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ประวัติความเป็นมา 
 

 ปี 2527 ส ำนักคอมพิวเตอร์ เริ่มจัดตั้งจำกโครงกำรบริกำรคอมพิวเตอร์ เพ่ือกำรบริหำร  
สังกัดฝ่ำยวิชำกำร มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒมหำสำรคำม โดยมีส ำนักงำนชั่วครำวอยู่ที่ฝ่ำยวิชำกำร 
เพ่ือให้บริกำรกำรเรียนกำรสอนและกำรอบรมคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2529 ได้ปรับปรุงห้องเรียน อำคำร 2   
ชั้น 3 เป็นส ำนักงำนและห้องปฏิบัติกำร พ.ศ. 2535 มหำวิทยำลัยได้บรรจุงำนบริกำรคอมพิวเตอร์ เพ่ือ
กำรบริหำรเข้ำในแผนพัฒนำกำรศึกษำระยะที่ 7 (2535 – 2539) ชื่อหน่วยงำนคืองำนบริกำร
คอมพิวเตอร์เพ่ือกำรบริหำร แผนงำนบริหำรกำรศึกษำระดับอุดม สังกัดกองธุรกำร วิทยำเขต
มหำสำรคำม เป็นผลให้ได้รับจัดสรรงบประมำณแผ่นดินจำกนั้นมำ 

 พ.ศ. 2536 – 2537 ได้รับงบประมำณแผ่นดินในกำรก่อสร้ำงอำคำรส ำนักคอมพิวเตอร์  
จ ำนวน 1 หลัง เพ่ือเป็นที่ท ำกำรแห่งใหม่ และได้ใช้พ้ืนที่อำคำรในเดือนตุลำคม พ.ศ. 2537 เป็นต้นมำ    
ต่อมำมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒมหำสำรคำม ได้แยกเป็นเอกเทศจำกมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ         
เป็นมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  พ.ศ. 2537 ที่ให้ไว้        
ณ วันที่ 7 ธันวำคม 2537 ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำฉบับกฤษฎีกำ เล่มที่ 111 ตอนที่ 54 ลงวันที่    
8 ธันวำคม 2537 และได้มีพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  ซึ่งประกำศ
ไว้ในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่มที่ 112 ตอนที่ 21 ก ำหนดให้ส ำนักคอมพิวเตอร์เป็นส่วนรำชกำรหนึ่งใน
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม โดยมีส ำนักงำนเลขำนุกำรในส ำนักคอมพิวเตอร์ตำมประกำศ
ทบวงมหำวิทยำลัย เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม พ .ศ. 2538 ณ วันที่         
13 กรกฎำคม 2538 และได้เริ่มด ำเนินงำนมำจนถึงปัจจุบัน 
 
 ในปี พ.ศ. 2541 มหำวิทยำลัยมหำสำรคำมได้ขยำยพ้ืนที่ของมหำวิทยำลัย และย้ำยคณะ/
หน่วยงำนส่วนใหญ่ไปยังที่ตั้ง ต ำบลขำมเรียง อ ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหำสำรคำม และในเดือน
พฤศจิกำยน พ.ศ. 2545 ส ำนักคอมพิวเตอร์ได้ย้ำยส ำนักงำนจำกที่ตั้งต ำบลตลำด อ ำเภอเมือง มำที่ชั้น 1
อำคำรวิทยบริกำร B  ต ำบลขำมเรียง  อ ำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหำสำรคำม  และในเดือนกรกฎำคม 
2554  ได้ย้ำยส ำนักคอมพิวเตอร์มำยังชั้น 3 และชั้น 4 อำคำรวิทยบริกำร B จนถึงปัจจุบัน 

ที่ตั้ง 
ส ำนักคอมพิวเตอร์  มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
อำคำรวิทยบริกำร B ชั้น 3-4  ต ำบลขำมเรียง   
อ ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหำสำรคำม  44150 
โทรศัพท,์โทรสำร  043-754350 
http://www.cc.msu.ac.th 

ส่วนที่  1  สภาพปัจจุบันส านักคอมพิวเตอร์ 
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อัตราก าลังส านักคอมพิวเตอร์ 
 
 ส ำนักคอมพิวเตอร์  มีอัตรำก ำลังในสังกัด  จ ำนวนทั้งหมด 42 อัตรำ แยกตำมประเภท
บุคลำกร ดังนี้ 
  1.  ผู้บริหำรที่ปฏิบัติงำนตำมวำระ จ ำนวน 1 อัตรำ  (ต ำแหน่งมีวำระ) 
  2.  ข้ำรำชกำร จ ำนวน 7 อัตรำ จ ำแนกเป็น 
             2.1  ผู้บริหำร 1 อัตรำ 
          2.2  ช ำนำญกำรพิเศษ 4 อัตรำ 
          2.3  ช ำนำญกำร  2 อัตรำ  
      3. พนักงำนมหำวิทยำลัย 18 อัตรำ  
      3.1  พนักงำนเงินแผ่นดิน  13 อัตรำ 
         3.2  พนักงำนเงินรำยได้ 5  อัตรำ 
   4. ลูกจ้ำงชั่วครำว 16 อัตรำ  
 
