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 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 2546 ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติราชการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติเพื่อให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
ซึ่งในหมวด 3 มาตรา 9 ได้ก าหนดสาระส าคัญไว้ว่า ก่อนที่ส่วนราชการจะด าเนินการภารกิจใด ส่วนราชการต้อง
จัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า (4 ปี และรายปี) และการจัดท าแผนปฏิบัติราชการต้องมีรายละเอียด
ของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่ต้องใช้ เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัด
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 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ส านักคอมพิวเตอร์  ได้มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ตาม

แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2563 
และแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565 -2569)  แผนปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่
มหาวิทยาลัยก าหนดขึ้น เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของส านักคอมพิวเตอร์  
นอกจากนี้ ส านักคอมพิวเตอร์ยังได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  และจัดท า
ค ารับรองการปฏิบัติราชการกับอธิการบดี ภายใต้กรอบและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของมหาวิทยาลัย และให้มีการติดตามประเมินผลตามหลักเกณฑ์วิธีการและแนวทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ดังนั้น  เพื่อให้การด าเนินงาน ติดตามและประเมินผลค ารับรองการปฏิบัติราชการตามแผนการปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ งานแผนและงบประมาณ  ส านัก
คอมพิวเตอร์  จึงได้รวบรวมข้อมูลรายละเอียดตัวชี้วัด วิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดท าคู่มือการด าเนินงานค ารับรอง
การปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ  ส านักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบแนวทางและวิธีการประเมินการปฏิบัติ
ราชการตามตัวชี้วัด ผู้จัดท าหวังว่าเอกสารนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน การ
ติดตามและประเมินผลค ารับรองการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
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นุเบกษำฉบับกฤษฎีกำ   เล่มที่ 111   ตอนที่ 54    ลงวันที่  8  ธันวำคม  2537   และได้มีพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้ง
ส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  ประกำศไว้ในรำชกิจจำนุเบกษำ  เล่มที่ 112 ตอนที่  21 ก 21 มิถุนำยน 
2538  ก ำหนดให้ส ำนักคอมพิวเตอร์เป็นส่วนรำชกำรหนึ่งในมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม   โดยมีส ำนักงำนเลขำนุกำร
ในส ำนักคอมพิวเตอร์ตำมประกำศทบวงมหำวิทยำลัย  เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม   ณ  
วันที่ 23  กรกฎำคม  2539   และได้เร่ิมด ำเนินงำนตั้งแต่นัน้เปน็ต้นมำ  โดยตั้งส ำนักงำนที่อำคำรส ำนักคอมพิวเตอร์  
ต ำบลตลำด  อ ำเภอเมือง  จังหวัดมหำสำรคำม   
 ในปี พ.ศ. 2541 มหำวิทยำลัยมหำสำรคำมได้ขยำยเขตพื้นที่ของมหำวิทยำลัย และย้ำยคณะ/หน่วยงำน
ส่วนใหญ่ไปยังที่ตั้ง  ต ำบลขำมเรียง  อ ำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหำสำรคำม  และในเดือนพฤศจิกำยน  พ.ศ. 2545  
ส ำนักคอมพิวเตอร์  ได้ย้ำยส ำนักงำนจำกที่ตั้งต ำบลตลำด อ ำเภอเมือง มำที่ชั้น  1  อำคำรวิทยบริกำร  B  ต ำบล
ขำมเรียง  อ ำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหำสำรคำม  และในเดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2554  ได้ย้ำยส ำนักคอมพิวเตอร์
มำยังชั้น 3 และชั้น 4 อำคำรวิทยบริกำร B จนถึงปัจจุบัน   

บทที่  1 
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ปรัชญา  
 พัฒนำเทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อสร้ำงสรรค์สู่ Smart University 
 
วิสัยทัศน์ 
  ส ำนักคอมพิวเตอร์เป็นผู้น ำด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนมหำวิทยำลัยให้เป็น Smart University 
 

พันธกิจ  (Mission)  

 1.  พัฒนำโครงสร้ำงพืน้ฐำนดำ้นเทคโนโลยีดิจิทลั    
 2.  พัฒนำระบบสำรสนเทศและถ่ำยทอดเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพตำมพันธกิจมหำวิทยำลัย   

3.  บริกำรเทคโนโลยีดทิิจัลเพื่อสนับสนนุพันธกิจมหำวิทยำลัย    
4.  พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล    

 
ค่านิยม  
 SMART  
 S : service mind  (บริกำรที่ดี) 
 M :  moral and ethics  (ธรรมำภิบำลและจริยธรรม) 
 A :  achievement  (มุง่ควำมส ำเร็จ) 
 R :   responsibility  (ควำมรับผิดชอบ) 
 T :   team work  (กำรท ำงำนเป็นทีม) 
 

ยุทธศาสตร ์
 ยุทธศำสตร์ที่  1 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนดิจิทัลให้มีประสิทธิภำพและปลอดภัย 

ยุทธศำสตร์ที่  2 พัฒนำระบบสำรสนเทศและระบบฐำนข้อมูลกลำงให้เชื่อมโยงและ 
                                        ใช้งำนร่วมกันได ้
 ยุทธศำสตร์ที่  3 พัฒนำนิสติและบุคลำกรให้พร้อมส ำหรับยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  
 ยุทธศำสตร์ที่  4       บริกำรเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนนุกำรเรียนกำรสอน วิจัย บริกำรวชิำกำร 

                           ศิลปวัฒนธรรม และกำรบริหำรจัดกำร 
  ยุทธศำสตร์ที่  5       พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรตำมหลักธรรมำภิบำล  
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โครงสร้างการบริหารภายในส านักคอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ   1. รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำระบบนวัตกรรมดิจิทัล ก ำกับดูแล ผู้ช่วยอ ำนวยกำรฝำ่ยพฒันำดิจิทัลและ

ถ่ำยทอดเทคโนโลยี และงำนพัฒนำดิจิทัลและถ่ำยทอดเทคโนโลย ี
        2. รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบรกิำรวิชำกำรและนวัตกรรมกำรเรยีนรู้ ก ำกับดูแล ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยดิจิทลั 

เลิร์นนิ่งและบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ และงำนบริกำรเทคโนโลยดีิจิทัล 
   3. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ ก ำกับดูแล ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรทุกฝ่ำย และงำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบ

เครือข่ำย  

 
 

ส านักคอมพิวเตอร์ 
ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 

รองผู้อ ำนวยกำร 
ฝ่ำยพัฒนำระบบนวัตกรรม

ดิจิทัล 

รองผู้อ ำนวยกำร 
ฝ่ำยบริกำรวิชำกำรและนวัตกรรมกำรเรยีนรู ้

ส ำนักงำนเลขำนุกำร 
หัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนุกำร 

คณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก 

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยดิจิทัลเลริ์นนิ่ง
และบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

กลุ่มงำนบริหำร 
หัวหน้ำกลุ่มงำน 

กลุ่มงำนนโยบำย แผนและคลัง 
หัวหน้ำกลุ่มงำน 

งำนโครงสรำ้งพื้นฐำนและ
ระบบเครือข่ำย 

งำนพัฒนำดิจิทัลและ
ถ่ำยทอดเทคโนโลย ี

งำนบริกำร
เทคโนโลยีดิจิทลั 

งำนนโยบำยและ
แผน 

งำนบริหำรทั่วไป 

งำนคลัง 

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำดิจิทลั
และถ่ำยทอดเทคโนโลย ี

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยโครงสร้ำงพื้นฐำน
และระบบเครือข่ำย 
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แนวทางและวิธีการประเมินผล 
 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ 
 

 มหำวิทยำลัยได้ก ำหนดกรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของคณะ/หน่วยงำน เพื่อรับสิ่งจูงใจตำม
ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร  ซึ่งอยู่ภำยใต้กรอบกำรประเมินผลยุทธศำสตร์ทั้ง 5 ด้ำนของมหำวิทยำลัย  คือ  
1)  ผลิตบัณฑิตตรงกับควำมต้องกำรของสังคมโลก  2)  สร้ำงงำนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อควำมเป็นเลิศในระดับนำนำชำติ    
3)  ให้บริกำรวิชำกำรเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรภำคอุตสำหกรรมและภำคประชำสังคม  4)  ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม
อีสำนให้มีควำมโดดเด่นระดับนำนำชำติ  5) บริหำรองค์กรเพื่อควำมเป็นมหำวิทยำลัยอัจฉริยะ  
 ทั้งนี้  เพื่อให้คณะ/หน่วยงำนของมหำวิทยำลัยมีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์และแนวทำงกำรประเมินผลตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรประเมินผลต่ำงๆ  และสะท้อนกำรด ำเนินงำนตำม
ยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย ทั้ง 5 ด้ำน  จึงได้ก ำหนดกรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของคณะ/หน่วยงำน  
โดยมหำวิทยำลัยได้มีกำรบูรณำกำรตัวชี้วัดกำรประเมินผลแผนปฏิบัติรำชกำรที่มำจำกเกณฑ์กำรประเมินผลและ
มำตรฐำนกำรประเมินผลจำกส่วนต่ำงๆ เช่น ตัวชี้วัดของส ำนักงำน ก.พ.ร. ตัวชี้วัดของส ำนักงำนรับรองมำตรฐำน
และประเมินคุณภำพกำรศึกษำ  ตัวชี้วัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ตัวชี้วัดมหำวิทยำลัย โดยมีกรอบ
กำรประเมินคณะ/หน่วยงำน  ดังนี้ 
 

หน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเทียบเท่าคณะ (สถาบัน-ส านัก)  
 

ภารกิจ น้ าหนัก (ร้อยละ) 
ส่วนที่ 1 ยุทธศาสตร์หน่วยงาน  30 

ส่วนที่ 2 ภารกิจที่ถูกมอบหมายการรับผิดชอบหรือด าเนินงานจากแผนฯ ของ
มหาวิทยาลัย   

 5 

ส่วนที่ 3 การด าเนินงานตามวิสัยทัศน์ผู้บริหาร/งานโดดเด่น-เชิงรุก-ท้าทายที่ส่งผลให้
หน่วยงานเป็นเลิศ 

35 

ส่วนที่ 4 นวัตกรรมของหน่วยงาน 10 

ส่วนที่ 5 การด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากผลประเมินผู้อ านวยการ  20 

รวม  100 
 
 
 
 

บทที่  2 
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แนวทางและวิธีการประเมินผลค ารับรองการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 

ส่วนที่ 1  ยุทธศาสตร์หน่วยงาน 
 

 
 
 
 

หน่วยวัด   :  ร้อยละ 
เป้าหมาย  : ร้อยละ 99.1  
ค าอธิบาย    :   

ส ำนักคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงำนสนับสนุนพันธกิจมหำวิทยำลยัมหำสำรคำม มีภำรกิจท่ีเกี่ยวกับกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีดจิิทัล  พัฒนำระบบสำรสนเทศและถ่ำยทอดเทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพตำม
พันธกิจมหำวิทยำลัย  บริกำรเทคโนโลยดีิทิจัลเพื่อสนับสนุนพันธกิจมหำวิทยำลยั 

Mahasarakham university Network (MSU-Net)  หรือ ระบบเครือข่ำยอินเทอร์เนต็และกำรสื่อสำร
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม เป็นบรกิำรหลักท่ีให้บริกำรโดยส ำนักคอมพิวเตอร์ โดยคณะหน่วยงำน เช่ือมต่อเข้ำเพื่อใช้บริกำร 
MSU-Net ท ำให้บริกำร MSU-Net มีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรให้บริกำรในปัจจุบัน 

Service Level Agreement : SLA คือ ข้อตกลงในกำรให้บริกำรวำ่จะท ำกำรรักษำระดับคณุภำพกำรให้บริกำร
แก่ใช้บริกำรโดย ส ำนักคอมพิวเตอร์จะรับประกันท่ีจะรักษำเสถียรภำพกำรให้บริกำร MSU-Net  ใหม้ีเวลำกำรท ำงำน 
ที่ต่อเนื่องอยู่ท่ี ร้อยละ 99.1  โดยมีระยะเวลำหยุดให้บริกำรไดไ้ม่เกนิ ดังนี ้

 ต่อเดือน (30.42 วัน)  = 6 ช่ัวโมง 34 นำที 
 ต่อปี (365 วัน) = 3 วัน 34 นำที 
โดย SLA ค ำนวณจำก  uptime รอ้ยละ 100 (365*24*60) = 525,600 นำที 

  Uptime  = 
525,600 – ระยะเวลำที่เกิด Downtime ข้ึน (นำที)

525,600
 × 100 

 

เกณฑ์การประเมิน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
MSU-Net มี SLA 
uptime ร้อยละ  

80 – 84.9 

MSU-Net มี SLA 
uptime ร้อยละ  

85 - 89.9 

MSU-Net มี SLA 
uptime ร้อยละ  

90 - 94.9 

MSU-Net มี SLA 
uptime ร้อยละ  

95 - 99.1 

MSU-Net มี SLA 
uptime ร้อยละ 

99.1 ขึ้นไป 
 
 

ซึ่งค ำนวณ SLA  จำก ระยะเวลำ Downtime ทั้งหมด ของอุปกรณเ์ครือข่ำยหลัก ประกอบไปด้วย อุปกรณ์ 
Firewall และ Router โดยอ้ำงอิงข้อมูลจำกระบบตรวจวดัมำตรฐำน จำกเว็บไซต์ https://uptimerobot.com  
ตั้งแต่เดือน 1 ตุลำคม พ.ศ. 2563 ถึง 30 กันยำยน พ.ศ. 2564 

