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 แผนกลยุทธ์ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม พ.ศ. 2560 - 2563 
(ฉบับปรับปรุง พฤศจิกำยน 2561) 

  
 

 
นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ. 2560-2564) สภามหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
 

 เพ่ือให้กำรบริหำรและพัฒนำมหำวิทยำลัยมหำสำรคำมให้เป็นสถำนศึกษำและวิจัย ที่เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ที่กฎหมำยก ำหนด ดังนั้น อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 14(1) แห่งพระรำชบัญญัติ
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม พ.ศ. 2537 สภำมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม จึงก ำหนดนโยบำยในกำรบริหำร 
และพัฒนำมหำวิทยำลัย เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
 

 1. หมวดนโยบาย 
  เป็นสถำบันที่มี ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ ที่เป็นแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรองค์กรที่ดี 
มีกำรบริหำรงำนโดยใช้หลักธรรมำภิบำลควบคู่กับหลักขององค์กรแห่งกำรเรียนรู้และน ำไปสู่กำรพัฒนำ
ประชำรัฐ มีกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ให้มีสมรรถนะกำรท ำงำนที่ดี สร้ำงควำมมั่นคงและควำมสุขในกำร
ท ำงำน และสำมำรถยกระดับคุณภำพชีวิตบุคลำกรเพ่ือขับเคลื่อนภำรกิจของสถำบัน มีกำรพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรที่ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และพัฒนำสถำบันให้บรรลุวิสัยทัศน์แห่งควำมเป็น
มหำวิทยำลัยที่มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรท่ีเน้นกำรผลิตบัณฑิตและพัฒนำสังคมเพ่ือให้เกิดควำมน่ำเชื่อถือ
เป็นที่ยอมรับของสังคม และสำมำรถแข่งขันกับนำนำประเทศได้ 
 

 2. หมวดภารกิจหลัก 
  1) ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต 
  เป็นสถำบันที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำกำรมีศักยภำพในกำร
สร้ำงงำนสร้ำงอำชีพ โดยมีทักษะและควำมรับผิดชอบในกำรท ำงำน และสำมำรถใช้ชีวิตในสังคมได้ มีควำม
ใฝ่รู้และสำมำรถเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต และมีสมรรถนะระดับสำกลบนพื้นฐำนของควำมเป็นไทย 
  2) ด้ำนกำรพัฒนำนิสิต 
  เป็นสถำบันที่มุ่งเน้นกำรสร้ำงสรรค์และพัฒนำนิสิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคม 
ให้เป็นทรัพยำกรมนุษย์ที่มีคุณค่ำต่อสังคม มีทักษะทำงด้ำนวิชำชีพ มีคุณภำพชีวิตที่ดี มีควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ที่ก่อให้เกิดกำรเรียนรู้ที่ดี และรู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลงเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยและ
สังคมโลก 
 
 
 

ส่วนที่  1  บทน ำ 
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                                                                                              แผนกลยุทธ์ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม พ.ศ. 2560 - 2563 
(ฉบับปรับปรุง พฤศจิกำยน 2561) 

  3) ด้ำนกำรวิจัย 
  เป็นสถำบันที่มุ่งวิจัยเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรม มีงำนวิจัยที่บูรณำกำรหลำยศำสตร์ 
โดยสำมำรถน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมประเทศชำติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งกำรพัฒนำ
อย่ำงสมดุลและยั่งยืน และเพ่ือตอบสนองกำรแก้ปัญหำของชุมชน สังคม และประเทศ 
  4) ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร 
  เป็นสถำบันทีเ่ป็นศูนย์กลำงแห่งกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำรแก่สังคม เสริมสร้ำงศักยภำพ
ของมนุษย์และพัฒนำชุมชนอย่ำงยั่งยืน มีกำรบูรณำกำรด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรเข้ำกับกำรวิจัย กำรเรียน
กำรสอนเพ่ือพัฒนำนิสิต รวมทั้งเป็นที่พ่ึงของสังคมและชุมชน 
  5) ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
  เป็นสถำบันที่มีบทบำทในกำรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอีสำน และภูมิปัญญำท้องถิ่นในฐำนะทุนทำงวัฒนธรรม มีกำรบูรณำกำรกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสำนเข้ำกับกำรวิจัยและกำรเรียนกำรสอนเพ่ือพัฒนำคุณภำพนิสิตและประชำชน รวมทั้งกำร
พัฒนำนวัตกรรมด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนำนำชำติ 
 

 3. หมวดการบริหารจัดการ 
  เป็นสถำบันที่มีกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ มีควำมน่ำเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับของ
สังคม มีกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ให้มีสมรรถนะกำรท ำงำนที่ดี สร้ำงควำมม่ันคงและควำมสุขในกำร
ท ำงำนและสำมำรถยกระดับคุณภำพชีวิตบุคลำกรเพ่ือขับเคลื่อนภำรกิจของสถำบันได้ มีระบบกำรบริหำร
งบประมำณ กำรเงินและพัสดุ ที่มีประสิทธิภำพสำมำรถตรวจสอบได้ มีระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร
จัดกำรที่มีประสิทธิภำพ มีระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำที่สำมำรถก ำกับและควบคุมให้มีคุณภำพและ
มำตรฐำนสร้ำงภำพลักษณ์สถำบันให้ได้รับกำรจัดอันดับทั้งในระดับชำติและนำนำชำติ และพัฒนำด้ำน
ระบบกำยภำพและสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้นิสิต บุคลำกร และชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
 
แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 
2561 
 

ปรัชญา 
 ผู้มีปัญญำพึงเป็นอยู่เพ่ือมหำชน 
 

วิสัยทัศน์ 
 เป็นเลิศทำงวิชำกำร บูรณำกำรควำมรู้จำกท้องถิ่นสู่สำกล 
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                                                                                              แผนกลยุทธ์ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม พ.ศ. 2560 - 2563 
(ฉบับปรับปรุง พฤศจิกำยน 2561) 

 ค าอธิบายวิสัยทัศน์ : 
 

  เป็นเลิศทางวิชาการ หมำยถึง มหำวิทยำลัยมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่สำมำรถผลิตบัณฑิต 
มีควำมรู้คู่คุณธรรม มีควำมสำมำรถ ทักษะทำงวิชำกำร ทักษะทำงวิชำชีพ และได้รับกำรจัดอันดับคุณภำพ
มำตรฐำนกำรศึกษำในระดับสำกล 
  บูรณาการความรู้จากท้องถิ่นสู่สากล  หมำยถึง กำรผสมผสำนองค์ควำมรู้จำกท้องถิ่น และ
องค์ควำมรู้วิชำกำรท่ียกระดับมำตรฐำนสู่สำกลตลอดจนได้รับกำรยอมรับเป็นมหำวิทยำลัยเพื่อชุมชน 
พันธกิจ 
 1) จัดกำรศึกษำและวิชำชีพชั้นสูงโดยมุ่งเน้นพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำกำรผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ 
ตำมมำตรฐำนและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 2) สร้ำงผลิตผลจำกงำนวิจัยที่เป็นองค์ควำมรู้ใหม่และมีคุณภำพในทุกสำขำวิชำ เพื่อสนับสนุน 
กำรเรียนกำรสอน กำรบริกำรวิชำกำร กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม และน ำไปใช้ประโยชน์ตำมควำม
เหมำะสม 
 3) ให้บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนและสังคม เพ่ือให้ชุมชนและสังคมสำมำรถพ่ึงพำตนเองได้อย่ำง 
ยั่งยืน 
 4) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปกป้อง เผยแพร่ และพัฒนำศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 
ของอีสำน 
 

สมรรถนะหลัก 
MSU 
M = Morality and Multidisciplinary  กำรผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และกำรใช้ 
          องค์ควำมรู้ที่หลำกหลำยมำผสมผสำน เป็นองค์ควำมรู้ 
          ใหม่เพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
S = Social Engagement and Sustainability กำรบริกำรวิชำกำรร่วมกับชุมชนและสังคมเพ่ือให้เกิด 
          ควำมยั่งยืนในอนำคต 
U = Universal Integration and Unity  กำรบูรณำกำรองค์ควำมรู้จำกท้องถิ่นสู่สำกล และ 
          ควำมเป็นน้ ำหนึ่งใจเดียวกัน 
อัตลักษณ์ 
 นิสิตกับกำรช่วยเหลือสังคมและชุมชน 
 