นโยบายการบริหารส านักคอมพิวเตอร์ 
 

  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของส ำนักคอมพิวเตอร์ เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และบรรลุตำมเป้ำหมำย
ที่ก ำหนด มีควำมสอดคล้องกับนโยบำยและยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  จึงก ำหนดนโยบำย
เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนและกำรบริหำรจัดกำรของหน่วยงำนให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์  
ดังนี้ 
 

 1. สร้ำงควำมเชื่อม่ันและเสถียรภำพกำรให้บริกำรเพ่ือมุ่งสู่กำรขอรับรองมำตรฐำน  
  2. พัฒนำระบบกำรให้บริกำรเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน 
  3. สนับสนุนกำรน ำเทคโนโลยีมำช่วยในกำรบริหำรจัดกำร 
  4. ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของนิสิตและบุคลำกร 

 5. ผลักดันบุคลำกรในกำรสร้ำงผลงำนด้ำนนวัตกรรม 
 6. สนับสนุนบุคลำกรให้มีทักษะและควำมเชี่ยวชำญในสำยวิชำชีพเพ่ือควำมก้ำวหน้ำ 
ในสำยงำน 
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โครงสร้างการบริหารส านักคอมพิวเตอร ์
 

 

ฝ่ายระบบเครือข่ายและการ
สื่อสาร 

(หัวหน้าฝ่าย) 
1) งำนระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร ์
2) งำนระบบโทรศัพท์ 
 
 

 

ฝ่ายบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(หัวหน้าฝ่าย) 

1) งำนบริกำรเทคโนโลยีและ
สำรสนเทศ 
2) งำนถ่ำยทอดสัญญำณและ
ประชุมทำงไกล 
3) งำนซ่อมบ ำรุงคอมพิวเตอร ์
 

 

ส านักงานเลขานกุาร 
(หัวหน้าฝ่ายบริหาร) 

1) งำนสำรบรรณ 
2) งำนกำรเงินและบัญชี  
3) งำนพัสดุ  
4) งำนพัฒนำคุณภำพ
หน่วยงำน และกำรประชุม  
5) งำนแผนและงบประมำณ   
6) งำนบริหำรบุคคล  
7) งำนยำนพำหนะ  
8) งำนประชำสัมพันธ์ 
 
 
 

ผู้อ ำนวยกำร 

รองผู้อ ำนวยกำร รองผู้อ ำนวยกำร รองผู้อ ำนวยกำร 

หัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนุกำร 

คณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก 

 

ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(หัวหน้าฝ่าย) 

1) งำนพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ  
2) งำนพัฒนำนวัตกรรม 
กำรเรยีนรู้  
3) งำนพัฒนำศักยภำพ 
ด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร  
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ปรัชญา 
 บริกำรอย่ำงสร้ำงสรรค์  มุ่งม่ันพัฒนำ  สร้ำงคุณค่ำไอซีที 
 
วิสัยทัศน์  (Vision) 
 เป็นองค์กรให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่มีคุณภำพ 
 
พันธกิจ  (Mission)  
 1. พัฒนำระบบกำรให้บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  
 2. วำงแผนและพัฒนำโครงข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ให้ครอบคลุมพ้ืนที่กำร
ให้บริกำร อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 3. พัฒนำนวัตกรรมด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำร
จัดกำร  

4. พัฒนำศักยภำพด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรแก่นักเรียน นิสิต บุคลำกรและ
ชุมชน 
  
ค่านิยมองค์กร  
 บริกำรด้วยใจ สร้ำงเสริมนวัตกรรมแหล่งเรียนรู้ มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศด้ำนไอซีที  
 SERVICE 
  S = Service mind (บริกำรด้วยใจ)  
  E = Early Response (ตอบสนองผู้รับบริกำรอย่ำงรวดเร็ว)   
  R = Respectful (ให้เกียรติผู้รับบริกำร) 
  V = Value (กำรพัฒนำงำนอย่ำงมีคุณค่ำ) 
  I  = Innovative (พัฒนำนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้) 
  C = Courtesy  (สุภำพอ่อนโยน) 
  E = Excellence (พัฒนำองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศ) 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  2  แผนกลยุทธ์ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พ.ศ. 2558 – 2561 
(ฉบับปรับปรุงพฤศจิกายน 2558) 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ของส านักคอมพิวเตอร์ 
 
 ส ำนักคอมพิวเตอร์  ได้มีกำรวิเครำะห์ศักยภำพในรอบปีที่ผ่ำนมำจำกผลกำรประเมินหรือผล
กำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหำ อุปสรรคในกำรด ำเนินงำน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งเพ่ือ
วำงแผนยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำส ำนักคอมพิวเตอร์  ซึ่งผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของส ำนัก
คอมพิวเตอร์  ดังนี้ 
 