 
  

ตัวชี้วัดที่  1.1.1)  ร้อยละเวลาของระบบเครือข่ายหลัก MSU-Net มีความต่อเนื่องในการให้บริการ 
(Service Level Agreements : SLA) 

https://uptimerobot.com/


                                                        คู่มือค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร  ส ำนักคอมพิวเตอร์  มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  
                                                                                                              ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
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ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อำทิเช่น 
 1. รำยงำนประจ ำเดือน ระยะเวลำกำรให้บริกำร MSU-Net 
 2. ข้อมูลหลักฐำนอื่นๆ ที่เกีย่วกับผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด   :   
 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ 
 ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบเครือข่ำย 
 
ผู้รับผิดชอบ :        
 นำยรัตนเดช  ชมภูนุช    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร  ส ำนกัคอมพิวเตอร์  มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
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หน่วยวัด    :  ร้อยละ 
เป้าหมาย  : ร้อยละ 100  
 

ค าอธิบาย    :   

ส ำนักคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงำนสนับสนุนพันธกิจมหำวิทยำลยัมหำสำรคำม  มีภำรกิจที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีดจิิทัล  พัฒนำระบบสำรสนเทศและถ่ำยทอดเทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพตำม
พันธกิจมหำวิทยำลัย  บริกำรเทคโนโลยดีิทิจัลเพื่อสนับสนุนพันธกิจมหำวิทยำลยั 

กำรจัดเก็บข้อมูลกำรจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ ให้เป็นไปตำม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ 2560 เป็นสิ่งท่ีมหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม ต้องด ำเนินกำร ส ำนกัคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นผู้ให้บริกำร MSU-Net  จึงต้องท ำกำรเก็บรักษำข้อมูลกำรจรำจร
คอมพิวเตอรไ์ว้  เพือ่ให้สำมำรถระบุตัวตนผู้ใช้บริกำรได้นับตั้งแต่เริม่ใช้บริกำร   และตองเก็บรักษำไวไ้ม่น้อยกว่ำ 90 วัน 
นับตั้งแต่วันท่ีข้อมูลนั้นเข้ำสู่ระบบคอมพิวเตอร์ หำกผู้ใดไม่ปฏิบตัิตำมมำตรำที่ 26 ตำม พ.ร.บ. คอมพวิเตอร์ พ.ศ. 2560 
ต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน 500,000 บำท 

ร้อยละกำรจดัเก็บข้อมูลกำรจรำจรทำงคอมพิวเตอรต์ำมกฎหมำย  ใช้ข้อก ำหนดกำรให้บริกำรตำมหลกั Service 
Level Agreement : SLA  คือ ข้อตกลงในกำรให้บริกำรว่ำจะท ำกำรรักษำระดับคณุภำพกำรให้บริกำรแก่ใช้บริกำร 
โดย ส ำนักคอมพิวเตอรจ์ะรบัประกันท่ีจะรักษำเสถียรภำพกำรให้บรกิำร กำรจัดเก็บข้อมูลกำรจรำจรทำงคอมพิวเตอร ์
ตำมกฎหมำย ให้มเีวลำกำรท ำงำนท่ีต่อเนื่องอยู่ท่ี ร้อยละ 100 โดยยดึระยะเวลำตำมกำรให้บริกำร MSU-Net  ตำมตัวช้ีวัด 
ที่ 1.1.1  

ร้อยละกำรจดัเก็บข้อมูลกำรจรำจรฯ  = 
Uptime Log server 

MSU−Net Uptime 
 × 100 

 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ  

80 – 84.9 
ร้อยละ  

85 - 89.9 
ร้อยละ  

90 - 94.9 
ร้อยละ  

95 - 99.9 
ร้อยละ 100 

 
ซึ่งกำรค ำนวณ ร้อยละกำรจดัเก็บข้อมูลกำรจรำจรฯ  จำกระยะเวลำ Uptime ทั้งหมด ของอุปกรณ์จดัเก็บข้อมูล

กำรจรำจร (Log Server)  โดยอ้ำงอิงข้อมูลจำกระบบตรวจวัดมำตรฐำน จำกระบบเฝ้ำระวังกำรท ำงำนระบบเครือข่ำยหลัก 
https://monitor.msu.ac.th  ตัง้แต่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2563 ถึง 30 กันยำยน พ.ศ. 2563 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่  1.1.2)  ร้อยละการจัดเก็บข้อมูลการจราจรยืนยันตัวตนตามกฎหมายหรือข้อก าหนดมาตรฐาน 

           ที่เกี่ยวข้อง 



                                                        คู่มือค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร  ส ำนักคอมพิวเตอร์  มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  
                                                                                                              ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
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ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อำทิเช่น 
 1. รำยงำนประจ ำเดือน ระยะเวลำกำรให้บริกำร MSU-Net 
 2. ข้อมูลหลักฐำนอื่นๆ ที่เกีย่วกับผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด   :   
 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ 
 ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบเครือข่ำย 
 
ผู้รับผิดชอบ :        
 นำยรัตนเดช  ชมภูนุช    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร  ส ำนกัคอมพิวเตอร์  มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
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หน่วยวัด    :  ร้อยละ 
เป้าหมาย  : ร้อยละ 60 
ค าอธิบาย   :   

ส ำนักคอมพิวเตอร์  เป็นหน่วยงำนสนับสนุนพันธกิจมหำวิทยำลยัมหำสำรคำม มภีำรกิจท่ีเกีย่วกับกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีดจิิทัล  พัฒนำระบบสำรสนเทศและถ่ำยทอดเทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพตำม
พันธกิจมหำวิทยำลัย  บริกำรเทคโนโลยดีิทิจัลเพื่อสนับสนุนพันธกิจมหำวิทยำลยั 

 Mahasarakham university Data Center (MSU-DC) หรือ ศูนยข์้อมูลกลำงมหำวิทยำลยัมหำสำรคำม  
คือห้องที่ถูกออกแบบมำเพื่อใช้เป็นสถำนท่ีส ำหรับตดิตั้งเครื่องแม่ข่ำย (Server) และอุปกรณ์ให้บริกำรระบบเครือข่ำยหลัก 
(Core network) โดยเป็นจดุเช่ือมต่อระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต และ ระบบสำรสนเทศ หลักของมหำวิทยำลัย 

ในกำรท ำให้ MSU-DC  ให้บริกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเสถยีรภำพตำมมำตรฐำน  แผนกลยุทธ์ 
ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม พ.ศ.2564-2568  ต้องมีอุปกรณ์ หรือ ระบบที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้

 1. กำรยกพื้นและระบบท ำควำมเย็น (ด ำเนินกำรแล้ว) 
 2. ระบบเครื่องส ำรองไฟฟ้ำ UPS (ด ำเนินกำรแล้ว) 
 3. ระบบตรวจจับไฟไหม้และดบัเพลิง (ด ำเนินกำรแล้ว) 
 4. ระบบควบคุมกำรเข้ำห้อง (ด ำเนินกำรแล้ว) 
 5. เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ (ยังไม่ด ำเนนิกำร) 
 6. ตู้เช่ือมต่อระบบสำยใยแก้วน ำแสงจำกภำยนอกเข้ำสู่ห้อง (ยังไมด่ ำเนินกำร) 
 7. ระบบรักษำควำมปลอดภัยห้อง (ยังไม่ด ำเนินกำร) 
ในปัจจุบัน มีอุปกรณห์รือระบบที่เกี่ยวข้องแล้ว จ ำนวน 4 รำยกำร คดิเป็นร้อยละ 57 โดยในปีงบประมำณ  

พ.ศ. 2564 มหำวิทยำลัย ได้จดัสรรงบประมำณเพื่อใช้ในกำรจัดหำ เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ เมื่อด ำเนินกำรแล้วเสร็จ ภำยใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จะท ำให้ ร้อยละกำรปรับปรุงมำตรฐำนศนูย์ข้อมูลกลำง  (MSU Data Center) อยู่ท่ี ร้อยละ 71 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
กำรปรับปรุงมำตรฐำน
ศูนย์ข้อมูลกลำง   
ร้อยละ 40-44.9 
 
 

กำรปรับปรุงมำตรฐำน
ศูนย์ข้อมูลกลำง  
ร้อยละ  45-49.9 
 

กำรปรับปรุงมำตรฐำน
ศูนย์ข้อมูลกลำง   
ร้อยละ 50–54.9 
 

กำรปรับปรุงมำตรฐำน
ศูนย์ข้อมูลกลำง   
ร้อยละ 55–59.9 
 

กำรปรับปรุงมำตรฐำน
ศูนย์ข้อมูลกลำง   
ร้อยละ 60  ขึ้นไป 
 

 
  
 

ตัวชี้วัดที่  1.1.3) ร้อยละการปรับปรุงมาตรฐานศูนย์คอมพิวเตอร์  (MSU Data Center) 
 



                                                        คู่มือค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร  ส ำนักคอมพิวเตอร์  มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  
                                                                                                              ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
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ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อำทิเช่น 
 1. รำยงำนประจ ำเดือน ระยะเวลำกำรให้บริกำร MSU - Data center 
 2. ข้อมูลหลักฐำนอื่นๆ ที่เกีย่วกับผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด   :   
 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ 
 ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบเครือข่ำย 
 
ผู้รับผิดชอบ :        
 นำยสุรเชษฐ์ ตั้งทรัพย์สกลุ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร  ส ำนกัคอมพิวเตอร์  มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
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หน่วยวัด    :   ร้อยละ 
เป้าหมาย   : ร้อยละ 60 
ค าอธิบาย  : 
  

 สำยสัญญำณ Fiber Optic หรือ สำยใยแก้วน ำแสง เป็นสำยสัญญำณที่ท ำมำจำกแก้ว และส่งสัญญำณด้วยแสง 
ซึ่งสำย Fiber Optic นิยมน ำมำเป็นสำยเมนหลักของระบบต่ำงๆ ท้ังระบบ Network ในอำคำร ระบบอินเตอร์เน็ตควำมเร็ว
สูง  ระบบโครงข่ำยโทรศัพท์  โดยมหำวิทยำลัย ได้น ำสำยสัญญำณดังกล่ำวเข้ำมำให้บริกำรเชื่อมต่อระหว่ำงอำคำร 
 
 ร้อยละกำรปรบัปรุงสำยสญัญำณ Fiber Optic เชื่อมต่อระหว่ำงอำคำร และห้องปฏิบัติกำรเครือข่ำย 

= 
จ ำนวนโครงกำรที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

จ ำนวนช่อจ ำนวนโครงกำรที่ได้รับจัดสรรงบประมำณ
 × 100 

 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 40-44 
ของขอบเขต 
กำรเช่ือมต่อ 

ร้อยละ 45-49 
ของขอบเขต 
กำรเช่ือมต่อ 

ร้อยละ 50-54 
ของขอบเขต 
กำรเช่ือมต่อ 

ร้อยละ 55-59 
ของขอบเขต 
กำรเช่ือมต่อ 

ร้อยละ 60 ขึ้นไป
ของขอบเขต 
กำรเช่ือมต่อ 
 

 
  
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อำทิเช่น 
 1. โครงกำรงบประมำณที่ได้จดัสรร 
 2. รำยงำนกำรด ำเนินกำร 
 2. ข้อมูลหลักฐำนอื่นๆ ที่เกีย่วกับผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด   :   
 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ 
 
ผู้รับผิดชอบ :        

นำยชำญวิทย์ ภำแกด ำ 
 นำยเอกชัย นำทันรีบ  
 
 

ตัวชี้วัดที่  1.2.1) ร้อยละการปรับปรุงสายสัญญาณ Fiber Optic เชื่อมต่อระหว่างอาคาร และห้องปฏิบัติการ
เครือข่าย 

 



                                                        คู่มือค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร  ส ำนักคอมพิวเตอร์  มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  
                                                                                                              ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
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หน่วยวัด   :  ร้อยละ 
เป้าหมาย  :  ร้อยละ 30 
ค าอธิบาย    :   

ส ำนักคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงำนสนับสนุนพันธกิจมหำวิทยำลยัมหำสำรคำม มีภำรกิจท่ีเกี่ยวกับกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีดจิิทัล  พัฒนำระบบสำรสนเทศและถ่ำยทอดเทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพตำม
พันธกิจมหำวิทยำลัย  บริกำรเทคโนโลยดีิทิจัลเพื่อสนับสนุนพันธกิจมหำวิทยำลยั 

 MSU-VoIP  หรือ ระบบโทรศัพท์พื้นฐำนผ่ำนระบบเครือข่ำย (IP-Phone)  เป็นบริกำรหลักท่ีให้บริกำร 
โดยส ำนักคอมพิวเตอร์ ไดต้ิดตั้งและให้บริกำรตำมคณะ-หน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในมหำวิทยำลยัฯ  เพื่อให้บุคลำกรและ
ผู้ใช้บริกำร สำมำรถติดต่อสื่อสำรทำงโทรศัพท์กันได ้

ในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ ส ำนักคอมพิวเตอร์ ได้ด ำเนินกำรส ำรวจ พบว่ำหำกต้องกำรให้ IP-Phone สำมำรถ
ให้บริกำรได้ครอบคลุมพื้นที่มหำวทิยำลัยต้องด ำเนินกำรติดตั้งท้ังหมด จ ำนวน 1,000 เครื่อง ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
ส ำนักคอมพิวเตอร์ มีเป้ำหมำยที่จะด ำเนินกำรติดตั้งระบบโทรศัพทพ์ื้นฐำนผ่ำนระบบเครือข่ำย (IP-Phone) ร้อยละ 30 