เอกลักษณ์ 
 กำรเป็นที่พ่ึงของสังคมและชุมชน 
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ค่านิยมองค์กร 
 TAKASILA 
 T = Teamwork      กำรท ำงำนเป็นทีม 
 A = Accountability    ส ำนึกรับผิดชอบต่อองค์กร 
 K = Knowledge Based and Local Wisdom กำรใช้ควำมรู้เป็นพ้ืนฐำนและสืบสำน 
           ภูมิปัญหำท้องถิ่น 
 A = Academic      ควำมเป็นวิชำกำร 
 S = Sufficiency Economy   เศรษฐกิจพอเพียง 
 I = Innovation      นวัตกรรม 
 L = Learning Organization   กำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
 A = Achievement     กำรมุง่สู่ควำมส ำเร็จ 
 
ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำกำรผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภำพภำยใต้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในหลักสูตรที่
ทันสมัยตำมเกณฑ์คุณภำพ และมำตรฐำนของชำติและสำกล 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำกำรวิจัยและสร้ำงสรรค์เพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมที่สร้ำงคุณค่ำ
ทำงวิชำกำรและมูลค่ำเพ่ิมให้กับชุมชนและสังคม 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3  เป็นศูนย์กลำงแห่งกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ พ้ืนฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและ 
ภูมปิัญญำท้องถิ่นในฐำนะทุนทำงวัฒนธรรมที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 
 ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ และยกระดับกำรบริหำรจัดกำร
มหำวิทยำลัยตำมหลักธรรมำภิบำล 
 ยุทธศำสตร์ที่ 6 ส่งเสริมภำพลักษณ์ของมหำวิทยำลัยให้ได้รับกำรยอมรับและพัฒนำเป็น
มหำวิทยำลัยในระดับสำกล 
 ยุทธศำสตร์ที่ 7 พัฒนำสู่มหำวิทยำลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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ข้อมูลพื้นฐานส านักคอมพิวเตอร์ 
 

ประวัติส านักคอมพิวเตอร์ 
 

โครงกำรจัดตั้งส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Srinakarinwirot University 
Computer Center Project : SWUCC) ในปี 2534  โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นหน่วยงำนซึ่งรับผิดชอบ
กำรด ำเนินงำนด้ำนคอมพิวเตอร์ของมหำวิทยำลัย อันประกอบด้วยกำรจัดกำรและบริหำรคอมพิวเตอร์ เพ่ือ
กำรจัดกำรกำรศึกษำ กำรบริหำร และกำรปรับปรุงคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย ตลอดจนกำร
ด ำเนินกำรวิจัยและสนับสนุนกำรวิจัยเพ่ือพัฒนำเทคโนโลยีด้ำนคอมพิวเตอร์ทั้งระบบงำนและระบบเครื่อง
อย่ำงต่อเนื่อง 

 เริ่มแรกนั้น  ส ำนักคอมพิวเตอร์ได้ตั้งอยู่ที่ อำคำร 2 ชั้น 3  เขตพ้ืนที่ในเมือง  มหำวิทยำลัยศรีนค 
รินทรวิโรฒ (วิทยำเขตมหำสำรคำม) ต่อมำได้แยกเป็นมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม และมีพระรำชกฤษฎีกำ
จัดตั้งส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ซึ่งประกำศไว้ในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่มที่ 112 ตอนที่ 21 
ก ำหนดให้ส ำนักคอมพิวเตอร์เป็นส่วนรำชกำรหนึ่งในมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  ให้มีส ำนักงำนเลขำนุกำรใน
ส ำนักคอมพิวเตอร์ตำมประกำศทบวงมหำวิทยำลัย เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
ณ วันที่  13 กรกฎำคม 2538  

จำกนั้น เมื่อมีกำรเพ่ิมพ้ืนที่ เขตขำมเรียง และมีนิสิตรวมถึงบุคลำกรมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น จึงได้ย้ำย
สถำนที่ท ำกำรมำเป็น อำคำรวิทยบริกำรบี ชั้น 1-2  เมื่อเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2545  และย้ำยสถำนที่  
มำเป็น ชั้น 3-4  เมื่อเดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2554 
 

สามารถแบ่งออกเป็นยุค ดังนี้ 
 

 ยุคบุกเบิก (พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2544) เป็นยุคที่เริ่มน ำคอมพิวเตอร์มำใช้และจัดเก็บข้อมูลลง
ฐำนข้อมูล (Database Management System) ในยุคนั้นจะมุ้งเน้นที่จะพัฒนำและจัดหำโปรแกรมเพ่ือ
กำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม เช่น ระบบกำรคลัง ระบบงำนบุคลำกร ระบบงำนลงทะเบียน 
ส ำหรับระบบเครือข่ำย Internet จะเป็นระบบ ATM และด ำเนินกำรเช่ำจำกเอกชน  ส่วนระบบโทรศัพท์
เป็นระบบ Analog ควบคุมด้วยตู้ Control ติดตั้งที่ตึกคณะบัญชีและกำรจัดกำร (ปัจจุบันเป็นคณะ
วัฒนธรรมศำสตร์) คณะวิทยำศำสตร์และคณะพยำบำลศำสตร์ 
 

 ยุคพัฒนา (พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2560) ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ได้ใช้ 
Internet ควำมเร็วสูง (High Speed Internet) เพ่ือกำรศึกษำภำยใต้ควำมมือ ในนำมว่ำ Uninet โดย
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) นอกจำกนี้ยังได้เช่ำเอกชน เพ่ือจัดท ำเส้นทำงส ำรอง 
(Backup link) และเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนสถำปัตยกรรมจำก ATM เป็น Ethernet ในปี 2558 
เพ่ิมระบบเครือข่ำยไร้สำย พร้อมตู้ควบคุมและเฝ้ำระวัง (Monitoring system) จ ำนวน 120 จุด  และในปี 
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2560 ได้มีกำรปรับปรุงระบบ Firewall เพ่ือควำมปลอดภัย  นอกจำกนี้ยังท ำควำมร่วมมือกับภำคเอกชน 
คือ AIS ขยำยจุดเชื่อมต่อระบบเครือข่ำยไร้สำย ครอบคลุมเขตพ้ืนที่ในเมือง และขำมเรียง จ ำนวน 761 จุด  
 ส ำหรับระบบโทรศัพท์ได้เริ่มท ำกำรพัฒนำระบบ IP phone เพ่ือให้สำมำรถใช้ได้บน
โทรศัพท์มือถือผ่ำนระบบเครือข่ำย Internet นอกจำกนี้ยังมีกำรจัดสอบ IT-EXIT EXAM เพ่ือวัด
ควำมสำมำรถและอบรมด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศให้กับนิสิต บุคลำกร และบุคคลภำยนอก นอกจำกนี้ยังได้
พัฒนำ E-learning  เว็บไซด์ และระบบบริหำรจัดกำรอ่ืน ๆ   
 

 ก้าวสู่การยกระดับความปลอดภัยสู่สากล (พ.ศ.2561 – เป็นต้นไป) จำกกำรพยำกรณ์โดย 
Gartner (http://www.gartner.com/technology/research/predicts/)  เทคโนโลยีสำรสนเทศจะ
พัฒนำไปสู่ยุค Big Data ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลจ ำนวนมำก มีกำรเคลื่อนไหวตลอดเวลำ และผู้ใช้จะต้อง
สำมำรถเข้ำถึงสำรสนเทศต่ำง ๆ ได้ทุกที่ทุกเวลำ นอกจำกนี้ยังจะต้องมีกำรป้องกันข้อมูลต่ำง ๆ ให้มีควำม
ปลอดภัยและมีเสถียรภำพสูง (Network Security) และสำมำรถน ำข้อมูลที่อยู่ในระบบทั้งหมดแปลผล 
(Data Visualization) ให้เป็นประโยชน์เพ่ือใช้ในกำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยและน ำเสนอกำร
เปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ เพ่ือให้มหำวิทยำลัยสำมำรถตัดสินใจได้อย่ำงทันท่วงที นอกจำกนี้ยังต้องส่งเสริมควำม
เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีให้กับนิสิตและบุคลำกรอีกด้วย 

สถำนที่ตั้งปัจจุบัน : ชั้น 3-4 อำคำรวิทยบริกำร B  โทรศัพท์/ โทรสำร :  043-754350 
เว็บไซด์ : http://cc.msu.ac.th/th/ccweb/cmain.php 

 

อัตราก าลังส านักคอมพิวเตอร์ 
 

วุฒิการศึกษา ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

ต่ ำกว่ำปริญญำตรี - 2 ต าแหน่งปัจจุบัน 
ช ำนำญกำรพิเศษ = 3 (นักวิชำกำร
คอมพิวเตอร์ (ดุลยเทพ, สิรีวรรณ) , 
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน (ธิรดำ)) 
ช ำนำญกำร = 3 (เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป, 
(ลัดดำ) นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ (ไพฑูรณ์, 
รัชพงษ์) 
 
ต าแหน่งความก้าวหน้า 
เชี่ยวชำญ = 1 (ต ำแหน่งนักวิชำกำร
คอมพิวเตอร์) 
 

