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สารจากผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร ์
 
  ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหน่วยงานกลางที่มีภารกิจในการ
บริหารจัดการและการบริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
โดยเฉพาะด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านัก
คอมพิวเตอร์ได้ให้บริการและพัฒนาระบบงานใหม่ขึ้นเพ่ือมุ่งเน้นการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและเกิด
ความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ ซึ่งในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ส านักคอมพิวเตอร์ ได้สรุป    
ผลการด าเนินงานในรายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561) ฉบับนี้ 
โดยได้รวบรวมและสรุปผลการด าเนินงานตามภารกิจหลักของส านักคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย ข้อมูล     
ผลการด าเนินงานตามพันธกิจหลัก ด้านการบริหารโครงสร้างพ้ืนฐานระบบเครือข่ ายคอมพิวเตอร์หลัก    
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนา
ระบบสารสนเทศ การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ด้านการ
บริหารจัดการ เช่น การประกันคุณภาพภายใน การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน การปฏิบัติราชการ
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ซึ่งผลการด าเนินงานดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือ ร่วมใจของบุคลากร
ส านักคอมพิวเตอร์ทุก ๆ คนที่ได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ในการพัฒนาและการให้บริการทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถรองรับกับภารกิจหลักและการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย   
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 

                                                                               
        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรเกล้า เจริญผล) 
             ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
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ส่วนที่ 1 
         ข้อมูลพื้นฐาน  

             ประวัติความเป็นมา 
      ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม เริ่ม
จัดตั้งจำกโครงกำรบริกำรคอมพิวเตอร์ในปี 2527 ภำยใต้
แผนงำนบริหำรกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำระดับอุดมสังกัด
กองธุรกำร มหำวิทยำลัยศรีนครินทร  วิโรฒวิทยำเขต
มหำสำรคำม ซึ่ งต่อมำมหำวิทยำลัยได้บรรจุ เข้ ำ ใน
แผนพัฒนำกำรศึกษำระยะที่ 7 (2535 – 2539) ในปี 2535 
โดยใช้ชื่องำนบริกำรคอมพิวเตอร์เพื่อกำรบริหำรเพื่อ
ให้บริกำรกำรเรียนกำรสอนและกำรอบรมคอมพิวเตอร์
ส ำหรับนิสิตและบุคลำกรมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
     เมื่อมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ได้แยกตัวออกจำก
มหำวิ ทยำลั ยศรีนคริ นทรวิ โ รฒมหำสำรคำมตำม

พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม พ.ศ. 2537 ที่ให้ไว้ ณ วันที่ 7 ธันวำคม 2537 ประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำ  ฉบับกฤษฎีกำ เล่มที่ 111 ตอนที่ 54 ลงวันที่ 8 ธันวำคม 2537 และได้มีพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งส่วน
รำชกำรในมหำวิทยำลัยมหำสำรคำมซึ่งประกำศไว้ในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่มที่ 112 ตอนที่ 21 ก ำหนดให้ส ำนัก
คอมพิวเตอร์เป็นส่วนรำชกำรหนึ่งในมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม โดยมีส ำนักงำนเลขำนุกำรในส ำนักคอมพิวเตอร์
ตำมประกำศทบวงมหำวิทยำลัย เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม พ.ศ. 2538 ณ วันที่ 13 
กรกฎำคม 2538 และได้เริ่มด ำเนินงำนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมำ โดยตั้งส ำนักงำนที่อำคำรส ำนักคอมพิวเตอร์ ต ำบล
ตลำด อ ำเภอเมือง จังหวัดมหำสำรคำม ต่อมำมหำวิทยำลัยมหำสำรคำมได้ขยำยพื้นที่กำรให้บริกำรของ
มหำวิทยำลัยมำตั้งที่ต ำบลขำมเรียง อ ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหำสำรคำม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541  
 ในเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2545  ได้ย้ำยส ำนักงำนจำกที่ตั้งเดิมมำที่ ชั้น 1 อำคำรวิทยบริกำร B ต ำบล
ขำมเรียง อ ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหำสำรคำม ปัจจุบันส ำนักคอมพิวเตอร์ ตั้งอยู่ ณ ชั้น 3 และชั้น 4 อำคำรวิทย
บริกำร B ต ำบลขำมเรียง อ ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหำสำรคำม 44150  โทรศัพท์ และโทรสำร 0-4375-4350 
 ส ำนักคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงำนกลำงที่ให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำร ตำมภำรกิจหลักของมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ทั้งนี้ มีผู้บริหำร 
ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์เป็นล ำดับ ดังนี้ 
 ปี 2537 – 2545    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทวีชัย  สิทธิศร 
 ปี 2546 – 2548   รองศำสตรำจำรย์วนัชัย  ริ้วไพบูลย์ 
 ปี 2549 – 2550    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธนำกร  อ้วนอ่อน 
 ปี 2551 – 2555  อำจำรย์ธวัชวงศ์  ลำวัลย ์
 ปี 2555 - 2558  นำงสำวสุพิน  ไตรแก้วเจริญ 
 ปี 2559  ถึงปัจจุบัน  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ฉัตรเกล้ำ  เจริญผล 
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ที่อยู่และการติดต่อ 
ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม อำคำรวิทยบริกำรบี ต ำบลขำมเรียง อ ำเภอกันทรวิชัย 

จังหวัดมหำสำรคำม 44150 
โทรศัพท์ 0-4375-4350 
โทรสำร  0-4375-4350 
โฮมเพจ : http://cc.msu.ac.th 
Facebook : ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 

 

ปรัชญา 
 บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศอยำ่งสร้ำงสรรค์ด้ำนกำรศึกษำ กำรวิจัย และส่งเสริมกำรเรียนรู้ไอซีทีตลอด
ชีวิต 
 

 วิสัยทัศน์  (Vision)
 เป็นองค์กรให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่มีคุณภำพ มุ่งสู่กำรได้รับมำตรฐำนสำกล
ในปี 2564 
 

 พันธกิจ  (Mission)
   1.  ก ำหนดนโยบำยเทคโนโลยสีำรสนเทศของมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  (ICT Center, Planning and 
Standard)  
   2.  พัฒนำโครงขำ่ยด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร ของมหำวิทยำลัย  (ICT Infrastructure) 
 3. พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพตำมพันธกิจมหำวิทยำลัย (ICT for University)  

4.  พัฒนำศักยภำพดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต  (ICT for Life Long 
Learning) 

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

 
 

 ค่านิยมองค์กร
 ท ำงำนอย่ำงชำญฉลำด รู้จักบริหำรจัดกำร และคำดกำรณ์เห็นถึงผลที่จะเกิดขึ้นได้อย่ำงชัดเจน (WORK 
FAST, WORK SMART) 
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 ยุทธศาสตร์

 ยุทธศำสตร์ที่  1  พัฒนำนโยบำยด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร  
       ของมหำวิทยำลัยให้สอดคล้องกบันโยบำยในระดบัชำติ  

 ยุทธศำสตร์ที่  2  พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
       ของมหำวิทยำลัยให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภำพ 

 ยุทธศำสตร์ที่  3  พัฒนำระบบสำรสนเทศสนับสนนุพันธกิจของมหำวิทยำลัย   และถูกต้อง 
       ตำมมำตรฐำนกำรออกแบบพฒันำซอฟต์แวร์ 
 ยุทธศำสตร์ที่  4   พัฒนำนวัตกรรม ศูนย์สง่เสริมกำรเรียนรู้ และให้บริกำรวิชำกำร 
       ด้ำนทักษะเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพื่อสนบัสนุนกำรเรียนรู้ 
       ตลอดชีวิต  
 ยุทธศำสตร์ที่  5   พัฒนำกำรให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรทำงไกล  
 ยุทธศำสตร์ที่ 6  พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรให้มีประสิทธิภำพ  
       ตำมหลักธรรมำภิบำล   
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โครงสรา้งองค์กร 
 
 

 
โครงสร้างการแบ่งงานภายในส านักคอมพิวเตอร์ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการประจ าส านักฯ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
 

รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

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

 

1) งานระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร ์
2) งานระบบโทรศัพท์ 
3) งานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 
 
 

 

1) งานบริการ
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 
2) งานถ่ายทอด
สัญญาณและประชุม
ทางไกล 
3) งานซ่อมบ ารุง
คอมพิวเตอร ์
 

ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หัวหน้าส านักงานเลขานกุาร 

 

1) งานพัฒนานวัตกรรม 
การเรยีนรู ้
2) งานพัฒนาศักยภาพ 
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร  
 

ส านักคอมพิวเตอร์ 

ส านักงานเลขานุการส านักคอมพิวเตอร์ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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ผู้บริหารส านักคอมพิวเตอร์ 

 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรเกล้า  เจริญผล 

ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
 

  

 
 
 

อาจารย์พฤฒ  ธนรัช 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 

อาจารย์มนันยา  นิ่มพิศาล 
รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนิดา  ทรงรัมย์ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

  
 

 
 
 

นายวงศวัฒน์  เทพาศักดิ์ 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านัก

คอมพิวเตอร์ 

นางสาวพัตชบูล  กิ่งพุ่ม 
หัวหน้าส านักงานเลขานุการส านัก

คอมพิวเตอร์ 
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คณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์ 

ศำสตรำจำรย์สัมพนัธ์ ฤทธิเดช 
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 

ประธำนกรรมกำร

ผูช้่วยศำสตรำจำรย์นิติพงษ์  ส่งศรีโรจน์ 
คณบดีคณะกำรบัญชีและกำรจัดกำร 

กรรมกำร

รองศำสตรำจำรย์อนงค์ฤทธิ์  แข็งแรง         
คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ 

กรรมกำร

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุจิน  บุตรดีสุวรรณ 
คณบดีคณะวิทยำกำรสำรสนเทศ 

กรรมกำร

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กนกพร  รัตนสุธีรกลุ 
กรรมกำร 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จรวย  สำวิถ ี
กรรมกำร 

 
 
 

       ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อนัตต์  เจ่ำสกลุ 
                      กรรมกำร 

 
 
 

          นำงพรพิมล  มโนชยั 
               กรรมกำร

รองศำสตรำจำรย์เกียรติศักดิ์  ศรีประทปี 
กรรมกำร

     นำยทว ี ศรีบุศย์ด ี
     กรรมกำร 
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อำจำรย์พัฒนพงษ์  ชมภวูิเศษ 

กรรมกำร 
อำจำรย์มลฤดี  เชำวรัตน ์

กรรมกำร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ฉัตรเกล้ำ  เจริญผล 

กรรมกำรและเลขำนกุำร 

 
 

 

 

 

อำจำรย์พฤฒ  ธนรัช 
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนกุำร 

นำงสำวพัตชบูล  กิ่งพุ่ม 
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

 

รายงานประจ าปี 2561 ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

COMPUTER CENTER ANNUAL REPORT 2018 

 
 

คณะผู้บริหารส านักคอมพิวเตอร์ 

  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ฉัตรเกล้ำ  เจริญผล   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ 
  อำจำรย์พฤฒ  ธนรัช        รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ 
  อำจำรย์มนนัยำ  นิ่มพิศำล       รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พนิดำ  ทรงรัมย์    รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ 
  นำยวงศวฒัน์    เทพำศักดิ ์       ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ 
  นำงสำวพัตชบลู  กิ่งพุ่ม               หัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนุกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ 
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หน่วยงานภายในและเลขหมายโทรศัพท์ ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

 

หน่วยงานภายใน 
หมายเลขโทรศัพท์  

หมายเหตุ 
ภายนอก ภายใน 

1. ผู้บริหารส านักคอมพิวเตอร์    

   - ผู้อ านวยการ 043-754351 2457  

   - รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร  2452  

   - รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  2453  

   - รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  2442  

   - หัวหน้าส านักงานเลขานุการ  2456  

2. ส านักงานเลขานุการ 043-754350   

   - งานสารบรรณ  2444  

   - งานการเงินและบัญช ี  2233  

   - งานพัสดุ  2666  

   - งานแผนและงบประมาณ  2446  

   - งานพัฒนาคุณภาพหน่วยงานและการประชุม  2702  

   - งานยานพาหนะ  2444  

3. กลุ่มงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ    

   - งานบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ 043-754352 2455, 2518,  
2435 

 

   - งานถ่ายทอดสัญญาณและประชุมทางไกล  2409  

   - งานซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์  2415  

4. กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

   

   - งานพัฒนาระบบสารสนเทศ  2458, 2344, 
2447 

 

   - งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้  2822, 2426   

   - งานพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

 2622, 2777,  
2766 

 

5. กลุ่มงานระบบเครือข่ายและการสื่อสาร    

   - งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 043-754400 2499, 2709  
2454, 2768 

 

   - งานระบบโทรศัพท์  2222, 2505  



10 
 

 

รายงานประจ าปี 2561 ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

COMPUTER CENTER ANNUAL REPORT 2018 

ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนินงานในรอบปี 2561 

 

 

  ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ส ำนักคอมพิวเตอร์ ได้ด ำเนินงำนตำมภำรกิจหลักและวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงำน โดยกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนกำรจัดกำรเรียน   
กำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร    
ในภำรกิจด้ำนต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัย ซึ่งในรอบปีที่ผ่ำนมำ ส ำนักคอมพิวเตอร์ได้ด ำเนินกำรปรับปรุงและพัฒนำ
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร ตลอดจนถึงกำรบริกำรของส ำนักคอมพิวเตอร์ โดยได้รับกำร
สนับสนุนงบประมำณแผ่นดินและงบประมำณเงินรำยได้ในกำรด ำเนินกำร ซึ่งสรุปได้ ดังนี้ 
 

1. การให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
 

ตารางแสดงสถิตกิารใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

 
เดือน 

ISP 
Main : CAT 

(5120 Mbps) 

 
ร้อยละ 
ที่ใช้งาน 

 
ร้อยละ 

ที่ยังไม่ใช้งาน 
ตุลำคม 2560 1850 36.13 63.87 

พฤศจิกำยน 2560 2421 47.28 52.72 
ธันวำคม 2560 2532 49.45 50.55 

มกรำคม 2561 2305 45.02 54.98 
กุมภำพันธ์ 2561 2372 46.32 53.68 

มีนำคม 2561 2175 42.48 57.52 
เมษำยน 2561 2352 45.93 54.07 

พฤษภำคม 2561 1930 37.70 62.30 

มิถุนำยน 2561 1451 28.33 71.67 
กรกฎำคม 2561 1495 29.20 70.8 

สิงหำคม 2561 2450 47.85 52.15 

กันยำยน 2561 2628 51.32 48.68 
เฉลี่ย 2163.416 42.25 57.75 

 
หมายเหตุ :   กำรให้บริกำร ISP   
    1) CAT ช่องทำงกำรเชื่อมต่อในประเทศ 5120 Mbps ต่ำงประเทศ 5120 Mbps   
    2) UNINET  ช่องทำงเชื่อมต่อ 3072 Mbps ช่องทำงกำรเชื่อมต่อแบบแบ่งปั่นทรัพยำกรใช้เป็นช่องทำงส ำรอง 
(Backup Link) ในกรณีที่ช่องทำง ที่ 1 ไม่สำมำรถให้บริกำรได้ 
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แผนภูมิการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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ผังการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ปี 2561 
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2. การให้บริการระบบโทรศัพท์ 
   

 บริกำรติดตั้ง /แก้ไข/บ ำรุงรักษำระบบโทรศัพท์ ติดตั้งตู้สำขำโทรศัพท์ กำรเชื่อมต่อตู้สำขำโทรศัพท์ กำร
ตรวจสอบ ซ่อมแซมแก้ไข และบ ำรุงรักษำชุมสำยโทรศัพท์ โทรศัพท์ภำยใน ทั้งระบบอนำล็อก ระบบดิจิทอล ระบบ 
IP-Phone และโทรศัพท์สำยตรง  จ ำนวน  879 คร้ัง   
 

ตารางสถิติการให้บริการตดิตั้ง /แก้ไข/บ ารงุรักษาระบบโทรศัพท์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

 
เดือน ปี 

รายการ  
รวม (คร้ัง) 

สายตรง Digital Analog 
IP-

Phone 
Smart 
Phone 

ตรวจสอบ 
บ ารุงรักษา 

ตุลำคม 2560 5 10 12 3 5 21 56 
พฤศจิกำยน 2560 4 12 5 10 4 20 55 

ธันวำคม 2560 5 10 10 3 3 25 56 
มกรำคม 2561 15 11 7 5 4 25 67 

กุมภำพันธ ์2561 7 7 10 6 5 30 65 

มีนำคม 2561 8 16 9 4 5 20 62 
เมษำยน 2561 6 11 10 9 4 20 60 

พฤษภำคม 2561 5 12 15 7 6 21 66 
มิถุนำยน 2561 16 15 15 15 14 20 95 

กรกฎำคม 2561 14 16 18 12 10 30 100 
สิงหำคม 2561 5 10 7 5 18 80 125 

กันยำยน 2561 7 9 7 4 15 30 72 
รวม 97 139 125 83 93 342 879 
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 3. การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้  
 พัฒนำแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตในรูปแบบสื่อดิจิตอลแก่ นิสิต อำจำรย์ บุคลำกรมหำวิทยำลัย และบุคล
ทั่วไปให้ได้เข้ำมำศึกษำหำควำมรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลำ และทุกอุปกรณ์  โดยท ำหน้ำที่ในกำรให้บริกำรและพัฒนำ ดังนี้ 

   1. โครงกำรพัฒนำฐำนข้อมูลแหล่งเรียนรู้มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
      1.1 กำรพัฒนำฐำนข้อมูลแหล่งเรียนรู้เสมือนจริง 360 องศำ คือ แหล่งเรียนรู้อุทยำนกำรเรียนรู้

มหำสำรคำม (MK Park) และได้ท ำกำรเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนทำงเว็บไซต์http://vkp.msu.ac.th  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แหล่งเรียนรู้เสมือนจริง 360 อุทยำนกำรเรียนรู้มหำสำรคำม (MK Park) 
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     1.2 กำรพัฒนำสื่อกำรเรียนรู้ออนไลน์ e-Learning  จ ำนวน 3 รำยวิชำเกินเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ใน
แผนด ำเนินงำนประจ ำปี ร่วมกับคณะต่ำงๆที่จัดกำรเรียนกำรสอนในมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม และได้ท ำกำ ร
เผยแพร่ข้อมูลผ่ำนทำงเว็บไซต์http://elearning.msu.ac.th  

 
 

หน้ำจอหลักเว็บไซต์ฐำนข้อมูลแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ของมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
http://elearning.msu.ac.th 

 

 
 

หน้ำจอหลักโปรแกรมระบบฐำนข้อมูลแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ของมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
http://elearning.msu.ac.th/index-2017.php 

http://elearning.msu.ac.th/
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     1.3 กำรพัฒนำสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Digital Book  จ ำนวน 21 เล่ม ส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่
ก ำหนดไว้ในแผนด ำเนินงำนประจ ำปี ร่วมกับคณะต่ำงๆในมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม และได้ท ำกำรเผยแพร่ข้อมูล
ผ่ำนทำงเว็บไซต์ http://ebook.msu.ac.th  
 

ชื่อหนังสือ รายละเอียดหนังสือ 
1.  หนังสือ MSU 
Campus Tour Guide 

 
   
 
 
 
 
 

2. หนังสือรอบรั้วเหลือง
เทา ปีที่ 10 ฉบับที่ 7 

ประจ าวันที่ 2017‐01‐
16 

 
 
 
 
 
 
 

3. หนังสือรอบรั้วเหลือง
เทา ปีที่ 9 ฉบับที่ 46 

ประจ าวันที่ 2016‐08‐
15 

 
 
 
 
 
 

4. หนังสือรอบรั้วเหลือง
เทา ปีที่ 9 ฉบับที่ 44 

ประจ าวันที่ 2016‐08‐
01 
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ชื่อหนังสือ รายละเอียดหนังสือ 
5. หนังสือ
สภาพแวดล้อมดี อยู่ดีมี
สุข ยามสูงอายุ 
 
 
 

 

6. หนังสือ MSUnique 
Magazine 
 
 
 
 

 

7. หนังสือรอบรั้ว
เหลืองเทา ปีที่ 10 
ฉบับที่ 23 ประจ าวันที่ 

2017‐10‐31 
 
 

 

8. หนังสือสถานที่
ท่องเที่ยวที่ควรไปเยือน
สักครั้งในชีวิต 
 
 
 

 

9. หนังสือวิชา 9 หน้า 
ศาสตร์พระราชาจาก
ต าราของพ่อ 
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ชื่อหนังสือ รายละเอียดหนังสือ 

10. หนังสือ70 เส้นทาง
ตามรอยพระบาท 

 
 

11. หนังสือธนบัตร 
รัชกาลที่ 9 เอกลักษณ์
แห่งองค์
พระมหากษัตริย์และ
ความเป็นไทย 
 

 

12. หนังสือ99 พระ
บรมราโชวาท น้อมน า
ราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุข
ศานต์ 
 
 

 

13. หนังสือรอบรั้ว
เหลืองเทา  ปีที่ 10 
ฉบับที่ 24 ประจ าวันที่ 

2017‐11‐01 
 
 

 

14. หนังสือรอบรั้ว
เหลืองเทา  ปีที่ 10 
ฉบับที่ 25 ประจ าวันที่ 

2017‐12‐01 
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สื่อหนังสือ รายละเอียดหนังสือ 
15. หนังสือรอบรั้ว
เหลืองเทา  ปีที่ 11 
ฉบับที่ 1 ประจ าวันที่ 

2018‐01‐01 

 

16. หนังสือ 12 เมือง
ต้องห้ามพลาด 

 
 

17. หนังสือรายการ
บรรณานุกรมเศรษฐกิจ
พอเพียงอีสาน 
 
 
  

18. หนังสือรอบรั้ว
เหลืองเทา ปีที่ 11 
ฉบับที่ 2 ประจ าวันที่ 

2018‐02‐01 
 
 

 

19. หนังสือรอบรั้ว
เหลืองเทา  ปีที่ 11 
ฉบับที่ 3 ประจ าวันที่ 

2018‐03‐01 
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สื่อหนังสือ รายละเอียดหนังสือ 

20. รอบรั้วเหลืองเทา 
ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 

ประจ าวันที่ 2018‐04‐
02 
 
  

21. หนังสือรอบรั้ว
เหลืองเทา ปีที่ 11 
ฉบับที่ 5 ประจ าวันที่ 

2018‐05‐01 
 
  

 
หน้ำจอหลักเว็บไซต์ฐำนข้อมูลสือ่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม   

http://ebook.msu.ac.th 
 

 
 

กำรผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Flip PDF 
 
 

http://ebook.msu.ac.th/
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2. โครงกำรรวบรวมและจัดหมวดหมู่ สื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ e-Book, audio-Book, Video-
Book และ ARBook รวมเป็นสื่อ Digital Book ของมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม เผยแพร่ข้อมูลผ่ำนทำงเว็บไซต์ 
http://ebook.msu.ac.th  
 

 
 

กำรปรับปรุงรวบรวมหมวดหนังสือใหม่เป็น Digital Book หมวดเดียว 
 

3. โครงกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรแหล่งเรียนรู้มหำวิทยำลัยมหำสำรคำมต่อแหล่งเรียนรู้
ของมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม จ ำนวน 4 ด้ำน จำกผู้ตอบแบบประเมิน จ ำนวน 109 คน ซึ่งมีค่ำเฉลี่ยรวมระดับ
ควำมพึงพอใจอยู่ที่ระดับคะแนน 4.46 จำก 5.00 คะแนน ได้แก ่

   1) ด้ำนสื่อเรียนรู้เสมือนจริง 360 องศำของมหำวิทยำลัยมหำสำรคำมมหำสำรคำม  มีค่ำเฉลี่ยควำม 
พึงพอใจเท่ำกับ 4.46 จำก 5.00 

   2) ด้ำนสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Digital Book ของมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  มีค่ำเฉลี่ยควำม 
พึงพอใจเท่ำกับ 4.42 จำก 5.00 

   3) ด้ำนระบบ LMS เพื่อจัดสื่อกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ ของมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  มีคำ่เฉลี่ย 
ควำมพึงพอใจเท่ำกับ 4.23 จำก 5.00 
              4) ด้ำนกำรสนับสนนุจำกมหำวิทยำลัย มีคำ่เฉลี่ยควำมพึงพอใจเท่ำกับ 4.20 จำก 5.00 