จุดแข็ง 
 1. บุคลำกรมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ พร้อมที่จะพัฒนำตนเอง สำมำรถปฏิบัติงำนที่ได้รับ
มอบหมำยได้เป็นอย่ำงดี 
 2. มีบุคลำกรเพียงพอในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
 3. บุคลำกรมีควำมรักในงำนและวิชำชีพที่ปฏิบัติ 
 4. บุคลำกรมีกำรท ำงำนเป็นทีม 
 5. มีเครื่องมือและอุปกรณ์ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัยในกำรสนับสนุนกำรให้บริกำร 
 
จุดอ่อน 
 1. บุคลำกรไม่มีกำรพัฒนำคู่มือกำรปฏิบัติงำน 
 2. บุคลำกรขำดแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน 
 3. กำรบริหำรจัดกำรงบประมำณยังไม่บรรลุตำมเป้ำหมำย 
 4. ไม่มีทีมบริหำรเพื่อรับผิดชอบงำนตำมพันธกิจองค์กร 
 5. กำรประชำสัมพันธ์กำรให้บริกำรของหน่วยงำนยังไม่ครอบคลุมทุกงำนบริกำร 
 6. กำรสื่อสำรภำยในองค์กรไม่เพียงพอ 
 
โอกาส 
 1. ได้รับกำรส่งเสริมและมอบหมำยจำกมหำวิทยำลัยในกำรให้บริกำร และพัฒนำนวัตกรรม
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เพ่ือช่วยขับเคลื่อนพันธกิจของมหำวิทยำลัย 
 2. ได้รับกำรส่งเสริมและสนับสนุนในกำรน ำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มำพัฒนำงำน 
 3. มหำวิทยำลัยให้ควำมส ำคัญและสนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรอย่ำงต่อเนื่อง 
 4. ภำครัฐ และเอกชนให้กำรสนับสนุนในกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
 5. มีงบประมำณสนับสนุนในกำรบริหำรจัดกำรตำมพันธกิจของหน่วยงำน 
 
อุปสรรค 
 1. กำรเปลี่ยนแปลงและควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีรวดเร็ว 
 2. งบประมำณไม่ได้รับกำรจัดสรรตรงตำมแผนกำรด ำเนินงำนที่ก ำหนดไว้ 
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แผนกลยุทธ์ส ำนักคอมพิวเตอร์  พ.ศ. 2558 – 2561 (ฉบับปรับปรุง พฤศจิกำยน 2558) 
 
 

 

 ส ำนักคอมพิวเตอร์  ได้น ำผลกำรด ำเนินงำนรอบปีที่ผ่ำนมำ ผลวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของ
หน่วยงำน  แผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม พ.ศ. 2558 – 2561)  (ฉบับปรับปรุงกันยำยน 2558) 
เป็นกรอบในกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ส ำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2558-2561 (ฉบับปรับปรุงพฤศจิกำยน 
2558) ให้ครอบคลุมตำมพันธกิจของส ำนักคอมพิวเตอร์เพ่ือให้สำมำรถสนับสนุนกำรขับเคลื่อนพันธกิจ
ของมหำวิทยำลัยให้บรรลุเป้ำหมำย  โดยได้ก ำหนดยุทธศำสตร์เพ่ือพัฒนำกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร ์
 
 ยุทธศำสตร์ที่  1  พัฒนำระบบกำรให้บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร   
 ยุทธศำสตร์ที่  2  พัฒนำโครงข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรให้มีประสิทธิภำพ  
 ยุทธศำสตร์ที่  3  พัฒนำนวัตกรรมด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรเรียน 
       กำรสอนและกำรบริหำรจัดกำร  
 ยุทธศำสตร์ที่  4   ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนำทักษะด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและ 
       กำรสื่อสำรแก่นิสิต บุคลำกร และหน่วยงำนภำยนอก 
 ยุทธศำสตร์ที่  5   พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรให้มีประสิทธิภำพ  
  
 
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนกลยุทธ ์
 

- ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรบรรลุเป้ำหมำยตัวชี้วัดตำมแผนกลยุทธ์  ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนกลยุทธ์ส ำนักคอมพิวเตอร์  พ.ศ. 2558 – 2561 (ฉบับปรับปรุง พฤศจิกำยน 2558) 
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แผนกลยุทธ์ส ำนักคอมพิวเตอร์  พ.ศ. 2558 – 2561 (ฉบับปรับปรุง พฤศจิกำยน 2558) 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาระบบการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
 

เป้าประสงค/์ตัวชี้วัด เป้าหมายภายใน 
ปีงบประมาณ 2561 

กลยุทธ์/ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์  
1.1 มีระบบกำรให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่สำรครอบคลุมทุกงำนบริกำร 
1.2 มีกำรประเมินควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำรไม่น้อยกว่ำ 
     ร้อยละ 85  
1.1.1 ระดับควำมส ำเร็จ 
กำรให้บริกำรของฝ่ำย
เทคโนโลยสีำรสนเทศ  
 
 

ระดับ 5 1) พัฒนำระบบกำรให้บริกำร
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร  
2) ส่งเสริม สนบัสนุนกำรใช้
ซอฟท์แวร์ที่จัดให้บริกำร 
3) สนับสนนุอุปกรณ์
เทคโนโลยสีำรสนเทศและ 
กำรสื่อสำร 
4) บริกำรบ ำรุงรักษำและ
ติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
5) ประชำสัมพนัธ์และส่งเสริม
กำรให้บริกำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
 