ปริญญำตรี - 28 

ปริญญำโท 2 9 

ปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำ 

3 - 

รวม 5 39 
อำยุคนเฉลี่ย  มำกที่สุด 54 ปี 

น้อยที่สุด 23 ปี 

อำยุงำนเฉลี่ย  มำกที่สุด 29 ปี 
น้อยที่สุด 

1 เดือน 18 วัน 
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วุฒิการศึกษา ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

ช ำนำญกำรพิเศษ = 2 (ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่
บริหำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร, นักวิชำกำร 
โสตทัศนศึกษำช ำนำญกำร) 
ช ำนำญกำร = 11 (นักวิชำกำรพัสดุปฏิบัติกำร 
(ณภัทชำ), นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร 
(สุรเชษฐ์, วงศวัฒน์, สุรจิต, บณัฑิตำ, วิทยำ, 
สหัสธรรม, สุกัญญำ, ชำญวิทย์, ธนศำสตร์, 
สิทธิ์) 
ช ำนำญงำนพิเศษ =   -ไม่มี- 
ช ำนำญงำน =  -ไม่มี- 
 

 
 

นโยบายในการบริหารและพัฒนาส านักคอมพิวเตอร์ (พ.ศ. 2561- 2563) 
 

 เพ่ือให้ส ำนักคอมพิวเตอร์ เป็นศูนย์กลำงของกำรวิเครำะห์ พัฒนำและวำงแผนทิศทำงในกำร
พัฒนำด้ำน ICT ทั้งโครงสร้ำงพ้ืนฐำน นิสิตและบุคลำกรของมหำวิทยำลัยมหำสำรคำมที่สอดคล้องกับแผน 
นโยบำย ยุทธศำสตร์ และมำตรกำรส ำคัญของประเทศ มหำวิทยำลัย จึงก ำหนดนโยบำยในกำรบริหำรและ
พัฒนำส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

 
 

หมวดนโยบำย 
 

เป็นหน่วยงำนที่มี ปรัชญำ วัตถุประสงค์ ที่ด ำเนินตำมหลักธรรมำภิบำลและกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ 
โดยส่งเสริมให้มีกำรท ำงำนอย่ำงชำญฉลำด เป็นผู้น ำ  พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงของโลกเทคโนโลยี
สำรสนเทศ มีกำรคำดกำรณ์ และบริหำรทรัพยำกรที่มีอยู่เพ่ือสร้ำงบริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศที่มี
คุณภำพ ครอบคลุม เครือข่ำยอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ บัญชีผู้ใช้บริกำรระบบ อีเมล์ ระบบบริหำรจัดกำร 
รวมถึงกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของนิสิตและบุคลำกร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
สนับสนุนพันธกิจหลักของมหำวิทยำลัยในทุกด้ำนอย่ำงเต็มศักยภำพ ส่งเสริมให้บุคลำกรภำยในสังกัดบรรลุ
เป้ำหมำยชีวิตตำมท่ีได้ตั้งไว้ และมุ่งสู่กำรรับรองมำตรฐำนสำกล 
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                                                                                              แผนกลยุทธ์ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม พ.ศ. 2560 - 2563 
(ฉบับปรับปรุง พฤศจิกำยน 2561) 

หมวดภำรกิจหลัก 
 

 1.  ก ำหนดนโยบำยเทคโนโลยีสำรสนเทศของมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  (ICT Center, 
Planning and Standard)  
 2.  พัฒนำโครงข่ำยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ของมหำวิทยำลัย   
(ICT Infrastructure) 
 3. พัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพตำมพันธกิจมหำวิทยำลัย  
(ICT for University)  

4.  พัฒนำศักยภำพด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต  (ICT for Life Long 
Learning) 

5.  พัฒนำและให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  (ICT for Service) 
6.  พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล  (ICT for Good Governance) 

 
หมำยเหตุ เป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ตำมโครงกำรจัดตั้งส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 

เพื่อจัดตั้งหน่วยงำนซึ่งรับผิดชอบกำรด ำเนินงำนด้ำนคอมพิวเตอร์ของมหำวิทยำลัย อันประกอบด้วยกำรจัดกำรและ
บริกำรคอมพิวเตอร์ เพื่อกำรจัดกำรศึกษำ กำรบริหำร และกำรปรับปรุงคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย ตลอดจน
กำรด ำเนินกำรวิจัย และสนบัสนุนกำรวิจัยเพื่อพัฒนำเทคโนโลยีด้ำนคอมพิวเตอร์ทั้งระบบงำนและระบบเครื่องอย่ำง
ต่อเนื่อง 

 
หมวดกำรบริหำรจัดกำร 

 

 เป็นหน่วยงำนที่ยึดถือพระรำชบัญญัติพระรำชบัญญัติ ว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 และแนวนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ 
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  พ.ศ. 2559 เป็นหน่วยงำนที่มีกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ มีควำม
น่ำเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับในมหำวิทยำลัย มีกำรพัฒนำบุคลกรภำยในหน่วยงำนให้มีสมรรถนะด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศท่ีดี ชำญฉลำด มีควำมสุขในกำรท ำงำน สำมำรถขับเคลื่อนภำรกิจของหน่วยงำนได้ มี
กำรบริหำรเครือข่ำย งบประมำณ กำรเงินและพัสดุที่มีประสิทธิภำพสำมำรถตรวจสอบได้ มีระบบ
สำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ ปกป้องควำมลับและควำมเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ มีระบบ
กำรประกันคุณภำพและกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่มีคุณภำพและมำตรฐำน และพัฒนำด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพ่ือให้นิสิต บุคลำกรได้ใช้ประโยชน์อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ 
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                                                                                              แผนกลยุทธ์ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม พ.ศ. 2560 - 2563 
(ฉบับปรับปรุง พฤศจิกำยน 2561) 

โครงสร้างองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มำ : ตำมประกำศทบวงมหำวิทยำลัย เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  
        ณ วันที่ 13 กรกฎำคม 2538 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 

ส ำนักคอมพิวเตอร์ 

ส ำนักงำนเลขำนุกำร 
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                                                                                              แผนกลยุทธ์ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม พ.ศ. 2560 - 2563 
(ฉบับปรับปรุง พฤศจิกำยน 2561) 

โครงสร้างการบริหารส านักคอมพิวเตอร ์
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มำ : มติที่ประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำแผนฯ เมื่อวันท่ี 15-16 พฤศจิกำยน 2561 
 
 
 
 

 

1) งานระบบเครือข่าย
และการสื่อสาร 
2) งานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 
 

 

1) งานบริการเทคโนโลยี
และสารสนเทศ 
2) งานซ่อมบ ารุง
คอมพิวเตอร ์
 
 

 

1) งานสารบรรณ 
2) งานการเงินและบัญชี  
3) งานพัสดุ  
4) งานพัฒนาคุณภาพ
หน่วยงาน และการประชุม  
5) งานแผนและงบประมาณ   
6) งานบริหารบุคคล  
7) งานยานพาหนะ  
 
 
 

ผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักคอมพิวเตอร์ 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายบริหาร 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หัวหน้าส านักงานเลขานุการ 

คณะกรรมการประจ าส านัก 

 

1) งานพัฒนาศักยภาพ 
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร  
2) งานถ่ายทอด
สัญญาณและประชุม
ทางไกล 
 
 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม 

 

1) งานพัฒนานวัตกรรม 
การเรยีนรู้  
 
 



-11- 
 

    

                                                                                              แผนกลยุทธ์ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม พ.ศ. 2560 - 2563 
(ฉบับปรับปรุง พฤศจิกำยน 2561) 

 
 
 
 
ปรัชญา 
 บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงสร้ำงสรรค์ด้ำนกำรศึกษำ กำรวิจัย และส่งเสริมกำรเรียนรู้ไอซี
ทีตลอดชีวิต  
 
วิสัยทัศน์  (Vision) 
 เป็นองค์กรให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่มีคุณภำพ มุ่งสู่กำรได้รับ
มำตรฐำนสำกลในปี 2564  
 
นิยาม มาตรฐาน หมายถึง มาตรฐานที่ครอบคลุมการปฏิบัติงาน เช่น ISO9001:2015/ISO/IEC 27001 
: 2013 
 
พันธกิจ  (Mission)  
 1.  ก ำหนดนโยบำยเทคโนโลยีสำรสนเทศของมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  (ICT Center, 
Planning and Standard)  
 2.  พัฒนำโครงข่ำยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ของมหำวิทยำลัย   
(ICT Infrastructure) 
 3. พัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพตำมพันธกิจมหำวิทยำลัย  
(ICT for University)  

4.  พัฒนำศักยภำพด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต  (ICT for Life Long 
Learning) 

