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สารบัญ



 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสร้างสรรค์สู่ Smart University

ส านักคอมพิวเตอร์เป็นผู้น าด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนมหาวิทยาลัยให้เป็น Smart University

1.  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล   

2.  พัฒนาระบบสารสนเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพตามพันธกิจมหาวิทยาลัย  

3.  บริการเทคโนโลยีดิทิจัลเพ่ือสนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัย   

4.  พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   

Efficient Services            :  บริการท่ีมีประสิทธิภาพ

Job Achievement Focus  :  มุ่งสัมฤทธ์ิของงาน

 Expertise                       :  มืออาชีพ

วิสัยทัศน์

แผนปฏิบัติราชการส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

พันธกิจ

ปรัชญา

สมรรถนะหลัก
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SMART

S : service mind  (บริการท่ีดี)

M :  moral and ethics  (ธรรมาภิบาลและจริยธรรม)

A :  achievement  (มุ่งความส าเร็จ)

R :   responsibility  (ความรับผิดชอบ)

T :   team work  (การท างานเป็นทีม)

1.  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย

2.  พัฒนาระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลกลางให้เช่ือมโยงและใช้งานร่วมกันได้

3.  พัฒนานิสิตและบุคลากรให้พร้อมส าหรับยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

4.  บริการเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสนับสนุน การเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ 

5.  พัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

 

1) ร้อยละความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

2) ร้อยละของโครงการ/ กิจกรรมตามแผนฯ ท่ีมีการด าเนินงานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ยุทธศาสตร์

ค่านิยมองค์กร

ตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
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ผลิตบัณฑิตตรงกับความ
ต้องการของสังคมโลก

บริหารองค์กร
เพื่อความเป็น

มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
อีสาน ให้มีความโดดเด่น

ระดับนานาชาติ

ให้บริการวิชาการเพื่อ
ตอบสนองความต้องการ

ภาคอุตสาหกรรม และภาค
ประชาสังคม

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์
ส านักคอมพิวแตอร์

สร้างงานวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อความเป็น
เลิศในระดับนานาชาติ

แสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ส านักคอมพิวเตอร์

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ

และปลอดภัย

พัฒนาระบบสารสนเทศและ
ระบบฐานข้อมูลกลางให้

เชื่อมโยงและใช้งานร่วมกันได้

1.1 ระบบเครือข่าย MSU-Net มี
เสถียรภาพและปลอดภัยในการใช้งาน   
ตามมาตรฐานสากล                            
1.2 โครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายมี
ประสิทธิภาพ บริการครอบคลุมท้ัง
มหาวิทยาลัย รองรับรูปแบบการให้บริการ
Internet of Things (IoT) และสนับสนุน
การบริหารจัดการแบบ Software-defined 
Network (SDN)                              
1.3 การบริหารจัดการทรัพยากรและ
ให้บริการเครื่องแม่ข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1 เพิ่มศักยภาพความรู้และทักษะ 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับนิสิต 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม             
3.2 เพิ่มศักยภาพความรู้และทักษะ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับบุคลากร 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                       
3.3 เพิ่มประสิทธิภาพด้านการสือ่สาร
ภายในและภายนอกส านักคอมพิวเตอร์
3.4 เป้าประสงค์ การบริการวิชาการ
เทคโนโลยีดิจิทัล(หลักสตูรระยะสั้น)

เป้าประสงค์
ส านักคอมพิวเตอร์

พัฒนานิสิตและบุคลากรให้
พร้อมส าหรับยุคเศรษฐกิจและ

สังคมดิจิทัล 

บริการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุน การ
เรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ 
ศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ

4.1 พัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้
4.2 บริการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม และ
การบริหารจัดการ                                         
4.3 บริการห้องคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอน การสอบ การฝึกอบรม และการสืบค้นข้อมูล                                           
4.4 บริการห้องจัดการเรียนการสอนและสอบ
วิทยานิพนธ์ออนไลน์ (Smart Classroom)
4.5 บริการประชุมออนไลน์เพ่ือสนับสนุนการเรียนการ
สอนและบริหารจัดการ                                    
4.6 บริการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ให้แก่นิสิต บุคลากร 
หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย และสนับสนุน
เครื่องมือในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม

