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สำรบัญ 



บริการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ด้านการศึกษา การวิจัย และส่งเสริมการเรียนรู้ไอซีทีตลอดชีวิต

เป็นองค์กรให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารทีม่ีคุณภาพ มุ่งสู่การได้รับมาตรฐานสากลในปี 2564 

1.  ก าหนดนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ICT Center, Planning and Standard) 

2.  พัฒนาโครงข่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ของมหาวิทยาลัย  (ICT Infrastructure)

3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพตามพันธกิจมหาวิทยาลัย  (ICT for University) 

4.  พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การเรียนรู้ตลอดชีวิต  (ICT for Life Long Learning)

5.  พัฒนาและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ICT for Service)

6.  พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  (ICT for Good Governance)

 

วิสัยทัศน์ 

แผนปฏิบัติราชการส านักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

พันธกิจ 

ปรัชญา 
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ท างานอย่างชาญฉลาด รู้จักบริหารจัดการ และคาดการณ์เห็นถึงผลทีจ่ะเกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน (WORK FAST, WORK SMART) 

เพือ่ให้เป็นหน่วยงานตามปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย  จึงก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์  ดังนี้

1. พัฒนานโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบายในระดับชาติ 

2. พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของมหาวิทยาลัยให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ

3. พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย   และถูกต้องตามมาตรฐานการพัฒนาระบบสารสนเทศ

4. พัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนรู้ทีม่ีรูปแบบและเนื้อหาทีห่ลากหลาย และให้บริการวิชาการด้านทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพือ่สนับสนุนการเรียนรู้

    ทีท่ันสมัย

5. พัฒนาการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารทางไกล ทีป่ระทับใจ ถูกต้อง ครบถ้วน

6. พัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล  

 

1) ร้อยละความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

2) ร้อยละของโครงการ/ กิจกรรมตามแผนฯ ทีม่ีการด าเนินงานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ยุทธศาสตร์ 

ค่านิยมองค์กร 

ตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
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พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพภายใต้การจัดการ
เรียนการสอนในหลักสูตรที่
ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพ 
และมาตรฐานของชาติและ

สากล 

พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 
และยกระดับการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยตาม

หลักธรรมาภิบาล 

อนุรักษ์ พื้นฟู และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียม ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ินในฐานะทุน
ทางวัฒนธรรมท่ีสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 

การเป็นศูนย์กลางแห่ง
การเรียนรู้และบริการ
วิชาการแก่สังคม 

ส่งเสริมภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยให้ได้รับ
การยอมรับและพัฒนา
เป็นมหาวิทยาลัยใน

ระดับสากล 

พัฒนาสู่
มหาวิทยาลัยสีเขียว 
และรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ 
ส านักคอมพิวแตอร์ 

พัฒนาการวิจัยและ
สร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์
ความรู้และนวัตกรรมท่ี
สร้างมูลค่าทางวิชาการ
และมูลค่าเพิ่มให้กับ
ชุมชนและสังคม 

แสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  ยุทธศาสตร์ส านักคอมพิวเตอร์ 

พัฒนานโยบายด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของมหาวิทยาลัย
ให้สอดคล้องกับนโยบายใน

ระดับชาติ 

พัฒนาการบริหาร
จัดการภายในองค์กร
ให้มีประสิทธิภาพ

ตามหลักธรรมาภิบาล 

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารของ
มหาวิทยาลัยให้ครอบคลุม

และมีประสิทธิภาพ 

1.1 ผู้รับบริการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารได้อย่างถูกต้อง 
ปลอดภัย และมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

3.1 มหาวิทยาลัยมีการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

6.1 มีระบบบริหาร
จัดการองค์กรท่ีดีตาม
หลักธรรมาภิบาล     
6.2 มีระบบการจัดการ
คุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 
 
 

เป้าประสงค์ 
ส านักคอมพิวเตอร์ 

พัฒนาระบบสารสนเทศ
สนับสนุนพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย และถูกต้องตาม
มาตรฐานการพัฒนาระบบ