- งำนบริกำร
เทคโนโลยีและ
สำรสนเทศ  
 - งำนถ่ำยทอด
สัญญำณและประชุม
ทำงไกล 
 - งำนซ่อมบ ำรุง
คอมพิวเตอร์ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ  
 

เป้าประสงค/์ตัวชี้วัด เป้าหมายภายใน 
ปีงบประมาณ 2561 

กลยุทธ์/ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์  
2.1 มีกำรให้บริกำรระบบเครือข่ำยหลักครอบคลุมพื้นที่ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของพื้นที่ทั้งหมด 
     ของมหำวิทยำลัย 
2.2 มีกำรให้บริกำรระบบเครือข่ำยที่มีเสถียรภำพ 
2.3 ระบบติดต่อสื่อสำรที่มปีระสิทธิภำพ 
2.1.1 ระดับควำมส ำเร็จ 
กำรให้บริกำรระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์  

ระดับ 5 1) ด ำเนินงำนตำมกฎหมำย/
นโยบำยดำ้นเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
 

งำนระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์ 

 

 

7 

 



9 
 

แผนกลยุทธ์ส ำนักคอมพิวเตอร์  พ.ศ. 2558 – 2561 (ฉบับปรับปรุง พฤศจิกำยน 2558) 
 
 

 

เป้าประสงค/์ตัวชี้วัด เป้าหมายภายใน 
ปีงบประมาณ 2561 

กลยุทธ์/ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

  2) ปรับปรุง/พัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ (Network 
infrastructure) 
3) ด ำเนินงำนด้ำนควำมมัน่คง 
ปลอดภัยระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์หลัก 

 

2.1.2 ระดับควำมส ำเร็จกำร
ให้บริกำรระบบโทรศัพท ์ 
 

ระดับ 5 1) พัฒนำ/ปรบัปรุงกำร
ให้บริกำรระบบโทรศัพท์ 
2) ส่งเสริม สนบัสนุน กำรให้
ควำมรู้กำรใช้งำนระบบ
โทรศัพท ์
  
 

งำนระบบโทรศัพท ์

 

 

ยุทธศาสตร์ที่  3  พัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 
     และการบริหารจัดการ  
 

เป้าประสงค/์ตัวชี้วัด เป้าหมายภายใน 
ปีงบประมาณ 2561 

กลยุทธ์/ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์  
3.1 มีนวัตกรรมด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำร 
3.2 มีกำรน ำนวัตกรรมด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำร 
     ไปใช้งำน 
3.3 มีกำรจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
 
3.1.1 ระดับควำมส ำเร็จ 
ของกำรพัฒนำนวัตกรรม 
กำรเรียนรู ้ 

ระดับ 5 1) พัฒนำนวัตกรรมกำร
เรียนรู้แหล่งกำรเรียนรู้ 
เสมือนจริง 
2) พัฒนำนวัตกรรมกำร
เรียนรู้สื่อกำรเรียนกำรสอน
ออนไลน ์
3) พัฒนำสื่อกำรเรียนรู ้
ที่หลำกหลำย 
 
 
 

งำนพฒันำนวตักรรม
กำรเรียนรู้ 
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แผนกลยุทธ์ส ำนักคอมพิวเตอร์  พ.ศ. 2558 – 2561 (ฉบับปรับปรุง พฤศจิกำยน 2558) 
 
 

 

เป้าประสงค/์ตัวชี้วัด เป้าหมายภายใน 
ปีงบประมาณ 2561 

กลยุทธ์/ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

3.1.2 ระดับควำมส ำเร็จของ
กำรเชื่อมโยงระบบฐำนข้อมูล
สำรสนเทศทัง้ 7 ยุทธศำสตร์ 
เพื่อกำรบริหำรจัดกำร (5.4.1)  
 

ระดับ 5 
 
 
 
 
 

1) ปรับปรุงและพัฒนำ
ฐำนข้อมูลสำรสนเทศให้มี
ควำมเชื่อมโยง มีควำมเชื่อถือ
ได้ มีเสถียรภำพในกำรท ำงำน 
มีควำมทันสมัยสำมำรถอ้ำงอิง
ได ้
2) ปรับปรุงหรือพัฒนำระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร
จัดกำร 
3) ส่งเสริม สนบัสนุนกำรใช้
งำนระบบสำรสนเทศ  
 

  งำนพฒันำระบบ
สำรสนเทศ 

3.1.3  ระดับควำมส ำเร็จของ
กำรปรบัปรุงและพัฒนำ
เว็บไซต์ของมหำวิทยำลัย  
(5.4.2)  

ระดับ 5   

 

 

ยุทธศาสตร์ที่  4  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    แก่นิสิต บุคลากร และหน่วยงานภายนอก 
 