   5) ด้ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตรกำรพัฒนำสื่อต่ำงๆ  มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจเท่ำกับ 4.09 จำก 5.00 
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1. ด้ำนข้อมูลเนื้อหำ มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจเท่ำกับ 4.03 จำกคะแนนเต็ม 5 
2) ด้ำนกำรใช้งำน มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจเท่ำกับ 4.01 จำกคะแนนเต็ม 5 
3) ด้ำนรูปแบบ มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจเท่ำกับ 4.10 จำกคะแนนเต็ม 5 
4) ด้ำนกำรนำไปใช้ประโยชน์ มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจเท่ำกับ 4.17 จำกคะแนนเต็ม 5 
 

 
แผนภูมิสรุปผลกำรประเมินระดบัควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อแหล่งเรียนรู้ของมหำวิทยำลัย

มหำสำรคำม 
 

 

21% 

21% 

20% 

19% 

19% 

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการแหล่งเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

1) ด้ำนสื่อเรียนรู้เสมือนจริง 360 องศำของมหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม 

2) ด้ำนสื่อหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ Digital Book  

3) ด้ำนระบบ LMS เพื่อจัดสื่อกำรเรียนกำรสอนออนไลน์  

4) ด้ำนกำรสนับสนุนจำกมหำวิทยำลยั  

5) ด้ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตรกำรพัฒนำสื่อต่ำงๆ  
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4. โครงกำรประเมินประสิทธิภำพของโปรแกรมระบบบริหำรจัดกำรสื่อแหล่งเรียนรู้มหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม งำนพัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนรู้ได้ด ำเนินกำรประเมินประสิทธิภำพของโปรแกรมระบบบริกำรจัดกำร
สื่อแหล่งเรียนรู้มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม จำกผู้เชี่ยวชำญตอบแบบประเมิน จ ำนวน 8 คน ซึ่งมีค่ำเฉลี่ยรวมระดับ
ประสิทธิภำพอยู่ที่ระดับคะแนน 4.73 จำก 5.00 คะแนน ได้แก ่

1. ด้ำนฟังก์ชั่นงำนของระบบ (Function Test) มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.83 จำกคะแนนเต็ม 5 
2. ด้ำนกำรใช้งำน (Usability Test) มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.63 จำกคะแนนเต็ม 5 
3. ด้ำนประสิทธิภำพ (Performance Test) มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.63 จำกคะแนนเต็ม 5 
4. ด้ำนควำมปลอดภัย (Security Test) มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.83 จำกคะแนนเต็ม 5 

 

 
 

แผนภูมิสรุปผลกำรประเมินระดบัประสทิธิภำพของโปรแกรมระบบบริกำรจัดกำรสื่อแหล่งเรียนรู้
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 
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5. โครงกำรฝึกอบรมกำรพัฒนำสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ส ำหรับอำจำรย์และบุคลำกรมหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม ให้กับนิสิตคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ จ ำนวน 20 คน เม่ือวันที่ 21 มีนำคม 2561  

 

  

   
  

  
 

กำรฝึกอบรมในแต่ละรุ่นและผลกำรประเมินระดับควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรฝึกอบรม 
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4. กำรพัฒนำศักยภำพด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
 1) โครงกำรอบรมคอมพิวเตอร์ส ำหรับนิสิต จ ำนวน 13  หลักสูตร จ ำนวนผู้อบรมรวมทั้งสิ้น  662  คน 
 

โครงการ วัน /เดือน /ปี วันที่ จ านวน (คน) 
1 กำรใช้งำนโปรแกรม Microsoft Office (Word Excel 

PowerPoint)ส ำหรับนิสิตที่จะส ำเร็จกำรศึกษำ   
9 พฤศจิกำยน 2560 34 

2 กำรสร้ำงควำมตระหนักในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย 
ด้ำนสำรสนเทศพื้นฐำน 

10 พฤศจิกำยน 2560 45 

3 กำรใช้อินเทอร์เน็ตในชีวิตประจ ำวัน  12 กุมภำพันธ์ 2561 50 

4 กำรใช้โปรแกรม Microsoft Word ให้ช ำนำญ  26 มีนำคม 2561 38 
5 กำรใช้โปรแกรม Microsoft Excel ให้ช ำนำญ 26 มีนำคม 2561 38 

6 กำรสร้ำงควำมปลอดภัยดำ้นสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนกำรสอน
และกำรท ำงำนในวิชำชพี 

22 มีนำคม 2561  52 

7 กำรใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ให้ช ำนำญ 2 เมษำยน 2561 34 
8 กำรใช้โปรแกรมตัดต่อภำพวิดีโอเบื้องต้น 9 เมษำยน 2561 34 

9 กำรใช้งำนโปรแกรม Microsoft Office (Word Excel 
PowerPoint) ส ำหรับนิสิตที่จะส ำเร็จกำรศึกษำ   

15 พฤษภำคม 2561 87 

10 กำรสร้ำงควำมตระหนักในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย 
ด้ำนสำรสนเทศพื้นฐำน 

20-21 เมษำยน 2561 65 

11 กำรสร้ำงควำมตระหนักในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย 
ด้ำนสำรสนเทศพื้นฐำน 

15 กุมภำพันธ์ 2561 70 

12 กำรใช้โปรแกรม Microsoft Office ส ำหรับนสิิตที่จะฝึกงำน 30 สิงหำคม 2561 58 

13 กำรสร้ำงควำมตระหนักในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย 
ด้ำนสำรสนเทศพื้นฐำน 

1 สิงหำคม 2561 57 

 
 2) โครงกำรอบรมคอมพิวเตอร์ส ำหรับบุคลำกร จ ำนวน 8  หลักสูตร จ ำนวนผู้อบรมรวมทั้งสิ้น  228 คน 
 

โครงการ วัน /เดือน /ปี วันที่ จ านวน (คน) 
1 กำรสร้ำงเว็บไซต์อย่ำงงำ่ยโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม  

ด้วยโปรแกรม Google Apps (Google Site)  
19 เมษำยน 2561 7 

2 กำรสร้ำงแบบสอบถำมและข้อสอบออนไลนโ์ดยใช้ Google 
Apps รุ่นที่ 1  

10 พฤษภำคม 2561 13 

3 กำรสร้ำงสื่อประชำสัมพันธ์แบบ Info Graphics  13 มิถุนำยน 2561 30 

4 กำรสร้ำงแบบสอบถำมและข้อสอบออนไลนโ์ดยใช้ Google 
Apps รุ่นที่ 2 

18 กรกฎำคม 2561 40 
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โครงการ วัน /เดือน /ปี วันที่ จ านวน (คน) 

5 กำรใช้โปรแกรม Google Apps ส ำหรับกำรใช้งำน 
Classroom 

19 กรกฎำคม 2561 38 

6 โครงกำรพัฒนำสมรรถนะผู้ปฏบิัติงำน ต ำแหนง่ นักวชิำกำร
คอมพิวเตอร์ 

24 สิงหำคม 261 88 

7 กำรสร้ำงควำมปลอดภัยดำ้นสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนกำรสอน
และกำรท ำงำนในวิชำชพี 

22 มีนำคม 2561 5 

8 กำรสร้ำงสื่อประชำสัมพันธ์แบบ Info Graphics  บุคลำกร
คณะสิ่งแวดล้อม 

28 สิงหำคม 2561 7 

 
    3) โครงกำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของนิสิตก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ (MSU 
IT Exit Exam) 
 ส ำนักคอมพิวเตอร์ได้ด ำเนนิกำรจัดกำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของนิสิต
ปริญญำตรี (MSU IT Exit Exam) ประจ ำปงีบประมำณ 2561 จ ำนวนทัง้หมด 20 คณะ นสิิตทั้งหมด 9,506 คน 
เข้ำทดสอบจ ำนวน 9,366 คน คิดเป็นร้อยละ 98.53 นิสิตผ่ำนกำรทดสอบ จ ำนวน 8,283  คน คิดเป็นร้อยละ 
88.44 
 

ล าดับ คณะ จ านวน
นิสิต

ทั้งหมด 

จ านวน
นิสิตเข้า
ทดสอบ 

จ านวน
นิสิต 
ไม่เข้า
ทดสอบ 

(ตัวชี้วัด 
1.2.5)  

ร้อยละของ
นิสิตที่เขา้
ทดสอบ 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 100 

จ านวน
นิสิตสอบ

ผ่าน 

จ านวน
นิสิตสอบ 
ไม่ผ่าน 

(ตัวชี้วัด 1.2.6)   
ร้อยละของ
ผู้สอบที่มี

คะแนนทดสอบ
ผ่าน 50 คะแนน 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 65 

  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 9,506 9,366 140 98.53 8,283 1,083 88.44 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6,363 6,286 77 98.79 5,404 882 85.97 
1 คณะมนุษยศำสตร์และ

สังคมศำสตร ์
724 717 7 99.03 627 90 87.45 

2 คณะศึกษำศำสตร์ 622 622 - 100.00 601 21 96.62 
3 วิทยำลัยดุริยำงคศิลป ์ 65 65 - 100.00 56 9 86.15 

4 คณะนิติศำสตร ์ 247 232 15 93.93 208 24 89.66 

5 คณะกำรท่องเที่ยวและกำร
โรงแรม 

661 661 - 100.00 589 72 89.11 

6 วิทยำลัยกำรเมืองกำรปกครอง 959 956 3 99.69 673 283 70.40 

7 คณะศิลปกรรมศำสตร ์ 177 170 7 96.05 113 57 66.47 
8 คณะกำรบัญชีและกำรจัดกำร 2,818 2,774 44 98.44 2,484 290 89.55 
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ล าดับ คณะ จ านวน
นิสิต

ทั้งหมด 

จ านวน
นิสิตเข้า
ทดสอบ 

จ านวน
นิสิต 
ไม่เข้า
ทดสอบ 

(ตัวชี้วัด 
1.2.5)  

ร้อยละของ
นิสิตที่เขา้
ทดสอบ 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 100 

จ านวน
นิสิตสอบ

ผ่าน 

จ านวน
นิสิตสอบ 
ไม่ผ่าน 

(ตัวชี้วัด 1.2.6)   
ร้อยละของ
ผู้สอบที่มี

คะแนนทดสอบ
ผ่าน 50 คะแนน 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 65 

9 คณะวัฒนธรรมศำสตร ์ 90 89 1 98.89 53 36 59.55 

  กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 2,382 2,323 59 97.52 2149 174 92.51 
10 คณะเทคโนโลย ี 365 361 4 98.90 329 32 91.14 

11 คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ 472 463 9 98.09 449 14 96.98 
12 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกร

ศำสตร ์
207 203 4 98.07 189 14 93.10 

13 คณะวิทยำศำสตร ์ 617 595 22 96.43 549 46 92.27 

14 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์  
ผังเมืองและนฤมิตศลิป ์

225 225 - 100.00 202 23 89.78 

15 คณะวิศวกรรมศำสตร์ 496 476 20 95.97 431 45 90.55 

  กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 761 757 4 99.47 730 27 96.43 
16 คณะแพทยศำสตร์ 137 135 2 98.54 126 9 93.33 

17 คณะพยำบำลศำสตร ์ 103 103 - 100.00 101 2 98.06 
18 คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 403 403 - 100.00 387 16 96.03 

19 คณะสัตวแพทยศำสตร ์ 27 27 - 100.00 27 - 100.00 

20 คณะเภสัชศำสตร์ 91 89 2 97.80 89 - 100.00 
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 5. การให้บริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ  
 

          1) ให้บริการห้องคอมพิวเตอร์  
           ให้บริกำรส ำหรับนิสิต บุคลำกรและบุคคลทั่วไป เพื่อจัดกำรเรียนกำรสอน กำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง และ
ให้บริกำรวิชำกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ดังนี้ 

รายการห้องบริการคอมพิวเตอร์ สถานที่ตั้ง 

จ านวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

 
จ านวนผู้ใช้บริการ 

(เครื่อง) (คน) 

1. ห้องบริกำรคอมพิวเตอร์ B 314 อำคำรวิทยบริกำร B ชั้น 3 51 2,699 
2. ห้องบริกำรคอมพิวเตอร์ B 315 อำคำรวิทยบริกำร B ชั้น 3 51 2,148 

3. ห้องบริกำรอินเทอร์เน็ต B 403 อำคำรวิทยบริกำร B ชั้น 4 10 3,706 
4. ห้องบริกำรคอมพิวเตอร์ B 410 อำคำรวิทยบริกำร B ชั้น 4 30 3,211 

5. ห้องบริกำรคอมพิวเตอร์ B 411 อำคำรวิทยบริกำร B ชั้น 4 50 6,205 

6. ห้องบริกำรคอมพิวเตอร์ B 414 อำคำรวิทยบริกำร B ชั้น 4 51 2,292 
7. ห้องบริกำรคอมพิวเตอร์ B 415 อำคำรวิทยบริกำร B ชั้น 4 51 2,930 

8. ห้องบริกำรคอมพิวเตอร์  หอรำชพฤกษ ์ 13 1,069 
9. ห้องบริกำรคอมพิวเตอร์ศูนย์
สุนทรียภำพ 

อำคำรประกอบหอพัก 24 2,797 

10. ห้องบริกำรพื้นที่ WIFI B413 อำคำรวิทยบริกำร B ชั้น 4 - 2,779 

รวมทั้งหมด 331 29,836 
 

 

 

         2) การให้บริการลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ 
 บริกำรส ำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับบุคลำกรมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม เพื่อกำรเรียนกำรสอนและ
กำรบริกำรจัดกำรภำยในมหำวิทยำลัย และเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของบุคลำกร มีกำรใช้ลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ 
ดังนี้  

  
 

ล าดับที ่ รายการซอฟท์แวร์ รวม 
1  Microsoft Office 2007 Suites ไม่นับจ านวนการใชง้าน 
2  Microsoft Office Pro Plus 2013  750 
3  Microsoft Office Professional Plus 2010  580 
4  Microsoft Office Professional Plus 2016 448 
5  Microsoft Windows 7  Enterprise 350 
6  Microsoft Windows 10 Enterprise 2015  1610 
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ล าดับที ่ รายการซอฟท์แวร์ รวม 
7 Microsoft Windows 10 Enterprise 2016 500 
8  Microsoft Windows 10 Professional 580 
9  Microsoft Windows 8 Enterprise 5 
10  Microsoft Windows 8.1 Enterprise 500 

 

 3) การให้บริการชุดติดตั้งและลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์เครื่องคอมพิวเตอร์ Microsoft Imagine 
Premium  
 บริกำรให้กับนิสิตและอำจำรย์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม เพื่อใช้ส ำหรับกำรเรียนกำรสอน ดังนี้ 
 

ล าดับที ่ รายการโปรแกรม จ านวนการใช้
(License Key) 

1 Visual Studio Enterprise 2017 32/64-bit (Multilanguage) 558 
2 Windows 10 Education, Version 1803 (Updated March 2018) 32/64-

bit (English) 330 
3 Windows 10 (Multiple Editions), Version 1803 (Updated March 2018) 

32/64-bit (English) 217 
4 Windows 10 Education, Version 1703 (Updated March 2017) 32/64-

bit (English) 120 
5 Windows 10 Education, Version 1803 (Updated March 2018) 32/64-

bit (English-United Kingdom) 110 
6 Visio Professional 2016 32/64-bit (English) 79 
7 Windows 8.1 Professional 32/64-bit (English) 54 
8 Windows 8.1 Professional with Update 32/64-bit (English) 32 
9 Access 2016 32/64-bit (English) 30 
10 Project Professional 2016 32/64-bit (English) 15 
11 New Microsoft Azure for Students 13 
12 Windows Server 2016 Datacenter 64-bit (English) 11 
13 Visual Studio Code 10 
14 Visual Studio Community 2017 8 
15 Windows 8.1 Professional with Update 32/64-bit (English-United 

Kingdom) 7 
16 Windows Server 2016 Standard 64-bit (English) 7 
17 SQL Server 2017 Standard 64-bit (English) 6 
18 SQL Server 2017 Web 64-bit (English) 6 
19 Visual Studio for Mac 6 
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ล าดับที ่ รายการโปรแกรม จ านวนการใช้
(License Key) 

20 SQL Server 2017 Enterprise 64-bit (English) 5 
21 Windows 10 (Multiple Editions), Version 1703 (Updated March 2017) 

32/64-bit (English) 5 
22 SQL Server 2016 Standard With Service Pack 1 64-bit (English) 4 
23 SQL Server 2017 Developer 64-bit (English) 4 
24 Visio Professional 2013 with SP1 32/64-Bit - DVD (English) 4 
25 Visio Professional 2013 with SP1 32/64-Bit - Web Installer (English) 3 
26 Visual Studio Enterprise 2015 With Update 3 32/64-bit (English) 3 
27 Windows 10 Education N, Version 1803 (Updated March 2018) 

32/64-bit (English) 3 
28 Windows 10 Education, Version 1703 (Updated March 2017) 32/64-

bit (English-United Kingdom) 3 
29 Windows 10 Language Pack, Version 1803 Updated March 2018 

32/64-bit (Multilanguage) 3 
30 Windows 8.1 Language Pack with Update 32/64-bit (Multilanguage) 3 
31 Windows 8.1 Professional 32/64-bit (English-United Kingdom) 3 
32 Agents For Visual Studio 2017 Version 15.0 32/64-bit Test Agent 

(Multilanguage) 2 
33 Microsoft Azure for Students Starter 2 
34 Visual Studio 2015 Update 3 32/64-bit (Multilanguage) 2 
35 Visual Studio Community 2015 with Update 2 - DVD (English) 2 
36 Windows 10 Education N, Version 1803 (Updated March 2018) 

32/64-bit (English-United Kingdom) 2 
37 Windows 10 Windows Driver Kit, Version 1803 Updated March 2018 

32/64-bit (English) 2 
38 Windows Embedded 8.1 Industry Pro with Update 32/64-bit 

(English) 2 
39 Windows Embedded 8.1 Industry Pro with Update 32/64-bit 

(English-United Kingdom) 2 
40 Windows Server 2012 R2 Standard with Update 64-bit (English) 2 
41 Agents For Visual Studio 2015 Update 3 32/64-bit (English) 1 
42 Agents For Visual Studio 2017 Version 15.0 32/64-bit Test Controller 

(Multilanguage) 1 
43 Project Professional 2013 with SP1 32/64-Bit - DVD (English) 1 
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ล าดับที ่ รายการโปรแกรม จ านวนการใช้
(License Key) 

44 Project Server 2013 with SP1 64-Bit (English) 1 
45 Remote Tools For Visual Studio 2015 Update 3 32/64-bit ARM 

(English) 1 
46 Remote Tools For Visual Studio 2017 RC 32/64-bit (English) 1 
47 Skype For Business Server 2015 64-bit (English) 1 
48 SQL Server 2014 Management Studio With Service Pack 1 32/64-bit 

(English) 1 
49 SQL Server 2016 Developer 64-bit (English) 1 
50 SQL Server 2016 Web With Service Pack 1 64-bit (English) 1 
51 System Center Configuration Manager Endpoint Protection Version 

1606 32/64-bit (Multilanguage) 1 
52 Team Foundation Server 2018 Update 1 64-bit DVD (Multilanguage) 1 
53 Team Foundation Server Office Integration 2017 Version 15.5 64-bit 

(English) 1 
54 Visual Studio 2015 Update 2 32/64-bit (Multilanguage) 1 
55 Windows 10 Features On Demand, Version 1803 (Updated March 

2018) 32/64-bit (English) 1 
56 Windows 10 IoT Core, version 1803 (Updated March 2018) (ARM, 

x86, x64) (English) 1 
57 Windows 10 Language Pack, Version 1703 (Update March 2017) 

32/64-bit (Multilanguage) 1 
58 Windows 10 Mobile Enterprise Version 1511 32/64-bit (English) 1 
59 Windows 8.1 Language Interface Pack 32/64-bit (Basque) 1 
60 Windows Embedded 8 Industry Pro 32/64-bit (English) 1 
61 Windows Server 2012 Datacenter 64-bit (English) 1 
62 Windows Server 2012 R2 Datacenter 64-bit (English) 1 
63 Windows Server 2012 R2 Datacenter with Update 64-bit (English) 1 
  รวมจ านวนการดาวน์โหลดและใช้ License key ทั้งสิ้น 1,706 

 

 4) การให้บริการข้อมูลสารสนเทศ 
 

 ประกอบด้วย กำรก ำหนดบัญชีกำรเข้ำใช้งำนระบบ MIS (สลิปเงินเดือน) ระบบสำรบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (EDS) ระบบยืนยันตัวตน ระบบอีเมล์ส ำหรับบุคลำกร  และกำรตรวจสอบข้อมูลกำรยกเลิกระบบ
กำรให้บริกำรของส ำนักคอมพิวเตอร์ ส ำหรับบุคลำกรที่ลำออกจำกรำชกำร เปลี่ยนต ำแหน่ง ย้ำยสถำนที่ปฏิบัติงำน
ภำยในมหำวิทยำลัย 
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ล าดับที ่

 
เดือน 

ระบบ 
พิสูจน์
ตัวตน 

ระบบ 
MIS, 
EDS 

ระบบ 
E-mail 

@msu.ac.th 

ระบบ 
E-mail 

@o365.msu.ac.th 

ซอฟท์แวร์ 
ส าหรับ 

การเรียนการสอน 

1 ตุลำคม 2560 144 30 90 113 112 

2 พฤศจิกำยน 2560 137 42 75 78 79 

3 ธันวำคม 2560 29 28 61 5 5 

4 มกรำคม 25601 195 33 376 65 54 

5 กุมภำพันธ์ 2561 285 38 240 9 1 

6 มีนำคม 2561 117 31 264 8 1 

7 เมษำยน 2561 418 33 99 18 0 

8 พฤษภำคม 2561 798 17 42 8 0 

9 มิถุนำยน 2561 522 58 95 57 35 

10 กรกฎำคม 2561 88 21 89 54 43 

11 สิงหำคม 2561 212 54 838 249 237 

12 กันยำยน 2561 118 75 140 364 346 

รวมท้ังสิ้น 3,063 460 2,409 1,028 913 
 
 

5) สรุปจ านวนคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการนิสิตและใช้งานสนับสนุนการบริหาร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ทั้งสิ้น จ านวน  5,853  เครื่อง 

 

คณะ/หน่วยงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 

รวมทั้งสิ้น สนับสนุน การเรียน 

การบริหาร  การสอน  
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       

1. คณะวิทยำศำสตร์ 49 100 149 
2. คณะเทคโนโลย ี 160 52 212 

3. คณะวิศวกรรมศำสตร ์ 99 203 302 
4. คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ ผงัเมือง และนฤมิตศิลป์ 110 134 244 

5. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์ 43 9 52 
6. คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ 131 659 790 

7. สถำบันวิจัยวลัยรุกขเวช 38 21 59 
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    

8. คณะมนษุยศำสตร์และสงัคมศำสตร ์ 41 109 150 

9. คณะศึกษำศำสตร ์ 160 52 212 
10. คณะกำรบัญชีและกำรจัดกำร 52 438 490 
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คณะ/หน่วยงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 

รวมทั้งสิ้น สนับสนุน การเรียน 
การบริหาร  การสอน  

10. คณะศิลปกรรมศำสตร ์ 26 29 55 
11. คณะกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม 77 113 190 

12. วิทยำลัยกำรเมืองกำรปกครอง 78 100 178 
13. วิทยำลัยดุริยำงคศลิป ์ 20 70 90 

14. คณะวัฒนธรรมศำสตร ์ 17 - 17 
15. คณะนิติศำสตร ์ 36 - 36 

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ    

16. คณะพยำบำลศำสตร์ 114 54 168 
17. คณะเภสัชศำสตร ์ 73 80 153 

18. คณะแพทยศำสตร ์ 342 15 357 
19. คณะสำธำรณสุขศำสตร ์ 108 92 200 

20. คณะสัตวแพทยศำสตร ์ 24 - 24 
หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน  (ขั้นพื้นฐาน)    

21. โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
(ฝ่ำยมัธยม) 

82 143 225 

22. โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
(ฝ่ำยประถม) 

12 - 12 

หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน (เทียบเท่าคณะ)    
23. ส ำนักวิทยบริกำร 65 70 135 