สารสนเทศ 

พัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนรู้ท่ี
มีรูปแบบและเนื้อหาที่หลากหลาย 
และให้บริการวิชาการด้านทักษะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้  

4.1 มีนวัตกรรมด้านการเรียนรู้ 
ที่มีรูปแบบและเนื้อหาท่ี
หลากหลาย                       
4.2 นิสิตและบุคลากรมีความรู้
ความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีทันสมัย  

พัฒนาการให้บริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารทางไกลที่
ประทับใจ ถูกต้อง 

ครบถ้วน 

2.1 โครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT 
มีประสิทธิภาพ บริการ
ครอบคลุมทั่วทั้งมหาวิทยาลัย
และวิทยาเขต                                        
2.2 เครือข่ายระบบโทรศัพท์ท่ีมี
ประสิทธิภาพ  

5.1 มีเคร่ืองมือ
สนับสนุนการ
ให้บริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
ทางไกล 
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Strategic  map  ส านักคอมพิวเตอร์ 

เป็นองค์กรให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพ มุ่งสู่การได้รับมาตรฐานสากลในปี 2564 

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 พัฒนานโยบายดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบายในระดบัชาต ิ

เปา้ประสงค์/ ตัวชี้วดั เปา้หมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/
ป ี2562 (ล้านบาท) ผู้รับผิดชอบ

1.1.1 ระดับความส าเร็จในการจดัท านโยบายด้านเทคโนโลยี ระดับ 5 1. โครงการจดัท าแผนปฏิบัติการดิจทิัลระยะ 3 ปี  - งานพฒันาศักยภาพด้านเทคโนโลยฯี
สารสนเทศและการส่ือสาร/ จดัแผนปฏิบัติการดิจทิัลของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2. โครงการปรับปรุงแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการ

รักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม พ.ศ. 2562
3. โครงการพฒันาหลักสูตร Digital Literacy  Curriculum
ส าหรับบุคลากรและนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

 
             -   

แผนปฏิบัตริาชการส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ 1.1) ผู้รับบริการใช้งานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารได้ อยา่งถูกต้อง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

รวมประมาณการงบประมาณ ยทุธศาสตร์ที ่1 (ล้านบาท)  
แผนปฏบิัตริาชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักคอมพวิเตอร์ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม หน้าที่ 5 / 15



ยุทธศาสตร์ที ่2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยให้ครอบคลุมและมปีระสิทธิภาพ

เปา้ประสงค์/ ตัวชี้วดั เปา้หมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/

ป ี2562 (ล้านบาท) ผู้รับผิดชอบ

2.1.1 ระดับความส าเร็จการให้บริการระบบเครือขา่ย ระดับ 5 1. จดัเกบ็ค่าสถติิการให้บริการอนิเทอร์เน็ตและรายงานผล  งานระบบเครือขา่ยและการส่ือสาร

คอมพวิเตอร์ การด าเนินเสนอผู้บริหาร

2. ปรับปรุงศูนยข์อ้มูลกลาง (Data Center) ให้ได้มาตรฐาน 

Tier 3

3. จดัท าแผนบริหารจดัการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001

4. จดัท าแผนและเส้นทางส ารองส าหรับการเชื่อมต่อ

อนิเทอร์เน็ตส าหรับกรณีฉกุเฉนิ

5. บ ารุงรักษาระบบบริการหลักบนเครือขา่ยและระบบ

รักษาความปลอดภัยบนระบบเครือขา่ย

6. ตรวจสอบและปรับปรุงพฒันาคุณภาพสัญญาณระบบ

เครือขา่ยระดับคณะ/หน่วยงาน

 

7. ส่งเสริมการใช้งาน IPv6 ภายในมหาวิทยาลัย

8. โครงการบริหารจดัการเครือขา่ยไร้สาย (MSU Wifi)

9. พฒันาระบบการให้บริการระบบเคร่ืองแม่ขา่ยเสมือน

10. ประเมินความพงึพอใจผู้รับบริการ และน าผลประเมินที่

ได้มาปรับปรุงแกไ้ข

 