5.  พัฒนำและให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  (ICT for Service) 
6.  พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล  (ICT for Good Governance) 

 
ค่านิยมองค์กร  
 ท ำงำนอย่ำงชำญฉลำด รู้จักบริหำรจัดกำร และคำดกำรณ์เห็นถึงผลที่จะเกิดข้ึนได้อย่ำงชัดเจน 
(WORK FAST, WORK SMART) 
 

ส่วนที่  2  แผนกลยุทธ์ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  พ.ศ. 2560 – 2563 
(ฉบับปรับปรุง พฤศจิกำยน 2561) 
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                                                                                              แผนกลยุทธ์ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม พ.ศ. 2560 - 2563 
(ฉบับปรับปรุง พฤศจิกำยน 2561) 

 ส ำนักคอมพิวเตอร์  ได้น ำผลกำรด ำเนินงำนปีที่ผ่ำนมำ และวิเครำะห์ศักยภำพของหน่วยงำน 
ร่วมกับแผนพัฒนำกำรศึกษำมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรุง
กันยำยน 2561 ใช้เป็นกรอบในกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ส ำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 - 2564 ฉบับปรับปรุง 
พฤศจิกำยน 2561 ให้สอดคล้องกับพันธกิจหลักของส ำนักคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้สำมำรถสนับสนุนกำร
ขับเคลื่อนพันธกิจของมหำวิทยำลัยให้บรรลุเป้ำหมำย  โดยได้ก ำหนดยุทธศำสตร์เพ่ือพัฒนำกำรด ำเนินงำน
ต่อไป 
 

 ยุทธศำสตร์ที่  1  พัฒนำนโยบำยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของ  
       มหำวิทยำลัยให้สอดคล้องกับนโยบำยในระดับชำติ  

 ยุทธศำสตร์ที่  2  พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของ
มหำวิทยำลัยให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภำพ 

 ยุทธศำสตร์ที่  3  พัฒนำระบบสำรสนเทศสนับสนุนพันธกิจของมหำวิทยำลัย และถูกต้อง 
       ตำมมำตรฐำนกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ  
 ยุทธศำสตร์ที่  4   พัฒนำนวัตกรรมด้ำนกำรเรียนรู้ที่มีรูปแบบและเนื้อหำที่หลำกหลำย  
       และให้บริกำรวิชำกำรด้ำนทักษะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
          เพ่ือสนับสนุนกำรเรียนรู้ที่ทันสมัย 
 ยุทธศำสตร์ที่  5   พัฒนำกำรให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรทำงไกล  
       ทีป่ระทับใจ ถูกต้อง ครบถ้วน  
 ยุทธศำสตร์ที่ 6  พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรให้มีประสิทธิภำพ  
       ตำมหลักธรรมำภิบำล   
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผนกลยุทธ์ 
 

- ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรบรรลุเป้ำหมำยตัวชี้วัดตำมแผนกลยุทธ์  ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
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                                                                                              แผนกลยุทธ์ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม พ.ศ. 2560 - 2563 
(ฉบับปรับปรุง พฤศจิกำยน 2561) 

แผนกลยุทธ์ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พ.ศ. 2560 – 2563 
(ฉบับปรับปรุง พฤศจิกายน 2561) 

 

ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนานโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย 
       ให้สอดคล้องกับนโยบายในระดับชาติ  
เป้าประสงค์ที ่  1.1 ผู้รับบริกำรใช้งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรได้ อย่ำงถูกต้อง ปลอดภัย  
     และมีประสิทธิภำพ 
ตัวช้ีวัด 
 1.1.1 ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำนโยบำยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร/จัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรดิจิทัลของมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
กลยุทธ์ 
    1. พัฒนำ/ปรับปรุง นโยบำยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
 2. เสริมสร้ำงควำมมั่นคงทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศและไซเบอร์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  2   พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย 
    ให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ที่   2.1 โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำน ICT มีประสิทธิภำพ บริกำรครอบคลุมทั่วทั้งมหำวิทยำลัย 
      และวิทยำเขต 
ตัวช้ีวัด 
 2.1.1 ระดับควำมส ำเร็จกำรให้บริกำรระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 
กลยุทธ์ 
 1. พัฒนำและเพ่ิมประสิทธิภำพระบบกำรให้บริกำรเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 
 2. รักษำควำมมั่นคงและปลอดภัยระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 
 

เป้าประสงค์ที่   2.2 เครือข่ำยระบบโทรศัพท์ที่มีประสิทธิภำพ  
ตัวช้ีวัด 
 2.2.1 ระดับควำมส ำเร็จกำรวำงแผนเพ่ือปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภำยในมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
กลยุทธ์ 
 1. พัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรให้บริกำรระบบโทรศัพท์ และจัดหำให้เพียงพอต่อควำม
ต้องกำร 
 2. ก ำหนดนโยบำยกำรให้บริกำรส่งเสริม สนับสนุน และจัดหำเทคโนโลยีระบบโทรศัพท์ใหม่ 
เพ่ือกำรสื่อสำรที่รวดเร็ว 
 

7 
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                                                                                              แผนกลยุทธ์ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม พ.ศ. 2560 - 2563 
(ฉบับปรับปรุง พฤศจิกำยน 2561) 

ยุทธศาสตร์ที่  3  พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย   และถูกต้องตาม 
    มาตรฐานการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
เป้าประสงค์ที่ 3.1  มหำวิทยำลัยมีกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
ตัวช้ีวัด 
 3.1.1 ระดับควำมส ำเร็จกำรพัฒนำหรือปรับปรุงระบบสำรสนเทศ   
กลยุทธ์ 
 1. พัฒนำ/ปรับปรุงระบบสำรสนเทศที่ถูกต้องตำมมำตรฐำนกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ 
 2. ส่งเสริม สนับสนุนกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศอย่ำงถูกต้อง 
 3. ส่งเสริม สนับสนุนผู้ดูแลและพัฒนำเว็บไซต์ของหน่วยงำนให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
  และทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
 
ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนรู้ที่มีรูปแบบและเนื้อหาที่หลากหลาย 
          และให้บริการวิชาการด้านทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่ทันสมัย  
เป้าประสงค์ที่ 4.1 มีนวัตกรรมด้ำนกำรเรียนรู้ที่มีรูปแบบและเนื้อหำที่หลำกหลำย  
ตัวช้ีวัด 
 4.1.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนรู้ 
กลยุทธ์ 
 1. พัฒนำนวัตกรรมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย 
 

เป้าประสงค์ที่ 4.2 นิสิตและบุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัย 
ตัวช้ีวัด 
 4.2.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำนิสิต (ป.ตรี) ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยี 
   สำรสนเทศ (MSU IT Exit Exam)  
 4.2.2 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ส ำหรับนิสิต 
   และบุคลำกร 
กลยุทธ์ 
 1. พัฒนำทักษะด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 2. ส่งเสริมควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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                                                                                              แผนกลยุทธ์ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม พ.ศ. 2560 - 2563 
(ฉบับปรับปรุง พฤศจิกำยน 2561) 

ยุทธศาสตร์ที ่ 5   พัฒนาการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางไกล ที่ประทับใจ 
    ถูกต้อง ครบถ้วน 
 
เป้าประสงค์ที่ 5.1 มีเครื่องมือสนับสนุนกำรให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
     ทำงไกล 
ตัวช้ีวัด 
 5.1.1  ระดับควำมส ำเร็จกำรให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีและสำรสนเทศ  
 5.1.2  ระดับควำมส ำเร็จกำรให้บริกำรซ่อมคอมพิวเตอร์ 
 5.1.3  ระดับควำมส ำเร็จกำรให้บริกำรถ่ำยทอดสัญญำณและประชุมทำงไกล 
กลยุทธ์ 
 1. พัฒนำกระบวนกำรให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรทำงไกล 
 2. ปรับปรุง/บ ำรุงรักษำ อุปกรณ์ให้เพียงพอและพร้อมส ำหรับกำรให้บริกำร  
 3. ส่งเสริมให้ผู้รับบริกำรมีทักษะและควำมพร้อมกำรใช้งำนทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 
ยุทธศาสตร์ที่  6  พัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล   
เป้าประสงค์ที่ 6.1 มีระบบบริหำรจัดกำรองค์กรที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำล 
ตัวช้ีวัด 
 6.1.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 
กลยุทธ์ 
 1. พัฒนำและเพ่ิมประสิทธิภำพระบบกำรบริหำรจัดกำรองค์กรด้ำนแผน งบประมำณ พัสดุ  
  และบุคลำกร 
 2. พัฒนำคุณภำพองค์กร 
 