24. ส ำนักคอมพิวเตอร์ 50 331 381 
25. ส ำนักศึกษำทั่วไป 62 400 462 

26. บัณฑิตวทิยำลัย 22 - 22 

หน่วยงานวิจัย/บริการ/ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม    

27. สถำบนัวิจัยศิลปะและวฒันธรรมอีสำน 34 - 34 
28. ส ำนักบริกำรวิชำกำร 17 - 17 

29. ศูนย์วิจัยและกำรศึกษำบรรพชีวินวทิยำ 10 - 10 

หน่วยงานที่สนับสนนุการเรียนการสอน (ส านกังานอธิการบดี) 
  

 
 - กองกลำง 9 - 9 

 - กองแผนงำน 33 - 33 
 - กองกิจกำรนิสิต 86 - 86 

 - กองคลังและพัสด ุ 75 - 75 
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คณะ/หน่วยงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 

รวมทั้งสิ้น สนับสนุน การเรียน 
การบริหาร  การสอน  

 - กองบริกำรกำรศึกษำ 23 - 23 
 - กองทะเบียนและประมวลผล 41 - 41 

 - กองกำรเจ้ำหน้ำที ่ 28 - 28 
 - กองส่งเสริมกำรวิจัยและบริกำรวิชำกำร 27 - 27 

 - กองอำคำรสถำนที ่ 82 - 82 
 - กองประชำสัมพันธ์และกิจกำรต่ำงประเทศ 23 - 23 

รวมทั้งสิ้น 2,579 3,274 5,853 

 
 6. การให้บริการถ่ายทอดสญัญาณและประชุมทางไกล  

 

1) ให้บริกำรถ่ำยทอดทำงไกลแบบสื่อสำรสองทำง ส ำหรับกำรจัดประชุม กำรเรียนกำรสอน และ
กิจกรรมต่ำง ๆ ของคณะ หน่วยงำน และมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ให้บริกำรทั้งหมด  99  ครั้ง จ ำนวน
ผู้รับบริกำร  1,863  คน  ดังนี้ 

 

 
เดือน 

การให้บริการระบบประชุมทางไกล 

หมายเหตุ 
ห้องประชุม 1 ชั้น 4 

อาคารบรมราช
กุมารี (ครั้ง) 

จ านวน
ผู้ใช้บริการ 

(คน) 

ห้องประชุม 2 ชั้น 
4 อาคารบรมราช

กุมารี (ครั้ง) 

จ านวน
ผู้ใช้บริการ 

(คน) 
ตุลำคม 2560 3 101 5 47  

พฤศจิกำยน2560 3 58 7 109  
ธันวำคม 2560 1 29 6 81  

มกรำคม 2561 1 29 6 75  
กุมภำพันธ์ 2561 1 30 8 107  

มีนำคม 2561 3 81 7 112  
เมษำยน 2561 - - 5 69  

พฤษภำคม 2561 2 60 8 118  
มิถุนำยน 2561 7 155 2 75  

กรกฏำคม 2561 - - 10 261  

สิงหำคม 2561 1 7 8 164  
กันยำยน 2561 - - 5 95  

รวม 22  550  77  1,313   
รวมให้บริการทั้งหมด  จ านวน  99  คร้ัง 1,863 คน  
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 2) กำรให้บริกำรถ่ำยทอดสดผ่ำนอินเทอร์เน็ต  ส ำหรับถ่ำยทอดสดโครงกำร กิจกรรมต่ำง ๆ ของคณะ/
หน่วยงำน และระดบัมหำวิทยำลัย  ซึ่งเป็นกิจกรรมด้ำนกำรเรียน กำรสอน กำรบริกำรวชิำกำร กำรท ำนบุ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม กำรประชุม ฝึกอบรม และสัมมนำ เพื่อเผยแพร่กิจกรรมสู่สำธำรณชน จ ำนวน  35  คร้ัง ดังนี ้

 

ล าดับ วัน เดือน ปี โครงการ/กิจกรรม สถานที่ 
1 19 มกรำคม 2561   กำรด ำเนินกิจกรรมบนเครือข่ำยสำรสนเทศเพื่อพัฒนำ  

  กำรศึกษำคร้ังที่ 36   (36th WANCA)  
ณ ห้อง MU-300  วิทยำลัย
ดุลริยำงคศิลป ์

2 27 มีนำคม 2561 กิจกรรมแขง่ขันดนตรีพื้นบ้ำนประเภทนักเรียน
นักศึกษำ งำนเฉลิมฉลอง 50 ปี มหำวิทยำลยั
มหำสำรคำม   

ณ ลำนสะเดำ อำคำรพละ
ศึกษำฯ  

3 28 มีนำคม 2561 กิจกรรมแข่งขันดนตรีพื้นบ้ำนประเภทประชำชนทั่วไป 
งำนเฉลิมฉลอง 50 ปี มหำวทิยำลัยมหำสำรคำม   

ณ ลำนสะเดำ อำคำรพละ
ศึกษำฯ  

4 29 มีนำคม 2561 กิจกรรมแข่งขันดนตรีพื้นบ้ำนประเภทประชำชนทั่วไป 
งำนเฉลิมฉลอง 50 ปี มหำวทิยำลัยมหำสำรคำม   

ณ ลำนสะเดำ อำคำรพละ
ศึกษำฯ  

5 30 มีนำคม 2561 กิจกรรมแข่งขันดนตรีพื้นบ้ำนประเภทประชำชนทั่วไป 
งำนเฉลิมฉลอง 50 ปี มหำวทิยำลัยมหำสำรคำม   

ณ ลำนสะเดำ อำคำรพละ
ศึกษำฯ  

6 31 มีนำคม 2561 งำนครบรอบ 20 ปี คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม   

คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ 

7 4  เมษำยน 2561   โครงกำรเปิดประตสูู่โลกตะวันออกครั้งที่ 16  ณ คณะมนุษศำสตร์และ
สังคมศำสตร ์

8 5  เมษำยน 2561   โครงกำรเปิดประตสูู่โลกตะวันออกครั้งที่ 16  ณ คณะมนุษศำสตร์และ
สังคมศำสตร ์

9 10 เมษำยน 2561   โครงกำรสืบสำนอนุรักษ์ประเพณีสงกรำนต์ ประจ ำปี 
2561 

ณ สวนป่ำ อำคำรบรมรำช
กุมำรี 

10 20 เมษำยน 2561 งำนสมโภชพระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนำยก ณ ลำนพระพุทธกันทรวิชัย 
อภิสมัยธรรมนำยก 

11 21 เมษำยน 2561   พิธีไหว้ครูครู ครอบครู ดุริยำงคศิลป์ ประจ ำปี 2561 
 

ณ วิทยำลยัดุริยำงคศิลป์ 
MU 300 

12 22 เมษำยน 2561   พิธีไหว้ครูครู ครอบครู ดุริยำงคศิลป์ ประจ ำปี 2561 ณ วิทยำลยัดุริยำงคศิลป์ 
MU 300 

13 8  พฤษภำคม 2561   โครงกำรดุริยำงคนิพนธ์ Senior Project in Music ณ วิทยำลยัดุริยำงคศิลป์ 
MU 300 

14 9  พฤษภำคม 2561  งำนคอนเสิร์ต Charismatic Sound From Chaina 
&Siam Saxsophone Quarter Concert 
 

ณ วิทยำลยัดุริยำงคศิลป์ 
MU 300 



36 
 

 

รายงานประจ าปี 2561 ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

COMPUTER CENTER ANNUAL REPORT 2018 

ล าดับ วัน เดือน ปี โครงการ/กิจกรรม สถานที่ 

15 10 พฤษภำคม 2561  โครงกำรดุริยำงคนิพนธ์ เพื่อเปน็กำรสอบ Bass 
Senior Recital 

ณ วิทยำลยัดุริยำงคศิลป์ 
MU 300 

16 11 พฤษภำคม 2561  โครงกำรดุริยำงคนิพนธ์ เพื่อเปน็กำรสอบ Bass 
Senior Recital 

ณ วิทยำลยัดุริยำงคศิลป์ 
MU 300 

17 28 พฤษภำคม 2561 กิจกรรมสัปดำห์ส่งเสริมพระพุทธศำสนำ วันวิสำขบูชำ 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

ลำนชั้น 1 คณะสำธำรณสุข
ศำสตร ์

18 8  มิถุนำยน 2561   กำรท่องเที่ยวและโรงแรมร่วมสมัย ครั้งที่ 5  
  กำรท่องเที่ยวอีสำนผสำนชุมชน ผลักดนัผลิตผล 
  กำรท่องเที่ยวเมืองรองอย่ำงยั่งยืน 

ณ ห้อง TH 204 ชั้น 2  
คณะกำรท่องเที่ยวและ
โรงแรม 

19 14  มิถุนำยน 2561   กำรประชุมวิชำกำรพฤกษศำสตร์แห่งประเทศไทย  
  คร้ังที่ 12 

ณ วิทยำลยักำรเมือง 
กำรปกครอง 

20 5  กรกฎำคม 2561   โครงกำรโรงเรียนต้นแบบกำรสร้ำงพลเมือง 
  เพื่อเสริมสร้ำงประชำธิปไตยจำกฐำนรำก 

ณ วิทยำลยักำรเมือง 
กำรปกครอง  D 415 

21 11  กรกฎำคม 
2561 

โครงกำรประชุมปฏิบัติกำรส ำหรับเจ้ำหน้ำที่เครือข่ำย 
COP_GRAD_MSU และกำรใชร้ะบบสำรสนเทศ 

ส ำนักคอมพิวเตอร์  
ห้อง B 314-315-410-411 

22 12  กรกฎำคม 
2561 

โครงกำรประชุมปฏิบัติกำรส ำหรับเจ้ำหน้ำที่เครือข่ำย 
COP_GRAD_MSU และกำรใชร้ะบบสำรสนเทศ 

ส ำนักคอมพิวเตอร์ 
ห้อง B 314-315-410-411 

23 13  กรกฎำคม 
2561 

โครงกำรประชุมปฏิบัติกำรส ำหรับเจ้ำหน้ำที่เครือข่ำย 
COP_GRAD_MSU และกำรใชร้ะบบสำรสนเทศ 

ส ำนักคอมพิวเตอร์ 
ห้อง B 314-315-410-411 

24 19  กรกฎำคม 
2561 

 งำน Ktac 5 กำรประชุมระหวำ่งประเทศเกี่ยวกับ
กำรศึกษำเกำหลีและกำรศึกษำไทย 

คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร ์

25 20  กรกฎำคม 
2561 

 งำนถ่ำยสด Ktac 5 กำรประชมุระหว่ำงประเทศ
เก่ียวกับกำรศึกษำเกำหลีและกำรศึกษำไทย 

คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร ์

26 31  กรกฎำคม 
2561 

โครงกำรปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญำตรี 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

ณ อำคำรพละศึกษำฯ 

27 1  สิงหำคม 2561   โครงกำรปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญำตรี  
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

ณ อำคำรพละศึกษำฯ 

28 7  สิงหำคม 2561   โครงกำรปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบณัฑิตศึกษำ   
  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

วิทยำลัยดุริยำงคศิลป์ MU 
300 

29 8  สิงหำคม 2561  โครงกำร ออนชอนอีสำน : ควำมเชื่อบูฮำน เฮือนชำน
บ้ำนส่อง ของอยู่แนวกิน ผำ้ชิน่ผืนแพร ดูแลสุขภำพ 
ซำบซึ้งเสียงดนตร ี
 

สถำบนัวิจัยศิลปวัฒนธรรม
อีสำน 
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ล าดับ วัน เดือน ปี โครงการ/กิจกรรม สถานที่ 

30 9  สิงหำคม 2561 โครงกำร ออนชอนอีสำน : ควำมเชื่อบูฮำน เฮือนชำน
บ้ำนส่อง ของอยู่แนวกิน ผำ้ชิน่ผืนแพร ดูแลสุขภำพ 
ซำบซึ้งเสียงดนตร ี

สถำบนัวิจัยศิลปวัฒนธรรม
อีสำน 

31 10  สิงหำคม 2561 โครงกำร ออนชอนอีสำน : ควำมเชื่อบูฮำน เฮือนชำน
บ้ำนส่อง ของอยู่แนวกิน ผำ้ชิน่ผืนแพร ดูแลสุขภำพ 
ซำบซึ้งเสียงดนตร ี

สถำบนัวิจัยศิลปวัฒนธรรม
อีสำน 

32 11  สิงหำคม 2561 โครงกำร HUSOC FRESHY BOY & GIRL 2018 คณะมนุษศำสตร์และ
สังคมศำสตร ์

33 14  สิงหำคม 2561 โครงกำรแนะแนวกำรศึกษำมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 

35 17  สิงหำคม 2561 โครงกำร BIGDATA ARALYTICS AND MACHINE 
LEARNING 
 

B 412 ชั้น 4  
อำคำรวิทยบริกำรบี  
ส ำนักคอมพิวเตอร์ 

 
 

  7. การให้บริการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 
ให้บริกำรดูแล บ ำรุงรักษำ ซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ได้แก่ กำรติดตั้งระบบ MIS 

งำนเดินสำยระบบ LAN งำนบริกำรเครื่องคอมพิวเตอร์ งำนตรวจสอบบ ำรุงรักษำ ฯลฯ และรำยกำรอุปกณ์อื่น 
หมำยถึง รำยกำรอุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่ไม่ได้ระบุ เช่น HDD Ext, Scanner, USB Drive, Power supply พร้อมให้
ค ำปรึกษำแนะน ำกับนิสิตและบุคลำกร ทั้งภำยในส ำนักคอมพิวเตอร์ หน่วยงำนสังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี และ
คณะ/หน่วยงำนต่ำง ๆ ที่ขอควำมอนุเครำะห์  จ ำนวน  989  เครื่อง  ดังนี้ 

 

ประจ าเดือน 
รายการบริการ 

คอมพิวเตอร์ PC All In One 
โน๊ตบุ๊ค/เน็ตบุ๊ค อุปกรณ์ /งาน

มอบหมายอื่นๆ 
รวมท้ังสิ้น 

ตุลำคม 2560 8 3 96 2 109 

พฤศจิกำยน 2560 3 8 66 - 77 
ธันวำคม 2560 3 2 8 15 28 

มกรำคม 2561 3  - 1 - 4 
กุมภำพันธ์ 2561 1 4 12 30 47 

มีนำคม 2561 5 5 12 7 29 
เมษำยน 2561 1 4 25 21 51 

พฤษภำคม 2561 4 1 13 21 39 
มิถุนำยน 2561 4 2 30 23 59 
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ประจ าเดือน 
รายการบริการ 

คอมพิวเตอร์ PC All In One 
โน๊ตบุ๊ค/เน็ตบุ๊ค อุปกรณ์ /งาน

มอบหมายอื่นๆ 
รวมท้ังสิ้น 

กรกฎำคม 2561 - -  -  45 45 

สิงหำคม 2561 14 8 184 23 229 
กันยำยน 2561 12 3 256 1 272 

รวม 58 40 703 188 989 
 

8. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 
 ส ำนักคอมพิวเตอร์ และคณะท ำงำนพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรของมหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม เพื่อให้สำมำรถน ำข้อมูลมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร กำรตัดสินใจของผู้บริหำร โดย ได้ด ำเนินกำร
พัฒนำ ปรับปรุงระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน มีมั่นคงปลอดภัย สรุปได้ดังนี้ 
  

   1) ปรับปรุงระบบจัดสอบวดัความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Exit Exam) 
 งำนพฒันำระบบสำรสนเทศ เปน็ผู้พัฒนำระบบจัดสอบวดัควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ซึ่งมีกำรใช้งำนมำตัง้แต่ปีกำรศึกษำ 2558  จนถึงปัจจบุัน และได้มีกำรปรับปรุงพฒันำระบบอยำ่งต่อเนื่อง โดยใน 
ปีนี้ ได้มีกำรปรับปรุงพัฒนำระบบจัดสอบวัดควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ (Exit Exam) ดังนี ้

1.1 ปรับปรุงรูปแบบกำรแสดงผลของระบบกำรทดสอบ IT Exit Exam ให้ใช้งำนไดง้่ำยขึ้น เพื่อ 
ควำมชัดเจนในกำรใช้งำน ท ำให้เกิดควำมสะดวก และรวดเร็วกบัผู้ใช้งำน  
 1.2 ปรับปรุงแก้ไขฟังก์ชั่นในกำรจับเวลำในกำรทดสอบ ให้สำมำรถจับเวลำที่ใช้ในกำรทดสอบ 
เป็นรำยบุคคลได้ ซึ่งจะน ำไปใช้ในกำรบริหำรจัดกำรกำรสอบจดัสอบ แบบ Walk-In  
  1.3 พัฒนำฟังก์ชัน่กำรตรวจสอบกำรเชื่อมต่อเครือข่ำยระหว่ำงเคร่ืองที่ท ำกำรทดสอบกับเคร่ือง 
แม่ข่ำย เพื่อลดข้อผิดพลำดในกำรทดสอบออนไลน์ ป้องควำมเสียหำยจำกเหตุกำรณ์ไม่คำดคิด เช่น ไฟดบั เครื่อง
คอมพิวเตอร์ดับ ระบบจะทรำบสถำนะและท ำกำรบนัทึกข้อมูลหรือเก็บรักษำข้อมูลส ำคัญไวไ้ดท้ันท่วงที ท ำให้
ระบบกำรทดสอบมีประสิทธิภำพมำกข้ึน 
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2) ปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 งำนพฒันำระบบสำรสนเทศ เปน็ผู้รับผดิชอบพฒันำ ปรับปรุง และดูแลบ ำรุงรักษำ เวบ็ไซต์มหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม ซึ่งในปีงบประมำณนี้ งำนพัฒนำระบบสำรสนเทศ ได้ด ำเนนิกำรแก้ไขปรับปรุงเวบ็ไซต์มหำวทิยำลัย 
เนื่องจำกมีกำรตรวจพบช่องโหวท่ี่เป็นอันตรำย เสยีงต่อกำรถูกโจมตีจำกผู้ไมป่ระสงค์ดี โดยได้ท ำกำรปรับปรุงใน
ส่วนของ ระบบบริหำรจัดกำรภำพข่ำวสไลด์หนำ้เว็บไซต์มหำวทิยำลัยมหำสำรคำม แก้ไขช่องโหว่ที่มีควำมเสียง  
ต่อกำรถูกโจมตีจำกผู้ไมป่ระสงค์ดี ท ำให้เว็บไซต์มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม มีควำมปลอดภัยมำกข้ึน   
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3) ปรับปรุงระบบบันทึกเวลาปฏิบัติราชการ 
งำนพฒันำระบบสำรสนเทศ ผู้พฒันำ ปรับปรุง และบ ำรุงรักษำระบบบันทึกเวลำปฏบิัติรำชกำร ได้

ด ำเนินกำรปรับปรุงระบบบนัทกึเวลำปฏิบัติรำชกำร ในส่วนของระบบ Backoffice เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่บุคคลสำมำรถ
ใช้งำนระบบได้อย่ำงมีประสิทธภิำพ โดยได้แก้ไขในส่วนของรำยงำนกำรลงเวลำปฏิบตัิรำชกำร ให้สำมำรถเลือก
ข้อมูลรำยบุคคลได้ และสำมำรถแสดงผลตำมวันเวลำที่ระบุ พร้อมกับสั่งพิมพ์ข้อมูลออกรำยงำน 
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4) ระบบบรหิารจัดการบริการออกบัญชีผู้ใช้งาน(Account) ส าหรับใช้งานภายในมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
 ส ำนักคอมพิวเตอร์ มีหน้ำที่ดูแลและให้บริกำรระบบงำน หรือทรัพยำกรต่ำง ๆ ครองคลุมทั้งนิสติ และ
บุคคลกร เช่น บริกำรระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์, บริกำร e-mail, บริกำรบัญชีผู้ใช้ Microsoft Office 365, 
Microsoft Imagine Premium, ระบบสลปิเงินเดือน โดยงำนบริกำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ เป็นผู้ดูแล และ
ให้บริกำร รวมถึงบริหำรจัดกำรบัญชีผู้ใช้งำน (Account) ระบบต่ำง ๆ เนื่องจำกมีระบบงำนที่ตอ้งดูแลและ
ให้บริกำรหลำยระบบ และผู้ดูแลหลำยคน ประกอบกับยังไม่มีระบบสำรสนเทศส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรบัญชีผู้ใช้ 
ดังนั้นเพื่อให้กำรบริกำร มีประสทิธิภำพสูงสุด งำนพฒันำระบบสำรสนเทศ จงึได้พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรบริกำร
ออกบัญชีผู้ใช้งำน(Account) ส ำหรับใช้งำนภำยในมหำวิทยำลยัมหำสำรคำม เพื่อใช้ในกำรบริหำรจัดกำรบัญชี
ผู้ใช้งำน ระบบตำ่ง ๆ ดังนี้ บริกำรบัญชสีลปิเงินเดือน, บริกำรบัญชีผู้ใช้อีเมล์มหำวิทยำลัย, บริกำรบัญชผีู้ใช้ระบบ
พิสูจน์ตัวตน เพื่อใช้งำนอินเตอร์เน็ต, บริกำรบัญชผีู้ใช้ Microsoft Office 365, Microsoft Imagine Premium  
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9. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 1) อัตราก าลัง 

 

ประเภทต าแหน่ง 
ระดับการศึกษา 

รวม ต่ ากว่า
อนุปริญญา 

อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. ผู้บริหำร (มีวำระ)    2 2 4 

2. ข้ำรำชกำร        
   2.1 ผู้บริหำร    1  1 

   2.2 ช ำนำญกำรพิเศษ    3  3 
   2.3 ช ำนำญกำร   1 1  2 

3. พนักงำนมหำวทิยำลัย   13 5  18 
4. ลูกจ้ำงชั่วครำว 1 6 9   16 

รวม 1 6 23 12 2 44 
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 2) งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้ 

1.  งบบุคลากร   

      -  เงินเดือน 2,651,480 - 
      -  ค่ำจ้ำงชั่วครำว  2,019,300 
2.  งบด าเนินงาน   
     -  ค่ำตอบแทนใชส้อยและวสัดุ - 8,054,800 
     -  ค่ำสำธำรณูปโภค - 1,800,000 
3.  งบลงทุน   
     -  ค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งกอ่สร้ำง - 5,095,600 
4.  งบเงินอุดหนุน   

      -  เงินอุดหนุน -    440,000 
5.  งบรายจ่ายอ่ืน   
     -  รำยจ่ำยอื่น - - 

รวม 2,651,480 17,409,700 
 

 3) การพัฒนาบุคลากรประจ าปี 2561 
   ส ำนักคอมพิวเตอร์ ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลำกรได้พัฒนำตนเอง ซึ่งในปี 2561 มีบุคลำกรที่อยู่
ปฏิบัติงำนจริงได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะในวิชำชีพ ผู้บริหำร จ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และบุคลำกร 
จ ำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี ้

ที ่ ชื่อ - สกุล  
ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้และทักษะ

ในวิชาชีพ 
วัน/เดือน/ป ี สถานที ่

งบประมาณ
ที่ใช้ 

ผู้บริหำร 
1 ผศ.ฉัตรเกลำ้  

เจริญผล 
ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนัก
คอมพิวเตอร ์

กำรจัดท ำแผนและ
เชื่อมโยงแผนสู่กำรปฏิบัต ิ

17  ตุลำคม  2560 ห้องประชุมแม่น้ ำของ  
คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร ์
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

- 

  อบรมหลักสูตร เกณฑ์
คุณภำพกำรศึกษำเพื่อกำร
ด ำเนินกำรที่เป็นเลศิ 
(EdPEx Criteria) : ระดับ
ข้อก ำหนดโดยรวม 
(Overall) 

7-11  พฤศจิกำยน  
2560 

ห้องแกรนด์บอลรมู  
โรงแรมฟอรจ์ูน รำชพฤกษ์ 
จังหวัดนครรำชสีมำ 

14,678 
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ที ่ ชื่อ - สกุล  
ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้และทักษะ

ในวิชาชีพ 
วัน/เดือน/ป ี สถานที ่

งบประมาณ
ที่ใช้ 

  โครงกำรสัมมนำสภำ
มหำวิทยำลยัร่วมกับ
กรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 
ประจ ำปีงบประมำณ 
2561 

2-4  กุมภำพันธ์  
2561 

วนำศรม รสีอร์ท  
มหำวิทยำลยัแม่ฟ้ำหลวง 
จังหวัดเชียงรำย 

8,330 

  ศึกษำดูงำนและ
แลกเปลีย่นเรยีนรูด้้ำนกำร
จัดท ำมำตรฐำนสำกล 

25 เมษำยน  2561 คณะกำรบัญชีและกำรจดักำร   
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

