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บริการอย่างสร้างสรรค์  มุ่งมั่นพัฒนา  สร้างคุณค่าไอซีที

เป็นองค์กรให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารทีม่ีคุณภาพ

1. พัฒนาระบบการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

2. วางแผนและพัฒนาโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารให้ครอบคลุมพืน้ทีก่ารให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. พัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ

4. พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแก่นักเรียน นิสิต บุคลากร และชุมชน

วิสัยทัศน์ 
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พันธกิจ 

ปรัชญา 
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บริการด้วยใจ สร้างเสริมนวัตกรรมแหล่งเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านไอซีที

SERVICE

S = Service mind (บริการด้วยใจ) 

E = Early Response (ตอบสนองผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว)

R = Respectful (ให้เกียรติผู้รับบริการ)

V = Value (การพัฒนางานอย่างมีคุณค่า)

I = Innovative (พัฒนานวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้)

C = Courtesy  (สุภาพอ่อนโยน)

E = Excellence (พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ)

เพือ่ให้เป็นหน่วยงานตามปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย  จึงก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์  ดังนี้
1) พัฒนาระบบการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
2) พัฒนาโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารให้มีประสิทธิภาพ
3) พัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
4) ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแก่นิสิต บุคลากร และหน่วยงานภายนอก
5) พัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

 

1) ร้อยละความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2) ร้อยละของโครงการ/ กิจกรรมตามแผนฯ ทีม่ีการด าเนินงานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ยุทธศาสตร์ 

ค่านิยมองค์กร 

ตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
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การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ภายใต้การเรียนการสอนใน
หลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์
คุณภาพและมาตรฐานของชาติ
และสากล รวมทั้งเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

และประชาคมโลก 

การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 
และยกระดับการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยตาม

หลักธรรมาภิบาล 

การส่งเสริมการน าทุนทาง
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน และ
ผสมผสานวัฒนธรรมใน
ระดับชาติและสากล 

การเป็นศูนย์กลางแห่ง
การเรียนรู้และบริการ
วิชาการแก่สังคมในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

การส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยให้ได้รับ
การยอมรับและ
พัฒนาเป็น

มหาวิทยาลัยในระดับ

การพัฒนาสู่
มหาวิทยาลัยสีเขียว 
และรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ 
ส านักคอมพิวแตอร์ 

การวิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรู้และพัฒนา
นวัตกรรมท่ีสร้าง
มูลค่าเพิ่มหรือใช้

ประโยชน์ให้กับชุมชน
และสังคม 
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พัฒนาระบบการให้บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 

พัฒนาการบริหารจัดการ
ภายในองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ 

พัฒนาโครงข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ให้มีประสิทธิภาพ 

1.1 มีระบบการให้บริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารครอบคลุมทุกงานบริการ 
1.2 มีการประเมินความพึง
พอใจการให้บริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
 

3.1 มีนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียน
การสอนและการบริหารจัดการ                                       
3.2 มีการน านวัตกรรมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการไปใช้งาน 
3.3 มีการจดสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร 

5.1 มีระบบบริหารจัดการ
องค์กรท่ีมีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาลและ
สอดคล้องตามพันธกิจ                                      
5.2 มีคุณภาพตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพภายใน 
 
 

เป้าประสงค์ 
ส านักคอมพิวเตอร์ 

พัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
เรียนการสอนและการบริหาร

ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่
นิสิต บุคลากร และหน่วยงานภายนอก 

2.1 มีการให้บริการระบบเครือข่าย
หลักครอบคลุมพื้นที่ไม่น้อยกว่า    
ร้อยละ 80 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัย 
2.2 มีการให้บริการระบบเครือข่ายท่ี
มีเสถียรภาพ 
2.3 มีระบบติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย 

4.1 นิสิตมีความรู้ความสามารถด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์                                  
4.2 บุคลากรมีความรู้ความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารและน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
4.3 ให้บริการวิชาการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
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Strategic  map  ส านักคอมพิวเตอร์ 