เป้าประสงค/์ตัวชี้วัด เป้าหมายภายใน 
ปีงบประมาณ 2561 

กลยุทธ์/ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์  
4.1 นิสิตมีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรและน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
4.2 บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรและน ำไปประยุกต์ใช้ในกำร 
     ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
4.3 ให้บริกำรวิชำกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
 
4.1.1 ระดับควำมส ำเร็จ 
ของกำรพัฒนำนิสิต (ป.ตรี) 
ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ 
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
(IT Exit-Exam) (1.2.5) 
(1.2.6)   

ระดับ 5 1) ส่งเสริมควำมรู้
ควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
2) พัฒนำทักษะดำ้น
เทคโนโลยสีำรสนเทศ 
3) ประชำสัมพนัธ์หลำกหลำย
ช่องทำง 

 งำนพฒันำศักยภำพ
ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศฯ 
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แผนกลยุทธ์ส ำนักคอมพิวเตอร์  พ.ศ. 2558 – 2561 (ฉบับปรับปรุง พฤศจิกำยน 2558) 
 
 

 

เป้าประสงค/์ตัวชี้วัด เป้าหมายภายใน 
ปีงบประมาณ 2561 

กลยุทธ์/ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

4.1.2 ระดับควำมส ำเร็จ 
ในกำรด ำเนินงำนถ่ำยทอด
และสร้ำงควำมตระหนักดำ้น
ควำมมั่นคงปลอดภัย
สำรสนเทศมหำวทิยำลัย
มหำสำรคำม (5.4.3) 
 

ระดับ 5   งำนพฒันำศักยภำพ
ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศฯ 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่  5   พัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ  
 

เป้าประสงค/์ตัวชี้วัด เป้าหมายภายใน 
ปีงบประมาณ 2561 

กลยุทธ์/ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

เป้าประสงค ์ 
5.1 มีระบบบริหำรจัดกำรองค์กรที่มีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำลและสอดคล้องตำมพนัธกิจ 
5.2 มีคุณภำพตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพภำยใน 
 
5.1.1 ระดับคุณภำพของ
ผลสัมฤทธิ์ของกำรประเมนิผล
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำป ี
5.1.2 ร้อยละควำมส ำเร็จของ
กำรด ำเนินงำนโครงกำรตำม
แผนปฏบิัติรำชกำรประจ ำปี 

ระดับ 5 
 
 
 

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 
80 
 

1) พัฒนำกระบวนกำรบริหำร
นโยบำยและแผน 
2) พัฒนำคุณภำพองค์กร 
3) ปรับปรุงและพัฒนำ
กระบวนกำรบริหำรงำนและ
แผนพัฒนำบุคลำกร 
4) พัฒนำกระบวนกำรบริหำร
งบประมำณ และพัสด ุ
 

 - งำนแผนฯ 
 - คณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยงฯ 
- คณะกรรมกำรกำร
จัดกำรควำมรู้ฯ 
- งำนบริหำรบุคคล 
- งำนกำรเงนิฯ 
- งำนพสัด ุ

5.2.1 ระดับคุณภำพของ
ผลสัมฤทธิ์ของกำรประกนั
คุณภำพภำยใน 
 
 

ไม่ต่ ำกว่ำ 3.25 5) พัฒนำระบบประกนั
คุณภำพภำยใน 
 
 

  คณะกรรมกำร
ประกันคุณภำพฯ 
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กลไกการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
  
 ยุทธศำสตร์หรือกลยุทธ์จะน ำหน่วยงำนไปสู่ควำมส ำเร็จได้ ต้องเกิดจำกกระบวนกำร 
น ำยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงจริงจัง  โดยหลักจำกแผนยุทธศำสตร์และกลยุทธ์พร้อมสู่กำรน ำไป
ขับเคลื่อนแล้ว  ส ำนักคอมพิวเตอร์ต้องก ำหนดวำงแผนเพื่อให้เกิดกระบวนกำรในกำรน ำยุทธศำสตร์ 
ไปสู่กำรปฏิบัติ  (Strategic  Implementation)  ตลอดจนมีระบบในกำรติดตำมประเมินผล  (Strategic  
Control  and  Evaluation) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การน าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ  (Strategic  Implementation) 
 
 จำกกลยุทธ์ที่ได้ก ำหนดไว้ จะแปลงออกเป็นแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  ซึ่งโดยทั่วไป 
จะประกอบด้วยกิจกรรมที่ต้องท ำระยะเวลำด ำเนินกำรผู้ปฏิบัติ/ ผู้รับผิดชอบ งบประมำณด ำเนินงำน  
และตัวชี้วัด  โดยมีโครงสร้ำงองค์กรระบบงำนเทคโนโลยี  ฯลฯ  รองรับ  ซึ่งกำรน ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
จะประกอบด้วยกระบวนงำนย่อย  2 ส่วน  ได้แก่ 
 
 

ส่วนที่  3  การขับเคลือ่นยุทธศาสตร ์
 

กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ ์

  วำงยทุธศำสตร์ 
      Strategy 
   Formulation 

น ำยุทธศำสตรไ์ปปฏิบัต ิ
      Strategy 
Implementation 

ติดตำม ประเมนิผล
Strategic Control 
And Evaluation 

- วิสัยทัศน ์
- ประเด็นยุทธศำสตร ์
- เป้ำประสงค ์
  ตัวชี้วัด/ คำ่เป้ำหมำย/ 
  กลยุทธ ์
- Strategy  Map 
 