- 

  ศึกษำดูงำนและ
แลกเปลีย่นเรยีนรูด้้ำนกำร
พัฒนำและกำรให้บริกำร
ด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร  
และศึกษำดูงำนและ
แลกเปลีย่นเรยีนรูด้้ำนกำร
ให้บริกำรบัญชีผู้ใช้งำน
และกำรบริหำรจัดกำร
ควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน
ด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ
เบื้องต้น  

2-5  พฤษภำคม 
2561 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร ์
และ บริษัท แอดวำนท์ อิน
โฟร์ เซอร์วสิ จ ำกัด (มหำชน) 
(ภำคใต้) สำขำเซ็นทรัล เฟส
ติวัล  อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัด
สงขลำ 

13,501.33 

  โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
ประจ ำปีงบประมำณ 
2561 เรื่อง กำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพท ำงำนตำม
พันธกิจของส ำนัก
คอมพิวเตอร์ด้วย ISO  

24-26  กรกฎำคม  
2561 

ส ำนักคอมพิวเตอร์ 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 
และวิชช่ิง ทรี รีสอร์ท  
อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

3,337.56 

2 อ.พฤฒ  ธนรัช 
รองผู้อ ำนวยกำร
ฝ่ำยบรหิำร 

กำรจัดท ำแผนและ
เชื่อมโยงแผนสู่กำรปฏิบัต ิ

17  ตุลำคม  2560 ห้องประชุมแม่น้ ำของ  
คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร ์
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

- 

  ศึกษำดูงำนและ
แลกเปลีย่นเรยีนรูด้้ำนกำร
พัฒนำและกำรให้บริกำร 

2-5  พฤษภำคม 
2561 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร ์
และ บริษัท แอดวำนท์ อิน 

13,501.33 
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ที ่ ชื่อ - สกุล  
ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้และทักษะ

ในวิชาชีพ 
วัน/เดือน/ป ี สถานที ่

งบประมาณ
ที่ใช้ 

  ด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร  
และศึกษำดูงำนและ
แลกเปลีย่นเรยีนรูด้้ำนกำร
ให้บริกำรบัญชีผู้ใช้งำน
และกำรบริหำรจัดกำร
ควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน
ด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ
เบื้องต้น  

 โฟร์ เซอร์วสิ จ ำกัด (มหำชน) 
(ภำคใต้) สำขำเซ็นทรัล  
เฟสติวลั อ ำเภอหำดใหญ่ 
จังหวัดสงขลำ 

 

  โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
ประจ ำปีงบประมำณ 
2561 เรื่อง กำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพท ำงำนตำม
พันธกิจของส ำนัก
คอมพิวเตอร์ด้วย ISO  

24-26  กรกฎำคม  
2561 

ส ำนักคอมพิวเตอร์ 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 
และวิชช่ิง ทรี รีสอร์ท  
อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

3,337.56 

3 ผศ.พนิดำ   
ทรงรัมย ์
รองผู้อ ำนวยกำร
ฝ่ำยบริกำร
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

กำรจัดท ำแผนและ
เชื่อมโยงแผนสู่กำรปฏิบัต ิ

17  ตุลำคม  2560 ห้องประชุมแม่น้ ำของ  
คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร ์
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 
 

- 

  ศึกษำดูงำนและ
แลกเปลีย่นเรยีนรูด้้ำนกำร
จัดท ำมำตรฐำนสำกล 

25 เมษำยน  2561 คณะกำรบัญชีและกำรจดักำร   
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

- 

  ศึกษำดูงำนกำรพัฒนำ
ระบบ RFID เพื่อกำร
ลงทะเบียนกิจกรรมและ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้  

30  พฤษภำคม  
2561 

ส ำนักเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
มหำวิทยำลยัขอนแก่น  
อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

- 

  โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
ประจ ำปีงบประมำณ 
2561 เรื่อง กำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพท ำงำนตำม
พันธกิจของส ำนัก
คอมพิวเตอร์ด้วย ISO  

24-26  กรกฎำคม  
2561 

ส ำนักคอมพิวเตอร์ 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 
และวิชช่ิง ทรี รีสอร์ท  
อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

3,337.56 
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ที ่ ชื่อ - สกุล  
ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้และทักษะ

ในวิชาชีพ 
วัน/เดือน/ป ี สถานที ่

งบประมาณ
ที่ใช้ 

4 อ.มนันยำ   
นิ่มพิศำล 
รองผู้อ ำนวยกำร
ฝ่ำยพัฒนำ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

กำรจัดท ำแผนและ
เชื่อมโยงแผนสู่กำรปฏิบัต ิ

17  ตุลำคม  2560 ห้องประชุมแม่น้ ำของ  
คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร ์
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

- 

  ศึกษำดูงำนและ
แลกเปลีย่นเรยีนรูด้้ำน 
กำรวำงแผน กระบวนกำร
และกำรจัดท ำแผนปฏิบัติ
กำรดิจิทัล และกำร
ให้บริกำรจดัฝึกอบรมด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4-6  กรกฎำคม  
2561 

ส ำนักคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้ำพระนครเหนือ 
กรุงเทพฯ 

2,290 

  โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
ประจ ำปีงบประมำณ 
2561 เรื่อง กำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพท ำงำนตำม
พันธกิจของส ำนัก
คอมพิวเตอร์ด้วย ISO  

24-26  กรกฎำคม  
2561 

ส ำนักคอมพิวเตอร์ 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 
และวิชช่ิง ทรี รีสอร์ท  
อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

3,337.56 

บุคลากร 

1 นำงสำวพัตชบูล  
กิ่งพุ่ม 
ผู้บริหำร  
หัวหน้ำ
ส ำนักงำน
เลขำนุกำรส ำนัก 

สัมมนำเชิงปฏิบัติกำรกำร
ทบทวนและจัดท ำแผนกล
ยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 
พ.ศ. 2561-2565 และ
แผนปฏิบัตริำชกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2561  

11-13 ตุลำคม 
2560 
 

เชียงคำนฮิลล์ รสีอร์ท  
อ ำเภอเชียงคำน จังหวัดเลย 

- 

  กำรจัดท ำแผนและ
เชื่อมโยงแผนสู่กำรปฏิบัต ิ

17  ตุลำคม  2560 ห้องประชุมแม่น้ ำของ  
คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร ์
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

- 

  กำรปฏิบัติงำนส ำหรับ
เจ้ำหน้ำท่ีพัสดุตำม 

6-7  มกรำคม 2561 ห้องประชุมชั้น 5  
อำคำรคณะสำธำรณสุขศำสตร์   
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ที ่ ชื่อ - สกุล  
ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้และทักษะ

ในวิชาชีพ 
วัน/เดือน/ป ี สถานที ่

งบประมาณ
ที่ใช้ 

  พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐและระเบียบ 
ประกำศ กฎกระทรวง 

 มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม - 

  โครงกำรสัมมนำสภำ
มหำวิทยำลยัร่วมกับ
กรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 
ประจ ำปีงบประมำณ 
2561 

2-4  กุมภำพันธ์  
2561 

วนำศรม รสีอร์ท  
มหำวิทยำลยัแม่ฟ้ำหลวง  
จังหวัดเชียงรำย 

- 

  โครงกำรฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรหัวข้อ กำร
บริหำรอัตรำก ำลังและกำร
วิเครำะหค์่ำงำนเพื่อ
ก ำหนดระดับต ำแหน่ง
สูงขึ้น  

21-24 มีนำคม  
2561 

โรงแรมบลู  จังหวัดนครพนม 990 

  อบรมหลักสูตร เพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรบริหำร
กำรคลัง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 
กรณี กำรใช้ดลุยพินิจของ
ผู้บริหำรโดยไม่ผดิระเบียบ
และกำรแกไ้ขประเด็น
ปัญหำที่ถูกต้อง 

31  มีนำคม  2561 
ถึง 1 เมษำยน 2561 

ห้องประชุมแม่น้ ำของ  
คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์  
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

- 

  ศึกษำดูงำนและ
แลกเปลีย่นเรยีนรูด้้ำนกำร
จัดท ำมำตรฐำนสำกล 

25 เมษำยน  2561 คณะกำรบัญชีและกำรจดักำร   
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

- 

  ศึกษำดูงำนและ
แลกเปลีย่นเรยีนรูด้้ำนกำร
พัฒนำและกำรให้บริกำร
ด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร  
และศึกษำดูงำนและ
แลกเปลีย่นเรยีนรูด้้ำนกำร 

2-5  พฤษภำคม 
2561 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร ์
และ บริษัท แอดวำนท์ อิน
โฟร์ เซอร์วสิ จ ำกัด (มหำชน) 
(ภำคใต้) สำขำเซ็นทรัล  
เฟสติวลั อ ำเภอหำดใหญ่ 
จังหวัดสงขลำ 

13,501.33 
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ที ่ ชื่อ - สกุล  
ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้และทักษะ

ในวิชาชีพ 
วัน/เดือน/ป ี สถานที ่

งบประมาณ
ที่ใช้ 

  ให้บริกำรบัญชีผู้ใช้งำน
และกำรบริหำรจัดกำร
ควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน
ด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ
เบื้องต้น  

   

  กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ 
“ภำษำอังกฤษง่ำยนิ๊ด
เดียว หัวข้อ กำรใช้
ภำษำอังกฤษกับกำร
บริกำร” 

18  กรกฎำคม  
2561 

ห้อง B314 ช้ัน 3  
ส ำนักคอมพิวเตอร์  
อำคำรวิทยบริกำร B 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

- 

  โครงกำรพัฒนำสมรรถนะ
ตำมต ำแหน่งงำน
ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน 
กำรคลัง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 

21-22  กรกฎำคม  
2561 

โรงแรม เดอะ โบนันซ่ำ  
รีสอร์ท เขำใหญ่ จังหวัด
นครรำชสมีำ 

3,200 

  โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
ประจ ำปีงบประมำณ 
2561 เรื่อง กำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพท ำงำนตำม
พันธกิจของส ำนัก
คอมพิวเตอร์ด้วย ISO  

24-26  กรกฎำคม  
2561 

ส ำนักคอมพิวเตอร์ 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 
และวิชช่ิง ทรี รีสอร์ท  
อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

3,337.56 

2 นำยดุลยเทพ  
ภัทรโกศล 
นักวิชำกำร
คอมพิวเตอร ์
ช ำนำญกำร
พิเศษ 

สัมมนำ Smart Class 
Room V.4.0  

9  พฤศจิกำยน
2560 

ห้องประชุม 2 ช้ัน 9  
ตึกเพียรวิจติร  
คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัขอนแก่น  
อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
 

- 

  โครงกำรฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรหัวข้อ กำร
บริหำรอัตรำก ำลังและกำร
วิเครำะหค์่ำงำนเพื่อ
ก ำหนดระดับต ำแหน่ง
สูงขึ้น  
 

21-24 มีนำคม  
2561 

โรงแรมบลู  จังหวัดนครพนม - 
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ที ่ ชื่อ - สกุล  
ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้และทักษะ

ในวิชาชีพ 
วัน/เดือน/ป ี สถานที ่

งบประมาณ
ที่ใช้ 

  โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
ประจ ำปีงบประมำณ 
2561 เรื่อง กำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพท ำงำนตำม
พันธกิจของส ำนัก
คอมพิวเตอร์ด้วย ISO  

24-26  กรกฎำคม  
2561 

ส ำนักคอมพิวเตอร์ 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 
และวิชช่ิง ทรี รีสอร์ท  
อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

3,337.56 

  โครงกำรพัฒนำสมรรถนะ
ผู้ปฏิบัติงำนต ำแหน่ง
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
หัวข้อ กำรน ำ Big Data 
Analytics & Machine 
Learning มำประยุกต์ใน
กำรพัฒนำมหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม 

24  สิงหำคม  2561 ห้อง B412 ช้ัน 4  
ส ำนักคอมพิวเตอร์  
อำคำรวิทยบริกำร B 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

- 

3 นำงธิรดำ   
บุญโชติยกลุ 
นักวิเครำะห์
นโยบำยและ
แผน ช ำนำญ
กำรพิเศษ 

กำรจัดท ำแผนและ
เชื่อมโยงแผนสู่กำรปฏิบัต ิ

17  ตุลำคม  2560 ห้องประชุมแม่น้ ำของ  
คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร ์
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

- 

  โครงกำรพัฒนำสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะตำม
ลักษณะงำน “กำรคิด
วิเครำะห์” 
 

29  มิถุนำยน 2561 ห้องประชุม 1 ช้ัน 4  
ส ำนักงำนอธิกำรบดี  
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

- 

  ศึกษำดูงำนและ
แลกเปลีย่นเรยีนรูด้้ำน 
กำรวำงแผน กระบวนกำร
และกำรจัดท ำแผนปฏิบัติ
กำรดิจิทัล และกำร
ให้บริกำรจดัฝึกอบรมด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4-6  กรกฎำคม
2561 

ส ำนักคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
มหำวิทยำลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 
กรุงเทพฯ 

3,225.20 

  อบรมเชิงปฏิบัติกำร “กล
ยุทธ์กำรบริหำรงำนธุรกำร 

7-8  กรกฎำคม  
2561 

ห้อง MBS 200  
คณะกำรบัญชีและกำรจดักำร 

- 
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COMPUTER CENTER ANNUAL REPORT 2018 

ที ่ ชื่อ - สกุล  
ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้และทักษะ

ในวิชาชีพ 
วัน/เดือน/ป ี สถานที ่

งบประมาณ
ที่ใช้ 

  และส ำนักงำนยุคใหม่
อย่ำงเป็นระบบ” 

 มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม  

  กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ 
“ภำษำอังกฤษง่ำยนิ๊ด
เดียว หัวข้อ กำรใช้
ภำษำอังกฤษกับกำร
บริกำร” 

18 กรกฎำคม 2561 ห้อง B314 ช้ัน 3  
ส ำนักคอมพิวเตอร์  
อำคำรวิทยบริกำร B 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

- 

  โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
ประจ ำปีงบประมำณ 
2561 เรื่อง กำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพท ำงำนตำม
พันธกิจของส ำนัก
คอมพิวเตอร์ด้วย ISO  

24-26  กรกฎำคม  
2561 

ส ำนักคอมพิวเตอร์ 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 
และวิชช่ิง ทรี รีสอร์ท  
อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

3,337.56 

  โครงกำรสัมมนำ
ประสิทธิภำพในกำร
ท ำงำนและควำมก้ำวหน้ำ
ในสำยงำนของข้ำรำชกำร
และพนักงำน (สำย
สนับสนุน) ประจ ำปี 2561 
หัวข้อ "กำรพัฒนำงำน
ประจ ำสู่กำรสร้ำงสรรค์
ผลงำนเชิงวิเครำะห์หรือ
สังเครำะห์" 

17  สิงหำคม  2561 ห้องประชุมชั้น 2  
คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

- 

4 นำงลัดดำ   
ศรีเอี่ยม 
เจ้ำหน้ำท่ี
บริหำรทั่วไป 
ช ำนำญกำร 

โครงกำรฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรหัวข้อ กำร
บริหำรอัตรำก ำลังและกำร
วิเครำะหค์่ำงำนเพื่อ
ก ำหนดระดับต ำแหน่ง
สูงขึ้น  

21-24 มีนำคม  
2561 

โรงแรมบลู  จังหวัดนครพนม 990 

  ศึกษำดูงำนและ
แลกเปลีย่นเรยีนรูด้้ำนกำร
จัดท ำมำตรฐำนสำกล 

25 เมษำยน  2561 คณะกำรบัญชีและกำรจดักำร   
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

- 

  โครงกำรสัมมนำทบทวน
กำรด ำเนินงำนประกัน 

11-13 มิถุนำยน  
2561 

แลโขง ริเวอร์ รสีอร์ท  
อ ำเภอเขมรำฐ จังหวัด 

1,380 
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รายงานประจ าปี 2561 ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

COMPUTER CENTER ANNUAL REPORT 2018 

ที ่ ชื่อ - สกุล  
ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้และทักษะ

ในวิชาชีพ 
วัน/เดือน/ป ี สถานที ่

งบประมาณ
ที่ใช้ 

  คุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
ระดับคณะ/หน่วยงำน
เทียบเท่ำคณะ และระดับ
สถำบัน ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2560 

 อุบลรำชธำน ี  

  กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ 
“ภำษำอังกฤษง่ำยนิ๊ด
เดียว หัวข้อ กำรใช้
ภำษำอังกฤษกับกำร
บริกำร” 

18  กรกฎำคม  
2561 

ห้อง B314 ช้ัน 3  
ส ำนักคอมพิวเตอร์  
อำคำรวิทยบริกำร B 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

- 

  โครงกำรพัฒนำสมรรถนะ
ตำมต ำแหน่งงำน
ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน 
กำรคลัง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 

20-22  กรกฎำคม  
2561 

โรงแรม เดอะ โบนันซ่ำ  
รีสอร์ท เขำใหญ่ จังหวัด
นครรำชสมีำ 

3,200 

  โครงกำรพัฒนำสมรรถนะ
ส ำหรับผู้ปฏิบตัิงำนใน
ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำท่ี
บริหำรงำนท่ัวไป 

23  กรกฎำคม  
2561 

ห้องประชุม AR-201 ช้ัน 2  
คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์  
ผังเมืองและนฤมิตศลิป์ 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

- 

  โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
ประจ ำปีงบประมำณ 
2561 เรื่อง กำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพท ำงำนตำม
พันธกิจของส ำนัก
คอมพิวเตอร์ด้วย ISO  

24-26  กรกฎำคม  
2561 

ส ำนักคอมพิวเตอร์ 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 
และวิชช่ิง ทรี รีสอร์ท  
อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

3,337.56 

  โครงกำรเพิม่ศักยภำพกำร
จัดกำรประชุมของ
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม
อย่ำงมีมำตรฐำนและ
เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 

1  สิงหำคม  2561 ห้องประชุม 1 ช้ัน 4  
ส ำนักงำนอธิกำรบดี  
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 
 

 

5 นำงสิรีวรรณ  
ตติยรตัน ์
นักวิชำกำร
คอมพิวเตอร ์

ศึกษำดูงำนและ
แลกเปลีย่นเรยีนรูด้้ำน 
กำรวำงแผน กระบวนกำร
และกำรจัดท ำแผนปฏิบัติ

4-6  กรกฎำคม  
2561 

ส ำนักคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
มหำวิทยำลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 

3,225.20 
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รายงานประจ าปี 2561 ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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ที ่ ชื่อ - สกุล  
ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้และทักษะ

ในวิชาชีพ 
วัน/เดือน/ป ี สถานที ่

งบประมาณ
ที่ใช้ 

ช ำนำญกำร
พิเศษ 

กำรดิจิทัล และกำร
ให้บริกำรจดัฝึกอบรมด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

กรุงเทพฯ 

  กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ 
“ภำษำอังกฤษง่ำยนิ๊ด
เดียว หัวข้อ กำรใช้
ภำษำอังกฤษกับกำร
บริกำร” 

18 กรกฎำคม 2561 ห้อง B314 ช้ัน 3  
ส ำนักคอมพิวเตอร์  
อำคำรวิทยบริกำร B 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

- 

  โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
ประจ ำปีงบประมำณ 
2561 เรื่อง กำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพท ำงำนตำม
พันธกิจของส ำนัก
คอมพิวเตอร์ด้วย ISO  

24-26  กรกฎำคม  
2561 

ส ำนักคอมพิวเตอร์ 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 
และวิชช่ิง ทรี รีสอร์ท  
อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

3,337.56 

  โครงกำรพัฒนำสมรรถนะ
ผู้ปฏิบัติงำนต ำแหน่ง
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
หัวข้อ กำรน ำ Big Data 
Analytics & Machine 
Learning มำประยุกต์ใน
กำรพัฒนำมหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม 

24  สิงหำคม  2561 ห้อง B412 ช้ัน 4  
ส ำนักคอมพิวเตอร์  
อำคำรวิทยบริกำร B 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

- 

6 นำยไพฑูรณ์   
ศรีพลลำ 
นักวิชำกำรโสต
ทัศนศึกษำ 
ช ำนำญกำร 

โครงกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรซ่อมบ ำรุงเชิง
ป้องกันเครื่องปรับอำกำศ
ขนำดเล็ก 

15  มิถุนำยน  
2561 

คณะวิศวกรรมศำสตร์  
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

- 

  กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ 
“ภำษำอังกฤษง่ำยนิ๊ด
เดียว หัวข้อ กำรใช้
ภำษำอังกฤษกับกำร
บริกำร” 

18  กรกฎำคม  
2561 

ห้อง B314 ช้ัน 3  
ส ำนักคอมพิวเตอร์  
อำคำรวิทยบริกำร B 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

- 

  โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
ประจ ำปีงบประมำณ 

24-26  กรกฎำคม  
2561 

ส ำนักคอมพิวเตอร์ 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

3,337.56 



53 

 

 

รายงานประจ าปี 2561 ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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ที ่ ชื่อ - สกุล  
ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้และทักษะ

ในวิชาชีพ 
วัน/เดือน/ป ี สถานที ่

งบประมาณ
ที่ใช้ 

2561 เรื่อง กำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพท ำงำนตำม
พันธกิจของส ำนัก
คอมพิวเตอร์ด้วย ISO  

และวิชช่ิง ทรี รีสอร์ท  
อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

7 นำยรัชพงษ์   
ทะลำส ี
นักวิชำกำรโสต
ทัศนศึกษำ  
ช ำนำญกำร 

ศึกษำดูงำนและ
แลกเปลีย่นเรยีนรูด้้ำนกำร
จัดท ำมำตรฐำนสำกล 

25 เมษำยน  2561 คณะกำรบัญชีและกำรจดักำร   
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

- 

  โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
ประจ ำปีงบประมำณ 
2561 เรื่อง กำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพท ำงำนตำม
พันธกิจของส ำนัก
คอมพิวเตอร์ด้วย ISO  

24-26  กรกฎำคม  
2561 

ส ำนักคอมพิวเตอร์ 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 
และวิชช่ิง ทรี รีสอร์ท  
อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

3,337.56 

8 นำยสุรจิต  
ธรรมจักร ์
นักวิชำกำร
คอมพิวเตอร์ 
ปฏิบัติกำร 

ศึกษำดูงำนและ
แลกเปลีย่นเรยีนรูด้้ำนกำร
จัดท ำมำตรฐำนสำกล 

25 เมษำยน  2561 คณะกำรบัญชีและกำรจดักำร   
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

- 

  กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ 
“ภำษำอังกฤษง่ำยนิ๊ด
เดียว หัวข้อ กำรใช้
ภำษำอังกฤษกับกำร
บริกำร” 

18  กรกฎำคม  
2561 

ห้อง B314 ช้ัน 3  
ส ำนักคอมพิวเตอร์  
อำคำรวิทยบริกำร B 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

- 

  โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
ประจ ำปีงบประมำณ 
2561 เรื่อง กำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพท ำงำนตำม
พันธกิจของส ำนัก
คอมพิวเตอร์ด้วย ISO  

24-26  กรกฎำคม  
2561 

ส ำนักคอมพิวเตอร์ 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 
และวิชช่ิง ทรี รีสอร์ท  
อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

3,337.56 

  โครงกำรพัฒนำสมรรถนะ
ผู้ปฏิบัติงำนต ำแหน่ง
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 

24  สิงหำคม  2561 ห้อง B412 ช้ัน 4  
ส ำนักคอมพิวเตอร์ อำคำร
วิทยบริกำร B มหำวิทยำลัย

- 
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ที ่ ชื่อ - สกุล  
ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้และทักษะ

ในวิชาชีพ 
วัน/เดือน/ป ี สถานที ่

งบประมาณ
ที่ใช้ 

หัวข้อ กำรน ำ Big Data 
Analytics & Machine 
Learning มำประยุกต์ใน
กำรพัฒนำมหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม 

มหำสำรคำม 

9 นำยสหสัธรรม  
แสนแก้ว 
นักวิชำกำร
คอมพิวเตอร์ 
ปฏิบัติกำร 

ศึกษำดูงำนและ
แลกเปลีย่นเรยีนรูด้้ำน 
กำรจัดท ำมำตรฐำนสำกล 

25 เมษำยน  2561 คณะกำรบัญชีและกำรจดักำร   
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

- 

  โครงกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรซ่อมบ ำรุง 
เชิงป้องกันเครื่องปรับ 
อำกำศขนำดเล็ก 