 

ร้อยละ MSU VoIP สำมำรถให้บรกิำรไดค้รอบคลุม    = 
จ ำนวน IP−Phone ที่มีให้บริกำร  

1,000 
 × 100 

ได้ครอบคลุมในพ้ืนท่ีคณะ หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 10-14.9 ร้อยละ 15-19.9 ร้อยละ 20–24.9 ร้อยละ 25–29.9 ร้อยละ 30 ข้ึนไป 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อำทิเช่น 
 1. รำยงำนกำรให้บริกำระบบโทรศัพท์  VoIP รองรับ  
 2. ข้อมูลหลักฐำนอื่นๆ ที่เกีย่วกับผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด   :   
 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ 
 ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบเครือข่ำย 
 
ผู้รับผิดชอบ :        
 นำยสถำพร ไชยปัญหำ  
 

ตัวชี้วัดที่  1.2.2)  ร้อยละการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบโทรศัพท์ VoIP รองรับทุกหน่วยงาน 

 



คู่มือค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร  ส ำนกัคอมพิวเตอร์  มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
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หน่วยวัด   :  ร้อยละ 
เป้าหมาย  : ร้อยละ 30 
ค าอธิบาย    :   

ส ำนักคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงำนสนับสนุนพันธกิจมหำวิทยำลยัมหำสำรคำม มีภำรกิจท่ีเกี่ยวกับกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีดจิิทัล    พัฒนำระบบสำรสนเทศและถ่ำยทอดเทคโนโลยีดจิิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ 
ตำมพันธกิจมหำวิทยำลัย  บริกำรเทคโนโลยีดิทิจลัเพื่อสนับสนุนพันธกิจมหำวิทยำลยั 

MSU Wi-Fi หรือ ระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตไร้สำยมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม เป็นบริกำรหลักท่ีให้บริกำร 
โดยส ำนักคอมพิวเตอร์ ด ำเนินกำรติดตั้งกระจำยตำมจดุต่ำงๆ ทั่วมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ตำมพื้นทีค่ณะ-หน่วยงำน ต่ำงๆ 
ภำยใต้ช่ือ SSID ดังนี ้

 1. @MSU-Net 
 2. @MSU-Net via AIS 
 3. @MSU-Net Plus 
 4. eduroam 
ในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ ส ำนักคอมพิวเตอร์ ได้ด ำเนินกำรส ำรวจ พบว่ำหำกต้องกำรให้ MSU Wi-Fi สำมำรถ

ให้บริกำรได้ครอบคลุมทุกห้องในอำคำร-คณะ-หน่วยงำน ต้องด ำเนินกำรติดตั้งท้ังหมด 3,500 จุด ซึ่งในปัจจุบันมีให้บริกำร
เพียง 966 จุด โดยแบ่งเป็นของมหำวิทยำลัยจ ำนวน 199 ตัว และให้บริกำรภำยใต้ MOU ของบริษัท AIS  จ ำนวน 767 คิด
เป็น ร้อยละ 27.6  ท่ีสำมำรถให้บริกำรได้ครอบคลุมในพื้นที่มหำวิทยำลัย  

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 มหำวิทยำลัย ได้จัดสรรงบประมำณเพ่ือใช้ในกำรเช่ำบริกำรระบบเครือข่ำยไรส้ำย 
เมื่อด ำเนินกำรแล้วเสร็จ ภำยในปงีบประมำณ พ.ศ. 2564 จะท ำให้ MSU Wi-Fi สำมำรถให้บริกำรไดค้รอบคลมุทุกห้องใน
อำคำร-คณะ-หน่วยงำน อยู่ท่ี ร้อยละ 30 

ร้อยละ MSU Wi-Fi สำมำรถให้บริกำรได้ครอบคลุม  = 
จ ำนวน WiFi ที่มีให้บริกำร  

3,500 
 × 100 

 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

MSU Wi-Fi 
สำมำรถให้บริกำร 
ได้ครอบคลุม  
ร้อยละ 10-14.9 

MSU Wi-Fi 
สำมำรถให้บริกำร
ได้ครอบคลุม  
ร้อยละ 15-19.9 

MSU Wi-Fi 
สำมำรถให้บริกำร
ได้ครอบคลุม  
ร้อยละ 20–24.9 

MSU Wi-Fi 
สำมำรถให้บริกำร
ได้ครอบคลุม  
ร้อยละ 25–29.9 

MSU Wi-Fi 
สำมำรถให้บริกำร 
ได้ครอบคลุม  
ร้อยละ 30 ข้ึนไป 

 
 
 

ตัวชี้วัดที่  1.2.3) ร้อยละระบบเครือข่าย MSU Wi-Fi สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกห้องในอาคาร-คณะ- 
                      หน่วยงาน 

 



                                                        คู่มือค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร  ส ำนักคอมพิวเตอร์  มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  
                                                                                                              ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
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ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อำทิเช่น 
 1. รำยงำนกำรให้บริกำรระบบเครอืข่ำยไรส้ำย 
 2. ข้อมูลหลักฐำนอื่นๆ ที่เกีย่วกับผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด   :   
 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ 
 ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบเครือข่ำย 
 
ผู้รับผิดชอบ :        
 นำยวีระศักดิ์  ศรีวงยำง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร  ส ำนกัคอมพิวเตอร์  มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
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หน่วยวัด     :    ร้อยละ 
เป้าหมาย    :     ร้อยละ 40 
ค าอธิบาย     :   

กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและขยำยระบบเครือข่ำยให้มีเสถียรภำพและครอบคลุม ทุกหน่วยงำนภำยใน
มหำวิทยำลยั เพื่อน ำมำใช้ส ำหรับกำรเรยีนกำรสอน กำรปฏิบตัิงำน ซึ่งระบบเครือข่ำยอินเทอร์เนต็เปน็ระบบท่ีอ ำนวย 
ควำมสะดวกแก่ผู้ใช้งำนเป็นอย่ำงมำก จึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งท่ีตอ้งพัฒนำ ปรับปรุงระบบเครือข่ำยให้เพียงพอต่อ 
ควำมต้องกำรและต้องบริหำรจดักำรเครือข่ำยให้มีประสิทธิภำพสำมำรถรองรับผู้ใช้งำนได้อย่ำงท่ัวถึง สะดวก รวดเร็ว  

ดังนั้น จึงได้ส ำรวจควำมพึงพอใจ ควำมไม่พึงพอใจ ควำมต้องกำร และควำมคำดหวังผูร้ับบริกำร MSU-Net  
เพื่อเป็นตัวช้ีวัดถึงประสิทธิภำพ กำรปฏิบัติงำนเพื่อน ำผลที่ไดไ้ปปรบัปรุงแก้ไขระบบเครือข่ำย MSU-Net ให้มีประสิทธิภำพ
เพิ่มขึ้น 
 
ตารางเทียบผลประเมินความพึงพอใจฯ 
 

คะแนน 0.50–1.00   คะแนน 1.01-1.50 คะแนน 1.51-2.00 คะแนน 2.01-2.50 คะแนน 2.51–3.00 

ร้อยละ 20–24.9 ร้อยละ 25-29.9 ร้อยละ 30-34.9 ร้อยละ 35–39.9 ร้อยละขึ้นไป 40 
 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ร้อยละ 20–24.9 ร้อยละ 25-29.9 ร้อยละ 30-34.9 ร้อยละ 35–39.9 ร้อยละขึ้นไป 40 
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อำทิเช่น 
 1. รำยงำน ควำมพึงพอใจ ควำมไม่พึงพอใจ ควำมต้องกำร และควำมคำดหวังผูร้ับบริกำร MSU-Net  

2. ข้อมูลหลักฐำนอื่นๆ ที่เกีย่วกับผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด   :   
 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ 
 ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบเครือข่ำย 
 
ผู้รับผิดชอบ :        
 นำยรัตนเดช ชมภูนุช 
 

ตัวชี้วัดที่  1.2.4) ร้อยละความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความต้องการ และความคาดหวังผู้รับบริการ MSU-Net 
 



                                                        คู่มือค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร  ส ำนักคอมพิวเตอร์  มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  
                                                                                                              ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
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หน่วยวัด    :  ร้อยละ 
เป้าหมาย  : ร้อยละ 95 
ค าอธิบาย   :   

ส ำนักคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงำนสนับสนุนพันธกิจมหำวิทยำลยัมหำสำรคำม  มีภำรกิจที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำและ
กำรให้บริกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงเทคโนโลยสีำรสนเทศ (IT Infrastructure) 

Private Cloud หรือกำรให้บริกำรเครื่องแม่ข่ำยเสมือน โดยกำรจ ำลองเครื่องแม่ข่ำยขึ้นมำจำกเครื่องแม่ข่ำย
ส ำหรับกำรให้บริกำร Private Cloud  โดยเฉพำะ สำมำรถแบ่งทรพัยำกรจำกส่วนกลำง อำทิเช่น CPU, Memory, Disk 
ให้กับหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในมหำวิทยำลัยฯ ผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำจัดกำรแก้ไข หรือตั้งค่ำต่ำงๆ บนเครือ่งแม่ข่ำยเสมือนได้
ด้วยตนเอง ผู้ใช้งำนสำมำรถเลือกติดตั้งระบบปฏิบตัิกำรต่ำงๆ บนทรัพยำกรที่ได้รับจดัสรร สำมำรถน ำไปใช้งำนให้เหมำะกับ
กำรใช้งำนในรูปแบบต่ำงๆ และสำมำรถปรับแต่งค่ำต่ำงๆ ตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนได้เอง 

Service Level Agreement : SLA คือ ข้อตกลงในกำรให้บริกำรวำ่จะท ำกำรรักษำระดับคณุภำพกำรให้บริกำร
แก่ใช้บริกำรโดย  ส ำนักคอมพิวเตอร์จะรับประกันท่ีจะรักษำเสถียรภำพกำรให้บริกำร Private Cloud  ให้มีเวลำกำรท ำงำน
ที่ต่อเนื่องอยู่ท่ี ร้อยละ 95 ตำมข้อก ำหนด Server Availability Service Level Agreement (SLA)  โดยมรีะยะเวลำหยุด
ให้บริกำรได้ไม่เกิน ดังนี ้

 ต่อเดือน (30.42 วัน)  = 1 วัน 12 ช่ัวโมง 31 นำที 
 ต่อปี (365 วัน) = 18 วัน 6 ช่ัวโมง 34 นำที 
โดย SLA ค ำนวณจำก  uptime รอ้ยละ 100 (365*24*60) = 525,600 นำที 

  Uptime  = 
525,600 – ระยะเวลำที่เกิด Downtime ข้ึน (นำที)

525,600
 × 100 

 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 

 
ซึ่งค ำนวณ SLA จำก ระยะเวลำ Downtime ทั้งหมด ระบบ Private Cloud ประกอบไปด้วย เครื่องแม่ข่ำย

ส ำหรับกำรให้บริกำร Private Cloud แบบ Hyper-converged Infrastructure โดยอ้ำงอิงข้อมูลจำกระบบ LibreNMS 
ตั้งแต่เดือน 1 ตุลำคม พ.ศ. 2563 ถึง 30 กันยำยน พ.ศ. 2564 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่  1.3.1) ร้อยละเคร่ืองแม่ข่ายบริการแบบ VM สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง 
 



คู่มือค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร  ส ำนกัคอมพิวเตอร์  มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
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ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อำทิเช่น 
 1. รำยงำนประจ ำเดือนระยะเวลำกำรให้บริกำร Private Cloud 
 2. ข้อมูลหลักฐำนอื่นๆ ที่เกีย่วกับผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด   :   
 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ 
 ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบเครือข่ำย 
 
ผู้รับผิดชอบ :        
 นำยวีระศักดิ์  ศรีวงยำง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                        คู่มือค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร  ส ำนักคอมพิวเตอร์  มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  
                                                                                                              ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

 
 

18 

 
 
 
 

หน่วยวัด   :   ร้อยละ 
เป้าหมาย  : ร้อยละ 65 

ค าอธิบาย    :   

Virtual Machine (VM) หรือเครื่องแม่ข่ำยเสมือนที่ถูกสร้ำงขึ้นบนบริกำร Private Cloud ของ
มหำวิทยำลยัฯ เมื่อผู้ใช้บริกำรได้รับกำรจัดสรรทรัพยำกร (CPU, Memory, Disk) ผู้ใชบ้ริกำรสำมำรถปรบัแต่ง 
ค่ำต่ำงๆ ตำมควำมเหมำะสมต่อกำรท ำงำนของระบบต่ำงที่ท ำกำรติดตั้งบนเคร่ืองแม่ข่ำยเสมือ กำรพัฒนำและ
สนับสนนุกำรให้บริกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงเทคโนโลยสีำรสนเทศ (IT Infrastructure) เป็นภำรกิจหลักของ 
ส ำนักคอมพิวเตอร์  ดังนั้นจงึไดม้ีกำรจัดเก็บสถิตกำรใช้ทรัพยำกรของเครื่องแม่ข่ำยเสมือน เพื่อเป็นตัวชี้วัด
ประสิทธิภำพกำรให้บริกำรระบบ Private Cloud เพื่อน ำผลทีไ่ด้ไปปรับปรุงและพฒันำกำรให้บริกำรต่อไป 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 45  
ของทรัพยำกร 
ที่ถูกใช้งำน 