 
 
 

- แผนปฏบิัติกำร 
- กระบวนงำน 
- โครงสร้ำง 
- เทคโนโลย ี
- คน 
 
 
 

- ก ำกับติดตำมและ 
  ประเมินผล 
- ทบทวนสถำนกำรณ ์
  เพื่อวำงยุทธศำสตร์ใหม่ 
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แผนกลยุทธ์ส ำนักคอมพิวเตอร์  พ.ศ. 2558 – 2561 (ฉบับปรับปรุง พฤศจิกำยน 2558) 
 
 

 

 1)  กำรจัดแผนปฏิบัติกำร  (Action  Plan) 
  แผนปฏิบัติกำรจะเป็นแผนที่ถูกก ำหนดขึ้นโดยระบุรำยละเอียดเกี่ยวกับแผนงำนและ
โครงกำรต่ำง ๆ ที่มีเป้ำหมำยผลงำนสอดคล้องกับเป้ำประสงค์และเป้ำหมำยของแผนกลยุทธ์ที่ก ำหนดไว้  
โดยทั่วไปแล้วกำรก ำหนดแผนปฏิบัติกำรจะเป็นแผนรำยปี  โดยหน่วยปฏิบัติจะต้องแสดงให้เห็นถึง
ควำมสัมพนัธ์ของผลงำนที่จะเกิดข้ึนอย่ำงน้อย  2  ระดับ  ได้แก่  ผลผลิต  (Output)  และผลลัพธ์  
(Outcome)  ดังนั้นรูปแบบของแผนปฏิบัติกำรที่จัดท ำจึงมักนิยมด ำเนินกำรโดยใช้กรอบกำรวำงแผน
แบบเหตุผลสัมพันธ์  (Logical  Framework  project  planning)  ซึ่งเป็นกำรชี้ให้เห็นถึงควำมสัมพันธ์
ของเป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์  (ในระดับต่ำง ๆ)  ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จและทรัพยำกรที่จ ำเป็นในกำรด ำเนินงำน 
 
 2)  กำรปฏิบัติกำร  (Take  Action) 
  กำรปฏิบัติกำรเป็นกระบวนกำรด ำเนินกำรตำมแผนงำน  งำน/โครงกำร  และกิจกรรม 
ที่ก ำหนดไว้  โดยทั่วไปจะมี 2 ส่วน  คือ 
  2.1)  กำรปฏิบัติตำมแผนงำน  งำน/ โครงกำร  ตำมกลยุทธ์ขององค์กร  เพื่อด ำเนินกำร
จัดท ำผลผลิตหรือให้บริกำรแก่ลูกค้ำหรือผู้รับบริกำร 
  2.2)  กำรปฏิบัติตำมแผนงำน  งำน/โครงกำร ที่เป็นพันธกิจสนับสนุน  ได้แก่ กำรจัดกำร
ควำมรู้  (Knowledge  management)  ในองค์กร  หรือกำรพัฒนำองค์กรและกำรจัดกำร  
(Management  development)  เพ่ือช่วยเสริมสร้ำงขีดสมรรถนะกำรเรียนรู้ให้องค์กรมีควำมพร้อม 
ที่จะปรับปรุงตนเอง  ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้กำรปฏิบัติงำนตำมข้อ  (2.1)  เกิดประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล  โดยทั่วไปสิ่งที่ต้องด ำเนินกำรได้แก่  กำรปรับปรุงโครงสร้ำงองค์กร  กำรปรับปรุง
กระบวนกำรปฏิบัติงำน  กำรพัฒนำบุคลำกร  กำรจัดกำรระบบสำรสนเทศ  และกำรบริหำรคุณภำพ 
เพ่ือเพ่ิมผลผลิต  ฯลฯ 
 
การติดตามและประเมินผลแผนกลยุทธ์  (Strategic  Control  and  Evaluation) 
 
 ระหว่ำงที่น ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลำควรต้องจัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน   
และจะต้องมีกำรควบคุม  ก ำกับ  ติดตำมควำมก้ำวหน้ำของงำน  หำกพบปัญหำอุปสรรคต่ำง ๆ จะแก้ไข
ได้ทันท่วงที  ตลอดจนมีกำรประเมินผลส ำเร็จของแผนกลยุทธ์เป็นระยะ ๆ ด้วย  อำจเป็น 3  หรือ  5 ปี   
เพ่ือเป็นข้อมูลย้อนกลับ  (Feedback)  ไปยังขั้นตอนกำรวำงแผนกลยุทธ์และกำรน ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ   
กำรควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ที่ดีมิใช่กำรประเมินผลด้วยควำมรู้สึก  (Subjective)  แต่จะต้อง
ประเมินผลด้วยกำรวัดที่เชื่อถือได้  (Objective)  โดยมีกำรก ำหนดตัวชี้วัดผลส ำเร็จจำกกำรด ำเนินงำน  
(KPI) 
 ส ำหรับกระบวนกำรควบคุมและประเมินผลแผนกลยุทธ์  จะประกอบด้วย  3  องค์ประกอบ 
ที่ส ำคัญได้แก่ 
 