พัฒนาการบริหารจัดการ
ภายในองค์กรตามหลัก    

ธรรมาภิบาล 

2.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง
ให้สามารถเช่ือมโยงและใช้งาน
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.2 พัฒนาระบบสารสนเทศ   
เพื่อสนับสนุนพันธกิจหลักของ
หน่วยงานและมหาวิทยาลัย    
2.3 ระบบสารสนเทศ
มีเสถียรภาพปลอดภัยน่าเช่ือถือ

5.1 เพิ่มศักยภาพ
การบริหารจัดการ
องค์กรที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล
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Strategic  map  ส านักคอมพิวเตอร์

ส านักคอมพิวเตอร์เป็นผู้น าด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยให้เป็น Smart University

ประสิทธิผล

คุณภาพบริการ

ประสิทธิภาพ

พัฒนาองค์กร
ระบบบริหารจัดการ การบริหารความเสี่ยง

องค์กรแห่งการเรียนรู้

พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ บริการเทคโนโลยีดิจิทัล

ระบบโทรศัพท์

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

พัฒนาระบบสารสนเทศซ่อมบ ารุง

ความครอบคลุม ความรวดเร็วถูกต้อง มั่นคง ปลอดภัย 
เชื่อถือได้

ความพึงพอใจ

โครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลครอบคลุม
และมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

บุคลากร ฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงสร้างองค์กร วัฒนธรรมขององค์กร

บริการประชุมออนไลน์ บริการห้อง
คอมพิวเตอร์

บริการห้องจัดการเรียนการสอน
และสอบออนไลน์

ระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล
มีความเชื่อมโยงและใช้งานร่วมกันได้

นิสิตและบุคลากรพร้อมส าหรับ
ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

บริการเทคโนโลยีดิจิทัล
สนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัย
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย

เป้าประสงค์/ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/
ปี 2564 (ล้านบาท) ผู้รับผิดชอบ

1.1.1) ร้อยละเวลาของระบบเครือข่ายหลัก MSU-Net มีความ ร้อยละ 99.1 1) บริการระบบเครือข่าย MSU-Net และด าเนินงาน  - ผช. ผอ.ฝ่ายโครงสร้างพ้ืนฐานฯ

ต่อเน่ืองในการให้บริการ (Service Level Agreements : SLA) ตามกฎหมาย หรือข้อก าหนดมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง  - งานโครงสร้างพ้ืนฐานและ

1.1.2)  ร้อยละการจัดเก็บข้อมูลการจราจรยืนยันตัวตนตาม ร้อยละ 100 2) โครงการปรับปรุงมาตรฐานศูนย์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย

กฎหมายหรือข้อก าหนดมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง (MSU Data center)

1.1.3) ร้อยละการปรับปรุงมาตรฐานศูนย์คอมพิวเตอร์ ร้อยละ 60

(MSU Data Center)

1.2.1) ร้อยละการปรับปรุงสายสัญญาณ Fiber Optic เช่ือมต่อ ร้อยละ60 ของ 1) โครงการปรับปรุงสายสัญญาณ Fiber Optic ให้เช่ือมต่อระหว่าง  - ผช. ผอ.ฝ่ายโครงสร้างพ้ืนฐานฯ

ระหว่างอาคารและห้องปฏิบัติการเครือข่าย ขอบเขตการเช่ือมต่อ อาคารและห้องปฏิบัติการเครือข่าย  - งานโครงสร้างพ้ืนฐานและ

1.2.2) ร้อยละการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบโทรศัพท์ VoIP ร้อยละ 30 2) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบโทรศัพท์ VoIP ระบบเครือข่าย

รองรับทุกหน่วยงาน

1.2.3) ร้อยละระบบเครือข่าย MSU Wi-Fi สามารถให้บริการ ร้อยละ 30 3) โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย MSU-Net ให้รองรับการให้บริการ

ได้ครอบคลุมทุกห้องในอาคาร-คณะ-หน่วยงาน IoT และรองรับการบริหารจัดการแบบ SDN

1.2.4) ร้อยละความพึงพอใจผู้ใช้บริการ MSU-Net ร้อยละ 40

เป้าประสงค์ 1.2) โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเครือข่ายมีประสิทธิภาพ บริการครอบคลุมท้ังมหาวิทยาลัย รองรับรูปแบบการให้บริการ Internet of Things (IoT) และสนับสนุนการบริหารจัดการแบบ

 Software-defined Network (SDN)