เป็นองค์กรให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพ 

ประสิทธิผล 

คุณภาพบริการ 

ประสิทธิภาพ 

พัฒนาองค์กร ระบบบริหารจัดการ การบริหารความเสี่ยง 

องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

บริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ ซ่อม บ ารุง คอมพิวเตอร์ 

ระบบโทรศัพท ์

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พัฒนาระบบสารสนเทศ 

พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพ ICT 

ความครอบคลุม ความรวดเร็ว ถูกต้อง มั่นคง 
ปลอดภัย เชื่อถือได้ 

ความพึงพอใจ 

พัฒนาและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ 

บุคลากร ฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงสร้างองค์กร วัฒนธรรมขององค์กร 

บริการถ่ายทอดสัญญาณและประชุมทางไกล 
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ยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาระบบการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

เปา้ประสงค์/ ตัวชี้วดั เปา้หมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/
ป ี2559 (ล้านบาท) ผู้รับผิดชอบ

                1.2) มีการประเมินความพึงพอใจการให้บริการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารไม่น้อยกวา่ร้อยละ 85 

1.1.1 ระดับความส าเร็จการใหบ้ริการของฝ่ายเทคโนโลยี ระดับ 5  1) ส่งเสริม/ รณรงค์ และบริการการใช้โปรแกรมลิขสิทธิ์  - งานบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ

สารสนเทศ ส าหรับนิสิต บคุลากร ในมหาวทิยาลัย (ก 2, 5)

 2) ส่งเสริมการเรียนการสอน การบริการ โดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ (ก 2)

 3) เพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจัดการและการใหบ้ริการ

ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (ก 1, 3)

 4) บริการ บ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับใหบ้ริการ (ก 4)

 5) บริการหอ้งประชุมทางไกลผ่านระบบ conference/  - งานถ่ายทอดสัญญาณและ

 การถ่ายทอดสดโครงการ-กิจกรรม ผ่านระบบเครือข่าย ประชุมทางไกล

อินทราเน็ต/อินเทอร์เน็ต (ก 3)

 6) เพิ่มสายสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส ารอง  (ก 1)

 7) บริการติดต้ังโปรแกรมระบบปฏบิติัการ  ระบบ MIS  - งานซ่อมบ ารุงคอมพวิเตอร์

 เดินสายระบบ LAN  และซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ (Hardware) (ก 2, 4)

 8) บริการเตรียมและติดต้ังเคร่ืองคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์  

 9) ตรวจสอบ บ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์

ต่อพว่งประจ าปขีองส านักคอมพวิเตอร์ (ก 4)

2.0251

แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เปา้ประสงค์ 1.1) มีระบบการให้บริการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารครอบคลุมทุกงานบริการ

รวมประมาณการงบประมาณ ยทุธศาสตร์ที ่1 (ล้านบาท)  
แผนปฏบิัตริาชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักคอมพวิเตอร์ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม หน้าที่ 5 / 15



ยุทธศาสตร์ที ่2 พัฒนาโครงขา่ยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มปีระสิทธิภาพ 

เปา้ประสงค์/ ตัวชี้วดั เปา้หมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/

ป ี2559 (ล้านบาท) ผู้รับผิดชอบ

                2.2) มีการให้บริการระบบเครือข่ายทีม่ีเสถียรภาพ

2.1.1 ระดับความส าเร็จการให้บริการระบบเครือขา่ย ระดับ 5 1) โครงการบ ารุงรักษาระบบเครือขา่ยคอมพวิเตอร์หลัก (ก 2)  งานระบบเครือขา่ยคอมพวิเตอร์

คอมพวิเตอร์ 2) โครงการจดัหาอปุกรณ์เพือ่ปรับปรุงและพฒันาระบบ

เครือขา่ยคอมพวิเตอร์หลัก (ก 2)

3) โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟเบอร์ออฟติกระหว่าง

เขตพืน้ที ่ม.เกา่-ม.ใหม่ (ก 2)

4) การเพิม่ช่องทางในการเชื่อมต่ออนิเทอร์เน็ตของระบบ  

เครือขา่ยมหาวิทยาลัย (MSU-Net) (ก 2)  

5) โครงการปรับปรุงระบบบริหารจดัการโดเมนเนมและ

การก าหนดหมายเลขไอพ ี(DNS DHCP) (ก 2)  