เป้าประสงค์ที่ 6.2 มีระบบกำรจัดกำรคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล 
ตัวช้ีวัด 
 6.2.1 ระดับควำมส ำเร็จกำรบริหำรของหน่วยงำนเพื่อกำรก ำกับติดตำมพันธกิจของหน่วยงำน 
กลยุทธ์ 
 1. พัฒนำและเพ่ิมประสิทธิภำพระบบกำรจัดกำรคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล 
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                                                                                              แผนกลยุทธ์ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม พ.ศ. 2560 - 2563 
(ฉบับปรับปรุง พฤศจิกำยน 2561) 

ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายแผนกลยุทธ์ส านักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560-2563 (ฉบับปรับปรุง พฤศจิกายน 2561)  
 
ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนานโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบายในระดับชาติ 
 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 

กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
2560 2561 2562 2563 

เป้าประสงค์ที ่ 1.1 ผู้รับบริกำรใช้งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรได้อย่ำงถูกต้อง ปลอดภัย และมีประสิทธิภำพ 

1.1.1) ระดับควำมส ำเร็จในกำรจดัท ำนโยบำย 
ด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร/ จดัท ำ
แผนปฏิบัติกำรดจิิทัลของมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 

- ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 1) พัฒนำ/ปรับปรุง นโยบำยด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
2) เสริมสร้ำงควำมมั่นคงทำงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและไซเบอร ์
 

งำนพัฒนำศักยภำพด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ  

 

 
ยุทธศาสตร์ที่  2   พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 
 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 

กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
2560 2561 2562 2563 

เป้าประสงค์ที ่ 2.1 โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำน ICT มีประสิทธิภำพ บริกำรครอบคลุมทั่วท้ังมหำวิทยำลัย และวิทยำเขต 

2.1.1) ระดับควำมส ำเร็จกำรให้บริกำรระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร ์

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 1) พัฒนำและเพิ่มประสิทธิภำพระบบ 
กำรให้บริกำรเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 
2) รักษำควำมมั่นคงและปลอดภัยระบบ
เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 
 

งำนระบบเครือข่ำยและ
กำรสื่อสำร 
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                                                                                              แผนกลยุทธ์ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม พ.ศ. 2560 - 2563 
(ฉบับปรับปรุง พฤศจิกำยน 2561) 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 

กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
2560 2561 2562 2563 

เป้าประสงค์ที ่ 2.2 เครือข่ำยระบบโทรศัพท์ที่มีประสิทธิภำพ  
2.2.1) ระดับควำมส ำเร็จกำรวำงแผนเพื่อปรับปรุง
ระบบโทรศัพท์ภำยในมหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 1) พัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำร
ให้บริกำรระบบโทรศัพท์  
2) ก ำหนดนโยบำยกำรให้บริกำร ส่งเสริม 
สนับสนุน และจัดหำเทคโนโลยีระบบ
โทรศัพท์ใหม่เพื่อกำรสื่อสำรที่รวดเร็ว 
 

งำนระบบเครือข่ำยและ
กำรสื่อสำร 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่  3  พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย   และถูกต้องตามมาตรฐานการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
  

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 

กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
2560 2561 2562 2563 

เป้าประสงค์ที ่ 3.1  มหำวิทยำลยัมีกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 

3.1.1)  ระดับควำมส ำเร็จกำรพัฒนำหรือปรับปรุง
ระบบสำรสนเทศ  
 

ระดับ 5 
 
 
 

ระดับ 5 
 
 
 

ระดับ 5 
 
 
 

ระดับ 5 
 
 
 

1) พัฒนำ/ปรับปรุงระบบสำรสนเทศ 
ที่ถูกต้องตำมมำตรฐำนกำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ 
2) ส่งเสริม สนับสนุนกำรใช้งำนระบบ
สำรสนเทศอย่ำงถูกต้อง 
3) ส่งเสริม สนับสนุนผู้ดูแลและพัฒนำ
เว็บไซต์ของหน่วยงำนให้มีควำมรูค้วำม
เข้ำใจและทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลย ี

งำนพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ  
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                                                                                              แผนกลยุทธ์ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม พ.ศ. 2560 - 2563 
(ฉบับปรับปรุง พฤศจิกำยน 2561) 

ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนรู้ที่มีรูปแบบและเนื้อหาที่หลากหลาย และให้บริการวิชาการด้านทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่ทันสมัย 
 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 

กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
2560 2561 2562 2563 

เป้าประสงค์ที ่ 4.1 มีนวัตกรรมด้ำนกำรเรียนรู้ที่มรีูปแบบและเนื้อหำที่หลำกหลำย 
4.1.1) ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำนวัตกรรม 
กำรเรียนรู้ 
 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
 

1) พัฒนำนวัตกรรมสื่ออิเล็กทรอนกิส ์
2) ส่งเสริม สนับสนุนกำรเรยีนรูต้ลอดชีวิต 
ที่หลำกหลำย 

งำนพัฒนำนวัตกรรม
กำรเรยีนรู ้

 

เป้าประสงค์ที ่ 4.2  นิสิตและบุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศที่ทันสมัย 
4.2.1) ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำนิสิต (ป.ตรี) 
ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
(MSU IT Exit Exam)  
4.2.2) ระดับควำมส ำเร็จกำรพัฒนำศักยภำพด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ส ำหรับนิสติและบคุลำกร 

ระดับ 5 
 
 
ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
 
 
ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
 
 
ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
 
 
ระดับ 5 
 

1) พัฒนำทักษะด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
2) ส่งเสริมควำมรู้ควำมสำมำรถ 
ด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

งำนพัฒนำศักยภำพด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5   พัฒนาการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางไกล ที่ประทับใจ ถูกต้อง ครบถ้วน 
 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 

กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
2560 2561 2562 2563 

เป้าประสงค์ที ่ 5.1 มีเครื่องมือสนับสนุนกำรให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำรทำงไกล 

5.1.1) ระดับควำมส ำเร็จกำรให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยี
และสำรสนเทศ 
 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
 

1) พัฒนำกระบวนกำรให้บริกำรดำ้น
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ทำงไกล 

- งำนบริกำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
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                                                                                              แผนกลยุทธ์ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม พ.ศ. 2560 - 2563 
(ฉบับปรับปรุง พฤศจิกำยน 2561) 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 

กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
2560 2561 2562 2563 

5.1.2)  ร ะดั บคว ำมส ำ เ ร็ จ ก ำ ร ให้ บ ริ ก ำ ร ซ่ อม
คอมพิวเตอร์ 
5.1.3) ระดับควำมส ำเร็จกำรให้บริกำรถ่ำยทอด
สัญญำณและประชุมทำงไกล 
 

- 
 

- 
 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
 

2) ปรับปรุง/บ ำรุงรักษำ อุปกรณ์ให้เพียงพอ
และพร้อมส ำหรับกำรให้บริกำร  
3) ส่งเสริมใหผู้้รับบริกำรมีทักษะและควำม
พร้อมกำรใช้งำนทำงด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

- งำนซ่อมบ ำรุง
คอมพิวเตอร ์
- งำนถ่ำยทอดสัญญำณ
และประชุมทำงไกล 
 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่  6  พัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล   
 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 

กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
2560 2561 2562 2563 

เป้าประสงค์ที ่ 6.1 มีระบบบริหำรจัดกำรองค์กรที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำล 

6.1.1) ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติรำชกำร 
 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
 

1) พัฒนำและเพิ่มประสิทธิภำพระบบกำร
บริหำรจัดกำรองค์กรด้ำนแผน งบประมำณ 
พัสดุ และบุคลำกร 
2) พัฒนำคุณภำพองค์กร 

- ผู้บริหำร 

- งำนแผนฯ 

- งำนกำรเงินฯ 

- งำนพัสดุ 
- งำนบริหำรบุคคล 
- คณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนควำมเสี่ยงฯ 

- คณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนกำรจดักำร
ควำมรู ้
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                                                                                              แผนกลยุทธ์ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม พ.ศ. 2560 - 2563 
(ฉบับปรับปรุง พฤศจิกำยน 2561) 

 
 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 

กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
2560 2561 2562 2563 

เป้าประสงค์ที ่ 6.2 มรีะบบกำรจดักำรคณุภำพตำมมำตรฐำนสำกล 
6.1.2) ระดับควำมส ำเร็จกำรบริหำรของหน่วยงำน
เพื่อกำรก ำกับติดตำมพันธกิจของหน่วยงำน  

ไม ่
ต่ ำกว่ำ 
3.51 

ไม ่
ต่ ำกว่ำ 
4.00 

ระดับ 5 ระดับ 5 - พัฒนำและเพิ่มประสิทธิภำพระบบกำร
จัดกำรคณุภำพตำมมำตรฐำนสำกล 
 
 

- งำนพัฒนำคุณภำพ
หน่วยงำนฯ 
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 แผนกลยุทธ์ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม พ.ศ. 2560 - 2563 
(ฉบับปรับปรุง พฤศจิกำยน 2561) 