15  มิถุนำยน  
2561 

คณะวิศวกรรมศำสตร์  
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 
 

- 

  กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ 
“ภำษำอังกฤษง่ำยนิ๊ด
เดียว หัวข้อ กำรใช้
ภำษำอังกฤษกับกำร
บริกำร” 

18  กรกฎำคม  
2561 

ห้อง B314 ช้ัน 3  
ส ำนักคอมพิวเตอร์  
อำคำรวิทยบริกำร B 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

 

  โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
ประจ ำปีงบประมำณ 
2561 เรื่อง กำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพท ำงำนตำม
พันธกิจของส ำนัก
คอมพิวเตอร์ด้วย ISO  

24-26  กรกฎำคม  
2561 

ส ำนักคอมพิวเตอร์ 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 
และวิชช่ิง ทรี รีสอร์ท  
อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

3,337.56 

  โครงกำรพัฒนำสมรรถนะ
ผู้ปฏิบัติงำนต ำแหน่ง
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
หัวข้อ กำรน ำ Big Data 
Analytics & Machine 
Learning มำประยุกต์ใน
กำรพัฒนำมหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม 
 

24  สิงหำคม  2561 ห้อง B412 ช้ัน 4  
ส ำนักคอมพิวเตอร์ อำคำร
วิทยบริกำร B มหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม 

- 
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ที ่ ชื่อ - สกุล  
ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้และทักษะ

ในวิชาชีพ 
วัน/เดือน/ป ี สถานที ่

งบประมาณ
ที่ใช้ 

10 นำยวิทยำ   
ช่ืนชม 
นักวิชำกำร
คอมพิวเตอร์ 
ปฏิบัติกำร 

ศึกษำดูงำนและ
แลกเปลีย่นเรยีนรูด้้ำนกำร
จัดท ำมำตรฐำนสำกล 

25 เมษำยน  2561 คณะกำรบัญชีและกำรจดักำร   
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

- 

  กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ 
“ภำษำอังกฤษง่ำยนิ๊ด
เดียว หัวข้อ กำรใช้
ภำษำอังกฤษกับกำร
บริกำร” 

18  กรกฎำคม  
2561 

ห้อง B314 ช้ัน 3  
ส ำนักคอมพิวเตอร์  
อำคำรวิทยบริกำร B 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

- 

  โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
ประจ ำปีงบประมำณ 
2561 เรื่อง กำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพท ำงำนตำม
พันธกิจของส ำนัก
คอมพิวเตอร์ด้วย ISO  

24-26  กรกฎำคม  
2561 

ส ำนักคอมพิวเตอร์ 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 
และวิชช่ิง ทรี รีสอร์ท  
อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

3,337.56 

  โครงกำรพัฒนำสมรรถนะ
ผู้ปฏิบัติงำนต ำแหน่ง
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
หัวข้อ กำรน ำ Big Data 
Analytics & Machine 
Learning มำประยุกต์ใน
กำรพัฒนำมหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม 

24  สิงหำคม  2561 ห้อง B412 ช้ัน 4  
ส ำนักคอมพิวเตอร์  
อำคำรวิทยบริกำร B 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

- 

11 นำงสำวณภัทชำ  
ไชยสิงห ์
นักวิชำกำรพัสดุ 
ปฏิบัติกำร 

กำรปฏิบัติงำนส ำหรับ
เจ้ำหน้ำท่ีพัสดุตำม
พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐและระเบียบ 
ประกำศ กฎกระทรวง 

6-7  มกรำคม  
2561 

ห้องประชุมชั้น 5  
อำคำรคณะสำธำรณสุขศำสตร์  
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

- 

 อบรมหลักสูตร เพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรบริหำร
กำรคลัง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 

31  มีนำคม  2561 
ถึง  
1  เมษำยน  2561 

ห้องประชุมแม่น้ ำของ  
คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์  
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

- 
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ที ่ ชื่อ - สกุล  
ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้และทักษะ

ในวิชาชีพ 
วัน/เดือน/ป ี สถานที ่

งบประมาณ
ที่ใช้ 

กรณี กำรใช้ดลุยพินิจของ
ผู้บริหำรโดยไม่ผดิระเบียบ
และกำรแกไ้ขประเด็น
ปัญหำที่ถูกต้อง 
ศึกษำดูงำนและ
แลกเปลีย่นเรยีนรูด้้ำนกำร
พัฒนำและกำรให้บริกำร
ด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร  
และศึกษำดูงำนและ
แลกเปลีย่นเรยีนรูด้้ำนกำร
ให้บริกำรบัญชีผู้ใช้งำน
และกำรบริหำรจัดกำร
ควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน
ด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ
เบื้องต้น  

2-5  พฤษภำคม 
2561 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร ์
และ บริษัท แอดวำนท์ อิน
โฟร์ เซอร์วสิ จ ำกัด (มหำชน) 
(ภำคใต้) สำขำเซ็นทรัล  
เฟสติวลั อ ำเภอหำดใหญ่ 
จังหวัดสงขลำ 
 

13,501.33 

  อบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่อง 
เทคนิคกำรแก้ไขปญัหำ
กำรจัดซื้อจดัจ้ำงและกำร
ตรวจสอบเอกสำรและ
พิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ 

16-17  มิถุนำยน  
2561 

โรงแรมโฆษะ อ ำเภอเมือง  
จังหวัดขอนแก่น 

8,520 

  กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ 
“ภำษำอังกฤษง่ำยนิ๊ด
เดียว หัวข้อ กำรใช้
ภำษำอังกฤษกับกำร
บริกำร” 

18  กรกฎำคม  
2561 

ห้อง B314 ช้ัน 3  
ส ำนักคอมพิวเตอร์  
อำคำรวิทยบริกำร B 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

- 

  เข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำ
สมรรถนะตำมต ำแหน่ง
งำนผู้ปฏิบัติงำนด้ำน
กำรเงิน กำรคลัง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 

20-22  กรกฎำคม  
2561 

โรงแรม เดอะ โบนันซ่ำ  
รีสอร์ทเขำใหญ่  
จังหวัดนครรำชสีมำ 

3,200 

  โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
ประจ ำปีงบประมำณ 
2561 เรื่อง กำรพัฒนำ

24-26  กรกฎำคม  
2561 

ส ำนักคอมพิวเตอร์ 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 
และวิชช่ิง ทรี รีสอร์ท  

3,337.56 
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ที ่ ชื่อ - สกุล  
ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้และทักษะ

ในวิชาชีพ 
วัน/เดือน/ป ี สถานที ่

งบประมาณ
ที่ใช้ 

ประสิทธิภำพท ำงำนตำม
พันธกิจของส ำนัก
คอมพิวเตอร์ด้วย ISO  

อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

12 นำงสำวบัณฑติำ  
ทะรังศร ี
นักวิชำกำร
คอมพิวเตอร์ 
ปฏิบัติกำร 

ศึกษำดูงำนและ
แลกเปลีย่นเรยีนรูด้้ำนกำร
พัฒนำและกำรให้บริกำร
ด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร  
และศึกษำดูงำนและ
แลกเปลีย่นเรยีนรูด้้ำนกำร
ให้บริกำรบัญชีผู้ใช้งำน
และกำรบริหำรจัดกำร
ควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน
ด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ
เบื้องต้น  

2-5  พฤษภำคม 
2561 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร ์
และ บริษัท แอดวำนท์ อิน
โฟร์ เซอร์วสิ จ ำกัด (มหำชน) 
(ภำคใต้) สำขำเซ็นทรัล  
เฟสติวลั อ ำเภอหำดใหญ่ 
จังหวัดสงขลำ 

13,501.33 

  ศึกษำดูงำนกำรพัฒนำ
ระบบ RFID เพื่อกำร
ลงทะเบียนกิจกรรมและ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้  

30  พฤษภำคม  
2561 

ส ำนักเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
มหำวิทยำลยัขอนแก่น  
อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

- 

  โครงกำรบม่เพำะนักวิจัย
สำยสนบัสนุน 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 
ปีท่ี 2 ครั้งท่ี 7 ภำยใต้
หัวข้อ กำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรกำรเขียนคู่มือ
กำรปฏิบัติงำนและกำร
ท ำงำนวิจัยจำกงำนประจ ำ 

12-15  มิถุนำยน  
2561 

โรงแรม ฮิลล์ไซต์ คันทรีโฮม 
กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท เขำใหญ่ 
จังหวัดปรำจีนบรุ ี

- 

 กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ 
“ภำษำอังกฤษง่ำยนิ๊ด
เดียว หัวข้อ กำรใช้
ภำษำอังกฤษกับกำร
บริกำร” 

18  กรกฎำคม  
2561 

ห้อง B314 ช้ัน 3  
ส ำนักคอมพิวเตอร์  
อำคำรวิทยบริกำร B 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

- 

  โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
ประจ ำปีงบประมำณ 

24-26  กรกฎำคม  
2561 

ส ำนักคอมพิวเตอร์ 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

3,337.56 



58 
 

 

รายงานประจ าปี 2561 ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

COMPUTER CENTER ANNUAL REPORT 2018 

ที ่ ชื่อ - สกุล  
ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้และทักษะ

ในวิชาชีพ 
วัน/เดือน/ป ี สถานที ่

งบประมาณ
ที่ใช้ 

2561 เรื่อง กำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพท ำงำนตำม
พันธกิจของส ำนัก
คอมพิวเตอร์ด้วย ISO  

และวิชช่ิง ทรี รีสอร์ท  
อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

  โครงกำรพัฒนำสมรรถนะ
ผู้ปฏิบัติงำนต ำแหน่ง
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
หัวข้อ กำรน ำ Big Data 
Analytics & Machine 
Learning มำประยุกต์ใน
กำรพัฒนำมหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม 

24  สิงหำคม  2561 ห้อง B412 ช้ัน 4  
ส ำนักคอมพิวเตอร์  
อำคำรวิทยบริกำร B 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

- 

13 นำยสุรเชษฐ์  
ตั้งทรัพย์สกุล 
นักวิชำกำร
คอมพิวเตอร์ 
ปฏิบัติกำร 

สัมมนำ “Hyper 
Converged and 
wireless Integrated 
Infrastructure for 
campus system”  

15-17 พฤศจิกำยน  
2560 

ทองสมบูรณค์ลับ  
จังหวัดนครรำชสีมำ 

1,173.33 

  ศึกษำดูงำนและ
แลกเปลีย่นเรยีนรูด้้ำนกำร
พัฒนำและกำรให้บริกำร
ด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร  
และศึกษำดูงำนและ
แลกเปลีย่นเรยีนรูด้้ำนกำร
ให้บริกำรบัญชีผู้ใช้งำน
และกำรบริหำรจัดกำร
ควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน
ด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ
เบื้องต้น  

2-5  พฤษภำคม 
2561 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร ์
และ บริษัท แอดวำนท์ อิน
โฟร์ เซอร์วสิ จ ำกัด (มหำชน) 
(ภำคใต้) สำขำเซ็นทรัล  
เฟสติวลั อ ำเภอหำดใหญ่ 
จังหวัดสงขลำ 

13,501.33 

  กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ 
“ภำษำอังกฤษง่ำยนิ๊ด
เดียว หัวข้อ กำรใช้
ภำษำอังกฤษกับกำร
บริกำร” 

18  กรกฎำคม  
2561 

ห้อง B314 ช้ัน 3  
ส ำนักคอมพิวเตอร์  
อำคำรวิทยบริกำร B 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 
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ที ่ ชื่อ - สกุล  
ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้และทักษะ

ในวิชาชีพ 
วัน/เดือน/ป ี สถานที ่

งบประมาณ
ที่ใช้ 

  โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
ประจ ำปีงบประมำณ 
2561 เรื่อง กำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพท ำงำนตำม
พันธกิจของส ำนัก
คอมพิวเตอร์ด้วย ISO  

24-26  กรกฎำคม  
2561 

ส ำนักคอมพิวเตอร์ 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 
และวิชช่ิง ทรี รีสอร์ท  
อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

3,337.56 

  โครงกำรพัฒนำสมรรถนะ
ผู้ปฏิบัติงำนต ำแหน่ง
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
หัวข้อ กำรน ำ Big Data 
Analytics & Machine 
Learning มำประยุกต์ใน
กำรพัฒนำมหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม 

24  สิงหำคม  2561 ห้อง B412 ช้ัน 4  
ส ำนักคอมพิวเตอร์  
อำคำรวิทยบริกำร B 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

 

14 นำยปิยะพงษ์  
มูลศรีแก้ว 
นักวิชำกำร
คอมพิวเตอร์ 
ปฏิบัติกำร 

ศึกษำดูงำนและ
แลกเปลีย่นเรยีนรูด้้ำนกำร
พัฒนำและกำรให้บริกำร
ด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร  
และศึกษำดูงำนและ
แลกเปลีย่นเรยีนรูด้้ำนกำร
ให้บริกำรบัญชีผู้ใช้งำน
และกำรบริหำรจัดกำร
ควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน
ด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ
เบื้องต้น  

2-5  พฤษภำคม 
2561 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร ์
และ บริษัท แอดวำนท์ อิน
โฟร์ เซอร์วสิ จ ำกัด (มหำชน) 
(ภำคใต้) สำขำเซ็นทรัล  
เฟสติวลั อ ำเภอหำดใหญ่ 
จังหวัดสงขลำ 

13,501.33 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ศึกษำดูงำนกำรพัฒนำ
ระบบ RFID เพื่อกำร
ลงทะเบียนกิจกรรมและ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้  

30  พฤษภำคม  
2561 

ส ำนักเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
มหำวิทยำลยัขอนแก่น  
อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
 

- 

 โครงกำรบม่เพำะนักวิจัย
สำยสนบัสนุน 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 
ปีท่ี 2 ครั้งท่ี 7 ภำยใต้

12-15  มิถุนำยน  
2561 

โรงแรม ฮิลล์ไซต์ คันทรีโฮม 
กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท เขำใหญ่ 
จังหวัดปรำจีนบรุ ี

- 
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ที ่ ชื่อ - สกุล  
ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้และทักษะ

ในวิชาชีพ 
วัน/เดือน/ป ี สถานที ่

งบประมาณ
ที่ใช้ 

 
 
 

หัวข้อ กำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรกำรเขียนคู่มือ
กำรปฏิบัติงำนและกำร
ท ำงำนวิจัยจำกงำนประจ ำ 

 กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ 
“ภำษำอังกฤษง่ำยนิ๊ด
เดียว หัวข้อ กำรใช้
ภำษำอังกฤษกับกำร
บริกำร” 

18  กรกฎำคม  
2561 

ห้อง B314 ช้ัน 3  
ส ำนักคอมพิวเตอร์  
อำคำรวิทยบริกำร B 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

- 

  โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
ประจ ำปีงบประมำณ 
2561 เรื่อง กำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพท ำงำนตำม
พันธกิจของส ำนัก
คอมพิวเตอร์ด้วย ISO  

25-26  กรกฎำคม  
2561 

ส ำนักคอมพิวเตอร์ 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 
และวิชช่ิง ทรี รีสอร์ท  
อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

3,337.56 

  โครงกำรพัฒนำสมรรถนะ
ผู้ปฏิบัติงำนต ำแหน่ง
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
หัวข้อ กำรน ำ Big Data 
Analytics & Machine 
Learning มำประยุกต์ใน
กำรพัฒนำมหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม 

24  สิงหำคม  2561 ห้อง B412 ช้ัน 4  
ส ำนักคอมพิวเตอร์ อำคำร
วิทยบริกำร B มหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม 

- 

15 นำยนพนัย  
เนื่องอุดม 
นักวิชำกำร
คอมพิวเตอร์ 
ปฏิบัติกำร 

ศึกษำดูงำนกำรพัฒนำ
ระบบ RFID เพื่อกำร
ลงทะเบียนกิจกรรมและ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้  

30  พฤษภำคม  
2561 

ส ำนักเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
มหำวิทยำลยัขอนแก่น  
อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

- 

  กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ 
“ภำษำอังกฤษง่ำยนิ๊ด
เดียว หัวข้อ กำรใช้
ภำษำอังกฤษกับกำร
บริกำร” 
 

18  กรกฎำคม  
2561 

ห้อง B314 ช้ัน 3  
ส ำนักคอมพิวเตอร์  
อำคำรวิทยบริกำร B 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

- 
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ที ่ ชื่อ - สกุล  
ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้และทักษะ

ในวิชาชีพ 
วัน/เดือน/ป ี สถานที ่

งบประมาณ
ที่ใช้ 

  โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
ประจ ำปีงบประมำณ 
2561 เรื่อง กำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพท ำงำนตำม
พันธกิจของส ำนัก
คอมพิวเตอร์ด้วย ISO  

24-26  กรกฎำคม  
2561 

ส ำนักคอมพิวเตอร์ 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 
และวิชช่ิง ทรี รีสอร์ท  
อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

3,337.56 

  โครงกำรพัฒนำสมรรถนะ
ผู้ปฏิบัติงำนต ำแหน่ง
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
หัวข้อ กำรน ำ Big Data 
Analytics & Machine 
Learning มำประยุกต์ใน
กำรพัฒนำมหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม 

24  สิงหำคม  2561 ห้อง B412 ช้ัน 4  
ส ำนักคอมพิวเตอร์  
อำคำรวิทยบริกำร B 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

- 

16 นำยชำญวิทย์  
ภำแกด ำ 
นักวิชำกำร
คอมพิวเตอร์ 
ปฏิบัติกำร 

สัมมนำ “Hyper 
Converged and 
wireless Integrated 
Infrastructure for 
campus system”  

15-17 พฤศจิกำยน  
2560 

ทองสมบูรณค์ลับ  
จังหวัดนครรำชสีมำ 

1,173.33 

  ศึกษำดูงำนและ
แลกเปลีย่นเรยีนรูด้้ำนกำร
พัฒนำและกำรให้บริกำร
ด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร  
และศึกษำดูงำนและ
แลกเปลีย่นเรยีนรูด้้ำนกำร
ให้บริกำรบัญชีผู้ใช้งำน
และกำรบริหำรจัดกำร
ควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน
ด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ
เบื้องต้น  

2-5  พฤษภำคม 
2561 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร ์
และ บริษัท แอดวำนท์ อิน
โฟร์ เซอร์วสิ จ ำกัด (มหำชน) 
(ภำคใต้) สำขำเซ็นทรัล  
เฟสติวลั อ ำเภอหำดใหญ่ 
จังหวัดสงขลำ 

13,501.33 

 
 
 

 กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ 
“ภำษำอังกฤษง่ำยนิ๊ด
เดียว หัวข้อ กำรใช้

18  กรกฎำคม  
2561 

ห้อง B314 ช้ัน 3  
ส ำนักคอมพิวเตอร์  
อำคำรวิทยบริกำร B 

- 
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ที ่ ชื่อ - สกุล  
ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้และทักษะ

ในวิชาชีพ 
วัน/เดือน/ป ี สถานที ่

งบประมาณ
ที่ใช้ 

 ภำษำอังกฤษกับกำร
บริกำร” 

มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 
 

 โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
ประจ ำปีงบประมำณ 
2561 เรื่อง กำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพท ำงำนตำม
พันธกิจของส ำนัก
คอมพิวเตอร์ด้วย ISO  

24-26  กรกฎำคม  
2561 

ส ำนักคอมพิวเตอร์ 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 
และวิชช่ิง ทรี รีสอร์ท  
อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

3,337.56 

  โครงกำรพัฒนำสมรรถนะ
ผู้ปฏิบัติงำนต ำแหน่ง
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
หัวข้อ กำรน ำ Big Data 
Analytics & Machine 
Learning มำประยุกต์ใน
กำรพัฒนำมหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม 

24  สิงหำคม  2561 ห้อง B412 ช้ัน 4  
ส ำนักคอมพิวเตอร์  
อำคำรวิทยบริกำร B 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

- 

17 นำงสำวสุกัญญำ  
สิตวัน 
นักวิชำกำร
คอมพิวเตอร์ 
ปฏิบัติกำร 

ศึกษำดูงำนกำรพัฒนำ
ระบบ RFID เพื่อกำร
ลงทะเบียนกิจกรรมและ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้  

30  พฤษภำคม  
2561 

ส ำนักเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
มหำวิทยำลยัขอนแก่น  
อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

- 

  กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ 
“ภำษำอังกฤษง่ำยนิ๊ด
เดียว หัวข้อ กำรใช้
ภำษำอังกฤษกับกำร
บริกำร” 

18  กรกฎำคม  
2561 

ห้อง B314 ช้ัน 3  
ส ำนักคอมพิวเตอร์  
อำคำรวิทยบริกำร B 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

- 

  โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
ประจ ำปีงบประมำณ 
2561 เรื่อง กำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพท ำงำนตำม
พันธกิจของส ำนัก
คอมพิวเตอร์ด้วย ISO  

24-26  กรกฎำคม  
2561 

ส ำนักคอมพิวเตอร์ 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 
และวิชช่ิง ทรี รีสอร์ท  
อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

3,337.56 

  โครงกำรพัฒนำสมรรถนะ
ผู้ปฏิบัติงำนต ำแหน่ง

24  สิงหำคม  2561 ห้อง B412 ช้ัน 4  
ส ำนักคอมพิวเตอร์  

- 
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ที ่ ชื่อ - สกุล  
ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้และทักษะ

ในวิชาชีพ 
วัน/เดือน/ป ี สถานที ่

งบประมาณ
ที่ใช้ 

นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
หัวข้อ กำรน ำ Big Data 
Analytics & Machine 
Learning มำประยุกต์ใน
กำรพัฒนำมหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม 

อำคำรวิทยบริกำร B 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

18 นำยธนศำสตร์  
สุดจริง 
นักวิชำกำร
คอมพิวเตอร์ 
ปฏิบัติกำร 

ศึกษำดูงำนและ
แลกเปลีย่นเรยีนรูด้้ำนกำร
พัฒนำและกำรให้บริกำร
ด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร  
และศึกษำดูงำนและ
แลกเปลีย่นเรยีนรูด้้ำนกำร
ให้บริกำรบัญชีผู้ใช้งำน
และกำรบริหำรจัดกำร
ควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน
ด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ
เบื้องต้น  

2-5  พฤษภำคม 
2561 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร ์
และ บริษัท แอดวำนท์ อิน
โฟร์ เซอร์วสิ จ ำกัด (มหำชน) 
(ภำคใต้) สำขำเซ็นทรัล  
เฟสติวลั อ ำเภอหำดใหญ่ 
จังหวัดสงขลำ 

13,501.33 

  ศึกษำดูงำนกำรพัฒนำ
ระบบ RFID เพื่อกำร
ลงทะเบียนกิจกรรมและ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้  

30  พฤษภำคม  
2561 

ส ำนักเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
มหำวิทยำลยัขอนแก่น  
อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

- 

  โครงกำรบม่เพำะนักวิจัย
สำยสนบัสนุน 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 
ปีท่ี 2 ครั้งท่ี 7 ภำยใต้
หัวข้อ กำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรกำรเขียนคู่มือ
กำรปฏิบัติงำนและกำร
ท ำงำนวิจัยจำกงำนประจ ำ 

12-15  มิถุนำยน  
2561 

โรงแรม ฮิลล์ไซต์ คันทรีโฮม 
กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท เขำใหญ่ 
จังหวัดปรำจีนบรุ ี

- 

  สัมมนำเชิงปฏิบัติกำร 
“The Intelligence of 
Things 
 

29  มิถุนำยน 2561 
ถึง 1 กรกฎำคม 
2561 

อำคำรรตันคุณำกร 
มหำวิทยำลยัรังสติ  
จังหวัดปทุมธำน ี

14,403 
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ที ่ ชื่อ - สกุล  
ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้และทักษะ

ในวิชาชีพ 
วัน/เดือน/ป ี สถานที ่

งบประมาณ
ที่ใช้ 

  กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ 
“ภำษำอังกฤษง่ำยนิ๊ด
เดียว หัวข้อ กำรใช้
ภำษำอังกฤษกับกำร
บริกำร” 

18  กรกฎำคม  
2561 

ห้อง B314 ช้ัน 3  
ส ำนักคอมพิวเตอร์  
อำคำรวิทยบริกำร B 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

- 

  โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
ประจ ำปีงบประมำณ 
2561 เรื่อง กำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพท ำงำนตำม
พันธกิจของส ำนัก
คอมพิวเตอร์ด้วย ISO  