6) ก าหนดแนวปฏิบัติในการให้บริการ Firewall (ก 1, 2, 3)

7) จดัท าแผนฉกุเฉนิห้องปฏิบัติการระบบเครือขา่ย

คอมพวิเตอร์หลัก (ก 1, 2, 3)

8) โครงการความร่วมมือการให้บริการระบบเครือขา่ยไร้สาย

ภายในมหาวิทยาลัยร่วมกบัผู้ประกอบการ (ก 2)

9) โครงการปรับปรุงระบบความปลอดภัยเครือขา่ย

คอมพวิเตอร์ (Firewall)  (ก 1, 2, 3)

10) เฝ้าระวัง ตรวจสอบ ระบบการท างานเครือขา่ย

คอมพวิเตอร์  (ก 3)

เปา้ประสงค์ 2.1) มีการให้บริการระบบเครือข่ายหลักครอบคลุมพ้ืนทีไ่ม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ของพ้ืนทีท่ัง้หมดของมหาวทิยาลัย 

                2.3) ระบบติดต่อสื่อสารทีม่ีประสิทธิภาพ

แผนปฏบิัตริาชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักคอมพวิเตอร์ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม หน้าที่ 6 / 15



เปา้ประสงค์/ ตัวชี้วดั เปา้หมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/

ป ี2559 (ล้านบาท) ผู้รับผิดชอบ

2.1.2 ระดับความส าเร็จการให้บริการระบบโทรศัพท์ ระดับ 5 1) บริการติดต้ัง ซ่อมแซม และบ ารุงรักษา เคร่ืองรับและ  งานระบบโทรศัพท์

ระบบโทรศัพท์สายตรง (TOT), ระบบโทรศัพท์ภายใน,

ระบบโทรศัพท์ภายใน (IP-Phone)  (ก 1)

2) เฝ้าระวัง ตรวจสอบ และบ ารุงรักษาตู้ชุมสายโทรศัพท์  (ก 1)

3) พฒันา/ปรับปรุงเว็บไซต์การให้บริการงานระบบโทรศัพท์  (ก 1, 2)

4) ประชาสัมพนัธ์/ เผยแพร่/ ให้ความรู้ เกี่ยวกบัการใช้งาน

ระบบโทรศัพท์  (ก 2)

5) ส ารวจเลขหมายโทรศัพท์และจ านวนโทรศัพท์ของ

มหาวิทยาลัย  (ก 1)

9.2333

ยุทธศาสตร์ที ่3 พัฒนานวัตกรรมดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 

เปา้ประสงค์/ ตัวชี้วดั เปา้หมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/
ป ี2559 (ล้านบาท) ผู้รับผิดชอบ

                3.2) มีการน านวตักรรมด้านเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการไปใช้งาน

                3.3) มีการจดสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบตัร

3.1.1 ระดับความส าเร็จของการพฒันานวัตกรรมการเรียนรู้ ระดับ 5  1) โครงการพฒันานวัตกรรมการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้เสมือน  งานพฒันานวัตกรรมการเรียนรู้

จริง  360 องศา  (ก 1)

 2) โครงการพฒันาปรับปรุงนวัตกรรมการเรียนรู้แหล่ง

เรียนรู้ส่ือการเรียนการสอนออนไลน์ (e-learning) (ก 2)

 3) โครงการปรับปรุงเว็บไซต์แหล่งเรียนรู้มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม (MSU Learning Center)  (ก 1, 2, 3)

รวมประมาณการงบประมาณ ยทุธศาสตร์ที ่2 (ล้านบาท)  

เปา้ประสงค์ 3.1) มีนวตักรรมด้านเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ

แผนปฏบิัตริาชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักคอมพวิเตอร์ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม หน้าที่ 7 / 15



เปา้ประสงค์/ ตัวชี้วดั เปา้หมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/

ป ี2559 (ล้านบาท) ผู้รับผิดชอบ

3.1.2 ระดับความส าเร็จของการพฒันาระบบจดัการส่ือ ระดับ 5  4) โครงการพฒันาส่ือ e-Book, Audio-Book,

