันการ
โจมตีเว็บไซต์เบื้องต้น

ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
B314-B315 ชั้น 3 สานัก
คอมพิวเตอร์ อาคารวิทย
บริการบี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

นายชาญวิทย์ ภาแกดา อบรม “Training Juniper
Firewall SRX-series Services
Gateways”
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การดาเนิน
กิจกรรมบนระบบเครือข่าย
สารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
ครั้งที่ 26 (WUNCA)

21-22 มกราคม 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
23-25 มกราคม 2556

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

ที่

17

18

ชื่อ - สกุล

นายสหัสธรรม แสนแก้ว

นายปิยะพงษ์
มูลศรีแก้ว

ikp

ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนาความรู้
วัน/เดือน/ปี
และทักษะในวิชาชีพ
สัมมนาเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะ
1-4 พฤษภาคม
บุคลากรสานักคอมพิวเตอร์
2556

แกรนด์คาบาน่า อาเภอเกาะช้าง
จังหวัดตราด

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้งาน
Office 365 for Education สาหรับ
บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

6 สิงหาคม 2556

ห้อง B315 ชั้น 3 สานัก
คอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการบี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สัมมนาโครงการพัฒนาสมรรถนะของ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตร
แนวทางการป้องกันการโจมตีเว็บไซต์
เบื้องต้น

30 กันยายน
2556

ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ B314B315 ชั้น 3 สานักคอมพิวเตอร์
อาคารวิทยบริการบี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

สถานที่

23-25 มกราคม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การดาเนิน
กิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศ 2556
เพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 26
(WUNCA)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

สัมมนาเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรสานักคอมพิวเตอร์

1-4 พฤษภาคม
2556

แกรนด์คาบาน่า อาเภอเกาะช้าง
จังหวัดตราด

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้งาน
Office 365 for Education สาหรับ
บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

6 สิงหาคม 2556

ห้อง B315 ชั้น 3 สานัก
คอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการบี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สัมมนาโครงการพัฒนาสมรรถนะของ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตร
แนวทางการป้องกันการโจมตีเว็บไซต์
เบื้องต้น

30 กันยายน
2556

ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ B314B315 ชั้น 3 สานักคอมพิวเตอร์
อาคารวิทยบริการบี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

สัมมนาเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรสานักคอมพิวเตอร์

1-4 พฤษภาคม
2556

แกรนด์คาบาน่า อาเภอเกาะช้าง
จังหวัดตราด

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้งาน
Office 365 for Education สาหรับ
บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

6 สิงหาคม 2556

ห้อง B315 ชั้น 3 สานัก
คอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการบี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่

ชื่อ - สกุล

ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา
ความรู้และทักษะในวิชาชีพ
อบรมหลักสูตร Essential
ASP.Net MVC รุ่นที่ 14

15

16

นายสุรจิต ธรรมจักร์

วัน/เดือน/ปี

สถานที่

21-26 เมษายน 2556

บจก.เกรทเฟรนด์ บิซซิเนซ ดี
เวลล๊อปเมนท์ แขวงออเงิน
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

สัมมนาเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะ 1-4 พฤษภาคม 2556
บุคลากรสานักคอมพิวเตอร์

แกรนด์คาบาน่า อาเภอเกาะ
ช้าง จังหวัดตราด

สัมมนาโครงการพัฒนาสมรรถนะ 30 กันยายน 2556
ของนักวิชาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตร แนวทางการป้องกันการ
โจมตีเว็บไซต์เบื้องต้น

ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
B314-B315 ชั้น 3 สานัก
คอมพิวเตอร์ อาคารวิทย
บริการบี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

สัมมนาเรื่อง AIS Vision 2013
“Moving forward”

โรงแรมดุสติ ปริ้นเซส อาเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา

27 กุมภาพันธ์ 2556
ถึงวันที่ 1 มีนาคม
2556

สัมมนาเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะ 1-4 พฤษภาคม 2556
บุคลากรสานักคอมพิวเตอร์

แกรนด์คาบาน่า อาเภอเกาะ
ช้าง จังหวัดตราด

สัมมนาโครงการพัฒนาสมรรถนะ 30 กันยายน 2556
ของนักวิชาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตร แนวทางการป้องกันการ
โจมตีเว็บไซต์เบื้องต้น

ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
B314-B315 ชั้น 3 สานัก
คอมพิวเตอร์ อาคารวิทย
บริการบี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

นายชาญวิทย์ ภาแกดา อบรม “Training Juniper
Firewall SRX-series Services
Gateways”
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การดาเนิน
กิจกรรมบนระบบเครือข่าย
สารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
ครั้งที่ 26 (WUNCA)

21-22 มกราคม 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
23-25 มกราคม 2556

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

ที่

22

23

ชื่อ - สกุล

นายธนศาสตร์ สุดจริง

นายสิทธิ์ เอมดี

ikp

ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนาความรู้
วัน/เดือน/ปี
และทักษะในวิชาชีพ
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้งาน 6 สิงหาคม 2556
Office 365 for Education สาหรับ
บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ห้อง B315 ชั้น 3 สานัก
คอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการบี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สัมมนาโครงการพัฒนาสมรรถนะของ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตร
แนวทางการป้องกันการโจมตีเว็บไซต์
เบื้องต้น

30 กันยายน 2556

ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ B314B315 ชั้น 3 สานักคอมพิวเตอร์
อาคารวิทยบริการบี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

สัมมนาเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรสานักคอมพิวเตอร์

1-4 พฤษภาคม
2556

แกรนด์คาบาน่า อาเภอเกาะช้าง
จังหวัดตราด

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้งาน
Office 365 for Education สาหรับ
บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

6 สิงหาคม 2556

ห้อง B315 ชั้น 3 สานัก
คอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการบี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อบรมหลักสูตร เหมืองข้อมูล หัวข้อ
Classification with WEKA

8-9 สิงหาคม 2556

ห้อง IT 405 คณะวิทยาการ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

สัมมนาโครงการพัฒนาสมรรถนะของ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตร
แนวทางการป้องกันการโจมตีเว็บไซต์
เบื้องต้น

30 กันยายน 2556

ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ B314B315 ชั้น 3 สานักคอมพิวเตอร์
อาคารวิทยบริการบี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

สัมมนาเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรสานักคอมพิวเตอร์

1-4 พฤษภาคม
2556

แกรนด์คาบาน่า อาเภอเกาะช้าง
จังหวัดตราด

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้งาน
Office 365 for Education สาหรับ
บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

6 สิงหาคม 2556

ห้อง B315 ชั้น 3 สานัก
คอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการบี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สัมมนาโครงการพัฒนาสมรรถนะของ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตร
แนวทางการป้องกันการโจมตีเว็บไซต์
เบื้องต้น

30 กันยายน 2556

ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ B314B315 ชั้น 3 สานักคอมพิวเตอร์
อาคารวิทยบริการบี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

สถานที่

ที่

ชื่อ - สกุล

24

นายวิทยา ชื่นชม

25

26

นายสุเทพ อรัญมิตร

นายกรธวัฒน์ มณีชม

ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา
ความรู้และทักษะในวิชาชีพ

วัน/เดือน/ปี

สถานที่

สัมมนาเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะ 1-4 พฤษภาคม 2556
บุคลากรสานักคอมพิวเตอร์

แกรนด์คาบาน่า อาเภอเกาะ
ช้าง จังหวัดตราด

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้
งาน Office 365 for Education
สาหรับบุคลากร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

ห้อง B315 ชั้น 3 สานัก
คอมพิวเตอร์ อาคารวิทย
บริการบี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

6 สิงหาคม 2556

สัมมนาโครงการพัฒนาสมรรถนะ 30 กันยายน 2556
ของนักวิชาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตร แนวทางการป้องกันการ
โจมตีเว็บไซต์เบื้องต้น

ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
B314-B315 ชั้น 3 สานัก
คอมพิวเตอร์ อาคารวิทย
บริการบี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

สัมมนาโครงการพัฒนาสมรรถนะ 30 กันยายน 2556
ของนักวิชาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตร แนวทางการป้องกันการ
โจมตีเว็บไซต์เบื้องต้น

ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
B314-B315 ชั้น 3 สานัก
คอมพิวเตอร์ อาคารวิทย
บริการบี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การดาเนิน
กิจกรรมบนระบบเครือข่าย
สารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
ครั้งที่ 26 (WUNCA)

23-25 มกราคม 2556

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

สัมมนาเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะ 1-4 พฤษภาคม 2556
บุคลากรสานักคอมพิวเตอร์

แกรนด์คาบาน่า อาเภอเกาะ
ช้าง จังหวัดตราด

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้
งาน Office 365 for Education
สาหรับบุคลากร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

6 สิงหาคม 2556

ห้อง B315 ชั้น 3 สานัก
คอมพิวเตอร์ อาคารวิทย
บริการบี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

อบรมหลักสูตร Digital
Publishing “Design for DPS”

22-24 พฤศจิกายน
2555

โรงแรมบางกอกเซ็นเตอร์
กรุงเทพมหานคร

ที่

27

28

ชื่อ - สกุล

นายสุชาติ สงหมื่นไวย์

นายวุฒินันท์ คามุลคร

ikp

ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนาความรู้
วัน/เดือน/ปี
และทักษะในวิชาชีพ
สัมมนา Adobe Creative Cloud
11 มีนาคม 2556

สถานที่
ESAAN Software Park ชั้น 4
อาคารพิมล กลกิจ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สัมมนาเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรสานักคอมพิวเตอร์

1-4 พฤษภาคม
2556

แกรนด์คาบาน่า อาเภอเกาะช้าง
จังหวัดตราด

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้งาน
Office 365 for Education สาหรับ
บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

6 สิงหาคม 2556

ห้อง B315 ชั้น 3 สานัก
คอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการบี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อบรมให้ความรู้พื้นฐานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา

27 สิงหาคม 2556 ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสโมสร
บุคลากร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

สัมมนากลยุทธ์ประหยัดตันทุนและลด 26 ตุลาคม 2555
ค่าใช้จ่ายด้านงานพิมพ์ในองค์กร

โรงแรมพูลแมน อาเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น

สัมมนาเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรสานักคอมพิวเตอร์

1-4 พฤษภาคม
2556

แกรนด์คาบาน่า อาเภอเกาะช้าง
จังหวัดตราด

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้งาน
Office 365 for Education สาหรับ
บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

6 สิงหาคม 2556

ห้อง B315 ชั้น 3 สานัก
คอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการบี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สัมมนาโครงการพัฒนาสมรรถนะของ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตร
แนวทางการป้องกันการโจมตีเว็บไซต์
เบื้องต้น

30 กันยายน 2556 ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ B314B315 ชั้น 3 สานักคอมพิวเตอร์
อาคารวิทยบริการบี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การดาเนิน
23-25 มกราคม
กิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศ 2556
เพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 26
(WUNCA)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

สัมมนาเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรสานักคอมพิวเตอร์

แกรนด์คาบาน่า อาเภอเกาะช้าง
จังหวัดตราด

1-4 พฤษภาคม
2556

ที่

29

ชื่อ - สกุล

ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนาความรู้
วัน/เดือน/ปี
และทักษะในวิชาชีพ
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้งาน 6 สิงหาคม 2556
Office 365 for Education สาหรับ
บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นายปุญญพัฒน์ เปนนาม ประชุมเชิงปฏิบัติการ การดาเนิน
23-25 มกราคม
กิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศ 2556
เพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 26
(WUNCA)

สถานที่
ห้อง B315 ชั้น 3 สานัก
คอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการบี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

22 มีนาคม 2556
สัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง Creative
Content & Tools for Tablet & mLearning

ห้องรอยัล จูบิลี่บอลรูล ชั้น 1
อาคารอิมแพคชาเลนเจอร์ เมือง
ทองธานี กรุงเทพมหานคร

สัมมนาเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรสานักคอมพิวเตอร์

1-4 พฤษภาคม
2556

แกรนด์คาบาน่า อาเภอเกาะช้าง
จังหวัดตราด

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้งาน
Office 365 for Education สาหรับ
บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

6 สิงหาคม 2556

ห้อง B315 ชั้น 3 สานัก
คอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการบี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สัมมนาโครงการพัฒนาสมรรถนะของ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตร
แนวทางการป้องกันการโจมตีเว็บไซต์
เบื้องต้น

30 กันยายน
2556

ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ B314B315 ชั้น 3 สานักคอมพิวเตอร์
อาคารวิทยบริการบี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

30

นายประยุทธ์ จ้อยนุแสง

สัมมนาเรื่อง AIS Vision 2013
“Moving Forward”

27 กุมภาพันธ์
2556 ถึงวันที่ 1
มีนาคม 2556

โรงแรมดุสติ ปริ้นเซส อาเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา

31

นายสกุล สาวิสิทธิ์

อบรมการพัฒนางานสารบรรณให้มี
ประสิทธิภาพและทันสมัย

24-26 มิถุนายน
2556

โรงแรงเจริญโฮเต็ล อาเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี

สัมมนาเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรสานักคอมพิวเตอร์

1-4 พฤษภาคม
2556

แกรนด์คาบาน่า อาเภอเกาะช้าง
จังหวัดตราด

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

30 กรกฎาคม
2556

ห้องบริการคอมพิวเตอร์ B315 ชั้น
3 สานักคอมพิวเตอร์ อาคารวิทย
บริการบี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

ที่

32

33

34

ชื่อ - สกุล

นางสาวอรวรรณ
ประกอบกิจ

นายจตุพล ไชยโสดา

นายวิระ เมฆวัน

ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนาความรู้
วัน/เดือน/ปี
และทักษะในวิชาชีพ
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้งาน 6 สิงหาคม 2556
Office 365 for Education สาหรับ
บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สถานที่
ห้อง B315 ชั้น 3 สานัก
คอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการบี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อบรมให้ความรู้พื้นฐานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา

27 สิงหาคม 2556 ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสโมสร
บุคลากร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

สัมมนาเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรสานักคอมพิวเตอร์

1-4 พฤษภาคม
2556

แกรนด์คาบาน่า อาเภอเกาะช้าง
จังหวัดตราด

อบรมหลักสูตร การบริหารงานพัสดุให้ 11-12 กรกฎาคม
มีความโปร่งใส ไร้ข้อกล่าวหา รุ่นที่
2556
602/56

โรงแรมแกรนด์ เดอ วิลล์
กรุงเทพมหานคร

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้งาน
Office 365 for Education สาหรับ
บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

6 สิงหาคม 2556

ห้อง B315 ชั้น 3 สานัก
คอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการบี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สัมมนาเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรสานักคอมพิวเตอร์

1-4 พฤษภาคม
2556

แกรนด์คาบาน่า อาเภอเกาะช้าง
จังหวัดตราด

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้งาน
Office 365 for Education สาหรับ
บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

6 สิงหาคม 2556

ห้อง B315 ชั้น 3 สานัก
คอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการบี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สัมมนาเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรสานักคอมพิวเตอร์

1-4 พฤษภาคม
2556

แกรนด์คาบาน่า อาเภอเกาะช้าง
จังหวัดตราด

อบรมโครงการพัฒนาการพัฒนาการ 14 สิงหาคม 2556 ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารบรม
ให้บริการพนักงานขับรถ หัวข้อ ขับรถ
ราชกุมารี มหาวิทยาลัย
อย่างไรให้ถูกใจผูโ้ ดยสาร
มหาสารคาม
35
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สัมมนาเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรสานักคอมพิวเตอร์

1-4 พฤษภาคม
2556

แกรนด์คาบาน่า อาเภอเกาะช้าง
จังหวัดตราด

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้งาน
Office 365 for Education สาหรับ
บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

6 สิงหาคม 2556

ห้อง B315 ชั้น 3 สานัก
คอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการบี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่

36

37

38

ชื่อ - สกุล

นายศุภชัย มาฤทธิ์

นายไพศาล หมั่นตลุง

นางสาวศิริรตั น์ จันไต้

ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนาความรู้
วัน/เดือน/ปี
และทักษะในวิชาชีพ
สัมมนาโครงการพัฒนาสมรรถนะของ 30 กันยายน 2556
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตร
แนวทางการป้องกันการโจมตีเว็บไซต์
เบื้องต้น

ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ B314B315 ชั้น 3 สานักคอมพิวเตอร์
อาคารวิทยบริการบี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

สัมมนาเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรสานักคอมพิวเตอร์

1-4 พฤษภาคม
2556

แกรนด์คาบาน่า อาเภอเกาะช้าง
จังหวัดตราด

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้งาน
Office 365 for Education สาหรับ
บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

6 สิงหาคม 2556

ห้อง B315 ชั้น 3 สานัก
คอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการบี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สัมมนาเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรสานักคอมพิวเตอร์

1-4 พฤษภาคม
2556

แกรนด์คาบาน่า อาเภอเกาะช้าง
จังหวัดตราด

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้งาน
Office 365 for Education สาหรับ
บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

6 สิงหาคม 2556

ห้อง B315 ชั้น 3 สานัก
คอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการบี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้งาน
Office 365 for Education สาหรับ
บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

6 สิงหาคม 2556

ห้อง B315 ชั้น 3 สานัก
คอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการบี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สัมมนาโครงการพัฒนาสมรรถนะของ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตร
แนวทางการป้องกันการโจมตีเว็บไซต์
เบื้องต้น

30 กันยายน
2556

ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ B314B315 ชั้น 3 สานักคอมพิวเตอร์
อาคารวิทยบริการบี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

สถานที่

4) การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สำนักคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน วงรอบประจำปีกำรศึกษำ 2555
(1 มิถุนำยน 2555 ถึง 31 พฤษภำคม 2556) ตำมองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่สำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำ (สมศ.) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ และมหำวิทยำลัยที่กำหนดขึ้น
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน วงรอบกำรประเมินปีกำรศึกษำ 2555
(1 มิถุนำยน 2555 ถึง 31 พฤษภำคม 2556) ในวันที่ 31 พฤษภำคม 2556 คณะกรรมกำรประเมินฯ ประกอบด้วย
1. รองศำสตรำจำรย์นภำภรณ์ พลนิกรกิจ
ประธำนกรรมกำร
คณะกำรบัญชีและกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชุน เทียมทินกฤต
กรรมกำร
คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อนิรุทธ์ โชติถนอม
กรรมกำร
คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พีรยำ โชติถนอม
กรรมกำร
คณะเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
5. นำงสำวบัณฑิตำ อวิโรธน์
เลขำนุกำร
สำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1 ด้านปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนกำรพัฒนำแผน
องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ 2.4 ระบบกำรพัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ 6.3 กำรพัฒนำสุนทรียภำพในมิติทำงศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ 7.1 ภำวะผู้นำของสภำสถำบันและผู้บริหำรทุกระดับของ
สถำบัน
ตัวบ่งชี้ 7.2 กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันกำรเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ 7.4 ระบบบริหำรควำมเสี่ยง
ตัวบ่งชี้ 7.6 กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรสถำบัน
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ 8.1 ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ 9.1 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
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ผลกำรประเมิน
ตนเอง

ผลกำรประเมิน
คณะกรรมกำร

5

5

5

5

5

5

5

5

5
5
n/a

4
4
4.54

5

5

5

5

หมำยเหตุ

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 10 อัตลักษณ์ของหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ 10.1 ผลการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนโดยเน้นความยั่งยืน
ตัวบ่งชี้ 10.2 ระดับความสาเร็จพัฒนาระบบสารสนเทศ
ตัวบ่งชี้ 10.3 ระดับความสาเร็จการให้บริการซ่อมบารุงและติดตั้ง
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตอ่ พ่วง
ตัวบ่งชี้ 10.4 ระดับความสาเร็จการให้บริการห้องคอมพิวเตอร์
ตัวบ่งชี้ 10.5 ระดับความสาเร็จการให้บริการด้านซอฟท์แวร์
ตัวบ่งชี้ 10.6 ระดับความสาเร็จการให้บริการถ่ายทอดวีดีทัศน์
ทางไกล
ตัวบ่งชี้ 10.7 ระดับความสาเร็จการบริการข้อมูลสารสนเทศ
ตัวบ่งชี้ 10.8 ระดับความสาเร็จของการพัฒนา การปรับปรุงและ
การให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ตัวบ่งชี้ 10.9 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีความมั่นคง ปลอดภัย
รวดเร็ว ความต่อเนื่องและความพร้อมใช้งาน
ตัวบ่งชี้ 10.10 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานการทดสอบ
ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสติ ก่อนสาเร็จ
การศึกษา (MSU IT Exit-Exam)
ตัวบ่งชี้ 10.11 ร้อยละของนิสติ ระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายทีส่ อบ
ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของนิสิตก่อนสาเร็จการศึกษา
ตัวบ่งชี้ 10.12 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุนได้รับ
การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม 21 ตัวบ่งชี้

ผลการประเมิน
ตนเอง

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

5
5
5

5
3
5

5
5
5

5
5
5

5
5

5
5

5

5

5

4

-

-

3

3

4.65

4.63

หมายเหตุ

สรุปเปรียบเทียบผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2553-2555
ปีการศึกษา
2553
2554
2555