แผนปฏิบัติราชการส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เป้าประสงค์ 1.1) ระบบเครือข่าย MSU-Net มีเสถียรภาพและปลอดภัยในการใช้งานตามมาตรฐานสากล

แผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักคอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลัยมหาสารคาม หนา้ที ่5 / 14



เป้าประสงค์/ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/
ปี 2564 (ล้านบาท) ผู้รับผิดชอบ

1.3.1) ร้อยละเคร่ืองแม่ข่ายบริการแบบ VM สามารถให้บริการได้ ร้อยละ 95 1) โครงการศึกษา วิเคราะห์ สถิติ และประเมินติดตาม การใช้  - ผช. ผอ.ฝ่ายโครงสร้างพ้ืนฐานฯ

อย่างต่อเน่ือง ทรัพยากรเคร่ืองแม่ข่าย  - งานโครงสร้างพ้ืนฐานและ

1.3.2) ร้อยละเคร่ืองแม่ข่ายแบบ VM ท่ีให้บริการใช้ทรัพยากร ร้อยละ 65 2) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพเคร่ืองแม่ข่ายให้สามารถรองรับการใช้ ระบบเครือข่าย

ท่ีได้รับการจัดสรรอย่างเต็มประสิทธิภาพ ของทรัพยากร ทรัพยากรท่ีเพ่ิมข้ึนได้

ท่ีถูกใช้งาน 3) ประเมินผู้ขอใช้บริการเคร่ืองแม่ข่ายและน าผลจากการประเมิน

มาพัฒนาปรับปรุงให้ดีข้ึน

14.246

   

เป้าประสงค์ 1.3) การบริหารจัดการทรัพยากรและให้บริการเคร่ืองแม่ข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

รวมประมาณการงบประมาณ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 (ล้านบาท)  

แผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักคอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลัยมหาสารคาม หนา้ที ่6 / 14



ยุทธศาสตร์ท่ี 2  พัฒนาระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลกลางให้เช่ือมโยงและใช้งานร่วมกันได้

เป้าประสงค์/ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/
ปี 2564 (ล้านบาท) ผู้รับผิดชอบ

2.1.1) ระดับความส าเร็จการพัฒนาระบบข้อมูลท่ีสามารถเช่ือมโยง ระดับ 5 1) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางมหาวิทยาลัย  - ผช. ผอ. ฝ่ายพัฒนาระบบดิจิทัลฯ

เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลางได้ 2) โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่  - งานพัฒนาดิจิทัลและถ่ายเทคโนโลยี

(Big Data)

3) โครงการปรับปรุงคุณภาพข้อมูล/สารสนเทศ

2.2.1) จ านวนระบบสารสนเทศท่ีน าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 2 ระบบ 1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศตามนโยบายมหาวิทยาลัย  - ผช. ผอ. ฝ่ายพัฒนาระบบดิจิทัลฯ

(นับระบบใหม่) มหาสารคาม  - งานพัฒนาดิจิทัลและถ่ายทอดโนโลยี

2.2.2) จ านวนระบบสารสนเทศท่ีได้รับการปรับปรุงเพ่ือเพ่ิม 2 ระบบ 2) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศตามพันธกิจของ

ประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2.3.1) ร้อยละของการแก้ไขช่องโหว่ท่ีตรวจพบระบบสารสนเทศ ร้อยละ 50 1) โครงการพัฒนาความรู้ด้านการรักษาความปลอดภัยของ  - ผช. ผอ. ฝ่ายพัฒนาระบบดิจิทัลฯ

การพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีเสถียรภาพปลอดภัยน่าเช่ือถือ  - งานพัฒนาดิจิทัลและถ่ายทอดโนโลยี

2) ก ากับ ติดตามแก้ไขช่องโหว่และภัยคุกคามของระบบ  - งานโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ

เครือข่าย

 

1.072รวมประมาณการงบประมาณ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 (ล้านบาท)  

เป้าประสงค์  2.3) ระบบสารสนเทศมีเสถียรภาพปลอดภัยน่าเช่ือถือ

เป้าประสงค์ 2.1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางให้สามารถเช่ือมโยงและใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์  2.2) พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนพันธกิจหลักของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย

แผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักคอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลัยมหาสารคาม หนา้ที ่7 / 14



เป้าประสงค์/ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/
ปี 2564 (ล้านบาท) ผู้รับผิดชอบ