หนังสืออเิล็กทรอนิกส์ e-Book (MSU eBook Management Video-Book, AR-Book (ก 3)

 System)  5) โครงการพฒันาระบบจดัการส่ือหนังสืออเิล็กทรอนิกส์

 (MSU e-Book Management System)  (ก 3)

 6) โครงการสร้างส่ือประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ความรู้

การใช้งานระบบ e-Book  (ก 3)

 7) โครงการฝึกอบรมการพฒันาส่ือหนังสืออเิล็กทรอนิกส์

e-Book ส าหรับอาจารยแ์ละบุคลากรมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม  (ก 3)

3.1.3 ระดับความส าเร็จของการเชื่อมโยงระบบฐานขอ้มูล ระดับ 5  1) โครงการพฒันาการเชื่อมโยงฐานขอ้มูลสารสนเทศ  งานพฒันาระบบสารสนเทศ

สารสนเทศ ทัง้ 7 ยทุธศาสตร์ เพือ่การบริหารจดัการ (5.4.1) ทัง้ 7 ยทุธศาสตร์  (ก 1)

 2) บริการระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารจดัการ (MIS)  (ก 2)

 3) บริการระบบส ารองขอ้มูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม  (ก 2)  

 4) พฒันา/ปรับปรุงระบบส ารวจครุภัณฑ์ออนไลน์  (ก 2)

 5) พฒันา/ปรับปรุงระบบรายงานสารสนเทศมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม  (ก 1, 2)

 6) พฒันาระบบตรวจสอบภาระงานเจา้หน้าทีพ่สัดุ/ การเงิน  (ก 2)

 7) โครงการพฒันาโปรแกรมบนอปุกรณ์มือถอื ระบบปฏิบัติ

การ Android  (ก 2)

 8) โครงการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพือ่การบริหาร

จดัการ (MIS) ส าหรับผู้ใช้งานใหม่แบบกลุ่มยอ่ย  (ก 3)

แผนปฏบิัตริาชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักคอมพวิเตอร์ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม หน้าที่ 8 / 15



เปา้ประสงค์/ ตัวชี้วดั เปา้หมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/

ป ี2559 (ล้านบาท) ผู้รับผิดชอบ

3.1.4 ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงและพฒันาเว็บไซต์ ระดับ 5  1) โครงการพฒันา/ปรับปรุงเว็บไซต์หน่วยงาน/

ของหน่วยงาน (5.4.2) มหาวิทยาลัย  (ก 2)

 2) ปรับปรุงเว็บไซต์ส านักคอมพวิเตอร์  (ก 2)

0.2803

ยุทธศาสตร์ที ่4 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาทักษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่นิสิต บุคลากร และหน่วยงานภายนอก

เปา้ประสงค์/ ตัวชี้วดั เปา้หมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/
ป ี2559 (ล้านบาท) ผู้รับผิดชอบ

                4.2) บคุลากรมีความรูค้วามสามารถด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือน าไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ

                4.3) ให้บริการวชิาการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

4.1.1 ระดับความส าเร็จของการพฒันานิสิต (ป.ตรี) ให้มีความรู้ ระดับ 5 1) โครงการเพิม่ทักษะความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี  งานพฒันาศักยภาพด้านเทคโนโลยี

ความสามารถด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Exit-Exam) (1.2.5) สารสนเทศและการส่ือสาร ส าหรับนิสิตปริญญาตรี (การติว สารสนเทศและการส่ือสาร

(1.2.6) กอ่นสอบ  MSU IT Exit Exam)  (ก 2)

2) โครงการปรับปรุงระบบติวเตอร์ออนไลน์ (e-tutor)  (ก 1)

3) โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ  

และการส่ือสาร ส าหรับนิสิตปริญญาตรี (MSU IT

Exit Exam)  (ก 1, 3)

4) โครงการพฒันาศักยภาพด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การส่ือสารส าหรับนิสิต  (ก 2)

5) โครงการทดสอบความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร ส าหรับนิสิตปริญญาตรี กอ่นส าเร็จ

การศึกษา (MSU IT EXIT EXAM)  (ก 2)