แผนกิจกรรมเร่งด่วนที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ส านักคอมพิวเตอร์ 4 ปี 
 

ระยะเวลา ICT Infrastructure ICT for Education 
and Research 

ICT for 
application and 
Lift long learning 

ICT for University 
>ICT Center, 
Planning and 
Standard, ICT 
professional 

ภายใน 1 ป ี 1.1 IPV6 planning 
and Operation 
1.2 Wifi – Map 
1.3 MSU Network-
Map 
1.4 IP – Phone 
1.5 Bandwidth 
Monitoring 

2.1 VDO 
Teleconference 
room for Lecturer 
and students 
2.2 iTuneUniversity 
2.3 Google Apps 
and DreamSpark 
Training  
2.4 Eduroam 
Promoting 

3.1 ICT course 
training 
3.2 Cyber Security 
Promoting 
3.3 Social Media 
connection 

4.1 พัฒนำค่ำนิยม
องค์กร 
4.2 ประกันคุณภำพ
ภำยใน 
4.3 ประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 
4.4 ร่ำงแผน
ยุทธศำสตร์ส ำนัก
คอมพิวเตอร์ 
มหำสำรคำม ประจ ำปี 
2560-2563 
4.5 IT Security 
Policy 
4.6 Green ICT 
4.7 ICT Community 

ภายใน 2 ป ี 1.1 Expanding Wifi 
1.2 Mobile Auto 
authentication 
1.3 Cyber Security 
protection and 
Resiliency 
1.4 Call center 
1.5 Website 
Hosting 
1.6 SSO (Single 
Sign-on) 
1.7 IPTV 
1.8 Internet of 
Things 
 

2.1 Website 
Template Updated 
for National e-
Government Portal 
2.2 Digital Content 
online 
2.3 ICT Ecosystem 
2.4 IT-Exit Exam + 
Course 
2.5 IT Certificate 
Center 
2.6 IT Training 
Course 

3.1 ICT Learning 
Center 
3.2 MSU KIOSK 
3.3 Software house 
for Internal and 
External Service 
3.4 Knowledge 
Website Sharing  
3.5 University 
Operation center 

4.1 IT University 
Policy and 
Planning and 
Supporting 
4.2 Customer 
Relation 
Management 
4.3 ICT Professional 
Certificate 
4.4 ICT Research 
4.5 Data Backup 
planning 
4.6 ICT Career path  
4.7 ICT Process 
Redesign 
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                                                                                              แผนกลยุทธ์ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม พ.ศ. 2560 - 2563 
(ฉบับปรับปรุง พฤศจิกำยน 2561) 

 
ระยะเวลา ICT Infrastructure ICT for Education 

and Research 
ICT for 

application and 
Lift long learning 

ICT for University 
>ICT Center, 
Planning and 
Standard, ICT 
professional 

 1.9 Data Traffic 
Monitoring 
Software 

   

ภายใน 4 ป ี 1.1 Expanding Wifi 
1.2 Cyber Security 
Protection 
1.3 Data center 
1.4 Server-Co-
Location 
1.5 Research in 
Computer Network 
and security 
1.6 ISO/IEC 27001 : 
2005 
 

2.1 MSU 
Application 
2.2 Multimedia 
Development 
2.3 E-Education 

3.1 Data Analysis 
such as SPSS, BI 
3.2 Digital 
Marketing  
3.3 Universal 
Access Obligation 
(USO) 
3.4 Digital 
Classroom 
prototype 
3.5 Digital Portfolio 

4.1 ICT Professional 
Standard 
Certificate 
4.2 ICT Disaster 
Planning (Standard 
Security Toolkit) 
4.3 ICT for Green 
4.4 ISO9001 : 2008 
4.5 ISO14001 
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                                                                                              แผนกลยุทธ์ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม พ.ศ. 2560 - 2563 
(ฉบับปรับปรุง พฤศจิกำยน 2561) 

 
 

 
กลไกการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
  
 กำรวำงแผนยุทธศำสตร์ที่ดีจะเป็นเงื่อนไขประกำรหนึ่งของควำมส ำเร็จของกำรบริหำรงำน
สมัยใหม่ แต่กำรน ำยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบัติให้บรรลุผลนั้นเป็นเรื่องที่มีควำมส ำคัญและยุ่งยำกซับซ้อน
มำกกว่ำกำรวำงยุทธศำสตร์ ซึ่งจ ำเป็นต้องอำศัยเงื่อนไขหรือปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จหลำยประกำร เช่น  
กำรเริ่มต้นด้วยกำรก ำหนดยุทธศำสตร์ที่ดี กำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง กำรออกแบบโครงสร้ำงองค์กำร 
ที่เหมำะสม เอื้อต่อกำรประสำนงำนและกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรมอบหมำยงำนที่ชัดเจนและเกิดภำระ
รับผิดชอบ กำรวำงระบบก ำกับดูแล ควบคุมและให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือกำรปรับตัว กำรสร้ำงแรงจูงใจ 
ที่เหมำะสม กำรปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กำร กำรมอบอ ำนำจกำรตัดสินใจ กำรมีภำวะผู้น ำและควำม
มุ่งม่ันจริงจัง รวมถึงกำรกระตุ้นให้ทุกฝ่ำยในองค์กำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ ดังนั้น  
จึงต้องมีกำรก ำหนดวิธีกำรเพ่ือให้สำมำรถขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบัติให้บังเกิดผล ดังนี้ 
  1. กำรจัดกำรระบบกำรวัดผลกำรด ำเนินงำน เพ่ือให้กำรแปลงยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบัติ
ประสบผลส ำเร็จและเกิดกำรเปลี่ยนอย่ำงยั่งยืน มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำน 
และกำรด ำเนินงำนแผนงำน 
  2. กำรเชื่อมโยงภำยในองค์กร ที่จะท ำให้หน่วยงำนต่ำง ๆ ในองค์กรมองเห็นเป้ำหมำย 
ไปในทิศทำงเดี่ยวกันอย่ำงเป็นระบบ เกิดกำรประสำนกำรด ำเนินงำนระหว่ำงงำนต่ำง ๆ 
  3. กำรทบทวนยุทธศำสตร์ และกำรพัฒนำยุทธศำสตร์ ที่ผู้บริหำรจะต้องให้ควำมส ำคัญ 
เพ่ือทบทวนยุทธศำสตร์และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์กำรด ำเนินงำนให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของ
สภำพแวดล้อมและก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องสม่ ำเสมอ 
  4. กำรสื่อสำรยุทธศำสตร์ เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจให้บุคลำกรในองค์กรเก่ียวกับยุทธศำสตร์ 
เกี่ยวกับกำรก ำหนดเป้ำหมำย กำรวำงแผนงำน โครงกำร-กิจกรรมที่ชัดเจน เพ่ือให้บุคลำกรทุกคนได้รับรู้
และเข้ำใจร่วมกันอย่ำงถ่องแท้ 
  5. กำรจัดกำรข้อเสนอและควำมคิดริเริ่มใหม่ ที่มักเกิดขึ้นคลอดเวลำจำกกำรด ำเนินแผน 
โครงกำร-กิจกรรมใหม่ ๆ เพ่ือก ำหนดผู้รับผิดชอบเฉพำะกิจในกำรด ำเนินกำร ควรมีกำรจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญและกำรติดตำมผลอย่ำงเป็นระบบ 
  6. กำรบูรณำกำรยุทธศำสตร์เข้ำกับฝ่ำยต่ำง ๆ ในองค์กร คือ กำรวำงแผนและงบประมำณ 
กำรบริหำรคน กำรจัดกำรควำมรู้ 
 
 

ส่วนที่  3  กำรติดตำมและประเมินผล 
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                                                                                              แผนกลยุทธ์ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม พ.ศ. 2560 - 2563 
(ฉบับปรับปรุง พฤศจิกำยน 2561) 

 ซึ่งกลไกในกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น ส ำนักคอมพิวเตอร์ จะต้องวำงแผนเพ่ือให้เกิดกระบวนกำร 
ในกำรน ำยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบัติ  (Strategic  Implementation)  ตลอดจนมีระบบในกำรติดตำม
ประเมินผล  (Strategic  Control  and  Evaluation) โดยมีกระบวนกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ (กำรบริหำร
รัฐกิจแนวใหม่) ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(อนุชิต  ฮุนสวัสดิกลุ, ส ำนักงำน ก.พ.ร.) 
 