เปา้ประสงค์ 2.1) โครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT มีประสิทธิภาพ บริการครอบคลุมทัว่ทัง้มหาวทิยาลัยและวทิยาเขต

แผนปฏบิัตริาชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักคอมพวิเตอร์ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม หน้าที่ 6 / 15



เปา้ประสงค์/ ตัวชี้วดั เปา้หมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/

ป ี2562 (ล้านบาท) ผู้รับผิดชอบ

2.2.1 ระดับความส าเร็จการวางแผนเพือ่ปรับปรุงระบบ ระดับ 5 1. จดัท าแผนเครือขา่ยโทรศัพท์ใหม่ของมหาวิทยาลัย  งานระบบเครือขา่ยและการส่ือสาร

โทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม

2. ตรวจสอบ ติดต้ัง ซ่อมแซม และ บ ารุงรักษาระบบ

โทรศัพท์ภายใน และตู้สาขาโทรศัพท์

3. ปรับปรุงการเชื่อมต่อระบบโทรศัพท์ภายในกบัระบบ

โทรศัพท์ภายนอก

4. ประเมินความพงึพอใจผู้ขอใช้บริการติดต้ัง/ซ่อมแซม 

ระบบโทรศัพท์

5. บริการติดต้ังเครือขา่ยอนิเทอร์เน็ตแบบสายภายใน

มหาวิทยาลัย

12.931

เปา้ประสงค์ 2.2) เครือข่ายระบบโทรศัพท์ทีม่ีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน (VOIP)

รวมประมาณการงบประมาณ ยทุธศาสตร์ที ่2 (ล้านบาท)  

แผนปฏบิัตริาชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักคอมพวิเตอร์ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม หน้าที่ 7 / 15



เปา้ประสงค์/ ตัวชี้วดั เปา้หมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/
ป ี2562 (ล้านบาท) ผู้รับผิดชอบ

3.1.1 ระดับความส าเร็จการพฒันาหรือปรับปรุงระบบ ระดับ 5 1. โครงการพฒันาระบบลงทะเบียนและตรวจสอบรายชื่อ งานพฒันาระบบสารสนเทศ
สารสนเทศ บัณฑิตในพธิีพระราชทานปริญญาบัตร (QR Code)

2. โครงการพฒันาระบบรับสมัครวิง่มาราธอน

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

3. โครงการพฒันาระบบกองทุนสวัสดิภาพนิสิต ระยะที ่2

4. โครงการพฒันาระบบสมุดบันทึกกจิกรรมนิสิต

5. โครงการปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระยะ

ที ่1

0.12

เปา้ประสงค์ 3.1) มหาวทิยาลัยมีการบริหารจัดการทีม่ีประสิทธิภาพมากขึ้น

รวมประมาณการงบประมาณ ยทุธศาสตร์ที ่3 (ล้านบาท)  

ยุทธศาสตร์ที ่3 พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย และถูกตอ้งตามมาตรฐานการพัฒนาระบบสารสนเทศ

แผนปฏบิัตริาชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักคอมพวิเตอร์ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม หน้าที่ 8 / 15



ยทุธศาสตร์ที ่4  พัฒนานวตักรรมด้านการเรียนรูท้ีม่ีรูปแบบและเน้ือหาทีห่ลากหลาย และให้บริการวชิาการด้านทักษะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

เปา้ประสงค์/ ตัวชี้วดั เปา้หมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/

ป ี2562 (ล้านบาท) ผู้รับผิดชอบ

4.1.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนานวัตกรรม ระดับ 5 1. ศึกษาความต้องการและรูปแบบการให้บริการระบบ งานพฒันานวัตกรรมการเรียนรู้

การเรียนรู้ จดัการเรียนการสอนออนไลน์ E-learning MOOC ของ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 2. พฒันาแหล่งเรียนรู้เสมือนจริง 360 องศา

3. พฒันาส่ือหนังสืออเิล็กทรอนิกส์ Digital Book

4. ปรับปรุงหน้าเว็บไซต์หลักแหล่งเรียนรู้มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม

5. ประเมินความพงึพอใจ ความไม่พงึพอใจ ความต้องการ

และความคาดหวัง รายงานสรุปผลการประเมิน และน าผล

ทีไ่ด้มาพฒันา/แกไ้ขปรับปรุง

                     เพ่ือสนับสนุนการเรียนรูท้ีท่ันสมัย

เปา้ประสงค์ 4.1) มีนวตักรรมด้านการเรียนรูท้ีม่ีรูปแบบและเน้ือหาทีห่ลากหลาย 

แผนปฏบิัตริาชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักคอมพวิเตอร์ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม หน้าที่ 9 / 15



เปา้ประสงค์/ ตัวชี้วดั เปา้หมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/

ป ี2562 (ล้านบาท) ผู้รับผิดชอบ

4.2.1 ระดับความส าเร็จของการสนับสนุนและส่งเสริม ระดับ 5  1. โครงการพฒันานิสิตให้มีทักษะด้านเทคโนโลยี งานพฒันาศักยภาพด้านเทคโนโลยฯี

นิสิต (ป.ตรี) ให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ (IT Exit-Exam)

สารสนเทศ (IT Exit-Exam) (มมส 1.2.4)  2. โครงการพฒันาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ

อเิล็กทรอนิกส์ (Perseonalized learning System (PLS))

4.2.2 ระดับความส าเร็จการพฒันาศักยภาพด้านเทคโนโลยี  1. โครงการพฒันาศักยภาพด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ

สารสนเทศ ส าหรับนิสิตและบุคลากร  และการส่ือสารส าหรับบุคลากรและนิสิต

 

0.2125รวมประมาณการงบประมาณ ยทุธศาสตร์ที ่4 (ล้านบาท)  

เปา้ประสงค์ 4.2) นิสิตและบคุลากรมีความรูค้วามสามารถด้านเทคโนโลยสีารสนเทศทีท่ันสมัย

แผนปฏบิัตริาชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักคอมพวิเตอร์ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม หน้าที่ 10 / 15



ยุทธศาสตร์ที ่5 พัฒนาการให้บริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางไกล ทีป่ระทับใจ ถูกตอ้ง ครบถ้วน

เปา้ประสงค์/ ตัวชี้วดั เปา้หมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/
ป ี2562 (ล้านบาท) ผู้รับผิดชอบ

5.1.1 ระดับความส าเร็จการให้บริการด้านเทคโนโลยแีละ ระดับ 5 1. พฒันาและปรับปรุงกระบวนการให้บริการด้านเทคโนโลยี  - งานบริการเทคโนโลยแีละสารสนเทศ

สารสนเทศ สารสนเทศ

2. จดัท าแนวปฏิบัติการให้บริการเทคโนโลยสีารสนเทศ

3. จดัหา ส่งเสริม และให้บริการเทคโนโลยสีารสนเทศ

ส าหรับบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

4. ส ารวจ ตรวจสอบการใช้บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ ์และ

จ านวนคอมพวิเตอร์ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

5. ส ารวจ ตรวจสอบ อปุกรณ์และเคร่ืองคอมพวิเตอร์ในห้อง

บริการคอมพวิเตอร์ เพือ่ปรับปรุงการให้บริการ

6. ส ารวจความพงึพอใจ สรุปและรายงานผลความพงึพอใจ

ผู้รับบริการทีม่ีต่อการให้บริการด้านต่าง ๆ ของงานบริการ

เทคโนโลยแีละสารสนเทศ

5.1.2 ระดับความส าเร็จการให้บริการซ่อมคอมพวิเตอร์ ระดับ 5 1. บริการ ตรวจสอบ ซ่อมแซม ปรับปรุง แกไ้ขปัญหา  - งานซ่อมบ ารุงคอมพวิเตอร์

เคร่ืองคอมพวิเตอร์และอปุกรณ์ต่อพว่ง และติดต้ังโปรแกรม

ให้แกห่น่วยงานต่างๆ นิสิต และบุคลากร

2. มีแนวปฏิบัติการให้บริการซ่อมคอมพวิเตอร์

3. ตรวจสอบ บ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพวิเตอร์และอปุกรณ์