ร้อยละ 50 
ของทรัพยำกร 
ที่ถูกใช้งำน 

ร้อยละ 55 
ของทรัพยำกร 
ที่ถูกใช้งำน 

ร้อยละ 60 
ของทรัพยำกร 
ที่ถูกใช้งำน 

ร้อยละ 65  
ของทรัพยำกร 
ที่ถูกใช้งำน 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  อำทิเช่น 
 1. รำยงำนประจ ำเดือนกำรใช้ทรัพยำกรของเครื่องแม่ข่ำยเสมือน 
 2. ข้อมูลหลักฐำนอื่นๆ ที่เกีย่วกับผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด   :   
 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ 
 ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบเครือข่ำย 
 
ผู้รับผิดชอบ :        
 นำยวีระศักดิ์  ศรีวงยำง 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่  1.3.2) ร้อยละเคร่ืองแม่ข่ายแบบ VM ที่ให้บริการใช้ทรัพยากรท่ีได้รับการจัดสรรอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
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หน่วยวัด   :   ระดับควำมส ำเร็จ 
เป้าหมาย   :   ระดับ 5 
ค าอธิบาย  : 
 ปัจจุบันมหำวิทยำลัยมหำสำรคำมมีระบบฐำนข้อมลูที่ใช้ในกำรจัดท ำระบบสำรสนเทศอยู่มำกมำย ซึ่งแต่ละ 
ระบบจะถูกบริหำรจัดกำรโดยหนว่ยงำนต่ำง ๆ เช่น  ระบบฐำนข้อมูลบุคลำกร (กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี)  ระบบฐำนข้อมลูนิสติ 
(กองทะเบียนและประมวลผล) ระบบฐำนข้อมูลส ำหรับยืนยันตัวตนในกำรเข้ำใช้งำนอินเทอร์เน็ต (ส ำนกัคอมพิวเตอร์)  
และอื่น ๆ เนื่องจำกแตล่ะระบบได้รับกำรบริหำรจัดกำรแยกกันจึงท ำให้เกิดควำมแตกต่ำงในด้ำนเทคนิคเช่น ซอฟท์แวร์ 
ที่ใช้จัดเก็บขอมูล  ระบบปฏิบัติกำร จึงท ำให้เกิดควำมยุ่งยำกและซับซ้อนหำกจะน ำข้อมลูทั้งหมดไปใช้งำนร่วมกัน 
 ส ำนักคอมพิวเตอร์จึงเล็งเห็นถึงควำมส ำคญัในกำรจดัท ำระบบบริกำรฐำนข้อมูลกลำงที่สำมำรถเชื่อมโยงข้อมูล
จำกระบบต่ำง ๆ เข้ำด้วยกัน เพื่อสร้ำงเป็นมำตรฐำนในกำรเข้ำถึงและง่ำยต่อกำรน ำไปใช้พัฒนำระบบสำรสนเทศในระดับ
หน่วยงำนและกำรท ำวิจัยในอนำคตต่อไป 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 
ระดับ เกณฑ์การประเมิน 

1 ส ำรวจ วิเครำะห์ เพื่อศึกษำควำมเป็นไปได ้

2 มีระบบและกลไกในกำรด ำเนินงำน  
3 มีแผนกำรด ำเนินกำร/โครงกำร/กจิกรรม 
4 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเสนอผูบ้ริหำร ทุกไตรมำส 
5 มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรด ำเนินงำน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน อาทิเช่น 
1. รำยงำนผลจำกกำรส ำรวจ และวเิครำะห์  
2. แผนกำรด ำเนินงำน 
3. รำยงำนกำรประชุม 
4. เอกสำรกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
5. ข้อมูลอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :    
 รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำระบบนวัตกรรมดิจิทัล 
 ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรพัฒนำระบบดิจทิัลและถ่ำยทอดเทคโนโลยี 
ผู้รับผิดชอบ  
  นำยภูวดล โคตรบรรเทำ 
 

ตัวชี้วัดที่  2.1.1) ระดับความส าเร็จการพัฒนาระบบข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลางได้ 
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หน่วยวัด   :    ระบบ 
เป้าหมาย  : 1 ระบบ 
ค าอธิบาย   :   

 ส ำนักคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงำนสนับสนุนพันธกิจหลักของมหำวิทยำลัย โดยมีภำรกิจเกี่ยวกับกำรพฒันำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีดจิิทัล  พัฒนำระบบสำรสนเทศและถ่ำยทอดเทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพตำม
พันธกิจมหำวิทยำลัย  บริกำรเทคโนโลยดีิทิจัลเพื่อสนับสนุนพันธกิจมหำวิทยำลยั 

กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศจ ำเป็นจะต้องมีกระบวนกำรในพัฒนำ จัดท ำโครงกำร/กิจกรรม ติดตำมกำร
พัฒนำระบบสำรสนเทศตำมโครงกำร/กิจกรรมที่ก ำหนดและมีกำรประเมินผลกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศเพื่อน ำมำ
พิจำรณำปรับปรุงให้ตรงตำมควำมต้องกำรผู้ใช้งำน  ซึ่งกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศนั้น มีทั้งกำรพัฒนำระบบงำนใหม่ และ
ปรับปรุงระบบงำนที่มีอยู่เดิม เพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรภำยในองค์กร ให้มีประสิทธิภำพ มีควำมถูก
ต้อง และตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน เพื่อสร้ำงมหำวิทยำลัยให้เป็น  Smart University ต่อไป 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
- - - - 1 ระบบ 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน อาท ิ :  
. 1. แผนกำรพัฒนำระบบ/โครงกำร/กิจกรรม 

2. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 3. เอกสำรกำรพัฒนำระบบตำมผลประเมินควำมพึงพอใจ 
 4. ข้อมูลอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :    
 รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำระบบนวัตกรรมดิจิทัล 
 ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรพัฒนำระบบดิจทิัลและถ่ำยทอดเทคโนโลยี 
     (นำงสิรีวรรณ ตติยรัตน์) 
  
ผู้รับผิดชอบ  :    

นำยปิยะพงษ์  มูลศรีแก้ว 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่  2.2.1)  จ านวนระบบสารสนเทศท่ีน าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  
(นับระบบใหม)่  
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หน่วยวัด  :   จ ำนวน 
เป้าหมาย  :   2 ระบบ 
ค าอธิบาย  : 
 ส ำนักคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงำนสนับสนุนพันธกิจหลักของมหำวิทยำลัย โดยมีภำรกิจเกี่ยวกับกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล  พัฒนำระบบสำรสนเทศและถ่ำยทอดเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพตำม
พันธกิจมหำวิทยำลัย  บริกำรเทคโนโลยีดิทิจัลเพื่อสนับสนุนพันธกิจมหำวิทยำลัย ดังนั้น เพื่อให้ระบบสำรสนเทศที่มีอยู่เดิม 
สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีควำมถูกต้องมีข้อมูลเป็นปัจจุบัน และมีควำมสอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของ
สภำพแวดล้อมกำรใช้งำน ส ำนักคอมพิวเตอร์จึงจ ำเป็นจะต้องมีกำรปรับปรุงระบบสำรสนเทศที่มีอยู่ เดิม เพื่อ เพิ่ม
ประสิทธิภำพให้สูงข้ึนอยู่เสมอ 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

- - - 1 ระบบ 2 ระบบ 
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน อาท ิ: 
  รำยงำนจ ำนวนระบบสำรสนเทศท่ีได้รับกำรปรับปรุง และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรปรับปรุงระบบ
สำรสนเทศแตล่ะระบบฯ ในปีงบประมำณ 2564 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :    
 รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำระบบนวัตกรรมดิจิทัล 

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรพัฒนำระบบดิจทิัลและถ่ำยทอดเทคโนโลยี 
               (นำงสิรีวรรณ  ตตยิรตัน์) 
  
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : 
 นำยธนศำสตร์ สดุจริง 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่  2.2.2)  จ านวนระบบสารสนเทศที่ได้รบัการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
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หน่วยวัด     :   ร้อยละ 
เป้าหมาย   :   ร้อยละ 50 
ค าอธิบาย  : 
  

 ภัยคุกคำมบนโลกไซเบอร์นั้นเกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่องตลอดปี ไม่ว่ำจะเป็นกำรกำรโดนแฮกระบบ , Phishing หรือ 
พบช่องโหว่เว็บไซต์ต่ำง ๆ ฯลฯ ซึ่งล้วนแต่เป็นภัยคุกคำมส่งผลกระทบกับมหำวิทยำลัย หนักเบำต่ำงกันไป ส ำหรับผู้ดูแล
ระบบที่ต้องกำรจะป้องกันองค์กร กำรคำดกำรณ์ล่วงหน้ำว่ำจะเกิดอะไรขึ้นได้นั้น อำจต้องอำศัยข้อมูลจำกอดีตเพื่อน ำมำ
วิเครำะห์ และเตรียมตัวในกำรป้องกัน แก้ไขให้ดียิ่งข้ึน 

 ร้อยละของกำรแกไ้ขช่องโหว่ที่ตรวจพบ = 
จ ำนวนช่องโหว่ที่ตรวจพบ – ช่องโหว่ทีได้รับกำรแก้ไข

จ ำนวนช่องโหว่ที่ตรวจพบ
 × 100 

 
เกณฑ์การประเมิน   :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 30–34.9 ร้อยละ 35–39.9 ร้อยละ 40–44.9 ร้อยละ 45–49.9 ร้อยละ 50 ข้ึนไป 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน อาทิเช่น  :  
 1. รำยงำนช่องโหว่ที่ตรวจพบในระบบสำรสนเทศของมหำวิทยำลัย 
 2. รำยงำนกำรด ำเนินกำรแกไ้ขช่องโหว่ที่ตรวจพบ 
 2. ข้อมูลหลักฐำนอื่นๆ ที่เกีย่วกับผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :    
 รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำระบบนวัตกรรมดิจิทัล 
 ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบเครือข่ำย 
  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรพัฒนำระบบดิจทิัลและถ่ำยทอดเทคโนโลยี 
 
ผู้รับผิดชอบ :        
 นำงสำวบัณฑติำ  อวิโรธน ์
 นำยธนศำสตร์ สดุจริง 
 นำยปิยะพงษ์  มูลศรีแก้ว 
 นำยภูวดล   โคตรบรรเทำ  
 นำยรัตนเดช  ชมภูนุช    

  

ตัวชี้วัดที่  2.3.1)  ร้อยละของการแก้ไขช่องโหว่ที่ตรวจพบระบบสารสนเทศ  
 



คู่มือค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร  ส ำนกัคอมพิวเตอร์  มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  
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หน่วยวัด  :  ระดับควำมส ำเร็จ 
เป้าหมาย :   ระดับ 5 
ค าอธิบาย    :   

  แผนพัฒนำกำรศึกษำมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ฉบับท่ี 13 ท่ีมุ่งเน้นในภำรกิจหลักในกำรผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ 
มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำกำรมีศักยภำพในกำรสร้ำงงำนสร้ำงอำชีพ มีควำมรู้ควำมสำมำรถหลำกหลำยด้ำน (well-
rounded) มีควำมรู้รอบตัวสูง ดังนั้นเพื่อให้เกิดเรียนรู้และส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำทักษะควำมเข้ำใจและใช้เทคโนโลยีดิจทิลั 
หรือ Digital Literacy ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดทักษะด้ำนดิจิทัลที่นิสิตของมหำวิทยำลัยมหำสำรคำมควรมีครอบคลุม 4 มิติ คือ 
กำรใช้  เข้ำใจ กำรสร้ำง เข้ำถึงเทคโนโลยีได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมีทักษะควำมเข้ำใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 9 ด้ำน คือ  
1) กำรใช้งำนคอมพิวเตอร์ 2) กำรใช้งำนอินเทอร์เน็ต 3) กำรใช้งำนเพื่อควำมมั่นคงปลอดภัย 4) กำรใช้งำนประมวลผลค ำ 5) 
กำรใช้ตำรำงค ำนวณ 6) กำรใช้โปรแกรมกำรน ำเสนองำน 7) กำรใช้โปรแกรมสร้ำงสื่อดิจิทัล 8) กำรท ำงำนร่วมกันแบบ
ออนไลน์ 9) กำรใช้ดิจิทัลเพื่อควำมมั่นคงปลอดภัย และเพื่อให้นิสิตของมหำวิทยำลัยลัยมีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยี
ดิจิทัล เพื่อน ำไปพัฒนำและประยุกต์ใช้ในระหว่ำงเรียน และหลังส ำเร็จกำรศึกษำ และในกำรท ำงำนในชีวิตประจ ำวันได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ 
 
เกณฑ์การประเมิน   :   
 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 มีแผนด ำเนินงำนพัฒนำศักยภำพด้ำนเทคโนโลยดีิจิทัล ส ำหรับนสิิต 
2 มีระบบและกลไกกำรด ำเนินงำนพัฒนำศักยภำพด้ำนเทคโนโลยีดจิิทัล ส ำหรับนิสติ 
3 มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนด ำเนินงำนฯ  
4 มีกำรประเมินควำมพึงพอใจ ควำมไม่พึงพอใจ ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้รับบริกำร และ 

น ำผลกำรประเมินฯ มำพัฒนำปรบัปรุงให้ดีขึ้น 
5 มีกำรด ำเนินงำนส ำเร็จตำมแผนด ำเนินงำนฯ ท่ีก ำหนดไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 80  

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  
. 1. แผนปฏิบัติงำน 

2. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
3. รำยงำนผลกำรประเมินควำมพงึพอใจ ควำมไม่พึงพอใจ ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้รับบริกำร 