3.1.1) ระดับความส าเร็จการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับ 5 1) โครงการพัฒนานิสิตให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  - ผช. ผอ. ฝ่ายพัฒนาระบบดิจิทัลฯ

ส าหรับนิสิต (IT Exit Exam)  -  งานพัฒนาดิจิทัลและถ่ายทอดโนโลยี

2) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับนิสิต

3) โครงการพัฒนาหลักสูตรทักษะความเข้าใจและ  

ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ส าหรับนิสิต มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม

3.2.1) ระดับความส าเร็จการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับ 5 1) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับบุคลากร  - ผช. ผอ. ฝ่ายพัฒนาระบบดิจิทัลฯ

ส าหรับบุคลากร 2) โครงการพัฒนาหลักสูตรทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล   -  งานพัฒนาดิจิทัลและถ่ายทอดโนโลยี

(Digital Literacy) ส าหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

3.3.1)  ระดับความส าเร็จในการผลิตส่ือเพ่ือส่ือสารภายในและ  ระดับ 5 1) โครงการผลิตส่ือดิจิทัลเพ่ือการประชาสัมพันธ์และส่งเสริม  - ผช. ผอ. ฝ่ายพัฒนาระบบดิจิทัลฯ

ภายนอกส านักคอมพิวเตอร์ ภาพลักษณ์องค์กร   -  งานพัฒนาดิจิทัลและถ่ายทอดโนโลยี

3.3.2)  ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ข ระดับ 5 2) โครงการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

องมหาวิทยาลัย 3) โครงการพัฒนารูปแบบ (Theme) เว็บไซต์มหาวิทยาลัย

มหาสารคามให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

.240

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนานิสิตและบุคลากรให้พร้อมส าหรับยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

    

เป้าประสงค์ 3.1) เพ่ิมศักยภาพความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รวมประมาณการงบประมาณ ยุทธศาสตร์ท่ี 3 (ล้านบาท)  

เป้าประสงค์ 3.2)  เพ่ิมศักยภาพความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เป้าประสงค์ 3.3)  เพ่ิมประสิทธิภาพด้านการส่ือสารภายในและภายนอกส านักคอมพิวเตอร์

แผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักคอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลัยมหาสารคาม หนา้ที ่8 / 14



ยุทธศาสตร์ท่ี 4  บริการเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ 

เป้าประสงค์/ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/

ปี 2564 (ล้านบาท) ผู้รับผิดชอบ

4.1.1) ระดับความส าเร็จการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล ระดับ 5 1) โครงการพัฒนาระบบอีเลิร์นน่ิง Google Classroom  - ผช. ผอ. ฝ่ายพัฒนาดิจิทัลเลิร์น์น่ิงฯ

2) โครงการผลิตส่ือ MOOC เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  - งานบริการเทคโนโลยีดิจิทัล

3) โครงการผลิตส่ือหนังสือ E-book

4) โครงการประเมินและน าผลจากการประเมินมาพัฒนาปรับปรุง 

ให้ดีข้ึน

 5) โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ E-book

6) โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้และเทคโนโลยีสนับสนุน

การเรียนรู้ตลอดชีวิต (MOOC)

4.2.1) ระดับความส าเร็จการบริการเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับ 5 1) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิ  - ผช. ผอ. ฝ่ายพัฒนาดิจิทัลเลิร์น์น่ิงฯ

2) โครงการประเมินและน าผลจากการประเมินมาพัฒนาปรับปรุง  - งานบริการเทคโนโลยีดิจิทัล

ให้ดีข้ึน

3) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล

4) โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล

เป้าประสงค์ 4.1) พัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ 

เป้าประสงค์ 4.2) บริการเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ

แผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักคอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลัยมหาสารคาม หนา้ที ่9 / 14



เป้าประสงค์/ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/

ปี 2564 (ล้านบาท) ผู้รับผิดชอบ

4.3.1) ระดับความส าเร็จของการบริการห้องคอมพิวเตอร์ ระดับ 5 1) โครงการจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทดแทนเคร่ืองเดิมท่ีช ารุดและ   - ผช. ผอ. ฝ่ายพัฒนาดิจิทัลเลิร์น์น่ิงฯ

เส่ือมสภาพ  - งานบริการเทคโนโลยีดิจิทัล

2) โครงการตรวจสอบปรับปรุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีให้บริการ