จานวนตัวบ่งชี้
16
13
20

ผลการประเมินตนเอง
4.69
4.92
4.65

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
4.63
4.85
4.63

แผนภูมิแสดงผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
20
20
18

16

16

13

14
12

จานวนตัวบ่งชี้

10

ผลการประเมินตนเอง

8
6

ผลการประเมินของคณะกรรมการ

4.69 4.63

4.92 4.85

4.65 4.63

4
2
0

ปีการศึกษา 2553

ปีการศึกษา 2554

ปีการศึกษา 2555

6) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
สานักคอมพิวเตอร์ ได้ดาเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตาม
แนวทางที่มหาวิทยาลัยกาหนด ดังนี้
- ERM – 1 แบบรายงานสภาพแวดล้อมการบริหารงานหน่วยงาน
- ERM – 2 แบบรายงานการวิเคราะห์/ ประเมินความเสีย่ ง
- ERM – 3 แผนบริหารความเสี่ยง
- ERM – 4 แบบติดตามผลการจัดการความเสีย่ งตามแผนการบริหารความเสี่ยง
- ERM – 5 แบบรายงานความก้าวหน้าในการดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
- แบบ ปย.1 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
- แบบ ปย.2 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ikp

7) สรุปผลประเมินคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

น้้าหนัก

ผลประเมินตนเอง
ผลการ คะแนน
คะแนน
ด้าเนิน
ถ่วง
งาน
น้้าหนัก

1) พัฒนำระบบกำรบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สู่มำตรฐำนระดับสำกล
1.1 ) บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำร
1.1.1) ระดับความส้าเร็จการให้บริการซ่อม
3.50
5
5.0000 0.1750
บ้ารุงและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ต่อพ่วง
1.1.2) ระดับความส้าเร็จการให้บริการ
3.50
5
5.0000 0.1750
ห้องคอมพิวเตอร์
1.1.3) ระดับความส้าเร็จการให้บริการ
3.50
5
5.0000 0.1750
ด้านซอฟท์แวร์
1.1.4) ระดับความส้าเร็จการให้บริการ
3.50
5
5.0000 0.1750
ถ่ายทอดวีดีทัศน์ทางไกล
1.2 ) บริกำรสำรสนเทศที่ถูกต้อง รวดเร็ว และครอบคลุม
1.2.1) ระดับความส้าเร็จการบริการ้้อมล
3.50
5
5.0000 0.1750
สารสนเทศ
1.3 ) ระบบสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพ
1.3.1) ระดับความส้าเร็จการให้บริการ
3.50
5
5.0000 0.1750
ระบบสื่อสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
2) พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรให้มีประสิทธิภำพ
2.1 ) ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์มีควำมมั่นคง ปลอดภัย และรวดเร็ว
2.1.1) ระดับความส้าเร็จ้องการพัฒนา
3.50
5
5.0000 0.1750
การปรับปรุงและการให้บริการระบบเครือ้่าย
คอมพิวเตอร์
2.1.2) ระบบเครือ้่ายคอมพิวเตอร์มีความ
3.50
5
5.0000 0.1750
มั่นคง ปลอดภัย รวดเร็ว ความต่อเนื่องและ
ความพร้อม
2.1.3) ระดับความส้าเร็จการพัฒนาและ
3.50
5
5.0000 0.1750
การบังคับใช้นโยบายด้าน ICT
2.2 ) บริกำรระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ไร้สำยให้ครอบคลุมพื้นที่ภำยในมหำวิทยำลัย
2.2.1) ระดับความส้าเร็จการให้บริการระบบ
3.00
4
4.0000 0.1200
เครือ้่ายไร้สาย