เปา้ประสงค์ 4.1) นิสิตมีความรูแ้ละสามารถน าความรูด้้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารไปใช้ให้เกิดประโยชน์

รวมประมาณการงบประมาณ ยทุธศาสตร์ที ่3 (ล้านบาท)  

แผนปฏบิัตริาชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักคอมพวิเตอร์ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม หน้าที่ 9 / 15



เปา้ประสงค์/ ตัวชี้วดั เปา้หมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/

ป ี2559 (ล้านบาท) ผู้รับผิดชอบ

4.1.2 ระดับความส าเร็จในการด าเนินการถา่ยทอดและสร้าง 1) โครงการการสร้างความตระหนักเร่ืองความมั่นคงปลอดภัย

ความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ สารสนเทศ (Information Security Awareness) ส าหรับ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (5.4.3) บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ก 1)

2) โครงการพฒันาศักยภาพด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การส่ือสารส าหรับบุคลากร  (ก 2)

3) โครงการพฒันาสมรรถนะนักวิชาการคอมพวิเตอร์ด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ  (ก 2)

0.4803  

ยุทธศาสตร์ที ่5 พัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กรให้มปีระสิทธิภาพ 

เปา้ประสงค์/ ตัวชี้วดั เปา้หมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/

ป ี2559 (ล้านบาท) ผู้รับผิดชอบ

5.1.1 ระดับคุณภาพของผลสัมฤทธิข์องการประเมินผล ไม่ต่ ากวา่  1) จดัท าแผนกลยทุธ์  แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และ  - หัวหน้าส านักงานเลขานุการ

ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของคณะ/หน่วยงาน 4.25 ค ารับรองการปฏิบัติราชการฯ  (ก 1)  - งานแผนและงบประมาณ

5.1.2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ ร้อยละ 80  2) ถา่ยทอดแผนกลยทุธ์ แผนปฏิบัติราชการ และค ารับรอง  - งานบริหารบุคคล

ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 การปฏิบัติราชการฯ  (ก 1)   - คณะกรรมการด าเนินงานบริหาร

 3) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยทุธ์ ความเส่ียงฯ

แผนปฏิบัติราชการและค ารับรองการปฏิบัติราชการฯ (ก 1)  - คณะกรรมการด าเนินงานการจดัการ

ความรู้

เปา้ประสงค์ 5.1) มีระบบบริหารจัดการองค์กรทีม่ีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องตามพันธกิจ

                5.2) มีคุณภาพตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน

รวมประมาณการงบประมาณ ยทุธศาสตร์ที ่4 (ล้านบาท)
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เปา้ประสงค์/ ตัวชี้วดั เปา้หมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/

ป ี2559 (ล้านบาท) ผู้รับผิดชอบ

 4) ด าเนินงานการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน  (ก 2)  - งานการเงินและบัญชี

  5) ด าเนินงานการจดัการความรู้(KM)  (ก 2)  - งานพสัดุ

  6) จดัท าแผน ติดตาม และประเมินผลแผนพฒันาผู้บริหาร  - งานประชาสัมพนัธ์

และบุคลากร  (ก 3)

  7) ส่งเสริม สนับสนุนการพฒันาศักยภาพผู้บริหาร บุคลากร

และบริหารงานบุคคล  (ก 3)  

 8) ส่งเสริม สนับสนุนการจดัท าคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากร (ก 2, 3)

 9) จดัท าแผนกลยทุธ์ทางการเงินของหน่วยงาน  (ก 4)

 10) จดัท าแผน/ปรับแผน และรายงานผลการใช้จา่ย  

งบประมาณ  (ก 4)  

 11) จดัท าแผน ก ากบัติดตาม และรายงานผลการจดัซ้ือจา้ง

พสัดุ  (ก 4)

 12) จดัท าแนวปฏิบัติทางการเงิน-พสัดุ  (ก 4)

 13) ประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่ ขา่วสาร ส านักคอมพวิเตอร์  (ก 1, 2)

5.1.3 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามผลประเมิน ไม่ต่ ากว่า 3.25  1) ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรทุกคนให้มีความรู้ และมีส่วน
โครงการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในองค์กร