26  กรกฎำคม  
2561 

วิชช่ิง ทรี รีสอร์ท อ ำเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 

3,337.56 

  โครงกำรพัฒนำสมรรถนะ
ผู้ปฏิบัติงำนต ำแหน่ง
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
หัวข้อ กำรน ำ Big Data 
Analytics & Machine 
Learning มำประยุกต์ใน
กำรพัฒนำมหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม 

24  สิงหำคม  2561 ห้อง B412 ช้ัน 4  
ส ำนักคอมพิวเตอร์  
อำคำรวิทยบริกำร B 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

- 

19 นำยวีระศักดิ์  
ศรีวงยำง 
นักวิชำกำร
คอมพิวเตอร์ 
ปฏิบัติกำร 

ทดสอบโปรแกรม Hyper-
Converged 
Infrastructure เวอร์ช่ัน 
5.3  

27-29 พฤศจิกำยน  
2560 

ห้องประชุม บริษัท ซิสเนค  
อินฟอเมชัน จ ำกัด อำคำรโฟร์
วิงส์ แมนช่ัน ช้ัน 3 เขตวัฒนำ 
กรุงเทพมหำนคร 

1,758 

  สัมมนำทิศทำงเทคโนโลยี 
Internet of Things 
(IOT)  

21-23 ธันวำคม  
2560 

อ ำเภอเมือง จังหวัดเลย 464 

  อบรมเชิงปฏิบัติกำร Basic 
MP-BGP 
Implementation and 
Designing MPLS-based 
IP VPNs  

12-16  มิถุนำยน  
2561 

มหำวิทยำลยัรำชภฎัอุดรธำนี  
อ ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธำน ี

6,340 

 
 

 โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
ประจ ำปีงบประมำณ 

24-26  กรกฎำคม  
2561 

ส ำนักคอมพิวเตอร์ 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

3,337.56 
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ที ่ ชื่อ - สกุล  
ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้และทักษะ

ในวิชาชีพ 
วัน/เดือน/ป ี สถานที ่

งบประมาณ
ที่ใช้ 

 2561 เรื่อง กำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพท ำงำนตำม
พันธกิจของส ำนัก
คอมพิวเตอร์ด้วย ISO  

และวิชช่ิง ทรี รีสอร์ท  
อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

 โครงกำรพัฒนำสมรรถนะ
ผู้ปฏิบัติงำนต ำแหน่ง
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
หัวข้อ กำรน ำ Big Data 
Analytics & Machine 
Learning มำประยุกต์ใน
กำรพัฒนำมหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม 

24  สิงหำคม  2561 ห้อง B412 ช้ัน 4  
ส ำนักคอมพิวเตอร์  
อำคำรวิทยบริกำร B 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

- 

20 นำยวงศวัฒน์  
เทพำศักดิ ์
นักวิชำกำร
คอมพิวเตอร์ 
ปฏิบัติกำร 

เข้ำร่วมสัมมนำ “Hyper 
Converged and 
wireless Integrated 
Infrastructure for 
campus system”  

15-17 พฤศจิกำยน  
2560 

ทองสมบูรณค์ลับ  
จังหวัดนครรำชสีมำ 

1,173.33 

  ศึกษำดูงำนและ
แลกเปลีย่นเรยีนรูด้้ำนกำร
พัฒนำและกำรให้บริกำร
ด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร  
และศึกษำดูงำนและ
แลกเปลีย่นเรยีนรูด้้ำนกำร
ให้บริกำรบัญชีผู้ใช้งำน
และกำรบริหำรจัดกำร
ควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน
ด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ
เบื้องต้น  

2-5  พฤษภำคม 
2561 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร ์
และ บริษัท แอดวำนท์ อิน
โฟร์ เซอร์วสิ จ ำกัด (มหำชน) 
(ภำคใต้) สำขำเซ็นทรัล  
เฟสติวลั อ ำเภอหำดใหญ่ 
จังหวัดสงขลำ 

13,501.33 

  กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ 
“ภำษำอังกฤษง่ำยนิ๊ด
เดียว หัวข้อ กำรใช้
ภำษำอังกฤษกับกำร
บริกำร” 

18  กรกฎำคม  
2561 

ห้อง B314 ช้ัน 3  
ส ำนักคอมพิวเตอร์  
อำคำรวิทยบริกำร B 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

- 
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ที ่ ชื่อ - สกุล  
ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้และทักษะ

ในวิชาชีพ 
วัน/เดือน/ป ี สถานที ่

งบประมาณ
ที่ใช้ 

  โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
ประจ ำปีงบประมำณ 
2561 เรื่อง กำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพท ำงำนตำม
พันธกิจของส ำนัก
คอมพิวเตอร์ด้วย ISO 

24-26  กรกฎำคม  
2561 

ส ำนักคอมพิวเตอร์ 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 
และวิชช่ิง ทรี รีสอร์ท  
อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

3,337.56 

  โครงกำรพัฒนำสมรรถนะ
ผู้ปฏิบัติงำนต ำแหน่ง
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
หัวข้อ กำรน ำ Big Data 
Analytics & Machine 
Learning มำประยุกต์ใน
กำรพัฒนำมหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม 

24  สิงหำคม  2561 ห้อง B412 ช้ัน 4  
ส ำนักคอมพิวเตอร์  
อำคำรวิทยบริกำร B 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

- 

21 นำยรัตนเดช  
ชมภูนุช 
นักวิชำกำร
คอมพิวเตอร์ 
ปฏิบัติกำร 

เข้ำร่วมทดสอบโปรแกรม 
Hyper-Converged 
Infrastructure เวอร์ช่ัน 
5.3  

27-29 พฤศจิกำยน  
2560 

ห้องประชุม บริษัท ซิสเนค 
อินฟอเมชัน จ ำกัด อำคำรโฟร์
วิงส์ แมนช่ัน ช้ัน 3 เขตวัฒนำ 
กรุงเทพมหำนคร 

1,758 

  เข้ำร่วมสัมมนำทิศทำง
เทคโนโลยี Internet of 
Things (IOT)  

21-23 ธันวำคม  
2560 

อ ำเภอเมือง จังหวัดเลย 464 

  ศึกษำดูงำนและ
แลกเปลีย่นเรยีนรูด้้ำนกำร
พัฒนำและกำรให้บริกำร
ด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร  
และศึกษำดูงำนและ
แลกเปลีย่นเรยีนรูด้้ำนกำร
ให้บริกำรบัญชีผู้ใช้งำน
และกำรบริหำรจัดกำร
ควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน
ด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ
เบื้องต้น  

2-5  พฤษภำคม 
2561 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร ์
และ บริษัท แอดวำนท์ อิน
โฟร์ เซอร์วสิ จ ำกัด (มหำชน) 
(ภำคใต้) สำขำเซ็นทรัล เฟส
ติวัล อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัด
สงขลำ 

13,501.33 
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ที ่ ชื่อ - สกุล  
ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้และทักษะ

ในวิชาชีพ 
วัน/เดือน/ป ี สถานที ่

งบประมาณ
ที่ใช้ 

  กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ 
“ภำษำอังกฤษง่ำยนิ๊ด
เดียว หัวข้อ กำรใช้
ภำษำอังกฤษกับกำร
บริกำร” 

18  กรกฎำคม  
2561 

ห้อง B314 ช้ัน 3  
ส ำนักคอมพิวเตอร์  
อำคำรวิทยบริกำร B 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

- 

  โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
ประจ ำปีงบประมำณ 
2561 เรื่อง กำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพท ำงำนตำม
พันธกิจของส ำนัก
คอมพิวเตอร์ด้วย ISO  

24-26  กรกฎำคม  
2561 

ส ำนักคอมพิวเตอร์ 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 
และวิชช่ิง ทรี รีสอร์ท  
อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

3,337.56 

  โครงกำรพัฒนำสมรรถนะ
ผู้ปฏิบัติงำนต ำแหน่ง
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
หัวข้อ กำรน ำ Big Data 
Analytics & Machine 
Learning มำประยุกต์ใน
กำรพัฒนำมหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม 

24  สิงหำคม  2561 ห้อง B412 ช้ัน 4  
ส ำนักคอมพิวเตอร์  
อำคำรวิทยบริกำร B 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

- 

22 น.ส.อรวรรณ 
ประกอบกิจ 
นักวิชำกำรเงิน
และบัญชี 
ปฏิบัติกำร 

กำรปฏิบัติงำนส ำหรับ
เจ้ำหน้ำท่ีพัสดุตำม
พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐและระเบียบ 
ประกำศ กฎกระทรวง 

6-7  มกรำคม  
2561 

ห้องประชุมชั้น 5  
อำคำรคณะสำธำรณสุขศำสตร์  
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

- 

  กำรจัดกำรควำมรู้เรื่อง 
กำรจัดท ำงบกำรเงิน (งบ
หน่วยงำนและงบกองทุน) 
และกำรรำยงำนเงินทด
รองรำชกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 

23  กุมภำพันธ์  
2561 

ห้องประชุม 2 ช้ัน 4  
ส ำนักงำนอธิกำรบดี  
อำคำรบรมรำชกุมำร ี
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

- 

 
 
 

 
 
 

อบรมหลักสูตร เพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรบริหำร
กำรคลัง ประจ ำปี

31  มีนำคม  2561 
ถึง 1  เมษำยน  
2561 

ห้องประชุมแม่น้ ำของ  
คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์  

- 
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ที ่ ชื่อ - สกุล  
ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้และทักษะ

ในวิชาชีพ 
วัน/เดือน/ป ี สถานที ่

งบประมาณ
ที่ใช้ 

  งบประมำณ พ.ศ. 2561 
กรณี กำรใช้ดลุยพินิจของ
ผู้บริหำรโดยไม่ผดิระเบียบ
และกำรแกไ้ขประเด็น
ปัญหำที่ถูกต้อง 

มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

โครงกำรประชุมชี้แจงกำร
จัดท ำบัญชีต้นทุนผลผลิต 

1  มิถุนำยน 2561 ห้องประชุม B412 ช้ัน 4  
ส ำนักคอมพิวเตอร์  
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

- 

  ศึกษำดูงำนและ
แลกเปลีย่นเรยีนรูด้้ำน 
กำรวำงแผน กระบวนกำร
และกำรจัดท ำแผนปฏิบัติ
กำรดิจิทัล และกำร
ให้บริกำรจดัฝึกอบรมด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4-6  กรกฎำคม  
2561 

ส ำนักคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้ำพระนครเหนือ 
กรุงเทพฯ 

3,225.20 

  กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ 
“ภำษำอังกฤษง่ำยนิ๊ด
เดียว หัวข้อ กำรใช้
ภำษำอังกฤษกับกำร
บริกำร” 

18  กรกฎำคม  
2561 

ห้อง B314 ช้ัน 3  
ส ำนักคอมพิวเตอร์  
อำคำรวิทยบริกำร B 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 
 

- 

  โครงกำรพัฒนำสมรรถนะ
ตำมต ำแหน่งงำน
ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน 
กำรคลัง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 

20-22  กรกฎำคม  
2561 

โรงแรม เดอะ โบนันซ่ำ  
รีสอร์ท เขำใหญ่  
จังหวัดนครรำชสีมำ 

3,200 

  โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
ประจ ำปีงบประมำณ 
2561 เรื่อง กำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพท ำงำนตำม
พันธกิจของส ำนัก
คอมพิวเตอร์ด้วย ISO  

24-26  กรกฎำคม  
2561 

ส ำนักคอมพิวเตอร์ 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 
และวิชช่ิง ทรี รีสอร์ท  
อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

3,337.56 

  โครงกำรสัมมนำ
ประสิทธิภำพในกำร
ท ำงำนและควำมก้ำวหน้ำ

17  สิงหำคม  2561 ห้องประชุมชั้น 2  
คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

- 
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ที ่ ชื่อ - สกุล  
ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้และทักษะ

ในวิชาชีพ 
วัน/เดือน/ป ี สถานที ่

งบประมาณ
ที่ใช้ 

ในสำยงำนของข้ำรำชกำร
และพนักงำน (สำย
สนับสนุน) ประจ ำปี 2561 
หัวข้อ "กำรพัฒนำงำน
ประจ ำสู่กำรสร้ำงสรรค์
ผลงำนเชิงวิเครำะห์หรือ
สังเครำะห์" 

23 นำยสิทธ์ิ  เอมด ี
นักวิชำกำร
คอมพิวเตอร์ 
ปฏิบัติกำร 

โครงกำรบม่เพำะนักวิจัย
สำยสนบัสนุน 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 
ปีท่ี 2 ครั้งท่ี 7 ภำยใต้
หัวข้อ กำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรกำรเขียนคู่มือ
กำรปฏิบัติงำนและกำร
ท ำงำนวิจัยจำกงำนประจ ำ 

12-15  มิถุนำยน  
2561 

โรงแรม ฮิลล์ไซต์ คันทรีโฮม 
กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท เขำใหญ่ 
จังหวัดปรำจีนบรุ ี

- 

  ศึกษำดูงำนและ
แลกเปลีย่นเรยีนรูด้้ำน 
กำรวำงแผน กระบวนกำร
และกำรจัดท ำแผนปฏิบัติ
กำรดิจิทัล และกำร
ให้บริกำรจดัฝึกอบรมด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4-6  กรกฎำคม  
2561 

ส ำนักคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้ำพระนครเหนือ 
กรุงเทพฯ 

3,225.20 

  กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ 
“ภำษำอังกฤษง่ำยนิ๊ด
เดียว หัวข้อ กำรใช้
ภำษำอังกฤษกับกำร
บริกำร” 

18  กรกฎำคม  
2561 

ห้อง B314 ช้ัน 3  
ส ำนักคอมพิวเตอร์  
อำคำรวิทยบริกำร B 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

- 

  โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
ประจ ำปีงบประมำณ 
2561 เรื่อง กำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพท ำงำนตำม
พันธกิจของส ำนัก
คอมพิวเตอร์ด้วย ISO  
 

24-26  กรกฎำคม  
2561 

ส ำนักคอมพิวเตอร์ 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 
และวิชช่ิง ทรี รีสอร์ท  
อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

3,337.56 



70 
 

 

รายงานประจ าปี 2561 ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

COMPUTER CENTER ANNUAL REPORT 2018 

ที ่ ชื่อ - สกุล  
ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้และทักษะ

ในวิชาชีพ 
วัน/เดือน/ป ี สถานที ่

งบประมาณ
ที่ใช้ 

  โครงกำรพัฒนำสมรรถนะ
ผู้ปฏิบัติงำนต ำแหน่ง
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
หัวข้อ กำรน ำ Big Data 
Analytics & Machine 
Learning มำประยุกต์ใน
กำรพัฒนำมหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม 

24  สิงหำคม  2561 ห้อง B412 ช้ัน 4  
ส ำนักคอมพิวเตอร์  
อำคำรวิทยบริกำร B 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

- 

24 นำยสถำพร  
ไชยปัญหำ 
นักวิชำกำร
คอมพิวเตอร์ 
ปฏิบัติกำร 

กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ 
“ภำษำอังกฤษง่ำยนิ๊ด
เดียว หัวข้อ กำรใช้
ภำษำอังกฤษกับกำร
บริกำร” 

18  กรกฎำคม  
2561 

ห้อง B314 ช้ัน 3  
ส ำนักคอมพิวเตอร์  
อำคำรวิทยบริกำร B 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

- 

  โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
ประจ ำปีงบประมำณ 
2561 เรื่อง กำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพท ำงำนตำม
พันธกิจของส ำนัก
คอมพิวเตอร์ด้วย ISO  

24-26  กรกฎำคม  
2561 

ส ำนักคอมพิวเตอร์ 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 
และวิชช่ิง ทรี รีสอร์ท  
อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

3,337.56 

  โครงกำรพัฒนำสมรรถนะ
ผู้ปฏิบัติงำนต ำแหน่ง
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
หัวข้อ กำรน ำ Big Data 
Analytics & Machine 
Learning มำประยุกต์ใน
กำรพัฒนำมหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม 

24  สิงหำคม  2561 ห้อง B412 ช้ัน 4  
ส ำนักคอมพิวเตอร์  
อำคำรวิทยบริกำร B 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

- 

25 นำยกรธวัฒน์  
มณีชม 
นักวิชำกำรโสต
ทัศนศึกษำ 

ศึกษำดูงำนและ
แลกเปลีย่นเรยีนรูด้้ำนกำร
จัดท ำมำตรฐำนสำกล 

25 เมษำยน  2561 คณะกำรบัญชีและกำรจดักำร   
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

- 

กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ 
“ภำษำอังกฤษง่ำยนิ๊ด
เดียว หัวข้อ กำรใช้ 
 
 

18  กรกฎำคม  
2561 

ห้อง B314 ช้ัน 3  
ส ำนักคอมพิวเตอร์  
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รายงานประจ าปี 2561 ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

COMPUTER CENTER ANNUAL REPORT 2018 

ที ่ ชื่อ - สกุล  
ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้และทักษะ

ในวิชาชีพ 
วัน/เดือน/ป ี สถานที ่

งบประมาณ
ที่ใช้ 

  ภำษำอังกฤษกับกำร
บริกำร” 

 อำคำรวิทยบริกำร B 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

- 

  โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
ประจ ำปีงบประมำณ 
2561 เรื่อง กำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพท ำงำนตำม
พันธกิจของส ำนัก
คอมพิวเตอร์ด้วย ISO  

24-26  กรกฎำคม  
2561 

ส ำนักคอมพิวเตอร์ 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 
และวิชช่ิง ทรี รีสอร์ท  
อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

3,337.56 

26 น.ส.มนสัวรรณ 
สอนสุภำพ 
เจ้ำหน้ำท่ี
บริหำรงำนท่ัวไป 

อบรมทักษะด้ำนกำร
สื่อสำรภำษำอังกฤษ
ส ำหรับบคุลำกร 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 
ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2561 

24  มกรำคม  2561 
– 28  มีนำคม  
2561 

ห้อง SC1-200 คณะ
วิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม 

- 

  ศึกษำดูงำนและ
แลกเปลีย่นเรยีนรูด้้ำนกำร
พัฒนำและกำรให้บริกำร
ด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร  
และศึกษำดูงำนและ
แลกเปลีย่นเรยีนรูด้้ำนกำร
ให้บริกำรบัญชีผู้ใช้งำน
และกำรบริหำรจัดกำร
ควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน
ด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ
เบื้องต้น  

2-5  พฤษภำคม 
2561 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร ์
และ บริษัท แอดวำนท์ อิน
โฟร์ เซอร์วสิ จ ำกัด (มหำชน) 
(ภำคใต้) สำขำเซ็นทรัล  
เฟสติวลั อ ำเภอหำดใหญ่ 
จังหวัดสงขลำ 

13,501.33 

  อบรมเชิงปฏิบัติกำร 
หลักสตูร กำรสร้ำงสื่อ
ประชำสมัพันธ์แบบ Info 
Graphic 

13  มิถุนำยน  
2561 

ห้อง B411 ช้ัน 4  
ส ำนักคอมพิวเตอร ์
อำคำรวิทยบริกำร B 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

- 

  กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ 
“ภำษำอังกฤษง่ำยนิ๊ด
เดียว หัวข้อ กำรใช้ภำษำ 
อังกฤษกับกำรบริกำร” 

18  กรกฎำคม  
2561 

ห้อง B314 ช้ัน 3  
ส ำนักคอมพิวเตอร์  
อำคำรวิทยบริกำร B 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

- 
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ที ่ ชื่อ - สกุล  
ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้และทักษะ

ในวิชาชีพ 
วัน/เดือน/ป ี สถานที ่

งบประมาณ
ที่ใช้ 

  โครงกำรพัฒนำสมรรถนะ
ต ำแหน่งนักประชำสัมพันธ์ 
หัวข้อ กำรประชำสมัพันธ์
ข้อมูลข่ำวสำรทำงสื่อ
ออนไลน ์

20  กรกฎำคม  
2561 

ห้องประชุม 1 ช้ัน 4  
อำคำรบรมรำชกุมำรี  
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

- 

  โครงกำรพัฒนำสมรรถนะ
ส ำหรับผู้ปฏิบตัิงำนใน
ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำท่ี
บริหำรงำนท่ัวไป 

23  กรกฎำคม  
2561 

ห้องประชุม AR-201 ช้ัน 2  
คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์  
ผังเมืองและนฤมิตศลิป์ 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

- 

  โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
ประจ ำปีงบประมำณ 
2561 เรื่อง กำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพท ำงำนตำม
พันธกิจของส ำนัก
คอมพิวเตอร์ด้วย ISO  

24-26  กรกฎำคม  
2561 

ส ำนักคอมพิวเตอร์ 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 
และวิชช่ิง ทรี รีสอร์ท  
อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

3,337.56 

  โครงกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ หัวข้อ กำรคัดแยก
เก็บหนังสือรำชกำรเพื่อ
กำรสืบค้นอยำ่งมี
ประสิทธิภำพ 

3  สิงหำคม 2561 ห้องประชุม 1 ช้ัน 4  
อำคำรบรมรำชกุมำรี  
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

- 

  ประชุมเจ้ำหน้ำท่ี
ผู้ปฏิบัติงำนธรุกำรและ
เลขำนุกำรผู้บรหิำร 
หน่วยงำนในสังกัด
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 
ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2561 

10  สิงหำคม  2561 ห้องประชุมศูนย์นวัตกรรมไหม 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

- 

27 นำยเรืองศักดิ์  
แสงยศ 
นักวิชำกำร
คอมพิวเตอร ์

ศึกษำดูงำนและ
แลกเปลีย่นเรยีนรูด้้ำนกำร
จัดท ำมำตรฐำนสำกล 

25 เมษำยน  2561 คณะกำรบัญชีและกำรจดักำร   
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

- 

  กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ 
“ภำษำอังกฤษง่ำยนิ๊ด 

18  กรกฎำคม  
2561 

ห้อง B314 ช้ัน 3  
ส ำนักคอมพิวเตอร ์
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รายงานประจ าปี 2561 ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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ที ่ ชื่อ - สกุล  
ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้และทักษะ

ในวิชาชีพ 
วัน/เดือน/ป ี สถานที ่

งบประมาณ
ที่ใช้ 

  เดียว หัวข้อ กำรใช้
ภำษำอังกฤษกับกำร
บริกำร” 

   
อำคำรวิทยบริกำร B 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

- 

  โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
ประจ ำปีงบประมำณ 
2561 เรื่อง กำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพท ำงำนตำม
พันธกิจของส ำนัก
คอมพิวเตอร์ด้วย ISO  

24-26  กรกฎำคม  
2561 

ส ำนักคอมพิวเตอร์ 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 
และวิชช่ิง ทรี รีสอร์ท  
อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

3,337.56 

  โครงกำรพัฒนำสมรรถนะ
ผู้ปฏิบัติงำนต ำแหน่ง
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
หัวข้อ กำรน ำ Big Data 
Analytics & Machine 
Learning มำประยุกต์ใน
กำรพัฒนำมหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม 

24  สิงหำคม  2561 ห้อง B412 ช้ัน 4  
ส ำนักคอมพิวเตอร์  
อำคำรวิทยบริกำร B 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

- 

28 นำยจตุพล   
ไชยโสดำ 
นักวิชำกำร
คอมพิวเตอร ์

ศึกษำดูงำนและ
แลกเปลีย่นเรยีนรูด้้ำนกำร
จัดท ำมำตรฐำนสำกล 

25 เมษำยน  2561 คณะกำรบัญชีและกำรจดักำร   
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

- 

  กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ 
“ภำษำอังกฤษง่ำยนิ๊ด
เดียว หัวข้อ กำรใช้
ภำษำอังกฤษกับกำร
บริกำร” 

18  กรกฎำคม  
2561 

ห้อง B314 ช้ัน 3  
ส ำนักคอมพิวเตอร์  
อำคำรวิทยบริกำร B 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

- 

  โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
ประจ ำปีงบประมำณ 
2561 เรื่อง กำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพท ำงำนตำม
พันธกิจของส ำนัก
คอมพิวเตอร์ด้วย ISO  

24-26  กรกฎำคม  
2561 

ส ำนักคอมพิวเตอร์ 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 
และวิชช่ิง ทรี รีสอร์ท  
อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

3,337.56 

  โครงกำรพัฒนำสมรรถนะ
ผู้ปฏิบัติงำนต ำแหน่ง

24  สิงหำคม  2561 ห้อง B412 ช้ัน 4  
ส ำนักคอมพิวเตอร์  

- 
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รายงานประจ าปี 2561 ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