ผลประเมินคณะกรรมการ
ผลการ คะแนน
คะแนน
ด้าเนิน
ถ่วง
งาน
น้้าหนัก

5

5.0000

0.1750

5

5.0000

0.1750

5

5.0000

0.1750

5

5.0000

0.1750

5

5.0000

0.1750

5

5.0000

0.1750

5

5.0000

0.1750

5

5.0000

0.1750

5

5.0000

0.1750

4

4.0000

0.1200

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

น้้าหนัก

ผลประเมินตนเอง
ผลการ คะแนน
คะแนน
ด้าเนิน
ถ่วง
งาน
น้้าหนัก

ผลประเมินคณะกรรมการ
ผลการ คะแนน
คะแนน
ด้าเนิน
ถ่วง
งาน
น้้าหนัก

2.3 ) ระบบสารสนเทศที่ทันสมัยครบถ้วนถูกต้อง เชื่อมโยงครอบคลุมพันธกิจ รองรับการบริหารจัดการขององค์กร
2.3.1) จ้านวนฐานข้อมูลตามยุทธศาสตร์
3.00
4
5.0000 0.1500
4
5.0000 0.1500
ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุง
ให้สามารถใช้ร่วมกันได้ทั้งมหาวิทยาลัย (ระดับ
มหาวิทยาลัย)
2.3.2) ระดับความส้าเร็จของการรายงานผล
3.00
5
5.0000 0.1500
5
5.0000 0.1500
จ้านวนฐานข้อมูลตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ที่ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงให้สามารถใช้ร่วมกัน
ได้ทั้งมหาวิทยาลัย ต่อมหาวิทยาลัย (ส้านัก
คอมพิวเตอร์)
2.3.3) จ้านวนฐานข้อมูลที่ได้พัฒนาเพื่อใช้ใน
3.00
3
5.0000 0.1500
3
5.0000 0.1500
หน่วยงาน
2.4 ) มีแหล่งนวัตกรรมการเรียนรู้
2.4.1) ระดับความส้าเร็จของ
3.50
5
5.0000 0.1750
5
5.0000 0.1750
กระบวนการพัฒนาแหล่งนวัตกรรมการเรียนรู้
2.4.2) ระดับความส้าเร็จการพัฒนาและ
3.50
5
5.0000 0.1750
5
5.0000 0.1750
ปรับปรุงนวัตกรรมการเรียนรู้
2.5 ) คุณลักษณะของบัณฑิตของมหาวิทยาลัย ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานและสังคม มีศักยภาพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2.5.1) ระดับความส้าเร็จของการด้าเนินงาน
3.00
5
5.0000 0.1500
5
5.0000 0.1500
การทดสอบความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของนิสิตก่อนส้าเร็จการศึกษา (MSU IT
Exit-Exam)
2.5.2.1) ระดับความส้าเร็จของการรายงานผล 2.00
5
5.0000 0.1000
5
5.0000 0.1000
ร้อยละของนิสติ ระดับปริญญาตรีชนั้ ปีสุดท้ายที่เข้า
สอบการทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตก่อนส้าเร็จการศึกษา
ต่อนิสิตชั้นปีสดุ ท้ายทั้งหมดต่อมหาวิทยาลัย (ส้านัก
คอมพิวเตอร์)
2.5.2.2) ระดับความส้าเร็จของการรายงานผล 2.00
5
5.0000 0.1000
5
5.0000 0.1000
ร้อยละของนิสติ ระดับปริญญาตรีชนั้ ปีสุดท้ายทีส่ อบ
ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตก่อนส้าเร็จการศึกษา
ต่อมหาวิทยาลัย (ส้านักคอมพิวเตอร์)

ikp

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

น้้าหนัก

ผลประเมินตนเอง
ผลการ คะแนน
คะแนน
ด้าเนิน
ถ่วง
งาน
น้้าหนัก

ผลประเมินคณะกรรมการ
ผลการ คะแนน
คะแนน
ด้าเนิน
ถ่วง
งาน
น้้าหนัก

2.6 ) บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.6.1) ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ
3.00 21.91 5.0000 0.1500 21.91 5.0000
สายสนับสนุนได้รับการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3) พัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
3.1 ) ระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามพันธกิจ ตอบสนองต่อการพัฒนาโดยบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาล
3.1.1) ระดับความส้าเร็จของคณะ/หน่วยงาน 3.50
5
5.0000 0.1750
5
5.0000
ที่มีแผนกลยุทธ์ทสี่ อดคล้องกับมหาวิทยาลัย
(ระดับคณะวิชา )
3.1.2.1) ระดับความส้าเร็จของระบบการ
3.50
5
5.0000 0.1750
5
5.0000
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
3.1.2.2) ระดับคุณภาพของผลการประเมิน
3.50
4.54 5.0000 0.1750 4.54 5.0000
ของผู้บริหาร (ผู้อ้านวยการส้านักคอมพิวเตอร์)
ตั้งแต่ระดับ (3.75 ขึ้นไป)
3.1.3) ระดับคุณภาพของผลการประเมินการ
3.50
4
5.0000 0.1750
4
5.0000
บริหารจัดการความเสี่ยงผ่านเกณฑ์ระดับดี (3.75)
ขึ้นไป (ระดับคณะวิชา)
3.1.4) ระดับความส้าเร็จของหน่วยงานที่มี
3.50
4
4.0000 0.1400
4
4.0000
การน้าการจัดการความรูไ้ ปใช้ในการพัฒนาองค์กร
(ระดับคณะวิชา)
3.2 ) ระบบบริหารการเงินการคลังที่มั่นคงยั่งยืน และมีประสิทธิภาพ
3.2.1) ระดับความส้าเร็จของระบบและกลไก 3.50
5
5.0000 0.1750
5
5.0000
การเงินและงบประมาณ
3.3 ) คุณภาพการจัดการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในและภายนอก
3.3.1) ระดับคุณภาพของผลการประเมิน
3.50
4.63 5.0000 0.1750 4.63 5.0000
ประกันคุณภาพภายในระดับคณะ/หน่วยงาน ที่
รับรองโดยต้นสังกัด (ระดับมหาวิทยาลัย/คณะวิชา)

0.1500

0.1750

0.1750
0.1750

0.1750

0.1400

0.1750

0.1750

ยุทธศำสตร์/เป้ำประสงค์/ตัวชี้วัด

น้ำหนัก

ผลประเมินตนเอง
ผลกำร คะแนน
คะแนน
ดำเนิน
ถ่วง
งำน
น้ำหนัก

ผลประเมินคณะกรรมกำร
ผลกำร คะแนน
คะแนน
ดำเนิน
ถ่วง
งำน
น้ำหนัก

5) ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล
5.1) มหาวิทยาลัยต้องมีรูปแบบการจัดกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมสาธารณะเชิงรุกเพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักและ
เกิดการยอมรับ และการจัดอันดับในระดับสากล
5.1.1) มหำวิทยำลัยได้รับกำรจัดอันดับ
5.00
5
5.0000 0.2500
5
5.000 0.2500
คุณภำพและมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำ/กำรวิจยั /
กำรพัฒนำสถำบันสู่สำกล/กำรเผยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำรสู่สำกลจำกองค์กรระดับนำนำชำติ
(ระดับมหำวิทยำลัย/คณะวิชำ)
6) พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม
6.1 ) มหาวิทยาลัยต้องมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานมหาวิทยาลัยสีเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6.1.1) มหำวิทยำลัยได้รับกำรจัดอันดับเป็น
5.00
5
5.0000 0.2500
5
5.0000 0.2500
มหำวิทยำลัยสีเขียว (ระดับมหำวิทยำลัย/คณะวิชำ)
8) ผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติราชการ
8.1 ) ผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย
8.1.1) ผลสัมฤทธิ์ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
5.00
n/a 1.0000 0.0500 4.29 4.2857 0.2143
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
รวมทั้งสิ้น 29 ตัวชี้วัด