 4. เอกสำรกำรปรับปรุงและพัฒนำตำมผลประเมินควำมพึงพอใจ 
 5. ข้อมูลอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
 
 

ตัวชี้วัดที่  3.1.1)  ระดับความส าเร็จการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทลั ส าหรับนิสิต 
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ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :    
 รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำระบบนวัตกรรมดิจิทัล 
 ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรพัฒนำระบบดิจทิัลและถ่ำยทอดเทคโนโลยี 
               (นำงสิรีวรรณ ตติยรตัน์) 
  
ผู้รับผิดชอบ  :    

นำงสำวศิรัตน์ จันไต ้
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หน่วยวัด  :  ระดับควำมส ำเร็จ 
เป้าหมาย :   ระดับ 5 
 

ค าอธิบาย    :   

แผนพัฒนำกำรศึกษำมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ฉบับที่  13 ได้มุ่งเน้นพัฒนำบุคลำกรของมหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม ตำมกรอบมำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital Literacy ครอบคลุม 4 มิติ คือ 
กำรใช้  เข้ำใจ กำรสร้ำง เข้ำถึงเทคโนโลยีได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมีทักษะควำมเข้ำใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 9 ด้ำน คือ  
1) กำรใช้งำนคอมพิวเตอร์ 2) กำรใช้งำนอินเทอร์เน็ต 3) กำรใช้งำนเพื่อควำมมั่นคงปลอดภัย 4) กำรใช้งำนประมวลผลค ำ 5) 
กำรใช้ตำรำงค ำนวณ 6) กำรใช้โปรแกรมกำรน ำเสนองำน 7) กำรใช้โปรแกรมสร้ำงสื่อดิจิทัล 8) กำรท ำงำนร่วมกันแบบ
ออนไลน์ 9) กำรใช้ดิจิทัลเพื่อควำมมั่นคงปลอดภัย และเพื่อพัฒนำบุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อ
สร้ำงมหำวิทยำลัยให้เป็น  Smart University ต่อไป 
 
เกณฑ์การประเมิน   :   
 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 มีแผนด ำเนินงำนพัฒนำศักยภำพด้ำนเทคโนโลยดีิจิทัล ส ำหรับบคุลำกร 

2 มีระบบและกลไกกำรด ำเนินงำนพัฒนำศักยภำพด้ำนเทคโนโลยีดจิิทัล ส ำหรับบุคลำกร 
3 มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนด ำเนินงำนฯ  

4 มีกำรประเมินควำมพึงพอใจ ควำมไม่พึงพอใจ ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้รับบริกำร และน ำ
ผลกำรประเมินฯ มำพัฒนำปรับปรุงให้ดีขึ้น 

5 มีกำรด ำเนินงำนส ำเร็จตำมแผนด ำเนินงำนฯ ท่ีก ำหนดไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 80  
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  
. 1. แผนปฏิบัติงำน 

2. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
3. รำยงำนผลกำรประเมินควำมพงึพอใจ ควำมไม่พึงพอใจ ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้รับบริกำร 

 4. เอกสำรกำรปรับปรุงและพัฒนำตำมผลประเมินควำมพึงพอใจ 
 5. ข้อมูลอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่  3.2.1)  ระดับความส าเร็จการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทลั ส าหรับบุคลากร 
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ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :    
 รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำระบบนวัตกรรมดิจิทัล 
 ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรพัฒนำระบบดิจทิัลและถ่ำยทอดเทคโนโลยี 
     (นำงสิรีวรรณ ตติยรัตน์) 
  
ผู้รับผิดชอบ  :    

นำงสำวศิริรตัน์ จันไต ้
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หน่วยวัด  :   ระดับควำมส ำเรจ็ 
เป้าหมาย :    ระดับ 5 
 

ค าอธิบาย    :   

การผลิตสื่อ หมำยถึง กำรผลิตผลงำน (สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อดิจิทัล สื่อสังคมออนไลน์) เพื่อเป็นตัวกลำงในกำรน ำส่ง
หรือถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ พัฒนำทักษะ  เจตคติและควำมคิดสร้ำงสรรค์ อำทิ ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำร
ไปยังกลุ่มเป้ำหมำย  
             การสื่อสารภายใน/ภายนอก ส านกัคอมพิวเตอร์   หมำยถึง กำรสื่อสำรระหว่ำงบุคลำกร นิสิต คณะ/หน่วยงำน 
และบุคลำกรภำยนอก เพื่อสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง ท่ีจะน ำไปสู่ควำมร่วมมือตลอดจนควำมสัมพันธ์ที่ดี  ซึ่งจะช่วย
ให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยของหน่วยงำนบรรลุเป้ำหมำย  ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรประเภทต่ำง ๆ   ไปยงักลุ่มเป้ำหมำยหลัก  
เพื่อส่งเสริมควำมรู้ ควำมเขำ้ใจ พัฒนำทักษะด้ำนเทคโนโลยดีิจิทัล และเสรมิสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีให้แก่หน่วยงำน   
             การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และช่องทางการสื่อสาร  ดังนี ้

- กำรเผยแพร่ผำ่นสื่อสิ่งพิมพ์ หมำยถึง  กำรเผยแพร่ข่ำวประชำสมัพันธ์ของหน่วยงำน ข้อมูล 
เพื่อพัฒนำ ควำมรู้ /ทักษะ ด้ำนเทคโนโลยดีิจิทัล หรืองำนท่ีไดร้ับมอบหมำย ผ่ำนทำงสื่อสิ่งพิมพ์ต่ำง ๆ   

- กำรเผยแพร่ผำ่นสื่อโซเชียลมีเดยี  หมำยถึง กำรเผยแพร่ข่ำวประชำสัมพันธ์ของหน่วยงำน ข้อมูลเพื่อ 
พัฒนำควำมรู้ /ทักษะ ดำ้นเทคโนโลยดีิจิทัล หรืองำนท่ีได้รับมอบหมำย ในรูปแบบสื่อดิจิทัลผ่ำนสื่อสงัคมออนไลน์รูปแบบ
ต่ำง ๆ เช่น  Facebook  YouTube  เว็บไซต์  อ่ืน ๆ เป็นต้น 
 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 มีแผนด ำเนินงำนผลิตสื่อดิจิทัล 
2 มีสื่อประชำสัมพันธ์กำรให้บริกำรของหน่วยงำน 
3 มีสื่อให้ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทลัแก่นิสิตและบคุลำกร 
4 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเสนอผูบ้ริหำร ทุกไตรมำส 

5 มีผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนฯ ไมน่้อยกว่ำร้อยละ 80 
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  
 1.  โครงกำร/แผนกำรด ำเนินงำน 
 2.  สื่อต่ำงๆ  
 3.  กำรเผยแพร่สื่อประชำสัมพันธ์ /สื่อให้ควำมรู้ด้ำนดิจิทัล 

 4.  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 5.  ข้อมูลอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
 

ตัวชี้วัดที่  3.3.1)  ระดับความส าเร็จในการผลิตสื่อเพื่อสื่อสารภายในและภายนอกส านักคอมพิวเตอร์   
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ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :    
 รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำระบบนวัตกรรมดิจิทัล 
 ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรพัฒนำระบบดิจทิัลและถ่ำยทอดเทคโนโลยี 
     (นำงสิรีวรรณ ตติยรัตน์) 
 
ผู้รับผิดชอบ  :      

นำยสิทธ์ิ  เอมดี     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร  ส ำนกัคอมพิวเตอร์  มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
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หน่วยวัด  :  ระดับควำมส ำเร็จ 
เป้าหมาย :   ระดับ 5 
 

ค าอธิบาย :   

 เนื่องจำกเทคโนโลยีในปัจจุบันมีกำรพัฒนำอย่ำงรวดเร็ว อุปกรณ์สื่อสำรในกำรเข้ำถึงเว็บมีมำกมำย มีขนำด
หน้ำจอที่หลำกหลำย ส่งผลให้กำรใช้สมำร์ทดีไวซ์เข้ำถึงข้อมูลในเว็บไซต์รูปแบบเดิมได้ค่อนข้ำงยำก อำทิ ข้อควำมตัวอักษร 
รูปภำพ ในเว็บไซต์มีขนำดเล็กไม่เหมำะสมกับหน้ำจอของอุปกรณ์ จำกเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้น เทคโนโลยีในกำรพั ฒนำ
เว็บไซต์ ในรูปแบบ Responsive Design  จึงถูกพัฒนำขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหำดังกล่ำว  โดยท ำให้เว็บไซต์สำมำรถเปิดแสดง
ผลได้ดี เห็นข้อมูลได้ชัดเจน ในหน้ำจอกำรแสดงผลต่ำงๆ ทั้ง มือถือ แท็ปเล็ต เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค และเครื่อง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ PC จำกกำรพัฒนำเว็บไซต์เพียงครั้งเดียว 
 ทั้งนี้ เว็บไซต์มหำวิทยำลัยมหำสำรคำมในปัจจุบัน ถูกพัฒนำขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีแบบเดิมซึ่งไม่เหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์และพฤติกรรมกำรใช้งำนอุปกรณ์ของผู้ใช้ ส ำนักคอมพิวเตอร์ซึ่งรับผิดชอบในกำรพัฒนำเว็บไซต์มหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม จึงมีนโยบำยในกำรพัฒนำ/ปรับปรุงเว็บไซต์มหำวิทยำลัยให้เป็นแบบ Responsive เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำร
เข้ำถึงข้อมูลที่ดีขึ้น อีกท้ังยังเพิ่มควำมสวยงำมของกำรแสดงผลเนื้อหำในทุกหน้ำจออีกด้วย 
 
เกณฑ์การประเมิน   :   
 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 มีแผนด ำเนินงำนพัฒนำ/ปรบัปรุงเว็บไซต์ของมหำวิทยำลัย 
2 มีระบบและกลไกกำรด ำเนินงำนพัฒนำ/ปรับปรุงเว็บไซต์ของมหำวิทยำลัย 

3 มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนฯ หรือโครงกำร/กิจกรรม ในกำรพัฒนำ 
4 มีกำรประเมินควำมพึงพอใจ ควำมไม่พึงพอใจ ควำมต้องกำร และควำมคำดหวังผูร้ับบริกำร   

และน ำผลจำกกำรประเมินมำพัฒนำปรับปรุงให้ดีขึ้น 
5 มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเสนอผู้บริหำร 

 
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  

   1.  แผนปฏิบัติงำน 
 2.  เว็บไซต์มหำวิทยำลัยมหำสำรคำมที่พัฒนำ/ปรับปรุงใหม่ 
 3.  เอกสำรแสดงกำรพัฒนำ/ปรับปรุงเว็บไซต์มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
  4.  รำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ 
 5.  ข้อมูลอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

ตัวชี้วัดที่  3.3.2)  ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
 



                                                        คู่มือค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร  ส ำนักคอมพิวเตอร์  มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  
                                                                                                              ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
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ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  :   
 รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำระบบนวัตกรรมดิจิทัล 

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำระบบดิจิทัลและถ่ำยทอดเทคโนโลย ี
 (นำงสิรีวรรณ  ตตยิรัตน์) 
 
ผู้รับผิดชอบ   :  นำงสำวสุกัญญำ  สิตวัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร  ส ำนกัคอมพิวเตอร์  มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
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หน่วยวัด   :   ระดับควำมส ำเร็จ 
เป้าหมาย  : ระดับ 5 
ค าอธิบาย  : 
 ส ำนักคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงำนสนับสนุนพันธกิจหลักของมหำวิทยำลัย โดยมีภำรกิจเกี่ยวกับกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล  พัฒนำระบบสำรสนเทศและถ่ำยทอดเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพตำม
พันธกิจมหำวิทยำลัย  บริกำรเทคโนโลยีดิทิจัลเพื่อสนับสนุนพันธกิจมหำวิทยำลัย 
 งำนบริกำรเทคโนโลยีดิจิทัล ได้รบัมอบหมำยให้ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำเทคโนโลยีดิจทิัล เพื่อเป็นเครื่องมือ
สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร ศิลปวัฒนธรรม และกำรบริหำรจัดกำร ซึ่งมี กำรพัฒนำ
นวัตกรรมดิจิทัล  ดังนี ้

   1. กำรพัฒนำระบบอีเลิร์นนิ่ง Google Classroom เพื่อสนับสนุนกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบ
ออนไลน์ ส ำหรับอำจำรย์และนิสิตมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
     2. กำรพัฒนำสื่อ MOOC (Massive Open Online Course) เพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

   3. กำรพัฒนำสื่อหนังสือ E-book และระบบบริหำรจัดกำรในรูปแบบออนไลน ์
 

เกณฑ์การประเมิน  : 
 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 มีแผนปฏิบตัิงำนพัฒนำนวัตกรรมดิจิทัล 
2 มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนฯ 

3 มีกำรประเมินควำมพึงพอใจ ควำมไม่พึงพอใจ ควำมต้องกำร และควำมคำดหวังผูร้ับบริกำร 
4 น ำผลกำรประเมินฯ จำก ข้อ 3 มำพัฒนำปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ 
5 มีผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนฯ ไมน่้อยกว่ำร้อยละ 90 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน อาทิเช่น  :  
   1.  แผนปฏิบัติงำนพัฒนำนวัตกรรมดิจิทัล 

 2.  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
  3.  รำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ 

4.  เอกสำรแสดงกำรพัฒนำปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ  
5.  เว็บไซต์ระบบงำนท่ีพัฒนำขึ้น 