 งานพฒันาคุณภาพหน่วยงานฯ

ประกนัคุณภาพภายใน ในการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในองค์กร (ก 5)

 2) ด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน (ก 5)

 3) ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายใน (ก 5)

11.3728  

รวมตัวชี้วดั 12 ตัวชี้วดั 23.3918

รวมประมาณการงบประมาณ ยทุธศาสตร์ที ่5 (ล้านบาท)

รวมประมาณการงบประมาณทัง้สิ้น (ล้านบาท)
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ที่ ยุทธศาสตร์

งบแผ่นดนิ งบรายได้ กองทุน/อ่ืนๆ รวม
1 พัฒนาระบบการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร                    -              2,025,100                   -   2,025,100          

2 พัฒนาโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารให้มีประสิทธิภาพ -                  9,233,260                             -   9,233,260          
3 พัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนับสนุนการเรียนการสอนและการ

บริหารจัดการ
-                  280,320                                -   280,320             

4 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแก่นิสิต 
บุคลากร และหน่วยงานภายนอก

-                  480,320              480,320             

5 พัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 2,609,300         8,763,500           11,372,800         

รวมทัง้สิ้น 2,609,300        20,782,500        -                23,391,800         

 

 

ประมาณการงบประมาณตามยทุธศาสตร์  แผนปฏบิัติราชการประจ าปี  พ.ศ. 2559  ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

งบประมาณ (บาท)
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ภาคผนวก 



ล าดบั ประเดน็จุดอ่อน โครงการ/ กิจกรรมทีพั่ฒนาฯ ผู้รับผิดชอบ กลยุทธ/์มาตรการ ยุทธศาสตร์ หมายเหตุ
1 บุคลากรไม่มีการพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงาน  - จัดท าแผน ติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา  - ผู้บริหาร  - ปรับปรุงและพัฒนา
2 บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารและบุคลากร  - งานบริหารบุคคล กระบวนการบริหารงาน

 - ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร  - บุคลากร และแผนพัฒนาบุคลากร
และบริหารงานบุคคล
 - ส่งเสริม สนับสนุนการจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน
ของบุคลากร

3 การบริหารจัดการงบประมาณยังไม่บรรลุ  - จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินของหน่วยงาน  - ผู้บริหาร  - พัฒนากระบวนการ
ตามเป้าหมาย  - จัดท าแผน/ปรับแผน และรายงานผลการ  - หัวหน้างาน บริหารงบประมาณ 

ใช้จ่ายงบประมาณ  - งานแผนฯ และพัสดุ
 - จัดท าแผน ก ากับติดตาม และรายงานผล  - งานการเงินฯ
การจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ  - งานพัสดุ

4 ไม่มีทีมบริหารเพือ่รับผิดชอบงานตาม  - ผู้บริหาร
พันธกิจองค์กร

5 การประชาสัมพันธ์การให้บริการของ  - ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข่าวสารส านักคอมพิวเตอร์  - ผู้บริหาร
หน่วยงานยังไม่ครอบคลุมทุกงานบริการ  - ส่งเสริม/ รณรงค์ และบริการงานบริการเทคโนโลย๊ฯ  - หัวหน้างาน

 - พัฒนา/ ปรับปรุงเว็บไซต์การให้บริการของ  - งานประชาสัมพันธ์
6 การส่ือสารภายในองค์กรไม่เพียงพอ ส านักคอมพิวเตอร์

 - ประชาสัมพันธ์ /เผยแพร่/ ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้
งานระบบโทรศัพท์
 - โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารฯ

 - พัฒนาคุณภาพองค์การ

 - พ ฒนาการ
บริหารจัดการ
ภายในองค์กร
ให้มี
ประสิทธิภาพ

โครงการ/ กิจกรรม พัฒนาและปรับปรุงผลการวิเคราะห์จุดอ่อนของส านักคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559



ที่ปรึกษา
นางสาวสุพนิ   ไตรแก้วเจริญ ผู้อ านวยการส านักคอมพวิเตอร์
นางสาวพตัชบลู  กิง่พุ่ม หวัหน้าส านักงานเลขานุการส านักคอมพวิเตอร์
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