COMPUTER CENTER ANNUAL REPORT 2018 

ที ่ ชื่อ - สกุล  
ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้และทักษะ

ในวิชาชีพ 
วัน/เดือน/ป ี สถานที ่

งบประมาณ
ที่ใช้ 

นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
หัวข้อ กำรน ำ Big Data 
Analytics & Machine 
Learning มำประยุกต์ใน
กำรพัฒนำมหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม 

อำคำรวิทยบริกำร B 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

29 นำยสุเทพ   
อรัญมิตร 
นักวิชำกำร
คอมพิวเตอร ์

อบรมทักษะด้ำนกำร
สื่อสำรภำษำอังกฤษ
ส ำหรับบคุลำกร 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2561 

24  มกรำคม  2561 
– 28  มีนำคม  
2561 

ห้อง SC1-200 คณะ
วิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม 

- 

  ศึกษำดูงำนและ
แลกเปลีย่นเรยีนรูด้้ำนกำร
จัดท ำมำตรฐำนสำกล 

25 เมษำยน  2561 คณะกำรบัญชีและกำรจดักำร   
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

- 

  กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ 
“ภำษำอังกฤษง่ำยนิ๊ด
เดียว หัวข้อ กำรใช้
ภำษำอังกฤษกับกำร
บริกำร” 

18  กรกฎำคม  
2561 

ห้อง B314 ช้ัน 3  
ส ำนักคอมพิวเตอร์  
อำคำรวิทยบริกำร B 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

- 

  โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
ประจ ำปีงบประมำณ 
2561 เรื่อง กำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพท ำงำนตำม
พันธกิจของส ำนัก
คอมพิวเตอร์ด้วย ISO  

24-26  กรกฎำคม  
2561 

ส ำนักคอมพิวเตอร์ 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 
และวิชช่ิง ทรี รีสอร์ท  
อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

3,337.56 

  โครงกำรพัฒนำสมรรถนะ
ผู้ปฏิบัติงำนต ำแหน่ง
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
หัวข้อ กำรน ำ Big Data 
Analytics & Machine 
Learning มำประยุกต์ใน
กำรพัฒนำมหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม 

24  สิงหำคม  2561 ห้อง B412 ช้ัน 4  
ส ำนักคอมพิวเตอร์  
อำคำรวิทยบริกำร B 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

- 
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รายงานประจ าปี 2561 ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

COMPUTER CENTER ANNUAL REPORT 2018 

ที ่ ชื่อ - สกุล  
ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้และทักษะ

ในวิชาชีพ 
วัน/เดือน/ป ี สถานที ่

งบประมาณ
ที่ใช้ 

30 นำงสำวเจนจริำ  
โสภิน 
พนักงำนกำรเงิน
และบัญช ี

กำรปฏิบัติงำนส ำหรับ
เจ้ำหน้ำท่ีพัสดุตำม
พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐและระเบียบ 
ประกำศ กฎกระทรวง 

6-7  มกรำคม  
2561 

ห้องประชุมชั้น 5  
อำคำรคณะสำธำรณสุขศำสตร์  
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

- 

  กำรจัดกำรควำมรู้เรื่อง 
กำรจัดท ำงบกำรเงิน (งบ
หน่วยงำนและงบกองทุน) 
และกำรรำยงำนเงินทด
รองรำชกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 

23  กุมภำพันธ์  
2561 

ห้องประชุม 2 ช้ัน 4  
ส ำนักงำนอธิกำรบดี  
อำคำรบรมรำชกุมำร ี
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

- 

  อบรมหลักสูตร เพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรบริหำร
กำรคลัง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 
กรณี กำรใช้ดลุยพินิจของ
ผู้บริหำรโดยไม่ผดิระเบียบ
และกำรแกไ้ขประเด็น
ปัญหำที่ถูกต้อง 

31  มีนำคม  2561 
ถึง  
1  เมษำยน  2561 

ห้องประชุมแม่น้ ำของ  
คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์  
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

- 

  โครงกำรประชุมชี้แจงกำร
จัดท ำบัญชีต้นทุนผลผลิต 

1  มิถุนำยน 2561 ห้องประชุม B412 ช้ัน 4  
ส ำนักคอมพิวเตอร์  
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

- 

  กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ 
“ภำษำอังกฤษง่ำยนิ๊ด
เดียว หัวข้อ กำรใช้
ภำษำอังกฤษกับกำร
บริกำร” 

18  กรกฎำคม  
2561 

ห้อง B314 ช้ัน 3  
ส ำนักคอมพิวเตอร์  
อำคำรวิทยบริกำร B 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

- 

  โครงกำรพัฒนำสมรรถนะ
ตำมต ำแหน่งงำน
ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน 
กำรคลัง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 
 

20-22  กรกฎำคม  
2561 

โรงแรม เดอะ โบนันซ่ำ  
รีสอร์ท เขำใหญ่ จังหวัด
นครรำชสมีำ 

3,200 
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ที ่ ชื่อ - สกุล  
ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้และทักษะ

ในวิชาชีพ 
วัน/เดือน/ป ี สถานที ่

งบประมาณ
ที่ใช้ 

  โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
ประจ ำปีงบประมำณ 
2561 เรื่อง กำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพท ำงำนตำม
พันธกิจของส ำนัก
คอมพิวเตอร์ด้วย ISO  

24-26  กรกฎำคม  
2561 

ส ำนักคอมพิวเตอร์ 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 
และวิชช่ิง ทรี รีสอร์ท  
อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

3,337.56 

31 นำงสำวศิริรตัน์  
จันไต ้
นักวิชำกำร
คอมพิวเตอร ์

ศึกษำดูงำนและ
แลกเปลีย่นเรยีนรูด้้ำน 
กำรวำงแผน กระบวนกำร
และกำรจัดท ำแผนปฏิบัติ
กำรดิจิทัล และกำร
ให้บริกำรจดัฝึกอบรมด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4-6  กรกฎำคม  
2561 

ส ำนักคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้ำพระนครเหนือ 
กรุงเทพฯ 

3,225.20 

  โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
ประจ ำปีงบประมำณ 
2561 เรื่อง กำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพท ำงำนตำม
พันธกิจของส ำนัก
คอมพิวเตอร์ด้วย ISO  

24-26  กรกฎำคม  
2561 

ส ำนักคอมพิวเตอร์ 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 
และวิชช่ิง ทรี รีสอร์ท  
อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

3,337.56 

  โครงกำรพัฒนำสมรรถนะ
ผู้ปฏิบัติงำนต ำแหน่ง
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
หัวข้อ กำรน ำ Big Data 
Analytics & Machine 
Learning มำประยุกต์ใน
กำรพัฒนำมหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม 

24  สิงหำคม  2561 ห้อง B412 ช้ัน 4  
ส ำนักคอมพิวเตอร์  
อำคำรวิทยบริกำร B 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

- 

32 นำงสำวนภธร  
เลไธสง 
นักวิชำกำร
คอมพิวเตอร ์

กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ 
“ภำษำอังกฤษง่ำยนิ๊ด
เดียว หัวข้อ กำรใช้
ภำษำอังกฤษกับกำร
บริกำร” 

18  กรกฎำคม  
2561 

ห้อง B314 ช้ัน 3  
ส ำนักคอมพิวเตอร์  
อำคำรวิทยบริกำร B 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

- 

  โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
ประจ ำปีงบประมำณ 

24-26  กรกฎำคม  
2561 

ส ำนักคอมพิวเตอร์ 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

3,337.56 
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ที ่ ชื่อ - สกุล  
ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้และทักษะ

ในวิชาชีพ 
วัน/เดือน/ป ี สถานที ่

งบประมาณ
ที่ใช้ 

  2561 เรื่อง กำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพท ำงำนตำม
พันธกิจของส ำนัก
คอมพิวเตอร์ด้วย ISO  

 และวิชช่ิง ทรี รีสอร์ท  
อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

 

  โครงกำรพัฒนำสมรรถนะ
ผู้ปฏิบัติงำนต ำแหน่ง
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
หัวข้อ กำรน ำ Big Data 
Analytics & Machine 
Learning มำประยุกต์ใน
กำรพัฒนำมหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม 

24  สิงหำคม  2561 ห้อง B412 ช้ัน 4  
ส ำนักคอมพิวเตอร์  
อำคำรวิทยบริกำร B 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

- 

33 นำยวิระ   
เมฆวัน 
พนักงำนขับรถ 

โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
ประจ ำปีงบประมำณ 
2561 เรื่อง กำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพท ำงำนตำม
พันธกิจของส ำนัก
คอมพิวเตอร์ด้วย ISO  

24-26  กรกฎำคม  
2561 

ส ำนักคอมพิวเตอร์ 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 
และวิชช่ิง ทรี รีสอร์ท  
อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

3,337.56 

34 นำยบุญฤทธ์ิ  
สุข ี
นักวิชำกำร
คอมพิวเตอร ์

กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ 
“ภำษำอังกฤษง่ำยนิ๊ด
เดียว หัวข้อ กำรใช้
ภำษำอังกฤษกับกำร
บริกำร” 

18  กรกฎำคม  
2561 

ห้อง B314 ช้ัน 3  
ส ำนักคอมพิวเตอร์  
อำคำรวิทยบริกำร B 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

- 

  โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
ประจ ำปีงบประมำณ 
2561 เรื่อง กำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพท ำงำนตำม
พันธกิจของส ำนัก
คอมพิวเตอร์ด้วย ISO  

24-26  กรกฎำคม  
2561 

ส ำนักคอมพิวเตอร์ 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 
และวิชช่ิง ทรี รีสอร์ท  
อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

3,337.56 

 
 
 
 
 

 โครงกำรพัฒนำสมรรถนะ
ผู้ปฏิบัติงำนต ำแหน่ง
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
หัวข้อ กำรน ำ Big Data 
Analytics & Machine 

24  สิงหำคม  2561 ห้อง B412 ช้ัน 4  
ส ำนักคอมพิวเตอร์  
อำคำรวิทยบริกำร B 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

- 
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ที ่ ชื่อ - สกุล  
ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้และทักษะ

ในวิชาชีพ 
วัน/เดือน/ป ี สถานที ่

งบประมาณ
ที่ใช้ 

 Learning มำประยุกต์ใน
กำรพัฒนำมหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม 

35 นำยศุภชัย   
มำฤทธ์ิ 
ช่ำงเทคนิค 

กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ 
“ภำษำอังกฤษง่ำยนิ๊ด
เดียว หัวข้อ กำรใช้
ภำษำอังกฤษกับกำร
บริกำร” 

18  กรกฎำคม  
2561 

ห้อง B314 ช้ัน 3  
ส ำนักคอมพิวเตอร์  
อำคำรวิทยบริกำร B 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

- 

  โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
ประจ ำปีงบประมำณ 
2561 เรื่อง กำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพท ำงำนตำม
พันธกิจของส ำนัก
คอมพิวเตอร์ด้วย ISO  

24-26  กรกฎำคม  
2561 

ส ำนักคอมพิวเตอร์ 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 
และวิชช่ิง ทรี รีสอร์ท  
อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

3,337.56 

  โครงกำรพัฒนำสมรรถนะ
ผู้ปฏิบัติงำนต ำแหน่ง
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
หัวข้อ กำรน ำ Big Data 
Analytics & Machine 
Learning มำประยุกต์ใน
กำรพัฒนำมหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม 

24  สิงหำคม  2561 ห้อง B412 ช้ัน 4  
ส ำนักคอมพิวเตอร์  
อำคำรวิทยบริกำร B 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

- 

36 นำยจรินทรเ์ดช  
จ ำรัสภูม ิ
พนักงำน
คอมพิวเตอร ์

กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ 
“ภำษำอังกฤษง่ำยนิ๊ด
เดียว หัวข้อ กำรใช้
ภำษำอังกฤษกับกำร
บริกำร” 

18  กรกฎำคม  
2561 

ห้อง B314 ช้ัน 3  
ส ำนักคอมพิวเตอร์  
อำคำรวิทยบริกำร B 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

- 

  โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
ประจ ำปีงบประมำณ 
2561 เรื่อง กำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพท ำงำนตำม
พันธกิจของส ำนัก
คอมพิวเตอร์ด้วย ISO  
 

24-26  กรกฎำคม  
2561 

ส ำนักคอมพิวเตอร์ 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 
และวิชช่ิง ทรี รีสอร์ท  
อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

3,337.56 
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ที ่ ชื่อ - สกุล  
ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้และทักษะ

ในวิชาชีพ 
วัน/เดือน/ป ี สถานที ่

งบประมาณ
ที่ใช้ 

  โครงกำรพัฒนำสมรรถนะ
ผู้ปฏิบัติงำนต ำแหน่ง
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
หัวข้อ กำรน ำ Big Data 
Analytics & Machine 
Learning มำประยุกต์ใน
กำรพัฒนำมหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม 

24  สิงหำคม  2561 ห้อง B412 ช้ัน 4  
ส ำนักคอมพิวเตอร์  
อำคำรวิทยบริกำร B 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

- 

37 นำยเอกชัย   
นำทันรีบ 
ช่ำงเทคนิค 

กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ 
“ภำษำอังกฤษง่ำยนิ๊ด
เดียว หัวข้อ กำรใช้
ภำษำอังกฤษกับกำร
บริกำร” 

18  กรกฎำคม  
2561 

ห้อง B314 ช้ัน 3  
ส ำนักคอมพิวเตอร์  
อำคำรวิทยบริกำร B 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

- 

  โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
ประจ ำปีงบประมำณ 
2561 เรื่อง กำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพท ำงำนตำม
พันธกิจของส ำนัก
คอมพิวเตอร์ด้วย ISO  

24-26  กรกฎำคม  
2561 

ส ำนักคอมพิวเตอร์ 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 
และวิชช่ิง ทรี รีสอร์ท  
อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

3,337.56 

  โครงกำรพัฒนำสมรรถนะ
ผู้ปฏิบัติงำนต ำแหน่ง
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
หัวข้อ กำรน ำ Big Data 
Analytics & Machine 
Learning มำประยุกต์ใน
กำรพัฒนำมหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม 

24  สิงหำคม  2561 ห้อง B412 ช้ัน 4  
ส ำนักคอมพิวเตอร์  
อำคำรวิทยบริกำร B 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

- 

38 
 
 
 
 
 
 

นำงสำวจิรำยุ  
โทขันธ ์
พนักงำน
คอมพิวเตอร ์

กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ 
“ภำษำอังกฤษง่ำยนิ๊ด
เดียว หัวข้อ กำรใช้
ภำษำอังกฤษกับกำร
บริกำร” 

18  กรกฎำคม  
2561 

ห้อง B314 ช้ัน 3  
ส ำนักคอมพิวเตอร์  
อำคำรวิทยบริกำร B 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

- 

 โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
ประจ ำปีงบประมำณ 

24-26  กรกฎำคม  
2561 

ส ำนักคอมพิวเตอร์ 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

3,337.56 
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ที ่ ชื่อ - สกุล  
ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้และทักษะ

ในวิชาชีพ 
วัน/เดือน/ป ี สถานที ่

งบประมาณ
ที่ใช้ 

 2561 เรื่อง กำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพท ำงำนตำม
พันธกิจของส ำนัก
คอมพิวเตอร์ด้วย ISO  

และวิชช่ิง ทรี รีสอร์ท  
อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

 โครงกำรพัฒนำสมรรถนะ
ผู้ปฏิบัติงำนต ำแหน่ง
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
หัวข้อ กำรน ำ Big Data 
Analytics & Machine 
Learning มำประยุกต์ใน
กำรพัฒนำมหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม 

24  สิงหำคม  2561 ห้อง B412 ช้ัน 4  
ส ำนักคอมพิวเตอร์  
อำคำรวิทยบริกำร B 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

- 

 

10. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

 ส ำนักคอมพิวเตอร์  ได้ด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน วงรอบปีกำรศึกษำ 2560              
(1 สิงหำคม 2560 ถึง 31 กรกฎำคม 2561)  ตำมองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่ส ำนักคอมพิวเตอร์ก ำหนด และตัว
บ่งชี้ร่วมของมหำวิทยำลัยมหำสำรคำมก ำหนดให้  และรับกำรตรวจประเมินจำกคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน  เมื่อวันที่  22 สิงหำคม 2561 ได้ค่ำคะแนนเท่ำกับ 4.73  โดยมีคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน  ประกอบด้วย  

 1.  รองศำสตรำจำรย์พชรวิทย์  จันทร์ศิริสิร 

 2.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เชิงชำญ  จงสมชัย 

   3.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จิรัฎฐำ  ภูบุญอบ 
 

องค์ประกอบ/ตัวบง่ชี ้
ผลการประเมิน

ตนเอง 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

องค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้งานประจ าที่เป็นพันธกิจของหน่วยงานที่
สอดคล้องและ/หรือสนับสนุนการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  
คณะ และหลักสูตร 

 
 

ตัวบ่งชี้ 1.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำนโยบำยดำ้นเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

5 5 

ตัวบ่งชี ้1.2 ควำมพึงพอใจต่อบริกำรกำรใช้งำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์  2 2 

ตัวบ่งชี้ 1.3 ระดับควำมส ำเร็จกำรให้บริกำรระบบโทรศัพท์  5 5 
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องค์ประกอบ/ตัวบง่ชี ้
ผลการประเมิน

ตนเอง 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

ตัวบ่งชี้ 1.4 ระดับควำมส ำเร็จกำรพัฒนำหรือปรับปรุงระบบสำรสนเทศ  5 4 

ตัวบ่งชี้ 1.5 ระดับควำมส ำเร็จกำรพัฒนำนวตักรรมกำรเรียนรู้  5 5 
ตัวบ่งชี้ 1.6 กำรบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อมุ่งสู่มำตรฐำนสำกล  5 5 

องค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งชี้เชิงกลยุทธ์ หรือเอกลักษณ์ หรือจุดเน้นหรือ 
การส่งเสริมความโดดเด่นของหน่วยงานและ/หรือมหาวิทยาลัย 

 
 

ตัวบ่งชี้ 2.1 มีเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ที่เสถียรภำพและมุ่งสู่มำตรฐำนสำกล  5 5 
ตัวบ่งชี้ 2.2 ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศของนิสติ  5 5 

องค์ประกอบที่ 3 ตัวบ่งชี้ร่วม   
ตัวบ่งชีท้ี่ 3.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำแผนกลยุทธ์ 5 5 

ตัวบ่งชี้  3.2  ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนบรหิำร 
ควำมเสี่ยง 

5 
5 

ตัวบ่งชี้  3.3  ระดับควำมส ำเร็จของกำรบริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำล 5 5 
ตัวบ่งชี้  3.4  ระดับควำมส ำเร็จของกำรค้นหำแนวปฏิบตัิที่ดี 5 5 

ตัวบ่งชี้  3.5  ระดับควำมส ำเร็จของกำรก ำกับติดตำมกำรบริหำรและพัฒนำ
บุคลำกร 

5 5 

ตัวบ่งชี้  3.6  ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน 

5 5 

ตัวบ่งชีท้ี่  3.7  ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑค์ุณภำพ
กำรศึกษำเพื่อกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ  (Education Criteria for 
Performance Excellence : EdPEx) 

5 5 

คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี ้จ ำนวน 15 ตัวบ่งชี ้ 4.80 4.73 
 
 

สรุปเปรียบเทียบผลการประเมนิประกันคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2558-2560 
 

รอบปีการศึกษา จ านวนตัวบ่งชี้ ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินของคณะกรรมการ 

2558 14 3.00 3.24 
2559 20 4.90 4.78 

2560 15 4.73 4.80 
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11. ค ารับรองการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 ส ำนักคอมพิวเตอร์ ได้ด ำเนินงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 กับมหำวิทยำลัย  จ ำนวน 16 ตัวชี้วัด โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน สรุปผลประเมินกำรด ำเนินงำน
ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรฯ ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด น้ าหนัก 

ผลประเมินตนเอง ผลประเมินคณะกรรมการ 

ผลการ
ด าเนิน 
งาน 

 
คะแนน 

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 

ผลการ
ด าเนิน 
งาน 

 
คะแนน 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

1) ส่วนที่ 1 ภารกิจที่ถูกมอบหมาย  (ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย) 

1.1 ) ภารกิจที่ถูกมอบหมาย (ย.4 เป้าประสงค์ 4.2) นิสิตและบุคลากรมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
1.1.1) ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำนิสิต 
(ป.ตรี) ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถดำ้น
เทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT Exit-Exam)  
(มมส 1.2.4) 

5.00 5 5.0000 0.2500 5 5.0000 0.2500 

1.2.1) ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำข้อมูล
ตำมมำตรฐำนข้อมลูกลำงอุดมศึกษำ (สกอ.) 
(มมส 5.2.1) 
 
 

5.00 5 5.0000 0.2500 5 5.0000 0.2500 

2) ส่วนที่ 2 ภารกิจหลักหน่วยงาน 
2.1 ) ยุทธศาสตร์ที่ 5 เป้าประสงค์ 5.1) มีเคร่ืองมือสนับสนนุการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทางไกล 
2.1.1) ระดับควำมส ำเร็จกำรให้บริกำร 
ด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

5.91 5 5.0000 0.2955 5 5.0000 0.2955 

2.2 ) ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป้าประสงค์ 2.1) โครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT มีประสิทธิภาพ บริการครอบคลุมทั่วทั้งมหาวิทยาลัย
และวิทยาเขต เป้าประสงค์ 2.2) เครือข่ายระบบโทรศัพท์ท่ีมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน (VOIP) 

2.2.1) ระดับควำมส ำเร็จกำรให้บริกำรระบบ
เครือข่ำยคอมพิวเตอร ์

5.91 5 5.0000 0.2955 5 5.0000 0.2955 

2.2.2) ระดับควำมส ำเร็จกำรให้บริกำรระบบ
โทรศัพท ์

5.91 5 5.0000 0.2955 5 5.0000 0.2955 

2.3 ) ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป้าประสงค์ 4.1) มีนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

2.3.1) ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำ
นวัตกรรมกำรเรียนรู ้

5.91 5 5.0000 0.2955 5 5.0000 0.2955 

2.4 ) ยุทธศาสตร์ที่ 6  เป้าประสงค์  6.1) มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล เป้าประสงค์   
6.2) มีคุณภาพตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน 
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ยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด น้ าหนัก 

ผลประเมินตนเอง ผลประเมินคณะกรรมการ 

ผลการ
ด าเนิน 
งาน 

 
คะแนน 

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 

ผลการ
ด าเนิน 
งาน 

 
คะแนน 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

2.4.1) ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนปฏิบัตริำชกำร* (มหำวิทยำลัย+
คณะ) (มมส 5.1.1) 

5.91 5 5.0000 0.2955 8 5.0000 0.2955 

2.4.2) ระดับคุณภำพของผลสัมฤทธ์ิของกำร
ประเมินประกันคณุภำพภำยในไมต่่ ำกว่ำ4.00 
(คณะ/หน่วยงำน) (มมส 5.1.2) 

5.91 4.73 5.0000 0.2955 4.86 5.0000 0.2955 

2.4.3) ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำแผน
เพิ่มรำยไดล้ดรำยจ่ำย* (มหำวิทยำลัย+คณะ/
หน่วยงำน) (มมส 5.3.1) 

5.91 6 5.0000 0.2955 6 5.0000 0.2955 

2.4.4) ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำระบบ
กำรจัดกำรศึกษำนำนำชำติ  และมีโครงสร้ำง
พื้นฐำนท่ีเอื้อต่อกำรศึกษำนำนำชำติ* 
(มหำวิทยำลัย+คณะ) (มมส 6.2.1) 

5.91 4 4.0000 0.2955 5 5.0000 0.2955 

2.4.5) (คณะ-หน่วยงำน) จ ำนวนโครงกำรหรือ
กิจกรรมทีส่่งเสริมหำวิทยำลัยสีเขยีว 

5.91 4 5.0000 0.2955 4 5.0000 0.2955 

2.4.6) (มหำวิทยำลัย/คณะ-หน่วยงำน) ระดับ
ควำมส ำเร็จของกำรประหยดัพลังงำนไฟฟ้ำ 

5.90 5 5.0000 0.2950 5 5.0000 0.2950 

2.4.7) ร้อยละของบุคลำกรที่เข้ำรว่มโครงกำร
ท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