การน าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ  (Strategic  Implementation) 
 

 จำกกลยุทธ์ที่ได้ก ำหนดไว้ จะแปลงออกเป็นแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  ประกอบด้วยกิจกรรมและ
ระยะเวลำที่ต้องด ำเนินกำร  ผู้ปฏิบัติ/ ผู้รับผิดชอบ งบประมำณด ำเนินงำน และตัวชี้วัด  โดยมีโครงสร้ำง
องค์กร  ระบบงำนเทคโนโลยี  ฯลฯ  เพ่ือรองรับ  ซึ่งกำรน ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติจะประกอบด้วยกระบวนงำน
ย่อย  2 ส่วน  ได้แก่ 
 
 
 
 
 
 

กระบวนกำรบริหำรเชิงกลยุทธ ์

  วางยทุธศาสตร์ 
      Strategy 
   Formulation 

น ายุทธศาสตรไ์ปปฏิบัต ิ
      Strategy 
Implementation 

ติดตาม ประเมนิผล
Strategic Control 
And Evaluation 

- วิสัยทัศน ์
- ประเด็นยุทธศาสตร ์
- เป้าประสงค ์
  ตัวชี้วัด/ คา่เป้าหมาย/ 
  กลยุทธ ์
- Strategy  Map 
 
 
 
 

- แผนปฏบิัติการ 
- กระบวนงาน 
- โครงสร้าง 
- เทคโนโลย ี
- คน 
 
 
 

- ก ากับติดตามและ 
  ประเมินผล 
- ทบทวนสถานการณ ์
  เพื่อวางยุทธศาสตร์ใหม่ 
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                                                                                              แผนกลยุทธ์ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม พ.ศ. 2560 - 2563 
(ฉบับปรับปรุง พฤศจิกำยน 2561) 

 

 1)  กำรจัดแผนปฏิบัติกำร  (Action  Plan) 
  แผนปฏิบัติกำร เป็นแผนที่ถูกก ำหนดขึ้นโดยระบุรำยละเอียดเกี่ยวกับแผนงำนและโครงกำร
ต่ำง ๆ ที่มีเป้ำหมำยผลงำนสอดคล้องกับเป้ำประสงค์และเป้ำหมำยของแผนกลยุทธ์ที่ก ำหนดไว้  โดยทั่วไป
แล้วกำรก ำหนดแผนปฏิบัติกำรจะเป็นแผนรำยปี  หน่วยปฏิบัติจะต้องแสดงให้เห็นถึงควำมสัมพันธ์ของ
ผลงำนที่จะเกิดขึ้นอย่ำงน้อย  2  ระดับ  ได้แก่  ผลผลิต  (Output)  และผลลัพธ์  (Outcome)  ดังนั้น 
รูปแบบของแผนปฏิบัติกำรที่จัดท ำจึงมักนิยมด ำเนินกำรโดยใช้กรอบกำรวำงแผนแบบเหตุผลสัมพันธ์  
(Logical  Framework  project  planning)  ซึ่งเป็นกำรชี้ให้เห็นถึงควำมสัมพันธ์ของเป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์  
(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 ำเนินกำรจัดท ำ
ผลผลิตหรือให้บริกำรแก่ลูกค้ำหรือผู้รับบริกำร 
  2.2)  กำรปฏิบัติตำมแผนงำน  งำน/โครงกำร ที่เป็นพันธกิจสนับสนุน  ได้แก่ กำรจัดกำร
ควำมรู้  (Knowledge  management)  ในองค์กร  หรือกำรพัฒนำองค์กรและกำรจัดกำร  
(Management development)  เพ่ือช่วยเสริมสร้ำงขีดสมรรถนะกำรเรียนรู้ให้องค์กรมีควำมพร้อมที่จะ
ปรับปรุงตนเอง  ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้กำรปฏิบัติงำนตำมข้อ  (2.1)  เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล  
โดยทั่วไปสิ่งที่ต้องด ำเนินกำรได้แก่  กำรปรับปรุงโครงสร้ำงองค์กร  กำรปรับปรุงกระบวนกำรปฏิบัติงำน  
กำรพัฒนำบุคลำกร  กำรจัดกำรระบบสำรสนเทศ  และกำรบริหำรคุณภำพเพ่ือเพ่ิมผลผลิต  ฯลฯ 
 
การติดตามและประเมินผลแผนกลยุทธ์  (Strategic  Control  and  Evaluation) 
 

 ระหว่ำงที่หน่วยงำนน ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลำ ควรต้องจัดท ำรำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำนและจะต้องมีกำรควบคุม  ก ำกับ  ติดตำมควำมก้ำวหน้ำของงำน  หำกพบปัญหำอุปสรรคต่ำง ๆ 
จะแก้ไขได้ทันท่วงที  ตลอดจนมีกำรประเมินผลส ำเร็จของแผนกลยุทธ์เป็นระยะ ๆ ด้วย  อำจเป็น 3  หรือ  
5 ปี  เพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับ  (Feedback)  ไปยังขั้นตอนกำรวำงแผนกลยุทธ์และกำรน ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ  
กำรควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ที่ดีมิใช่กำรประเมินผลด้วยควำมรู้สึก  (Subjective)  แต่จะต้อง
ประเมินผลด้วยกำรวัดที่เชื่อถือได้  (Objective)  โดยมีกำรก ำหนดตัวชี้วัดผลส ำเร็จจำกกำรด ำเนินงำน  
(KPI) 
 ส ำหรับกระบวนกำรควบคุมและประเมินผลแผนกลยุทธ์  จะประกอบด้วย  3  องค์ประกอบ 
ที่ส ำคัญได้แก่ 
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 1)  การติดตามผลการด าเนินงาน  (Track  Status) 
  กำรตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนเป็นเครื่องมือส ำคัญของผู้บริหำรที่จะสร้ำงควำมม่ันใจได้ว่ำ 
กำรปฏิบัติงำนขององค์กรเป็นไปในทิศทำงที่ถูกต้องและสำมำรถสร้ำงผลงำนที่สอดคล้องตำมเป้ำประสงค์
และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนจะช่วยให้ผู้บริหำรทรำบข้อมูลที่เป็นตัวบ่งชี้ปัญหำ
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 ำรำยงำนสรุปเสนอต่อผู้บริหำรให้ได้รับทรำบควำมก้ำวหน้ำ
ในกำรปฏิบัติงำนเป็นระยะๆ รวมทั้งควรส่งข้อมูลย้อนกลับให้แก่ผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะช่วยให้
ผู้รับผิดชอบแต่ละระดับด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมแนวทำงที่เหมำะสม 
 

 3)  การวัดและประเมินผล  (Measurement  and  Evaluation) 
  กำรวัดและประเมินผลจะประกอบด้วยกระบวนงำนย่อย 3 ขั้นตอน  ได้แก่  กำรเก็บรวบรวม
ข้อมูลกำรวิเครำะห์และประเมินผลข้อมูล  และกำรน ำเสนอผลกำรประเมิน  กำรวัดและประเมินผลจะเป็น
กำรประเมินผลส ำเร็จของกำรปฏิบัติงำนตำมแผนในแต่ละรอบเวลำที่ก ำหนด  ซึ่งผลที่ได้จำกกำรประเมิน 
จะเป็นข้อมูลพื้นฐำนในกำรวำงแผนกลยุทธ์ในรอบเวลำต่อไปขององค์กร 
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ภาคผนวก 
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ขั้นตอนการจัดท าแผน ส านักคอมพิวเตอร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการ  

คณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนผลการ
ด าเนินงาน และจัดท า (ร่าง) แผน 

 

เสนอ (ร่าง) แผน ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน/ 
ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักฯ พิจารณา 

ปรับแก้ไข (ร่าง) แผน ตามผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการ 

ถ่ายทอด/เผยแพร่แผนให้บุคลากรน าสู่การปฏิบัติ 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ของส านักคอมพิวเตอร์ 
 
 ส ำนักคอมพิวเตอร์  ได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์ศักยภำพของหน่วยงำน (SWOT) โดยวิเครำะห์ 
จุดอ่อน จุดแข็ง โอกำส และภำวะคุกคำม เพ่ือวำงแผนยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำส ำนักคอมพิวเตอร์  ซึ่งผล
กำรวิเครำะห์ของส ำนักคอมพิวเตอร์  ดังนี้ 
 
จุดแข็ง  
 

ด้านงบประมาณ 
 - ได้รับจัดสรรงบประมำณเงินรำยได้จำกมหำวิทยำลัยเพื่อกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจ 
 
ด้านทรัพยากรบุคคล 
 1. มีผู้อ ำนวยกำรเป็น CIO ของมหำวิทยำลัย ซึ่งมีอ ำนำจในกำรตัดสินใจและขับเคลื่อนนโยบำย 
                ได้อย่ำงรวดเร็ว 
 2. นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ มีคุณภำพและประสบกำรณ์ ทันต่อเทคโนโลยี  
 3. บุคลำกรวิเครำะห์/แก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำ และเข้ำใจโครงสร้ำงระบบเครือข่ำยมหำวิทยำลัย
เกินกว่ำ 90%  
 