100

4.7350

4.8993

สำนักคอมพิวเตอร์ ดำเนินงำนคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรตำมแผนปฏิบตั ิรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556
ซึ่งมีตัวชี้วัด จำนวน 29 ตัวชี้วัด ผลกำรประเมินจำกคณะกรรมกำรประเมิน ประกอบด้วย 1)รองศำสตรำจำรย์ฉลำด จันทร์สมบัติ
2) รองศำสตรำจำรย์อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง 3) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปำนใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 4) นำยชยภร ศิรโิ ยธำ ได้ค่ำคะแนน
4.8993 อยู่ในระดับดีมำก และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ควรมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนด้ำนระบบสำรสนเทศกับหน่วยงำนภำยนอก
ให้มำกขึ้น
2. ควรมีกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำนหรือแผนกำรพัฒนำที่เป็นรูปเล่มในแต่ละฝ่ำยที่มีควำมน่ำเชื่อถือ
3. ควรมีกำรนำผลกำรประเมินมำทำกำรสรุปผลและวิเครำะห์เพื่อมำทำกำรวำงแผน ปรับปรุง แก้ไข ผลกำร
ดำเนินงำนในปีต่อไป
4. ควรมีกำรให้บริกำรวิชำกำรเพื่อพัฒนำศักยภำพเทคโนโลยีให้กับบุคลำกรภำยใน

ikp

สรุปเปรียบเทียบผลการประเมินคารับรองการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2556
ปีงบประมาณ
2554
2555
2556

จานวนตัวชี้วัด
22
26
29

คะแนนถ่วงน้าหนัก
4.5575
4.4462
4.8993

ผลการดาเนินงานอยู่ในระดับ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

แผนภูมิแสดงผลการประเมินคารับรองการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ
29

30
25

26
22

20

ตัวชี้วัด

15

คะแนนถ่วงน้าหนัก

10
4.5575

4.4462

4.8993

5
0

ปีงบประมาณ 2554

ปีงบประมาณ 2555

ปีงบประมาณ 2556

8) การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
โครงการ/กิจกรรมด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
วัน/ เดือน/ ปี
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
23-24 พฤศจิกายน 2555 งานกฐินสามัคคีของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ประจาปี 2555

1-2 ธันวาคม 2555

20 ธันวาคม 2555
9 เมษายน 2556

11 เมษายน 2556

8 สิงหาคม 2556

8 , 28 สิงหาคม 2556

5 กันยายน 2556

ikp

จานวนผู้เข้าร่วม
19 คน

สถานที่
ณ วัดชัยมงคล บ้านหวาย
ตาบลนาสีนวน
อาเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม
ณ บริเวณสวนป่าข้างอาคาร
บรมราชกุมารี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

งานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจาปี
2555
ทาบุญสานักคอมพิวเตอร์ ประจาปี
2555

15 คน

38 คน

ณ สานักคอมพิวเตอร์
ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ B

โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์
รดน้าขอพรผู้อาวุโส สานักคอมพิวเตอร์
ประจาปี 2556
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจาปี
2556 ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

37 คน

ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ B
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

37 คน

โครงการบาเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ
(Big Cleaning Day) พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหา
มหาราชินี ประจาปี 2556
ทาบุญตักบาตรเช้าเนื่องในเทศกาล
เข้าพรรษา ประจาปี 2556

40 คน

ณ บริเวณสวนป่าด้านข้าง
อาคารบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ณ ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ
B และอาคารบริการวิชาการ
ชุมชน

ทาบุญถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้าฝน
เครื่องไทยธรรม ทอดผ้าป่าสามัคคี และฟัง
ธรรมะสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ประจาปี 2556

37 คน

10 คน

ณ วัดกู่แก้ว
ตาบลขามเรียง
อาเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม
ณ วัดพุทธมงคล
ตาบลคันธาร์ราษฎร์
อาเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม

ส่วนที่ 3
ประมวลภาพโครงการและกิจกรรม
ด้านการบริการวิชาการ
1. การให้บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยการจัดโครงการฝึกอบรม สัมมนา
ด้านคอมพิวเตอร์ สาหรับนิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป
โครงการสัมมนาเชิงวิชาการด้านเทคโนโลยีและเครือข่าย (MSU Smart ICT 2012) สาหรับบุคลากร
วันที่ 19 ตุลาคม 2555

อบรมการใช้งานโปรแกรม SPSS สาหรับนิสิต วันที่ 31 มกราคม 2556

สำนักคอมพิวเตอร์ร่วมกับ บริษัท อินฟรำสตรัคเจอร์ จำกัด จัดสัมมนำในหัวข้อ “กำรรักษำควำมปลอดภัย
ระบบเครือข่ำยด้วย McAfee Network security Platform” วันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2556

อบรมกำรใช้โปรแกรม Microsoft Excel สำหรับนิสิต
วันที่ 7 มีนำคม 2556
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อบรมการใช้งาน Google App For Education สาหรับผู้ดูแลระบบ
วันที่ 10 พฤษภาคม 2556