3) โครงการพัฒนาระบบการให้บริการห้องคอมพิวเตอร์ด้วย

เทคโนโลยีดิจิทัล

4) โครงการประเมินและน าผลจากการประเมินมาพัฒนาปรับปรุง

ให้ดีข้ึน

5) โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การให้บริการห้องบริการ

คอมพิวเตอร์อัจฉริยะ

4.4.1) ระดับความส าเร็จการให้บริการห้องจัดการเรียนการสอน ระดับ 5 1) โครงการปรับปรุงห้องเป็นห้องบริการจัดการเรียนการสอน   - ผช. ผอ. ฝ่ายพัฒนาดิจิทัลเลิร์น์น่ิงฯ

และสอบวิทยานิพนธ์ออนไลน์ และสอบวิทยานิพนธ์ออนไลน์  - งานบริการเทคโนโลยีดิจิทัล

2) จัดท าแนวปฏิบัติการใช้ห้องบริการจัดการเรียนการสอน

และสอบวิทยานิพนธ์ออนไลน์

3) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการห้องบริการจัดการเรียน  

การสอนและสอบวิทยานิพนธ์ออนไลน์ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  

4) โครงการประเมินและน าผลจากการประเมินมาพัฒนาปรับปรุง  
ให้ดีข้ึน

5) ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การให้บริการห้องจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ (Smart Classroom)

เป้าประสงค์  4.3) บริการห้องคอมพิวเตอร์ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม และการสืบค้นข้อมูล

เป้าประสงค์  4.4) บริการห้องจัดการเรียนการสอนและสอบวิทยานิพนธ์ออนไลน์ (Smart Classroom)
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เป้าประสงค์/ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/
ปี 2564 (ล้านบาท) ผู้รับผิดชอบ

4.5.1) ระดับความส าเร็จการให้บริการประชุมออนไลน์ ระดับ 5 1) จัดท าและปรับปรุงแนวปฏิบัติการให้บริการประชุมออนไลน์   - ผช. ผอ. ฝ่ายพัฒนาดิจิทัลเลิร์น์น่ิงฯ

2) พัฒนาระบบบริหารจัดการการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  - งานบริการเทคโนโลยีดิจิทัล

(Webex)

3) ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การให้บริการประชุมออนไลน์

4) โครงการประเมินและน าผลจากการประเมินมาพัฒนาปรับปรุง

ให้ดีข้ึน

4.6.1) ระดับความส าเร็จการให้บริการซ่อมคอมพิวเตอร์ ระดับ 5 1) บริการตรวจสอบ ซ่อม บ ารุงรักษา  ติดต้ังโปรแกรม  - ผช. ผอ.ฝ่ายโครงสร้างพ้ืนฐานฯ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ส าหรับนิสิต บุคลากร หน่วยงาน  - งานโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เครือข่าย

2) บริการเตรียมและติดต้ังเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

เพ่ือสนับสนุนงานและกิจกรรมต่าง ๆ ตามท่ีหน่วยงานและ

มหาวิทยาลัยก าหนด

3) เพ่ิมประสิทธิภาพอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีสามารถน ามาใช้ในการ

สนับสนุนการให้บริการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์

4) ส่งเสริม เผยแพร่ความรู้และการให้บริการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์

ผ่านส่ือออนไลน์หรือช่องทางการส่ือสารอ่ืนๆ

5) ประเมินและน าผลจากการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงให้ดีข้ึน

5.620

เป้าประสงค์  4.5) บริการประชุมออนไลน์เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ

รวมประมาณการงบประมาณ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 (ล้านบาท)  

เป้าประสงค์  4.6) บริการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ให้แก่นิสิต บุคลากร หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย และสนับสนุนเคร่ืองมือในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5  พัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล    

เป้าประสงค์/ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/

ปี 2564 (ล้านบาท) ผู้รับผิดชอบ

5.1.1) ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ ระดับ 5  - จัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ แผนยุทธศาสตร์  - หน. ส านักงานเลขานุการ

ราชการ หน่วยงาน (ทบทวน ปรับปรุงและจัดท าแผนฯ/ถ่ายทอดแผนฯ  - งานนโยบายและแผน

สู่การปฏิบัติ ก ากับ ติดตาม รายงานและประเมินผลการ

ด าเนินงานตามแผนฯ)