ด้านวัสดุอุปกรณ์ 
       1. เป็นศูนย์กลำงข้อมูลเครือข่ำยและกำรสื่อสำรของมหำวิทยำลัย 
 2. มีโปรแกรมลิขสิทธิ์จำกงบประมำณมหำวิทยำลัยสนับสนุนเพื่อให้บริกำรนิสิตและบุคลำกร 
 3. มีกำรพัฒนำโปรแกรมส ำหรับใช้งำน 
 
ด้านบริหารจัดการ 
 - บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศที่รวดเร็ว ทันสมัย พร้อมสถำนที่ให้บริกำรที่กว้ำงขวำง 
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จุดอ่อน  
 
ด้านการเงิน 
 - งบประมำณทั้งหมดได้รับจัดสรรจำกส่วนกลำง ไม่มีเงินจำกส่วนอื่น ท ำให้กำรด ำเนินงำน
ขับเคลื่อนบำงกิจกรรม ไม่เต็มตำมประสิทธิภำพที่ต้องกำร  
 

ด้านทรัพยากรบุคคล 
 1. บุคลำกรยังไม่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับมำตรสำกลตำมวิสัยทัศน์ 
 2. บุคลำกรขำดกำรเรียนรู้หรือพัฒนำข้อมูลใหม่ ๆ ในงำนที่ตนเองรับผิดชอบ 
 3. บุคลำกรบำงส่วนยังเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวไม่มีควำมม่ันคงและเจริญก้ำวหน้ำ 
 4. บุคลำกรน้อยยังมีไม่เพียงพอในบำงส่วนงำน 
 

ด้านวัสดุอุปกรณ์ 
 1. ครุภัณฑ์บำงส่วนเก่ำ และล้ำสมัย 
 2. โปรแกรมท่ีใช้งำนบำงอย่ำงไม่มีลิขสิทธิ์ 
 3. วัสดุอุปกรณ์ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ให้บริกำรยังไม่ตรงควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 
 

ด้านบริหารจัดการ 
 1. ภำพลักษณ์ของหน่วยงำน ไม่ชัดเจนและไม่แสดงถึงกำรบริกำรที่มีคุณภำพ 
 2. แรงจูงใจในกำรท ำงำนและกำรส่งเสริมกำรพัฒนำตนเองของบุคลำกรมีข้อจ ำกัด 
 3. คุณภำพบริกำรยังมีข้อบกพร่อง และไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรทั้งหมดของผู้ใช้งำน 
 

โอกาส  
 1. รำยได้จำกกำรบริกำรวิชำกำร หรือกำรบริกำรซ่อมบ ำรุงคอมพิวเตอร์ 
 2. ควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนอื่น ๆ จำกบริบทศตวรรษที่ 21 
 3. กำรได้รับมอบหมำยภำรกิจที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยี จำกบริบทศตวรรษท่ี 21  
 4. นโยบำย Thailand 4.0 
 

ภาวะคุกคาม 
 1. เทคโนโลยีมีกำรพัฒนำไปอย่ำงรวดเร็ว 
 2. ควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศมีกำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ 
 3. กำรจู่โจมและอำชญำกรรมภัยอิเล็กทรอนิกส์  จำกทั้งควำมรู้ไม่เท่ำทันของบุคลำกรและนิสิต
ภำยในมหำวิทยำลัย และจำกกำรคุกคำมของบุคคลภำยนอก 
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สรุปเปรียบเทียบการปรับแผนกลยุทธ์ส านักคอมพิวเตอร์  พ.ศ. 2560 – 2563 
กับแผนกลยุทธ์ส านักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 – 2563 ฉบับปรับปรุง พฤศจิกายน 2561 

 
 พ.ศ. 2560 - 2563 พ.ศ. 2560 – 2563 ฉบับปรับปรุง 

ปรัชญา 
บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงสร้ำงสรรค์ด้ำน
กำรศึกษำ กำรวิจัย และส่งเสริมกำรเรียนรู้ไอซีที
ตลอดชีวิต 

 
- ไม่เปลี่ยนแปลง - 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
เป็นองค์กรให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรที่มีคุณภำพ มุ่งสู่กำรได้รับรอง
มำตรฐำนสำกลในปี 2564  
นิยำม มำตรฐำน หมำยถึง มำตรฐำนที่ครอบคลุม
กำรปฏิบัติงำน เช่น ISO9001 : 2015/ 
ISO14001/  ISO/IEC 27001 : 2013 

 
- ไม่เปลี่ยนแปลง - 

 
 
นิยำม มำตรฐำน หมำยถึง มำตรฐำนที่ครอบคลุม
กำรปฏิบัติงำน เช่น ISO9001 : 2015/  ISO/IEC 
27001 : 2013 

พันธกิจ (Mission)  
1.  ก ำหนดนโยบำยเทคโนโลยีสำรสนเทศของ
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม   
(ICT Center, Planning and Standard)  
2.  พัฒนำโครงข่ำยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร ของมหำวิทยำลัย   
(ICT Infrastructure) 
3. พัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ
ตำมพันธกิจมหำวิทยำลัย  
(ICT for University)  
4.  พัฒนำศักยภำพด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
เพ่ือกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต  (ICT for Life Long 
Learning) 
5.  พัฒนำและให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
(ICT for Service) 
6.  พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล  
(ICT for Good Governance) 

 
- ไม่เปลี่ยนแปลง - 
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ค่านิยมองค์กร 
ท ำงำนอย่ำงชำญฉลำด รู้จักบริหำรจัดกำร และ
คำดกำรณ์เป็นถึงผลที่จะเกิดขึ้นได้อย่ำงชัดเจน 
(WORK FAST, WORK SMART) 
นิยาม ท ำงำนอย่ำงชำญฉลำด หมำยถึง มีกำร
วิเครำะห์ปัญหำสถำนกำรณ์และด ำเนินกำรแก้ไข
ให้ตรงสำเหตุด้วยวิธีท ำให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและเกิด
กำรสูญเสียน้อยที่สุด 

 
- ไม่เปลี่ยนแปลง - 

 

นโยบายการบริหาร 
1. ด ำเนินงำนตำมหลักธรรมำภิบำลและกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพ โดยส่งเสริมให้มีกำรท ำงำน 
อย่ำงชำญฉลำด เป็นผู้น ำ พร้อมรับควำม
เปลี่ยนแปลงของโลกเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
2. รู้เท่ำทันสถำนกำรณ์ วำงแผน และบริหำร
ทรัพยำกรที่มีอยู่เพื่อสร้ำงบริกำรด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศที่มีคุณภำพครอบคลุมตำมพันธกิจ
ส ำนักคอมพิวเตอร์ 
3. สนับสนุนพันธกิจหลักของมหำวิทยำลัยในทุก
ด้ำนอย่ำงเต็มศักยภำพ 
4. ส่งเสริมให้บุคลำกรภำยในสังกัดบรรลุเป้ำหมำย
ตำมสำยวิชำชีพ 
 

 
- ไม่เปลี่ยนแปลง - 

 

ยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนำนโยบำยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำรของ มหำวิทยำลัยให้สอดคล้องกับ
นโยบำยในระดับชำติ  
2. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรของมหำวิทยำลัย 
ให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภำพ 
 

 
- ไม่เปลี่ยนแปลง - 

 
 

- ไม่เปลี่ยนแปลง - 
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พ.ศ. 2560 - 2563 พ.ศ. 2560 – 2563 ฉบับปรับปรุง 

3. พัฒนำระบบสำรสนเทศสนับสนุนพันธกิจ 
ของมหำวิทยำลัย   และถูกต้องตำมมำตรฐำน 
กำรออกแบบพัฒนำซอฟต์แวร์ 
4. พัฒนำนวัตกรรม ศูนย์ส่งเสริมกำรเรียนรู้ และ
ให้บริกำรวิชำกำรด้ำนทักษะเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรเพ่ือสนับสนุนกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 
5. พัฒนำกำรให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรทำงไกล  
 
6. พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรให้มี
ประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล   
 

3. พัฒนำระบบสำรสนเทศสนับสนุนพันธกิจ 
ของมหำวิทยำลัย   และถูกต้องตำมมำตรฐำน 
กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ 
4. พัฒนำนวัตกรรมด้ำนกำรเรียนรู้ที่มีรูปแบบและ
เนื้อหำที่หลำกหลำย และให้บริกำรวิชำกำรด้ำน
ทักษะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพ่ือ
สนับสนุนกำรเรียนรู้ที่ทันสมัย 
5. พัฒนำกำรให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรทำงไกลที่ประทับใจ ถูกต้อง 
ครบถ้วน  

- ไม่เปลี่ยนแปลง - 
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