อบรมการใช้งานโปรแกรม Mirosoft Word แก่นิสิตคณะเทคโนโลยี สาขาวิชาประมง
วันที่ 24 มิถุนายน 2556

สำนักคอมพิวเตอร์เปิดตัวและอบรม Office 365 สำหรับบุคลำกร
วันที่ 6 สิงหำคม 2556

อบรมโปรแกรม Microsoft word 2013 สำหรับบุคลำกร
วันที่ 7 สิงหำคม 2556
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อบรมการใช้โปรแกรมนาเสนอ (Power Point 2013) สาหรับบุคลากร
วันที่ 8 สิงหาคม 2556

อบรมระบบสาระสนเทศเพื่อการบริหารจัดการพัสดุ (MIS) สาหรับบุคลากร
วันที่ 28 สิงหาคม 2556

2. การให้บริการห้องคอมพิวเตอร์ สาหรับนิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป เพื่อจัดการเรียนการสอน
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และให้บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แก่หน่วยงานภายนอกและภายใน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในการอบรมหลักสูตร
โปรแกรมระบบบัญชีกองทุนหมูบ่ ้าน ให้กับพนักงานในสังกัดจังหวัดมหาสารคาม วันที่ 12-15 มีนาคม 2556

สานักวิทยบริการ ในการอบรมโปแกรมบริหารจัดการห้องสมุด วันที่ 6 สิงหาคม 2556
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3. การให้บริการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่หน่วยงานภายใน
ภายนอก มหาวิทยาลัย
นิสิตคณะเทคโนโลยี สาขาประมง เข้าศึกษาดูงานการให้บริการนิสิต ที่สานักคอมพิวเตอร์
วันที่ 17 มิถุนายน 2556

นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ศึกษาดูงานทีส่ านักคอมพิวเตอร์
วันที่ 5 กันยายน 2556

ด้านการบริหารจัดการ
การประชุมปรับปรุงระบบบริหารจัดการเพื่อการตัดสินใจ (MIS) มหาวิทยาลัย
วันที่ 24 ตุลาคม 2555

บ.ออโตเมทเตท ประเทศไทย เข้าประชุมเพื่อพิจารณาการนา Business Intelligence มาใช้งาน
วันที่ 28 มกราคม 2556
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การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร ประจาทุกเดือน
วันที่ 29 มกราคม 2556

สมาคมสุขภาพไทย เข้าปรึกษาปัญหาเครือข่าย สานักคอมพิวเตอร์
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556

การประชุมร่วมกับมูลนิธิ ซี อาร์ เอ็ม ชาริตี้ เพื่อลงนามการนา Google Apps For Education มาใช้งาน
วันที่ 26 มีนาคม 2556

สานักคอมพิวเตอร์จัดประชุม ร่วมกับ 3BB, AIS, True เพื่อแก้ไขปัญหาสัญญาณ WIFI
วันที่ 27 พฤษภาคม 2556
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ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
สานักคอมพิวเตอร์ร่วมพิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2555 ประจาปี 2555

กิจกรรมถวายต้นเงิน ณ วัดพระยืน อาเออกันทรวิชัย วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555

สำนักคอมพิวเตอร์ร่วมกิจกรรมสวดอิติปิโส บทพุทธคุณ 56 จบ ณ สำนักงำนอธิกำรบดี
วันที่ 28 พฤศจิกำยน 2555

กิจกรรรมบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ (Big Cleaning Day) เนื่องในโอกำสมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวำมหำรำช ประจำปี 2555 วันที่ 4 ธันวำคม 2555
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กิจกรรมงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม วันที่ 5 ธันวาคม 2555

กิจกรรมทาบุญสานักคอมพิวเตอร์ วันที่ 20 ธันวาคม 2555

กิจกรรมงานพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”
ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม วันที่ 18 มกราคม 2556

สานักคอมพิวเตอร์ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจาปี 2556
จัดกิจกรรมสรงนาพระและรดนาขอพรจากผู้บริหาร วันที่ 9 เมษายน 2556
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สำนักคอมพิวเตอร์ร่วมสืบสำนประเพณีสงกรำนต์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
วันที่ 11 เมษำยน 2556

บุคลำกรเข้ำร่วมงำนรัฐพิธี ในงำนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ
เนื่องในโอกำสมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 12 สิงหำมหำรำชินี ประจำปี 2556
วันที่ 8 สิงหำคม 2556

ทำบุญตักบำตร ณ วัดป่ำกู่แก้ว เนื่องในเทศกำลเข้ำพรรษำ วันที่ 8 สิงหำคม 2556

ถวำยเทียนพรรษำ ณ วัดพุทธมงคล เนือ่ งในเทศกำลเข้ำพรรษำ วันที่ 5 กันยำยน 2556
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คณะผู้จัดทำ
ที่ปรึกษำ
นางสาวสุพิน ไตรแก้วเจริญ
นางสาวพัตชบูล กิ่งพุ่ม

ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
หัวหน้าสานักงานเลขานุการ

รวบรวม/วิเครำะห์ข้อมูล
นางธิรดา บุญโชติยกุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการพิเศษ

แหล่งข้อมูล
บุคลากรสานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รูปแบบ
นางสาวมนัสวรรณ สอนสุภาพ พนักงานธุรการ
ออกแบบปก
นายสิทธิ์ เอมดี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ

ภำพกิจกรรม
นายกรธวัฒน์ มณีชม
ปีที่พิมพ์
กันยายน 2557
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นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