 1)  การติดตามผลการด าเนินงาน  (Track  Status) 
  กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเป็นเครื่องมือส ำคัญของผู้บริหำรที่จะสร้ำงควำมม่ันใจได้ว่ำ
กำรปฏิบัติงำนขององค์กรเป็นไปในทิศทำงที่ถูกต้องและสำมำรถสร้ำงผลงำนที่สอดคล้องตำมเป้ำประสงค์
และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนจะช่วยให้ผู้บริหำรทรำบข้อมูลที่เป็นตัวบ่งชี้ปัญหำ
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อุปสรรคที่เกิดข้ึน  ซึ่งจะเป็นข้อมูลแก่ผู้บริหำรในกำรปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดรับกับสถำนกำรณ์ท่ี
เปลี่ยนแปลงไป 
  กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนนี้  หมำยควำมรวมถึง  กำรรวบรวมข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน
ในแต่ละช่วงเวลำของกิจกรรม งำน โครงกำรต่ำง ๆ ที่สอดคล้องตำมตัวชี้วัดผลส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน
ในแต่ละระดับที่ได้ก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี 
 
 2)  การรายงานความก้าวหน้า  (Communicate  Progress) 
  กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ  เป็นกระบวนกำรหลังจำกท่ีได้มีกำรรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์ภำยใต้กรอบของตัวชี้วัดผลส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนในแต่ละช่วงเวลำ
แล้วผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับติดตำมผลจะต้องจัดท ำรำยงำนสรุปเสนอต่อผู้บริหำรให้ได้รับทรำบ
ควำมก้ำวหน้ำในกำรปฏิบัติงำนเป็นระยะๆ รวมทั้งควรส่งข้อมูลย้อนกลับให้แก่ผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง   
เพ่ือจะช่วยให้ผู้รับผิดชอบแต่ละระดับด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมแนวทำง 
ที่เหมำะสม 
 
 3)  การวัดและประเมินผล  (Measurement  and  Evaluation) 
  กำรวัดและประเมินผลจะประกอบด้วยกระบวนงำนย่อย 3 ขั้นตอน  ได้แก่  กำรเก็บ
รวบรวมข้อมูลกำรวิเครำะห์และประเมินผลข้อมูล  และกำรน ำเสนอผลกำรประเมิน  กำรวัดและ
ประเมินผลจะเป็นกำรประเมินผลส ำเร็จของกำรปฏิบัติงำนตำมแผนในแต่ละรอบเวลำที่ก ำหนด   
ซึ่งผลที่ได้จำกกำรประเมินจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐำนในกำรวำงแผนกลยุทธ์ในรอบเวลำต่อไปขององค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

แผนกลยุทธ์ส ำนักคอมพิวเตอร์  พ.ศ. 2558 – 2561 (ฉบับปรับปรุง พฤศจิกำยน 2558) 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ขั้นตอนการจัดท าแผนกลยุทธ์ ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2558-2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์  
ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 

พ.ศ. 2558-2561 

ประชุมทบทวนผลกำรด ำเนินงำน  
และจัดท ำ (ร่ำง) แผนกลยุทธ์  

ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
 

เสนอ (ร่ำง) แผนกลยุทธ์  
ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 

ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักคอมพิวเตอร์/ 
ที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักคอมพิวเตอร์ 

ปรับแก้ไข (ร่ำง) แผนกลยุทธ์  
ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 

ถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์  
ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
พ.ศ. 2558-2561/จัดท ำเล่มฉบับสมบูรณ์ 
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สรุปเปรียบเทียบการปรับแผนกลยุทธ์ส านักคอมพิวเตอร์  พ.ศ. 2558 – 2561 (เดิม) 
กับแผนกลยุทธ์ส านักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2558 – 2561 (ฉบับปรับปรุง พฤศจิกายน 2558) 

 
 
วิสัยทัศน์ 
 

 วิสัยทัศน์ (เดิม) วิสัยทัศน์ (ใหม่) 
เป็นผู้น ำกำรให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรของมหำวิทยำลัยและชุมชน 
เพ่ือมุ่งสู่กำรรับรองมำตรฐำนสำกล 
 

เป็นองค์กรให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรที่มีคุณภำพ 

 

 
พันธกิจ 
 

พันธกิจ (เดิม) พันธกิจ (ใหม่) 
1) พัฒนำกำรให้บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำรแก่นิสิต บุคลำกร และหน่วยงำน
ภำยนอก 

1) พัฒนำระบบกำรให้บริกำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

2) พัฒนำโครงข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร ให้ครอบคลุมพ้ืนที่กำรให้บริกำร อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

2) วำงแผนและพัฒนำโครงข่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร ให้ครอบคลุมพ้ืนที่กำร
ให้บริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3) พัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำร
บริหำรจัดกำรของหน่วยงำนและมหำวิทยำลัย 