5.91 100 5.0000 0.2955 100 5.0000 0.2955 

3) ส่วนที่ 3 ภารกิจรับผิดชอบร่วม (ตัวชี้วัดผลร่วม) 
6.1 ) มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับในการจัดอันดับ หรือการประเมินคุณภาพในระดับสากล 
6.1.1) (มหำวิทยำลัย/คณะ-หน่วยงำน) 
มหำวิทยำลยัไดร้ับกำรจัดอันดับคณุภำพและ
มำตรฐำนกำรศึกษำ 

5.0000 n/a 1.0000 0.2500 5 5.0000 0.2500 

4) ส่วนที่ 4 ความโดดเด่นของหน่วยงาน/งานเชิงรุก/งานแก้ปัญหา (ต้องไม่ซ้ ากับภาระงานหลัก) 

4.1 ) ยุทธฯ 4 เป้าประสงค์ 4.2) นิสิตและบุคลากรมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และยุทธฯ 1 
เป้าประสงค์ 1.1) ผู้รับบริการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และมีประสิทธภิาพ 

4.1.1) ระดับควำมส ำเร็จในกำรพฒันำ
นวัตกรรมบริกำรศูนย์สอบส ำนักคอมพิวเตอร์  
(Walk-in testing center) 

10 6 5.0000 0.5000 6 5.0000 0.5000 

4.1.2) ระดับควำมส ำเร็จกำรส่งเสริม
ภำพลักษณส์ ำนักคอมพิวเตอร์ (Brand) 

10 7 5.0000 0.5000 7 5.0000 0.5000 

รวมทั้งสิ้น  16  ตัวชี้วัด 100 4.7409 5.0000 
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สรุปเปรียบเทียบผลการประเมินค ารับรองการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 

 

ปีงบประมาณ จ านวนตัวชี้วัด คะแนนถ่วงน้ าหนัก ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ 

2559 16 4.9673 ดีมำก 
2560 26 4.6850 ดีมำก 

2561 16 5.0000 ดีเลิศ 
 

12. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
 ส ำนักคอมพิวเตอร์ ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในส ำนัก
คอมพิวเตอร์ ประจ ำปี 2561 โดยน ำผลกำรประเมินกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยในของส ำนัก
คอมพิวเตอร์ ประจ ำปี 2560 มีประเด็นควำมเสี่ยงคงเหลือจ ำนวน 2 ประเด็น และได้น ำมำติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงที่ก ำหนดไว้ ในปีงบประมำณ 2561 และได้ทบทวน วิเครำะห์เพื่อก ำหนด
ประเด็นควำมเสี่ยง และประเมินปัจจัยเสี่ยงกำรด ำเนินงำนตำมกรอบที่มหำวิทยำลัยก ำหนด โดยได้วิเครำะห์และ
ก ำหนดประเด็นควำมเสี่ยงจำกยุทธศำสตร์และพันธกิจหลักของส ำนักฯ จ ำนวน 9 ประเด็น พร้อมได้จัดท ำแผน
ด ำเนินงำนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน ส ำนักคอมพิวเตอร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  เพื่อใช้เป็น
กรอบในกำรด ำเนินงำนของส ำนักฯ ประกอบด้วย  
 1. รำยงำนสภำพแวดล้อมกำรบริหำรงำนหน่วยงำน (แบบ ERM-1) 
 2. รำยงำนกำรวิเครำะห์ ประเมินควำมเสี่ยง (แบบ ERM-2) 
 3. แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง  (แบบ ERM-3) 
 4. กำรติดตำมผลกำรจัดกำรควำมเสี่ยงตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง (แบบ ERM-4) 
 5. รำยงำนควำมก้ำวหนำ้ในกำรด ำเนินกำรตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง (แบบ ERM-5) 
 6. รำยงำนผลกำรประเมนิองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน  แบบ ปย.1 
 7. รำยงำนกำรประเมินผลและกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน  แบบ ปย.2 
    ที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักคอมพิวเตอร์ คร้ังที่ 2/2561 เม่ือวันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2561  มีมติ
ให้น ำประเด็นควำมเสี่ยงระดับสูงและระดับสูงมำก ทั้งสิ้น จ ำนวน 2 ประเด็น ซึ่งเป็นประเด็นที่มีควำมเสี่ยงระดับสงู
มำกทั้งสองประเด็นมำก ำหนดแผนกำรควบคุมควำมเสี่ยง ซึ่งส ำนักฯ ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนฯ เพื่อเป็นกรอบใน
กำรด ำเนินงำน และได้ด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยง ณ รอบ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่  1 ตุลำคม 2561 ถึงวันที่ 30 
กันยำยน 2561 ยังมีควำมเสี่ยงที่เหลืออยู่และต้องน ำไปด ำเนินกำรจัดท ำแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นควำมเสี่ยงระดับสูงมำก ทั้งสองประเด็น คือ 1) ไม่มีอุปกรณ์เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ
ส ำรอง 2) ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร (MIS) ไม่สำมำรถให้บริกำรได้  
 ผลกำรประเมินกำรบริหำรควำมเสี่ยงในกำรสอบทำนกำรประเมินกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุม
ภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยงของหน่วยงำน จำกคณะกรรมกำประเมินฯ เมื่อวันที่ 3 มกรำคม 2562 มีผลกำร
ประเมินอยู่ในระดับดี คะแนนควำมเสี่ยงที่ได้ เท่ำกับ 129 คะแนน (คะแนนเต็ม 357 คะแนน) คิ ดเป็นร้อยละ 
36.13 มีผลกำรด ำเนินงำนดีขึ้นกว่ำในปี 2560  
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13. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 โครงกำร/กิจกรรมด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ส ำนักคอมพิวเตอร์ด ำเนินกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561  จ ำนวนทั้งสิ้น  21  กิจกรรม 
 

ล าดับที ่ กิจกรรม/โครงการ วัน/เดือน/ป ี
สถานที่ด าเนินกิจกรรม/

โครงการ 

โครงการที่ส านักคอมพิวเตอร์จัดขึ้น 

1 งำนท ำบญุส ำนักคอมพิวเตอร์ ประจ ำปี 2560  
 

23 พฤศจิกำยน 2560 ลำนชั้น 3 ส ำนักคอมพิวเตอร์  
อำคำรวิทยบริกำร B 

2 งำนสืบสำนอนุรักษ์ประเพณีสงกรำนต์ ประจ ำปี 
2561 ส ำนักคอมพิวเตอร์ 

10  เมษำยน  2561 ลำนชั้น 3 ส ำนักคอมพิวเตอร์  
อำคำรวิทยบริกำรบ ี

3 งำนพิธลีงนำมถวำยพระพรสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
มหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร  เนื่องใน
โอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 66 พรรษำ 28 
กรกฎำคม  2561  

24  กรกฎำคม  2561 ชั้น 3 ส ำนักคอมพิวเตอร์ 
อำคำรวิทยบริกำรบี 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

4 งำนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ 
พระบรมรำชนิีนำถ ในรัชกำลที่ 9 เนื่องในโอกำส 
มหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 86 พรรษำ 12 
สิงหำคม  2561  

9  สิงหำคม  2561 ชั้น 3 ส ำนักคอมพิวเตอร์ และ
ท ำควำมสะอำด ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ ปลูกตน้ไม้ บริเวณรอบ
อำคำรวิทยบริกำรบี 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

โครงการ/กิจกรรมที่เข้าร่วมกบัมหาวิทยาลัยมหาสารคามและหน่วยงานอื่น 

1 ร่วมงำนกฐินสำมัคคีมหำวทิยำลยัมหำสำรคำม  
ประจ ำปี 2560  
 

20-21  ตุลำคม  2560 อำคำรพลศึกษำ และ 
ทอดถวำยวัดมหำผล  
ต ำบลท่ำขอนยำง  
อ ำเภอกันทรวิชัย  
จังหวัดมหำสำรคำม 

2 งำนพิธีถวำยสักกำระพระบรมรำชำนุสำวรีย์
พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  
เนื่องในวันปิยมหำรำช ประจ ำป ี2560  

23  ตุลำคม  2560 บริเวณพระบรมรำชำนสุำวรีย์
พระบำทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  
ศำลำกลำงจังหวัด
มหำสำรคำม 

3 งำนพิธวีำงพำนพุ่มดอกไม้สดแกพ่ระบำทสมเด็จ
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดลุยเดช เนื่องใน “วัน
พระบิดำแห่งฝนหลวง” เพื่อน้อมร ำลึกถึงพระมหำ
กรุณำธิคุณ  

14 พฤศจิกำยน 2560 หอประชุมจังหวัด
มหำสำรคำม  ศำลำกลำง
จังหวัดมหำสำรคำม 
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ล าดับที ่ กิจกรรม/โครงการ วัน/เดือน/ป ี
สถานที่ด าเนินกิจกรรม/

โครงการ 
4 โครงกำรประเพณีลงแขกเกี่ยวข้ำวเพื่อถวำยเป็น 

พระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จพระปรมินทร 
มหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร  

22 พฤศจิกำยน 2560 มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม  
เขตพื้นที่ในเมือง 

5 โครงกำรส่งเสริมกำรเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
สู่ ชุ ม ช น แ ล ะ ท ำ นุ บ ำ รุ ง พ ร ะ พุ ท ธ ศ ำ ส น ำ 
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม เนื่องในงำนนมัสกำร
พระบรมธำตุนำดูน  

24  กุมภำพันธ์ 2561 พระบรมธำตนุำดนู  
อ ำเภอนำดูน  
จังหวัดมหำสำรคำม 

6 งำนเฉลิมฉลอง 50 ปี มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
โดยร่วมจัดนิทรรศกำร และงำนบุญผะเหวดเทศน์
มหำชำติ ประจ ำปี 2561 และจัดตั้งโรงทำน   

วันที่ 26-27 มีนำคม  
2561 

อำคำรพลศึกษำ  
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

7 งำนพิธีถวำยรำชสักกำระเนื่องในวันที่ ระลึก
พระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว พระมหำ
เจษฎำรำชเจ้ ำ  และวันข้ ำรำชกำรพลเรือน 
ประจ ำปี 2561 

31  มีนำคม  2561 หอประชุมจังหวัด
มหำสำรคำม 

8 ง ำ น พิ ธี ถ ว ำ ย ร ำ ช สั ก ก ำ ร ะ วั น ที่ ร ะ ลึ ก
พระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช 
และวันที่ระลึกมหำจักรีบรมรำชวงศ์ 

6  เมษำยน  2561 หอประชุมจังหวัด
มหำสำรคำม 

9 งำนสืบสำนอนุรักษ์ประเพณีสงกรำนต์ของ
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  

10 เมษำยน  2561 บริเวณสวนป่ำดำ้นข้ำงอำคำร
บรมรำชกุมำร ี

10 งำนสมโภช สรงน้ ำ ปิดทอง และร ำถวำยพระพุทธ
กันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนำยก และแห่ดอกไม้บุญ
เดือน 5 ประจ ำปี 2561  

20 เมษำยน  2561 บริเวณหอพระพุทธกันทรวิชัย
อภิสมัยธรรมนำยก  
เขตพื้นที่ในเมือง 

11 งำนรัฐพิธีถวำยรำชสักกำระ วำงพวงมำลำเนื่องใน
วันคล้ำยวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช 
ประจ ำปี 2561 

25  เมษำยน  2561 หอประชุมจังหวัด
มหำสำรคำม 

12 เนื่องในวันวิสำขบูชำ ประจ ำปี 2561 โดยกำรฝึก
ปฏิบัติกำรนั่งสมำธิ กำรฟังพระธรรมศำสนำ และ
พิธีเวียนเทียนรอบหอพระพุทธกันทรวิชัยฯ   

28 พฤษภำคม  2561 คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

13 โครงกำรส่งเสริมกำรเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่
ชุมชนและท ำนบุ ำรุงพระพุทธศำสนำ มหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม เนื่องในวนัวิสำขบชูำ 
 
 

29  พฤษภำคม  2561 พุทธมณฑลอีสำน พระบรม
ธำตุนำดูน อ ำเภอ 
นำดนู จังหวัดมหำสำรคำม 
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ล าดับที ่ กิจกรรม/โครงการ วัน/เดือน/ป ี
สถานที่ด าเนินกิจกรรม/

โครงการ 
14 งำนพิธลีงนำมถวำยพระพรชัยมงคลสมเด็จ 

พระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำง
กูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 66 พรรษำ 

28  กรกฎำคม  2561 หอประชุมจังหวัด
มหำสำรคำม 

15 โครงกำร Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทร
เทพยวรำงกูร ในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 
66 พรรษำ 28 กรกฎำคม 2561 และเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์พระบรมรำชินีนำถ 
ในพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลย
เดช ในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 86 พรรษำ 
12 สิงหำคม 2561  

3 สิงหำคม  2561 หน้ำอำคำรบรมรำชกุมำรี 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

16 โครงกำรธรรมะสัญจร ตำมรอยบุญสักกำระพระ 9 
วัด ดินแดนแห่งภำคอีสำน เนื่องในโอกำสวัน
เข้ำพรรษำ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ประจ ำปี 
2561  

10 สิงหำคม  2561 จังหวัดยโสธร  
จังหวัดอ ำนำจเจริญ  
จังหวัดอุบลรำชธำน ี

17 งำนพิธวีำงพวงมำลำสักกำระ บวงสรวงพระเจริญ
รำชเดช (ทำ้วกวด) 

22  สิงหำคม  2561 บริเวณสวนสำธำรณะหนองข่ำ 
อ ำเภอเมือง จังหวัด
มหำสำรคำม 
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ส่วนที่ 3 
ประมวลภาพโครงการและกิจกรรม 

 

  
 

      
 

ผู้บริหารและบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์ร่วมงานกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

 
 

บุคลากรร่วมพิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
เนื่องในวันปิยมหาราช  เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม 
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บุคลากรร่วมงานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”  
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560  ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม 

 

  

   
 

บุคลากรร่วมประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว 
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560  ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมือง 
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ผู้บริหารและบุคลากร ท าบญุส านักคอมพิวเตอร์ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560   
ณ ลานชั้น 3 ส านักคอมพิวเตอร์ 

 

 

   
 

บุคลากรร่วมงานพิธีพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย วันที่ 2 มีนาคม 2561 
ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม 
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ผู้บริหารและบุคลากรร่วมงานเฉลิมฉลอง 50 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และงานบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ 
ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2561  ณ อาคารพลศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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ผู้บริหารและบุคลากรร่วมงานสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ วันที่ 10 เมษายน 2561   

ณ ลานชั้น 3 ส านักคอมพิวเตอร์ 
 

   
 

    
 

บุคลากรร่วมงานสมโภช สรงน้ า ปิดทอง และร าถวายพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก  
วันที่ 20 เมษายน 2561  ณ บริเวณหอพระกันทรวิชัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมือง 
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บุคลากรร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
วันที่ 25 เมษายน 2561  ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม 

 

   

    
 

   
 

บุคลากรร่วมงานเนื่องในวันวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2561 
ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และพุทธมณฑลอีสาน พระบรมธาตุนาดูน อ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 

 



94 
 

 

รายงานประจ าปี 2561 ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

COMPUTER CENTER ANNUAL REPORT 2018 

 

    
 

บุคลากรร่วมงานพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
วันที่ 28 กรกฎาคม 2561  ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม 

 

    
 

    
 

     
 

บุคลากรร่วมโครงการ Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 3 สิงหาคม 2561  
ณ บริเวณอาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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ผู้บริหารและบุคลากรจดังานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 
วันที่ 9 สิงหาคม 2561  ณ ส านักคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการ B 

 

 
 

บุคลากรเข้าร่วมโครงการธรรมะสัญจรตามรอยบุญสักการะพระ 9 วัด วันที่ 10 สิงหาคม 2561 
ณ จังหวัดยโสธร จังหวัดอ านาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี 
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บุคลากรร่วมงานพิธีวางพวงมาลาสักการะ บวงสรวงพระเจรญิราชเดช (ท้าวกวด) วันที่ 22 สิงหาคม 2561 

ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองข่า  จังหวัดมหาสารคาม 
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ภาคผนวก 



98 
 

 

รายงานประจ าปี 2561 ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

COMPUTER CENTER ANNUAL REPORT 2018 

รายชื่อบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
       
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นางสาวพัตชบูล  กิ่งพุ่ม 
หัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนกุำร 

(กศ.ม. (กำรบริหำรกำรศึกษำ)) 

   นางธิรดา  บุญโชตยิกุล 
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช ำนำญกำรพิเศษ  

กศ.ม. (กำรบริหำรกำรศึกษำ) 

 

นางลัดดา  ศรีเอ่ียม 
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป ช ำนำญกำร 

รป.ม. (นโยบำยสำธำรณะ) 

     นางสาวณภัทชา  ไชยสงิห ์
     นักวิชำกำรพัสดุ ปฏิบัตกิำร 
     ศศ.บ. (กำรจัดกำรทั่วไป) 

 

นางสาวอรวรรณ  ประกอบกิจ   
นักวิชำกำรเงินและบัญชี ปฏิบัตกิำร 

บช.บ. (กำรบัญชี) 

     นางสาวมนัสวรรณ  สอนสุภาพ 
      เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรงำนทั่วไป 

    บธ.บ. (กำรตลำด) 
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นางสาวจริญญา  ระดาไสย ์   
พนักงำนพัสด ุ

บธ.บ. (กำรบริหำรกำรเงิน) 

นางสาวเจนาจิรา  โสภิณ    
พนักงำนกำรเงินและบัญช ี

บช.บ. (บัญชีบัณฑิต) 

นายวิระ  เมฆวัน    
พนักงำนขับรถ 

มัธยมศึกษำตอนปลำย

 

นายรัตนเดช ชมภูนุช    
นักวิชำกำรคอมพวิเตอร์ ปฏบิัติกำร 

หัวหน้ำงำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 
วท.บ. (วิทยำกำรคอมพิวเตอร์) 

นายวงศวัฒน์  เทพาศักดิ ์
นักวิชำกำรคอมพวิเตอร์ ปฏบิัติกำร  

(ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรส ำนกัคอมพวิเตอร์) 
วท.บ.  (วิทยำกำรคอมพวิเตอร์) 
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นายชาญวิทย์ ภาแกด า   
นักวิชำกำรคอมพวิเตอร์ ปฏบิัติกำร 

กศ.ม. (เทคโนโลยีกำรศึกษำ) 

นายสุรเชษฐ์  ตัง้ทรัพย์สกุล 
นักวิชำกำรคอมพวิเตอร์ ปฏบิัติกำร 

บธ.บ. (คอมพวิเตอร์ธุรกิจ) 

นายวีระศักดิ์ ศรีวงยาง 
นักวิชำกำรคอมพวิเตอร์ ปฏบิัติกำร                                                    

วท.บ. (วิทยำกำรคอมพิวเตอร์)
 

 

นายดุลยเทพ  ภัทรโกศล 
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ช ำนำญกำรพิเศษ 

หัวหน้ำงำนนวัตกรรมกำรเรียนรู้ 
วท.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 

นางสาวนภธร  เลไธสง 
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 

ทล.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 
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นางสิรีวรรณ  ตติยรตัน์ 
นักวิชำกำรคอมพวิเตอร์ ช ำนำญกำรพิเศษ 

หัวหน้ำงำนพัฒนำศักยภำพด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 
วท.ม. (กำรจัดกำรระบบสำรสนเทศ) 

 

นายสิทธิ์  เอมด ี
นักวิชำกำรคอมพวิเตอร์ ปฏบิัติกำร 

นท.บ. (กำรจัดกำรสำรสนเทศ) 

 

นางสาวศิริรัตน์  จันไต ้
นักวิชำกำรคอมพวิเตอร์ 

บธ.บ. (คอมพวิเตอร์ธุรกิจ) 

นางสาวจิรายุ  โทขันธ์ 
พนักงำนคอมพิวเตอร์ 

วท.บ. (สื่อนฤมิต) 
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นายธนศาสตร ์ สดุจริง 
นักวิชำกำรคอมพวิเตอร์ ปฏบิัติกำร 
หัวหน้ำงำนพัฒนำระบบสำรสนเทศ 

วท.บ. (สื่อนฤมิต) 

นางสาวสุกัญญา สิตวัน   
นักวิชำกำรคอมพวิเตอร์ ปฏบิัติกำร 

วท.บ. (วิทยำกำรคอมพิวเตอร์) 

 

นางสาวบณัฑิตา  อวิโรธน ์
นักวิชำกำรคอมพวิเตอร์ ปฏบิัติกำร 

วท.บ. (วิทยำกำรคอมพิวเตอร์) 

นายปิยะพงษ ์ มูลศรแีก้ว 
นักวิชำกำรคอมพวิเตอร์ ปฏบิัติกำร 

วท.บ. (วิทยำกำรคอมพิวเตอร์) 

 

นายนพนัย  เนื่องอุดม 
นักวิชำกำรคอมพวิเตอร์ ปฏบิัติกำร 

วท.บ. (วิทยำกำรคอมพิวเตอร์) 
 

นายพีชณัฐ  ชาติเสริมศักดิ์ 
นักวิชำกำรคอมพวิเตอร์ 

วท.บ. (วิทยำกำรคอมพิวเตอร์) 
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นายวิทยา ชื่นชม  
นักวิชำกำรคอมพวิเตอร์ ปฏบิัติกำร 

หัวหน้ำงำนบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
บธ.บ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ) 

นายสหัสธรรม  แสนแก้ว 
นักวิชำกำรคอมพวิเตอร์ ปฏบิัติกำร 

ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษำ) 

 

นายสุเทพ  อรัญมติร   
นักวิชำกำรคอมพวิเตอร์ 

บธ.บ. (คอมพวิเตอร์ธุรกิจ) 

นายจตุพล  ไชยโสดา  
นักวิชำกำรคอมพวิเตอร์ 

วท.บ. (เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร) 
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นายรัชพงษ์ ทะลาส ี
นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ ปฏบิัติกำร 

หัวหน้ำงำนถ่ำยทอดสัญญำณและประชมุทำงไกล 
กศ.ม. (เทคโนโลยีกำรศึกษำ) 

นายกรธวัฒน์  มณีชม 
นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ 

กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสำรกำรศึกษำ) 

 

นายสุรจิต  ธรรมจักร ์
นักวิชำกำรคอมพวิเตอร์ ปฏบิัติกำร 
หัวหน้ำงำนซ่อมบ ำรุงคอมพิวเตอร์ 

คบ.(คอมพิวเตอร์ศึกษำ) 

นายรัชพงษ์ ทะลาส ี
นายเรืองศักดิ์  แสงยศ    
นักวิชำกำรคอมพวิเตอร์ 

บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

นายจรินทร์เดช  จ ารัสภูม ิ
พนักงำนคอมพิวเตอร ์

ปวส. (คอมพวิเตอร์ธุรกิจ) 
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นายไพฑูรณ์  ศรีพลลา   
นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ ช ำนำญกำร 

หัวหน้ำงำนระบบโทรศัพท ์
ค.บ. (อุตสำหกรรมศิลป์) 

 

นายสถาพร  ไชยปัญหา   
นักวิชำกำรคอมพวิเตอร์ ปฏบิัติกำร 

บธ.บ. (คอมพวิเตอร์ธุรกิจ) 

 

นายบุญฤทธิ์  สุขข ี   
นักวิชำกำรคอมพวิเตอร์ 
วท.บ. (อิเล็กทรอนิกส์) 

นายศุภชยั  มาฤทธิ ์   
ช่ำงเทคนิค 

วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสำหกรรม) 

 

นายเอกชัย  นาทันรีบ 
ช่ำงเทคนิค 

ปวส. (ไฟฟ้ำก ำลัง) 
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คณะผู้จัดท า 
 
ที่ปรึกษา 
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ฉัตรเกล้ำ  เจริญผล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ 
 นำยพฤฒ   ธนรัช       รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร 
            ผู้ช่วยศำสตรำจำรยพ์นิดำ  ทรงรัมย์        รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
 นำงสำวมนันยำ  นิ่มพิศำล  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
 นำงสำวพัตชบูล  กิ่งพุ่ม    หัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนุกำร 
  
แหล่งข้อมูล 
 บุคลำกรส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
 
รวบรวม/ วิเคราะห์ข้อมูล 
 นำงธิรดำ  บุญโชติยกุล    นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช ำนำญกำรพิเศษ 
 
รูปแบบ 
 นำงสำวศิริรัตน์  จันไต้    นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
 
ออกแบบปก 
 นำยสิทธิ์   เอมดี      นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติกำร 
 
ปีท่ีพิมพ์ 
 กรกฎำคม 2562 
 

  