 5.1.2) ระดับความส าเร็จการบริหารจัดการด้านการเงิน ระดับ 5  - จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และรายงานผลการใช้จ่าย  - หน. ส านักงานเลขานุการ

และบัญชี งบประมาณ (ทบทวน จัดท า ก ากับติดตาม รายงานผล และ  - งานคลัง

ประเมินผลการใช้งบประมาณตามแผน)

5.1.3) ระดับความส าเร็จการบริหารจัดการด้านพัสดุ ระดับ 5  1) จัดท าแผนการจัดซ้ือ-จัดจ้างพัสดุ ก ากับ ติดตาม และ  - หน. ส านักงานเลขานุการ

รายงานผลการจัดหาพัสดุ (ทบทวน ติดตาม ประสานงาน  - งานคลัง

รายงานผล และประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผน)

 2) บริหารพัสดุ (ประกอบด้วย 1. เก็บรักษา บันทึก เบิกจ่าย

2. การยืม 3. การบ ารุงรักษา ตรวจสอบ 4. การจ าหน่ายพัสดุ)  

เป้าประสงค์ 5.1) เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล

แผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักคอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลัยมหาสารคาม หนา้ที ่12 / 14



เป้าประสงค์/ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/

ปี 2564 (ล้านบาท) ผู้รับผิดชอบ

5.1.4) ระดับความส าเร็จการบริหารจัดการด้านบริหารบุคคล ระดับ 5  1) จัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์  - หน. ส านักงานเลขานุการ

ระยะส้ันและระยะยาว (จัดท า ทบทวน ก ากับ ติดตาม รายงานผล   - งานบริหารท่ัวไป

และประเมินผลตามแผน)   - คณะกรรมการจัดการความรู้

 2) จัดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรท้ังภายในและภายนอก

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานหรือได้องค์ความรู้ใหม่เพ่ือให้

งานบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้

5.1.5) ระดับความส าเร็จการส่ือสารและเสริมสร้างการรับรู้ ระดับ 5   - ส่ือสารและเสริมสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารภายในองค์กรให้มี  - หน. ส านักงานเลขานุการ

ข้อมูลข่าวสารภายในองค์กร ประสิทธิภาพ (EDS เฟซบุ๊ก เมล ไลน์ โทรศัพท์)   - งานบริหารท่ัวไป

5.1.6) ระดับความส าเร็จของการบริการยานพาหนะ ระดับ 5   - บริการยานพาหนะท่ีมีคุณภาพ   - หน. ส านักงานเลขานุการ

ท่ีมีคุณภาพ  - งานบริหารท่ัวไป

5.1.7) ระดับความส าเร็จการบริหารของหน่วยงาน ระดับ 5  1) ด าเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายใน  - หน. ส านักงานเลขานุการ

เพ่ือการก ากับติดตามพันธกิจของหน่วยงาน (จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร  - งานบริหารท่ัวไป

ด้านการประกันคุณภาพภายใน/ ก ากับติดตามและประเมินผล  - คณะกรรมการค ารับรองฯ

ตามแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพ)  - คณะกรรมการบริหารความเส่ียงฯ

 2) ด าเนินงานค ารับรองการปฏิบัติราชการ

 3) การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน

5.309  

รวมตัวช้ีวัด   30  ตัวช้ีวัด 26.486

รวมประมาณการงบประมาณ ยุทธศาสตร์ท่ี 5 (ล้านบาท)

รวมประมาณการงบประมาณท้ังส้ิน (ล้านบาท)
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ท่ี ยุทธศาสตร์

งบแผ่นดิน งบรายได้ กองทุน/อ่ืนๆ รวม
1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย                    -            14,245,760                   -   14,245,760         

2 พัฒนาระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลกลางให้เช่ือมโยงและใช้งานร่วมกันได้ -                  1,072,160                             -   1,072,160          

3 พัฒนานิสิตและบุคลากรให้พร้อมส าหรับยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล -                  240,160                                -   240,160             

4 บริการเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน  วิจัย บริการวิชาการ 
ศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ

-                  5,619,620                             -   5,619,620          

5 พัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 2,827,110.0      2,481,600                             -   5,308,710          

รวมท้ังส้ิน 2,827,110        23,659,300        -                26,486,410         

 

 

ประมาณการงบประมาณตามยุทธศาสตร์  แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  พ.ศ. 2564  ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

งบประมาณ (บาท)
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