3) พัฒนำนวัตกรรมด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำร 

4) เป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 

- 

5) เป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำศักยภำพด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพื่อพัฒนำ
แก่นักเรียน นิสิต บุคลำกร และชุมชน   

4) พัฒนำศักยภำพด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำรแก่นักเรียน นิสิต บุคลำกรและชุมชน 

6) พัฒนำและยกระดับระบบบริหำรจัดกำร 
ตำมหลักธรรมำภิบำล  
 

- 
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แผนกลยุทธ์ส ำนักคอมพิวเตอร์  พ.ศ. 2558 – 2561 (ฉบับปรับปรุง พฤศจิกำยน 2558) 
 
 

 

ค่านิยมองค์กร 
 

ค่านิยมองค์กร (เดิม) ค่านิยมองค์กร (ใหม่) 
บริกำรด้วยใจ สร้ำงเสริมนวัตกรรมแหล่งเรียนรู้  
มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศด้ำนไอซีที  
 

ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง 

SERVICE ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง 
S = Service mind บริกำรด้วยใจ ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง 
E = Early Response ตอบสนองผู้รับบริกำร

อย่ำงรวดเร็ว 
ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง 

R = Respectful ให้เกียรติผู้รับบริกำร ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง 
V = Value กำรพัฒนำงำนอย่ำงมี

คุณค่ำ 
ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง 

I = Innovative พัฒนำนวัตกรรมและ
แหล่งเรียนรู้ 

ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง 

C = Courtesy สุภำพอ่อนโยน ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง 
E = Excellence พัฒนำองค์กรสู่ 

ควำมเป็นเลิศ 
ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง 

  
ยุทธศาสตร ์
 

ยุทธศาสตร์ (เดิม)  
 

ยุทธศาสตร์ (ใหม่)  
 

1. พัฒนำระบบกำรบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร สู่มำตรฐำนระดับสำกล 

1. พัฒนำระบบกำรให้บริกำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

2. พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรให้มีประสิทธิภำพ 

2. พัฒนำโครงข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรให้มีประสิทธิภำพ 

3. พัฒนำและยกระดับกำรบริหำรจัดกำรตำมหลัก
ธรรมำภิบำล 

3. พัฒนำนวัตกรรมด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำร 

 4. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนำทักษะด้ำน
เทคโนโลยีและกำรสื่อสำรแก่นิสิต บุคลำกร และ
หน่วยงำนภำยนอก 

 5. พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรให้มี
ประสิทธิภำพ 
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แผนกลยุทธ์ส ำนักคอมพิวเตอร์  พ.ศ. 2558 – 2561 (ฉบับปรับปรุง พฤศจิกำยน 2558) 
 
 

 

ความเชื่อมโยงการพัฒนา/ปรับปรุง การวิเคราะห์จุดอ่อนของส านักคอมพิวเตอร์ 
 
 
ล าดับ จุดอ่อน ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
1 บุคลำกรไม่มีกำรพัฒนำคู่มือ 

กำรปฏิบัติงำน 
- พัฒนำกำรบริหำร
จัดกำรภำยใน
องค์กรให้มี
ประสิทธิภำพ 

- ปรับปรุงและพัฒนำ
กระบวนกำรบริหำรงำน
และแผนพัฒนำบุคลำกร 

- ผู้บริหำร/ 
งำนบริหำรบุคคล/ 
บุคลำกร 
 

2 บุคลำกรขำดแรงจูงใจในกำร
ปฏิบัติงำน 

3 กำรบริหำรจัดกำร
งบประมำณยังไม่บรรลุ 
ตำมเป้ำหมำย 

- พัฒนำกระบวนกำร
บริหำรงบประมำณ และ
พัสดุ 

- ผู้บริหำร/  
หัวหน้ำงำน/  
งำนแผนฯ/  
งำนกำรเงินฯ/  
งำนพัสดุ 

4 ไม่มีทีมบริหำรเพ่ือ
รับผิดชอบงำนตำมพันธกิจ
องค์กร 

- พัฒนำคุณภำพองค์กร - ผู้บริหำร 

5 กำรประชำสัมพันธ์กำร
ให้บริกำรของหน่วยงำน 
ยังไม่ครอบคลุม 
ทุกงำนบริกำร 

- ผู้บริหำร/ 
หัวหน้ำงำน/ 
งำนประชำสัมพันธ์ 

6 กำรสื่อสำรภำยในองค์กร 
ไม่เพียงพอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 

 

 
 

คณะผู้จัดท ำ 
 
 
 
 
ที่ปรึกษำ 
 
 นางสาวสุพิน  ไตรแก้วเจริญ  ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
 นางสาวพัตชบูล  กิ่งพุ่ม   หัวหน้าส านักงานเลขานุการ 
 
 
 
 
วิเครำะห์ข้อมูล / จัดท ำรูปเล่ม 
 
 นางธิรดา  บุญโชติยกุล      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ 
 คณะกรรมการทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ส านักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2558-2561 ฯ    
 
 
 
 
ปีท่ีพิมพ์ 
 
 กุมภาพันธ์  2559 
 