ต่อพว่งประจ าปีของส านักคอมพวิเตอร์

เปา้ประสงค์ 5.1) มีเครือ่งมือสนับสนุนการให้บริการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทางไกล

แผนปฏบิัตริาชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักคอมพวิเตอร์ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม หน้าที่ 11 / 15



เปา้ประสงค์/ ตัวชี้วดั เปา้หมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/

ป ี2562 (ล้านบาท) ผู้รับผิดชอบ

4. บริการเตรียมและติดต้ังเคร่ืองคอมพวิเตอร์และอปุกรณ์

เพือ่สนับสนุนงานและกจิกรรมต่าง ๆ ตามทีห่น่วยงาน

และมหาวิทยาลัยก าหนด

5. มีการเผยแพร่ความรู้การซ่อมบ ารุงคอมพวิเตอร์ผ่านส่ือ  

ออนไลน์หรือช่องทางการส่ือสารอื่นๆ

6. การส ารวจความพงึพอใจ สรุปและรายงานผลความ

พงึพอใจผู้รับบริการทีม่ีต่อการให้บริการด้านต่าง ๆ ของ

งานซ่อมบ ารุงคอมพวิเตอร์

5.1.3 ระดับความส าเร็จการให้บริการถา่ยทอดสัญญาณ ระดับ 5 1. จดัท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี  - งานถา่ยทอดสัญญาณฯ

และประชุมทางไกล 2. จดัท าแนวปฏิบัติในการให้บริการถา่ยทอดสัญญาณและ

ประชุมทางไกล

3. ให้บริการถา่ยทอดสัญญาณและประชุมทางไกล

4. ศึกษาและทดสอบช่องทางการให้บริการถา่ยทอดสดและ

การประชุมทางไกล เพือ่ช่องทางส ารอง

5. ตรวจสอบ ซ่อมบ ารุงรักษาอปุกรณ์ระบบถา่ยทอด

สัญญาณและประชุมทางไกล

6. ส ารวจความพงึพอใจ สรุปและรายงานผลความพงึพอใจ

ผู้รับบริการเสนอผู้บริหาร

7. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าทุกเดือนเสนอผู้บริหาร

4.2936  รวมประมาณการงบประมาณ ยทุธศาสตร์ที ่5 (ล้านบาท)

แผนปฏบิัตริาชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักคอมพวิเตอร์ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม หน้าที่ 12 / 15



ยุทธศาสตร์ที ่6  พัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กรให้มปีระสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล  

เปา้ประสงค์/ ตัวชี้วดั เปา้หมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/

ป ี2562 (ล้านบาท) ผู้รับผิดชอบ

6.1.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ ระดับ 5 1. ทบทวน ปรับปรุงและจดัท าแผนฯ  - ผู้บริหาร

ราชการ (มมส 5.1.2) 2. ถา่ยทอดแผนฯ สู่การปฏิบัติ  - งานแผนและงบประมาณ

3. ก ากบั ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน  - งานการเงินและบัญชี

6.1.2 ระดับความส าเร็จในการจดัท าแผนเพิม่รายได้ 4. จดัท าแผนการใช้จา่ยงบประมาณ ก ากบั ติดตามและ   - งานพสัดุ

ลดรายจา่ย* (มมส 5.3.1) รายงานผล  - งานบริหารบุคคล

5. จดัท าแผนการจดัซ้ือ-จดัจา้งพสัดุ ก ากบั ติดตาม และ  - คณะกรรมการขบัเคล่ือนนโยบาย

6.1.3 ระดับความส าเร็จของการประหยดัพลังงานไฟฟา้ รายงานผล ของส านักคอมฯ และการด าเนินงาน

(มมส 7.1.1) 6.  ตรวจสอบครุภัณฑ์ประจ าปี และแทงจ าหน่าย บริหารความเส่ียงและควบคุมภายในฯ

7. การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน  - คณะกรรมการด าเนินงานการจดัการ

6.1.4 ระดับความส าเร็จของการบริหารจดัการขยะ ** 8. การจดัการความรู้ และการส่ือสารภาพลักษณ์ ความรู้และสร้างภาพลักษณ์ส านักคอมฯ