  6.  ข้อมูลอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  :    
 รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริกำรวิชำกำรและนวัตกรรมฯ  
 ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำดิจิทัลเลิร์นนิ่งและบริกำรเทคโนโลยีสำนสนเทศ  
ผู้รับผิดชอบ  :   

นำยนพนัย  เนื่องอุดม 

ตัวชี้วัดที่  4.1.1)  ระดับความส าเร็จการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล 



                                                        คู่มือค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร  ส ำนักคอมพิวเตอร์  มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  
                                                                                                              ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
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หน่วยวัด   :   ระดับควำมส ำเร็จ 
เป้าหมาย  : ระดับ 5 
ค าอธิบาย  : 
 

ส ำนักคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงำนสนับสนุนพันธกิจหลักของมหำวิทยำลัย โดยมีภำรกิจเกี่ยวกับกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล  พัฒนำระบบสำรสนเทศและถ่ำยทอดเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพตำม
พันธกิจมหำวิทยำลัย  บริกำรเทคโนโลยีดิทิจัลเพื่อสนับสนุนพันธกิจมหำวิทยำลัย 

งำนบริกำรเทคโนโลยีดิจิทัล ได้รับมอบหมำยให้ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเป็นเครื่องมือ
สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร ศิลปวัฒนธรรม และกำรบริหำรจัดกำร ซึ่งมีกำรให้บริกำร
เทคโนโลยีดิจิทัล  ดังนี้  

   1. บริกำรบัญชีผู้ใช้งำนระบบพิสูจน์ตัวตน(Authentication) ส ำหรับเข้ำใช้งำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต 
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 

   2. บริกำรระบบและบัญชีผู้ใช้งำนระบบจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ @msu.ac.th (Google Workspace)  
บัญชีผู้ใช้งำนระบบจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ @o365.msu.ac.th (Microsoft 365) เพื่อใช้สนับสนุนกำรปฏิบัติงำน และ 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนของคณะ/หน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 

   3. บริกำรบัญชีผู้ใช้งำนระบบ Cisco WebEx เพื่อใช้สนับสนุนกำรจัดประชุมออนไลน์ และกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอนของคณะ/หน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม    

   4. บริกำรซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์พ้ืนฐำนส ำหรับบุคลำกร (Microsoft Volume License) เพื่อสนับสนุน 
กำรปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัยฯ และบริกำรซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ส ำหรับกำรเรียนกำรสอน (Azure DevTools  
for Teaching ส ำหรับนิสิตและบุคลำกรของมหำวิทยำลัยฯ 

โดยให้บริกำรวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลำ 08.30 – 16.30 น.  งดให้บริกำรในหยดุนักขัตฤกษ ์
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 มีแผนปฏิบตัิงำนพัฒนำนวัตกรรมดิจิทัล 

2 มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนฯ 
3 มีกำรประเมินควำมพึงพอใจ ควำมไม่พึงพอใจ ควำมต้องกำร และควำมคำดหวังผูร้ับบริกำร 

4 น ำผลกำรประเมินฯ จำก ข้อ 3 มำพัฒนำปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ 
5 มีผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนฯ ไมน่้อยกว่ำร้อยละ 90 

 
 

ตัวชี้วัดที่   4.2.1)  ระดับความส าเร็จการบริการเทคโนโลยีดจิิทัล 



คู่มือค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร  ส ำนกัคอมพิวเตอร์  มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
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ข้อมูลที่ต้องรายงาน อาทิเช่น  :  

1.  แผนปฏิบัติงำนบริกำรเทคโนโลยีดิจิทลั 
2.  เอกสำรค ำขอใช้บริกำร 
3.  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน / โครงกำร-กิจกรรม 
4.  รำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ 
5.  รำยงำนผลกำรปรับปรุง/พัฒนำ 
6.  เว็บไซต์กำรให้บริกำร 

      7.  ข้อมูลอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  :    
 รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริกำรวิชำกำรและนวัตกรรมฯ  
 ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำดิจิทัลเลิร์นนิ่งและบริกำรเทคโนโลยีสำนสนเทศ  
 
ผู้รับผิดชอบ  :   

นำยวิทยำ  ช่ืนชม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                        คู่มือค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร  ส ำนักคอมพิวเตอร์  มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  
                                                                                                              ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
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หน่วยวัด   :   ระดับควำมส ำเร็จ 
เป้ำหมำย  :   ระดับ 5 
ค ำอธิบำย 
 ส ำนักคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงำนสนับสนุนพันธกิจมหำวิทยำลยัมหำสำรคำม  มีหน้ำที่เกี่ยวกับกำรพฒันำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีดจิิทัล   พัฒนำระบบสำรสนเทศและถ่ำยทอดเทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพ 
ตำมพันธกิจมหำวิทยำลัย  บริกำรเทคโนโลยีดิทิจลัเพื่อสนับสนุนพันธกิจมหำวิทยำลยั 

งำนบริกำรเทคโนโลยีดิจิทลั  มีหนำ้ที่ให้บริกำรห้องบริกำรคอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นข้อมลู จัดอบรมสมัมนำ  
ส ำหรับจัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนคอมพิวเตอร์  กำรบริหำรจดักำรและให้บริกำรด้ำนซอฟท์แวร์  บริกำรข้อมูลสำรสนเทศ 
ส ำหรับนสิิต บุคลำกรและหน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยในมหำวิทยำลัย  
 

เกณฑ์การประเมิน   :   
 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 

1 มีแผนปฏิบตัิงำนบริกำรห้องคอมพิวเตอร ์
2 มีแนวปฏิบัติกำรใช้บริกำรห้องคอมพิวเตอร ์

3 มีกำรประเมินควำมพึงพอใจ ควำมไม่พึงพอใจ ควำมต้องกำร และควำมคำดหวังผูร้ับบริกำร และ 
น ำผลจำกกำรประเมินมำพัฒนำปรับปรุงให้ดีขึ้น 

4 รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนเสนอผู้บริหำร อย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง 

5 มีผลกำรให้บริกำรห้องบริกำรคอมพิวเตอร์ส ำเร็จไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 90 ของผู้ขอรับบริกำรทั้งหมด 
 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  
   1.  แผนปฏิบัติงำนบริกำรห้องคอมพิวเตอร ์

 2.  แนวปฏิบัติกำรใช้งำนบริกำรหอ้งคอมพิวเตอร ์
 3.  รำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ 
  4. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน/สรุปกำรใช้งำนห้องบริกำรคอมพิวเตอร์ เสนอผูบ้ริหำร 

5.  ข้อมูลอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  :   
 รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริกำรวิชำกำรและนวตักรรมฯ 

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำดิจิทลัเลริ์น์นิ่งฯ 
 

ผู้รับผิดชอบ   :   
นำยสหสัธรรม  แสนแก้ว  

ตัวชี้วัดที่  4.3.1) ระดับความส าเร็จของการบริการห้องคอมพิวเตอร์ 



คู่มือค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร  ส ำนกัคอมพิวเตอร์  มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
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หน่วยวัด   :   ระดับควำมส ำเร็จ 
เป้ำหมำย  :   ระดับ 5 
ค ำอธิบำย 
 ส ำนักคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงำนสนับสนุนพันธกิจมหำวิทยำลยัมหำสำรคำม  มีหน้ำที่เกี่ยวกับกำรพฒันำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีดจิิทัล   พัฒนำระบบสำรสนเทศและถ่ำยทอดเทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพ 
ตำมพันธกิจมหำวิทยำลัย  บริกำรเทคโนโลยีดิทิจลัเพื่อสนับสนุนพันธกิจมหำวิทยำลยั 

งำนบริกำรเทคโนโลยีดิจิทลั  มีหนำ้ที่ให้บริกำรห้องจัดกำรเรยีนกำรสอนและสอบวิทยำนิพนธ์ออนไลน์ ส ำหรับ
นิสิต คณำจำรย์และหน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยในมหำวิทยำลัย เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหำวิทยำลัยเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
เกณฑ์การประเมิน   :   
 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 

1 มีแผนปฏิบตัิงำนบริกำรห้องจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ 
2 มีแนวปฏิบัติกำรใช้บริกำรห้องจัดกำรเรยีนกำรสอนออนไลน ์

3 มีระบบสนับสนุนกำรขอใช้บริกำรห้องจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน ์
4 มีกำรประเมินควำมพึงพอใจ ควำมไม่พึงพอใจ ควำมต้องกำร และควำมคำดหวังผูร้ับบริกำร และ 

น ำผลจำกกำรประเมินมำพัฒนำปรับปรุงให้ดีขึ้น 

5 รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนเสนอผู้บริหำร อย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง 
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  

   1.  แผนปฏิบัติงำนบริกำรห้องจัดกำรเรยีนกำรสอนออนไลน ์
 2.  แนวปฏิบัติกำรใช้งำนบริกำรหอ้งจัดกำรเรยีนกำรสอนออนไลน ์
 3.  รำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจฯ 
  4.  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน/สรปุกำรใช้งำนห้องจัดกำรเรยีนกำรสอนออนไลน์ เสนอผู้บริหำร 

5.  ข้อมูลอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  :   
 รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริกำรวิชำกำรและนวตักรรมฯ 

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำดิจิทลัเลริ์น์นิ่งฯ 
 

ผู้รับผิดชอบ   :   
นำยไพฑูรณ์  ศรีพลลำ  

 
 

ตัวชี้วัดที่  4.4.1) ระดับความส าเร็จการให้บริการห้องจัดการเรียนการสอนออนไลน์  (3.3) 



                                                        คู่มือค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร  ส ำนักคอมพิวเตอร์  มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  
                                                                                                              ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
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หน่วยวัด   :   ระดับควำมส ำเร็จ 
เป้ำหมำย  :   ระดับ 5 
ค ำอธิบำย 
 ส ำนักคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงำนสนับสนุนพันธกิจมหำวิทยำลยัมหำสำรคำม  มีหน้ำที่เกี่ยวกับกำรพฒันำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีดจิิทัล   พัฒนำระบบสำรสนเทศและถ่ำยทอดเทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพ 
ตำมพันธกิจมหำวิทยำลัย  บริกำรเทคโนโลยีดิทิจลัเพื่อสนับสนุนพันธกิจมหำวิทยำลยั 

งำนบริกำรเทคโนโลยีดิจิทลั  มีหนำ้ที่ให้บริกำร ควบคุม ดูแลห้องประชุม ห้องบรรยำยของหน่วยงำน และบริกำร
ห้องประชุมออนไลน์มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ได้แก่ ห้องประชุม 1, 2, 3 ช้ัน 4 อำคำรบรมรำชกุมำร ี งำนประสำนงำน
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำมกรุงเทพฯ จ ำนวน 1 ห้อง และห้องบรรยำย B 412 ห้องประชุม B 413 , B 313 เพื่อสนับสนุนกำร
เรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำร ใหเ้ป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ 
 

เกณฑ์การประเมิน   :   
 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1  มีแผนปฏิบตัิงำนบริกำรประชุมออนไลน ์
2  มีแนวปฏิบัติ/ปรับปรุง กำรให้บรกิำรประชุมออนไลน ์
3  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกำรใหบ้ริกำรด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล (Webex-Video conferance) 
4  มีกำรประเมินควำมพึงพอใจ ควำมไม่พึงพอใจ ควำมต้องกำร และควำมคำดหวังผูร้ับบริกำร และ 

 น ำผลจำกกำรประเมินมำพัฒนำปรับปรุงให้ดีขึ้น 
5  มีผลกำรให้บริกำรประชุมออนไลน์ส ำเรจ็ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90  ของจ ำนวนกำรให้บริกำรทั้งหมด 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  
   1.  แผนปฏิบัติงำนบริกำรห้องจัดกำรเรยีนกำรสอนออนไลน ์

 2.  แนวปฏิบัติกำรใช้งำนบริกำรหอ้งจัดกำรเรยีนกำรสอนออนไลน ์
 3.  รำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจฯ 
  4.  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน/สรปุกำรใช้งำนห้องจัดกำรเรยีนกำรสอนออนไลน์ เสนอผู้บริหำร 

5.  ข้อมูลอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  :   
 รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริกำรวิชำกำรและนวตักรรมฯ 

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำดิจิทลัเลริ์น์นิ่งฯ 
 

ผู้รับผิดชอบ   :   
นำยรัชพงษ์  ทะลำส ี
 

ตัวชี้วัดที่  4.5.1) ระดับความส าเร็จการให้บริการประชุมออนไลน์ 



คู่มือค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร  ส ำนกัคอมพิวเตอร์  มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
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หน่วยวัด   :  ระดับควำมส ำเรจ็ 
เป้าหมาย  :  ระดับ 5 
ค าอธิบาย    :   

ส ำนักคอมพิวเตอร์  เป็นหน่วยงำนสนับสนุนพันธกิจมหำวิทยำลยัมหำสำรคำม  มีภำรกิจเกีย่วกับ 
กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยดีิจิทัล  พัฒนำระบบสำรสนเทศและถ่ำยทอดเทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพตำมพันธกิจมหำวิทยำลัย  บริกำรเทคโนโลยีดิทิจลัเพือ่สนับสนุนพันธกิจมหำวิทยำลัย 
 งำนโครงสรำ้งพื้นฐำนและระบบเครือข่ำยส่วนกำรซ่อมบ ำรุงคอมพิวเตอร์  มีหน้ำที่เกี่ยวกับกำรให้บรกิำร
ซ่อมแซม บ ำรุงรักษำอุปกรณด์้ำนเทคโนโลยดีิจิทัล  เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณต์่อพ่วง ติดตั้งระบบ LAN ให้แก่นิสิต บุคลำกร 
และหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลยัมหำสำรคำม ตลอดจนให้บริกำรเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณเ์พือ่สนับสนุนกิจกรรม
ต่ำง ๆ ของหน่วยงำนและมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
 