(มมส 7.1.2) 9. จดัท าแผนบริหารและพฒันาบุคลากร ก ากบั ติดตาม  

และประเมินผล

10. จดัท าแผนเพิม่รายได้ ลดรายจา่ย ก ากบัติดตามและ

รายงานผล

11. อนุรักษ์พลังงานและบริหารจดัการขยะ

12. วิเคราะห์ สังเคราะห์ ขอ้มูลความต้องการอาคารดิจทิัล

เปา้ประสงค์ 6.1) มีระบบบริหารจัดการองค์กรทีด่ีตามหลักธรรมาภิบาล

แผนปฏบิัตริาชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักคอมพวิเตอร์ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม หน้าที่ 13 / 15



เปา้ประสงค์/ ตัวชี้วดั เปา้หมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/

ป ี2562 (ล้านบาท) ผู้รับผิดชอบ

 6.2.1 ระดับความส าเร็จของการบริหารของหน่วยงาน ระดับ 5  1. ก าหนดนโยบาย ให้ความรู้ และพฒันาระบบการ งานพฒันาคุณภาพหน่วยงานฯ

เพือ่การก ากบัติดตามผลลัพธ์ตามพนัธกจิของหน่วยงาน จดัการคุณภาพตามมาตรฐาน ISO

 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการจดัท าระเบียบปฏิบัติงาน

การให้บริการ ตามเกณฑ์มาตรฐาน ISO การจดัการ

คุณภาพตามมาตรฐาน ISO

 3. ติดตาม และตรวจสอบการด าเนินงานระเบียบปฏิบัติงาน

การให้บริการจดัการคุณภาพตามมาตรฐาน ISO

เพือ่ทบทวน ปรับปรุง แกไ้ข

4. จดัท าและทบทวนโครงสร้างองค์กรให้เป็นปัจจบุัน

 

7.1153  

รวมตัวชี้วดั    15   ตัวชี้วดั 24.6728

รวมประมาณการงบประมาณ ยทุธศาสตร์ที ่6 (ล้านบาท)

รวมประมาณการงบประมาณทัง้สิ้น (ล้านบาท)

เปา้ประสงค์ 6.2) มีระบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐานสากล

แผนปฏบิัตริาชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักคอมพวิเตอร์ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม หน้าที่ 14 / 15



ที่ ยุทธศาสตร์

งบแผ่นดนิ งบรายได้ กองทุน/อ่ืนๆ รวม
1 พัฒนานโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้อง

กับนโยบายในระดับชาติ
                   -                        -                     -   -                   

2 พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของมหาวิทยาลัยให้
ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ

-                  12,931,400                           -   12,931,400         

3 พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย   และถูกต้องตามมาตรฐาน
การออกแบบพัฒนาซอฟต์แวร์

-                  120,000                                -   120,000             

4 พัฒนานวัตกรรม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ และให้บริการวิชาการด้านทักษะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารเพือ่สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต

-                  212,500                                -   212,500             

5 พัฒนาการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารทางไกล 4,293,600                             -   4,293,600          
6 พัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล 2,467,960         4,647,300                             -   7,115,260          

รวมทัง้สิ้น 2,467,960        22,204,800        -                24,672,760         

 

 

ประมาณการงบประมาณตามยทุธศาสตร์  แผนปฏบิัติราชการประจ าปี  พ.ศ. 2562  ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

งบประมาณ (บาท)
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ที่ปรึกษา
ผู้อ านวยการส านักคอมพวิเตอร์
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร

 รองผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

 หวัหน้าส านักงานเลขานุการ  

วเิคราะห์ข้อมูล / จัดท ารูปเล่ม
นางธิรดา   บญุโชติยกุล นักวิเคราะหน์โยบายและแผน ช านาญการพเิศษ
คณะกรรมการจัดท าแผนปฏบิติัราชการส านักคอมพวิเตอร์ ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2562 

ปีที่พิมพ์
กุมภาพนัธ์ 2562

คณะผู้จัดท า