เกณฑ์การประเมิน   :   
 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 

1 มีแผนปฏิบตัิงำนบริกำรซ่อมคอมพิวเตอร ์
2 มีกำรเผยแพร่ควำมรู้กำรซ่อมบ ำรงุคอมพิวเตอร์ผ่ำนสื่อออนไลน์หรอืช่องทำงกำรสื่อสำรอื่น ๆ 

3 เพิ่มประสิทธิภำพของอุปกรณ/์เครื่องมือท่ีสำมำรถน ำมำใช้ในกำรสนับสนุนกำรให้บริกำรซ่อมบ ำรุง
คอมพิวเตอร ์

4 มีกำรประเมินควำมพึงพอใจ ควำมไม่พึงพอใจ ควำมต้องกำร และควำมคำดหวังผูร้ับบริกำร และ 
น ำผลจำกกำรประเมินมำพัฒนำปรับปรุงให้ดีขึ้น 

5 มีผลกำรให้บริกำรตดิตั้ง ซ่อมแซม และบ ำรุงรักษำอุปกรณเ์ทคโนโลยีสำรสนเทศส ำเร็จใช้งำนได้  
ไม่น้อยว่ำร้อยละ 90 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  
             1. แผนปฏิบัติงำน 

2. เอกสำรกำรเผยแพร่ควำมรู้กำรซ่อมบ ำรุงคอมพิวเตอร ์
3. เอกสำรกำรเพิ่มประสิทธิภำพของอุปกรณ์/เครื่องมือ  
4. รำยงำนผลกำรประเมินควำมพงึพอใจ 

 5. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 6. ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :   
  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร ์
               ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบเครอืข่ำย 
ผู้รับผิดชอบ   :    
               นำยสุรจิต  ธรรมจักร ์  

ตัวชี้วัดที่  4.6.1)  ระดับความส าเร็จการให้บริการซ่อมคอมพิวเตอร์ 
 



                                                        คู่มือค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร  ส ำนักคอมพิวเตอร์  มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  
                                                                                                              ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
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หน่วยวัด  :   ระดับควำมส ำเรจ็ 
เป้าหมาย : ระดับ 5 
 

ค าอธิบาย  : 
  

       ส ำนักคอมพิวเตอร์  ได้จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี   โดยน ำประเด็นข้อคิดเห็นและ/หรือข้อเสนอแนะของ 
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ/ ผลกำรด ำเนินงำนปีท่ีผ่ำนมำ   ประกอบกำรปรับปรุงหรือทบทวนหรือจัดท ำแผนปฏิบัติ 
รำชกำรประจ ำปี  ก ำหนดตัวช้ีวัดครอบคลุมตำมพันธกิจของหน่วยงำน และมีควำมสอดคลอ้งเชื่อมโยงกับแผนปฏบิัติรำชกำร
ของมหำวิทยำลัย และได้น ำตัวช้ีวัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีมำจัดค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรกับมหำวิทยำลัย เพื่อ
เป็นเครื่องมือในกำรวัดและประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของผู้บริหำรที่ก ำกับดูแลหน่วยงำน และกำรติดตำม 
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของบุคลำกรในส ำนักคอมพิวเตอร์ และน ำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรปรับปรุงและพัฒนำ
หน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งข้ึน 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 มีกำรน ำประเด็นข้อคิดเห็นและ/หรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ/ 

ผลกำรด ำเนินงำนปีท่ีผ่ำนมำ ประกอบกำรปรับปรุงหรือทบทวนหรือจัดท ำแผนปฏิบัติ 
รำชกำรประจ ำป ี

2 มีกำรจัดท ำแผนปฏิบตัิรำชกำรประจ ำปีโดยกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในหน่วยงำน   
และสอดคล้องกับมหำวิทยำลยั  และต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริหำร 
หน่วยงำน/คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ 

3 มีกำรตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดของแผนปฏิบตัิกำรประจ ำปี อย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง  
และรำยงำนผลเสนอผู้บรหิำร/คณะกรรมกำรบริหำรหน่วยงำน/คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ   
เพื่อพิจำรณำ 

4 มีผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบตัิรำชกำรประจ ำปี  ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 80  

5 มีกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมตวัช้ีวัด และสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม 
ของแผนปฏิบัติรำชกำร  และรำยงำนผลเสนอผู้บริหำร/คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ 
เพื่อพิจำรณำ  

 
 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ 5.1.1)  ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 



คู่มือค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร  ส ำนกัคอมพิวเตอร์  มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
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ข้อมูลที่ต้องรายงาน อาทิเช่น  :  

   1.  แผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 2.  รำยงำนกำรประชุม 
 3.  เอกสำรกำรถ่ำยทอดแผนปฏิบตัิรำชกำร 
  4.  เอกสำรค ำรับรองกำรปฏบิัติรำชกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564 
 5.  เอกสำรกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 6.  ข้อมูลอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  :    
 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ 
 หัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนุกำร 
 
ผู้รับผิดชอบ  :      

นำงธิรดำ  บุญโชติยกลุ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                        คู่มือค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร  ส ำนักคอมพิวเตอร์  มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  
                                                                                                              ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
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หน่วยวัด    :    ระดับควำมส ำเรจ็ 
เป้าหมาย  :    ระดับ 5 
 

ค าอธิบาย   : 

งำนกำรเงินและบัญชี ส ำนักงำนเลขำนุกำร ส ำนักคอมพิวเตอร์  ได้ร่วมจัดท ำแผน/ปรับแผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ  จัดท ำรำยงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำเดือน  ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมระเบียบ
กระทรวงกำรคลังฯ  จัดท ำรำยงำนเงินทดรองรำชกำรประจ ำเดอืน  รำยงำนงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินรำยเดือน รำยไตรมำส 
และรำยปี  
 ในกรณีที่มีข้อเสนอแนะจำกรำยงำนผลกำรตรวจสอบของส ำนักตรวจสอบภำยใน  งำนกำรเงินและบญัชีได้มีกำร 
ปรับปรุง แก้ไข และปฏิบตัิตำมข้อเสนอแนะฯ ของส ำนักตรวจสอบภำยใน ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
 
เกณฑ์การประเมิน   : 
 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1  (1) มีแผนปฏิบัติงำน/แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ/ปรับแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

 (2) มีกำรประเมินผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมแผนฯ และรำยงำนปัญหำอุปสรรค    

2  (3) ขออนุมัติเบิกจ่ำยงบประมำณตำมระเบียบฯ ภำยใน 7 วันท ำกำร  นับจำกเอกสำรประกอบ    
ครบถ้วนและไดร้ับอนุมัตจิำกผู้บรหิำรเรยีบร้อยแล้ว  (ยกเว้นกรณีผูป้ระกอบกำรไม่จดัส่ง
ใบเสร็จรับเงินตำมที่หน่วยงำนก ำหนด)  
 (4) ด ำเนินกำรจัดส่งเอกสำรเบิกจำ่ยไปยังกองคลังและพัสดุ ภำยใน 3 วันท ำกำร นับจำกเอกสำร
ประกอบครบถ้วนเพื่อเบิกชดเชยเงินทดรองรำชกำร 

3  (5) รำยงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำเดือน ไม่เกินทุกวันท่ี 7 ของเดือนถัดไป 
 (6) รำยงำนเงินทดรองรำชกำรประจ ำเดือน ไม่เกินทุกวันท่ี  5 ของเดือนถัดไป 
 (7) รำยงำนงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินประจ ำเดือน ไม่เกินทุกวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป 
 (8) รำยงำนงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินประจ ำไตรมำส ไม่เกินทุกวันที่ 10 ของเดือนถัดไป                       
 (9) รำยงำนงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินประจ ำปี ไมเ่กินวันที่ 31 ตุลำคม 2564 

4 (10) ร้อยละเอกสำรเบิกจ่ำยที่มีควำมถูกต้องครบถ้วนก่อนเสนออนุมตัิ เมื่อเทียบกับจ ำนวนเอกสำร   
กำรเบิกจ่ำยทั้งสิ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 

5  (11) ประสิทธิภำพกำรเคลียร์เงินยืมรำชกำร  
 (12) ประสิทธิภำพกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมข้อเสนอแนะจำกรำยงำนผลกำรตรวจสอบของ
ส ำนักตรวจสอบภำยใน ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

 
 

ตัวชี้วัดที่  5.1.2)  ระดับความส าเร็จการบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี
......................................................................................................................................................... 



คู่มือค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร  ส ำนกัคอมพิวเตอร์  มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
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ข้อมูลที่ต้องรายงาน: 

1. แผนปฏิบัติงำน/แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ/ปรับแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
2. รำยงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำเดือน 
3. รำยงำนเงินทดรองรำชกำร ประจ ำเดือน 
4. รำยงำนงบแสดงฐำนะกำรเงิน ประจ ำเดือน ประจ ำไตรมำส และประจ ำปี 2564 
5. ข้อมูลอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด:   
          ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพวิเตอร ์
          หัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนุกำร  
 
ผู้รับผิดชอบ:  
 นำงสำวอรวรรณ  ประกอบกิจ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                        คู่มือค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร  ส ำนักคอมพิวเตอร์  มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  
                                                                                                              ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
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หน่วยวัด  :  ระดับควำมส ำเร็จ 
เป้าหมาย :  ระดับ 5 
 

ค าอธิบาย    :   

 งำนพัสดุ ส ำนักงำนเลขำนุกำร ส ำนักคอมพิวเตอร์  ได้จัดท ำแผนกำรจัดหำพัสดุ ประจ ำปีงบประมำณ เพื่อเป็น
กำรวำงแผนด ำเนินงำนในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้มีประสทิธิภำพ  โดยด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงพัสดตุำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560  จัดท ำรำยงำนผลกำรจัดหำพัสดุประจ ำเดือน ประเมินผลกำรจัดหำพัสดุตำมแผนฯ และรำยงำนปัญหำ
อุปสรรคในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดใุห้ผู้บรหิำรทรำบ โดยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงมีควำมสมัพันธ์กับประสิทธิภำพกำรก่อหนี้ผูกพันตำม
แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง/ครุภัณฑ์ (เงินรำยได้/เงินสะสม) ของหน่วยงำนในระบบ ERP เนื่องจำกในกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ทุกครั้ง งำนพัสดุจะต้องจัดท ำใบขอผูกพันงบประมำณ ในระบบ ERP ซึ่งจะเป็นกำรเบิกจ่ำยงบประมำณที่หน่วยงำนได้รับ
จัดสรร  
             งำนพัสดุด ำเนินกำรประสำนงำนกำรตรวจพัสดุประจ ำปี  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตรวจสอบพัสดุประจ ำปีของ
คณะกรรมกำรฯ ของหน่วยงำน โดยจัดส่งรำยงำนผลกำรตรวจสอบฯ  ไปยังกลุ่มงำนริหำรกำรพัสดุ  ตำมที่มหำวิทยำลัย
ก ำหนด 
  ในกรณีที่มีข้อเสนอแนะจำกรำยงำนผลกำรตรวจสอบของส ำนักตรวจสอบภำยใน งำนพัสดุได้มีกำร ปรับปรุง 
แก้ไข และปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะฯ ของส ำนักตรวจสอบภำยใน ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
 

เกณฑ์การประเมิน   :   
 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 (1)  มีกำรจัดท ำแผนกำรจัดหำพสัดุ 
2 (2)  มีกำรจัดหำพัสดุตำมกระบวนกำร พรบ. กำรจดัซื้อจัดจำ้งพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 

(3)  รวบรวมติดตำมตรวจสอบเอกสำรประกอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ภำยใน 7 วัน 
(4)  รำยงำนผลกำรจดัซื้อจัดจ้ำงและขออนุมัตเิบิกจ่ำยให้งำนกำรเงิน ภำยใน 3 วันท ำกำร  
นับจำกไดร้ับรำยงำนผลกำรตรวจรับพัสดุและเอกสำรประกอบ 

3 (5)  มีกำรรำยงำนผลกำรจดัหำพัสดุประจ ำเดือน และประเมินผลกำรจัดหำพสัดุตำมแผนฯ รำยงำน
ปัญหำอุปสรรค  

4 (6) มีกำรด ำเนินงำนตรวจสอบพัสดุประจ ำปี และจดัส่งรำยงำนผลกำรตรวจสอบฯ  
ตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 

5 (7) ประสิทธิภำพกำรก่อหนีผู้กพันตำมแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง/ครภุัณฑ์ (เงินรำยได้/เงินสะสม)  
ของหน่วยงำนในระบบ ERP 
(8) ประสิทธิภำพกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมข้อเสนอแนะจำกรำยงำนผลกำรตรวจสอบของ
ส ำนักตรวจสอบภำยใน ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

ตัวชี้วัดที่  5.1.3)  ระดับความส าเร็จการบริหารจัดการด้านพัสดุ 
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ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  

 1.  แผนกำรจัดซื้อจดัจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 2.  เอกสำรรำยงำนผลกำรจดัซื้อจดัจ้ำงและขออนุมตัิเบิกจ่ำยเงิน 
 3.  เอกสำรกำรประกอบกำรจัดซือ้จัดจ้ำง 
  4.  เอกสำรรำยงำนผลกำรจดัหำพสัดุประจ ำเดือน และประเมินผล กำรจัดหำพสัดตุำมแผนฯ รำยงำนปัญหำ
อุปสรรค    
 5.  เอกสำรค ำสั่งคณะกรรมกำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปี  
 6.  รำยงำนผลกำรตรวจสอบพัสดปุระจ ำปี  ตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
 7.  ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับผลกำรกำรจัดซื้อจดัจ้ำง 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :    
 - ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ 

- หัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนุกำร 
 
ผู้รับผิดชอบ  :      

- นำงสำวณภัทชำ   ไชยสิงห ์
- นำงสำววณิชชำ    พะเลียง 
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หน่วยวัด  :  ระดับควำมส ำเร็จ 
เป้าหมาย :   ระดับ 5 
 

ค าอธิบาย    :   

เป็นกำรวัดระดับควำมส ำเรจ็ในกำรบริหำรกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรจดับริหำรบุคคล  ซึ่งประกอบด้วย  
กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรสรรหำ  กำรธ ำรงรักษำบุคลำกร   กำรประเมินผลงำนและผลกำรปฏิบตัิงำนของบุคลำกร  
กำรวิเครำะห์และจัดโครงสร้ำง กำรปรับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่ง กำรวำงแผนก ำลังคนและพัฒนำระบบงำนบริหำรบุคคล 
กำรด ำเนินงำนเกีย่วกับทะเบียนประวัติบุคลำกร กำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสรยิำภรณ์ และกำรพิจำรณำควำมชอบ  
กำรจัดสวัสดิกำร กำรติดตำมประเมินผล และกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 
เกณฑ์การประเมิน   :   
 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 

1 มีกำรจัดท ำและด ำเนินกำรตำมแผนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนบริหำรบคุคลหรือแผนพัฒนำบุคลำกร 
2 มีกำรประชำสัมพันธ์หรือแจ้งเวียนประกำศ/กฎ/ระเบียบ ข้อบังคับ ขั้นตอนและข้อมลูที่เกี่ยวข้อง 

กับกำรบริหำรจัดกำรด้ำนบริหำรบุคคลให้ทุกส่วนงำนได้รับทรำบและถือปฏิบตัิ 

3 ด ำเนินกำรควบคุม ตรวจสอบ ตดิตำม และจัดท ำรูปแบบกำรบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนบริหำรบุคคลให้เป็นปัจจุบัน กฎหมำย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง และอื่น ๆ 

4 ด ำเนินกำรตรวจสอบ ปรับปรุง และแก้ไขข้อมลูที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจดักำรด้ำนบริหำรบุคคล 
ให้มีควำมถูกต้อง ครบถ้วน โดยเสร็จสิ้นภำยใน 3 วันท ำกำร หลังจำกได้รับข้อมลู 

5 สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรดำ้นบริหำรบคุคลรำยป/ีไตรมำส/
เดือนเสนอผู้บริหำร ภำยใน 5 วันท ำกำรของเดือนถัดไป และจดัส่งข้อมูลให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
เร็วกว่ำท่ีก ำหนดไม่น้อยกว่ำ 2 วันท ำกำร หรือกรณีเร่งด่วนให้จัดส่งตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  
 

      1. ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจดัท ำแผนกำรบริหำรและพัฒนำทรพัยำกรบุคคล 
      2. แผนกำรบริหำรและพัฒนำทรพัยำกรบุคคล 
      3. รำยละเอียดกำรประชำสัมพันธห์รือแจ้งเวียนประกำศ/กฎ/ระเบยีบ ข้อบังคับ ข้ันตอนและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับกำรบริหำรจัดกำรด้ำนบริหำรบุคคล 
      4. รำยละเอียดกำรควบคุม ตรวจสอบ ติดตำม ปรับปรุง แก้ไขข้อมลู และกำรรำยงำนผลด ำเนินงำนท่ีเกี่ยวข้อง
กับกำรบริหำรจัดกำรด้ำนบริหำรบุคคล 
      5. ข้อมูลอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

ตัวชี้วัดที่  5.1.4)   ระดับความส าเร็จการบริหารจัดการด้านบริหารบุคคล 
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ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :   
 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร ์
 หัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนุกำร 
 
ผู้รับผิดชอบ   :    
 นำงลัดดำ  ศรเีอี่ยม 
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หน่วยวัด  :  ระดับควำมส ำเร็จ 
เป้าหมาย :   ระดับ 5 
 

ค าอธิบาย    :   

   งำนสำรบรรณ ส ำนักงำนเลขำนุกำร ส ำนักคอมพิวเตอร์  มีภำระงำนเกี่ยวกับ  1) กำรลงทะเบียนรบั-ส่ง  สแกน
หนังสือรำชกำรเพื่อแจ้งเวียนให้บคุลำกรไดร้ับข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (EDS)   โดยมีวิธีกำรและ
รูปแบบในกำรส่งเสรมิกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรภำยในองค์กรที่หลำกหลำย ตำมช่องทำงที่ส ำนักคอมพิวเตอร์ก ำหนด เช่น LINE, 
Microsoft Teams, Facebook , Mail ทีถู่กต้อง รวดเร็ว ทันต่อสถำนกำรณ์  2) กำรร่ำง-โตต้อบเอกสำร กำรพิมพ์ เอกสำร
และหนังสือรำชกำร  3) กำรเก็บรกัษำ กำรบริหำรเอกสำรและหนังสือรำชกำร และกำรท ำลำยหนังสอืรำชกำร  4) กำรติดต่อ
ประสำนงำน ทำงโทรศัพท์ หรือเอกสำร จำกบุคคล หรือหน่วยงำนจำกภำยในและภำยนอก หน่วยงำน  5) อ ำนวยควำม
สะดวก และรับรองแขก/ผูม้ำติดตอ่งำน  6) งำนเลขำนุกำรผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ 7) อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย   
 
เกณฑ์การประเมิน   :   
 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 บุคลำกรส ำนักคอมพิวเตอร์ มีบญัชีผู้ใช้งำนระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (EDS) และสำมำรถเข้ำใช้ 

งำนระบบได้สะดวก 
2 บุคลำกรส ำนักคอมพิวเตอร์ ได้รับข้อมูลข่ำวสำร หนังสือรำชกำร หนังสือประชำสมัพันธ์ ประกำศ 

ค ำสั่งของส ำนักคอมพิวเตอร์ และมหำวิทยำลยัมหำสำรคำม ผ่ำนระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
(EDS) 

3 มีวิธีกำรและรูปแบบในกำรส่งเสรมิกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรภำยในองค์กรที่หลำกหลำย ตำมช่องทำง 
ทีส่ ำนักคอมพิวเตอร์ก ำหนด เช่น LINE, Microsoft Teams, Facebook , Mail 

4 มีกำรแจ้งข่ำวสำร หนังสือรำชกำร หนังสือประชำสมัพันธ์ให้บุคลำกรรับทรำบ ภำยใน 1 วัน หลังจำก
ลงรับหนังสือรำชกำรและเสนอผู้บริหำรลงนำม 

5 บุคลำกรส ำนักคอมพิวเตอร์ มีกำรตอบสนองต่อข้อมูลข่ำวสำรที่ถูกตอ้ง รวดเร็ว ทันต่อสถำนกำรณ์ 
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  
 

      1. ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส ์(EDS) 
      2. รำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำน 
      3. ข้อมูลอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
 

ตัวชี้วัดที่  5.1.5)  ระดับความส าเร็จการสื่อสารและเสริมสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารภายใน 
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ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :   
 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร ์
 หัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนุกำร 
 
ผู้รับผิดชอบ   :    
 นำงสำวมนัสวรรณ    สอนสุภำพ 
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หน่วยวัด  :  ระดับควำมส ำเร็จ 
เป้าหมาย :   ระดับ 5 
ค าอธิบาย    :   

  งำนยำนพำหนะ ส ำนักงำนเลขำนุกำร ส ำนักคอมพิวเตอร์  มีหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำยในกำรบริกำรรบั-ส่ง 
ผู้บริหำร บุคลำกรส ำนักคอมพิวเตอร์ในกำรออกปฏิบัติงำนตำมพันธกิจของหน่วยงำน  ดูแล รักษำควำมสะอำดรถยนต์   
ดูแล ตรวจเช็คสภำพเครื่องยนต์ น้ ำมันเชื้อเพลิง ให้พร้อมก่อนกำรใหบ้ริกำร  น ำรถยนต์เข้ำตรวจเช็คสภำพที่ศูนย์บริกำร 
ตำมระยะเวลำ  และรำยงำนผลกำรให้บริกำรยำนพำหนะและกำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิง เสนอผู้บริหำรประจ ำทุกเดือน   
 
เกณฑ์การประเมิน   :   
 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 ดูแล รักษำควำมสะอำดรถยนต์ อย่ำงน้อยสัปดำหล์ะ 1 ครั้ง 
2 ดูแล ตรวจเช็คสภำพเครื่องยนต์ น้ ำมันเชื้อเพลิง ให้พร้อมก่อนกำรใหบ้ริกำร 
3 น ำรถยนต์เข้ำตรวจเช็คสภำพท่ีศูนย์บริกำรตำมระยะเวลำ   
4 บริกำรรบั-ส่ง ผู้บรหิำร/บุคลำกรในกำรไปปฏิบัติงำน 
5 รำยงำนผลกำรให้บริกำรยำนพำหนะและกำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิง เสนอผู้บริหำร 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  
 

      1. แผนปฏิบัติงำน/ ตำรำงกำรรักษำควำมสะอำดรถยนต์/ ตรวจเช็คสภำพเครื่องยนต์ น้ ำมันเชื้อเพลงิ 
      2. รำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำน 
      3. ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :   
 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร ์
 หัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนุกำร 
 
ผู้รับผิดชอบ   :    
 นำยวิระ  เมฆวัน 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่  5.1.6)  ระดับความส าเร็จของการบริการยานพาหนะที่มีคุณภาพ 
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หน่วยวัด     :  ระดับควำมส ำเร็จ 
เป้าหมาย    : ระดับ 5 
ค าอธิบาย    :   

 กำรบริหำรหรือกำรด ำเนินงำนขององค์กรเพื่อน ำไปสู่ควำมเป็นเลิศ ต้องมีกำรปรับปรุงคุณภำพ มีกำรทบทวน
ภำพรวมขององค์กร หรือกระบวนกำรด ำเนินงำนอยู่ตลอดเวลำ มีกำรค้นหำควำมรู้ กำรรวบรวม จัดเรียง หรือสร้ำงองค์
ควำมรู้ที่กระจัดกระจำยในองค์กรเพื่อกำรพัฒนำคน งำน องค์กร ตำมล ำดับ มีระบบบริหำรควำมเสี่ยง โดยกำรบริหำรและ
ควบคุมปัจจัยกิจกรรม และกระบวนกำรด ำเนินงำนท่ีอำจเป็นมูลเหตุของควำมเสียหำย ระดับควำมเสี่ยง และขนำดของควำม
เสียหำยที่จะเกิดขึ้นในอนำคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ โดยค ำนึงถึงกำรเรียนรู้วิธีกำรป้องกันจำกกำรคำดกำรณ์
ปัญหำล่วงหน้ำและโอกำสในกำรเกิด เพื่อป้องกันหรือบรรเทำควำมรุนแรงของปัญหำ รวมทั้งกำรมีแผนส ำรองต่อภำวะ
ฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่ำระบบงำนต่ำง ๆ มีควำมพร้อมใช้งำน และกำรปรับปรุงประสิทธิผลของกำรปฏิบัติกำรเพื่อส่งมอบ
คุณค่ำแก่ผู้รับบริกำรและท ำให้องค์กรประสบควำมส ำเร็จอย่ำงต่อเนื่อง 
 
เกณฑ์การประเมิน   :   
 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 มีกำรวิเครำะหห์รือทบทวนโครงรำ่งองค์กำร (Organization Profile) และถ่ำยทอดโครงร่ำงองค์กำร 

(Organization Profile) สู่บุคลำกรในหน่วยงำน 

2 มีกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ตำมประเด็นท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของหน่วยงำน 
3 ประสิทธิภำพกำรบริหำรควำมเสี่ยงและระบบกำรควบคมุภำยในหน่วยงำน 

4 มีกำรประเมินควำมพึงพอใจ ควำมไม่พึงพอใจ ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้รับบริกำร และมี
กำรวิเครำะหผ์ลกำรประเมินเพื่อน ำข้อมูลมำก ำหนดแนวทำงในกำรตอบสนองควำมต้องกำรของ
ผู้รับบริกำร 

5 น ำผลกำรประเมินจำกข้อ 4 มำจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพ (Improvement Plan) เพื่อน ำข้อมูลมำ
ก ำหนดแนวทำงในกำรตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  
      1. โครงร่ำงองค์กำร (Organization Profile : OP) 
      2. รำยละเอียดข้อมลูประเด็นทีส่อดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของหน่วยงำน ซึ่งเกิดจำกกำรจัดกำรควำมรู้ 
กำรก ำหนดประเด็นกำรจดักำรควำมรู้ของหน่วยงำน 
      3. รำยละเอียดกำรวิเครำะห์ ระบคุวำมเสีย่ง และปัจจยัที่ก่อให้เกิดควำมเสีย่ง และแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
    
 

ตัวชี้วัดที่  5.1.7)  ระดับความส าเร็จการบริหารของหน่วยงานเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธต์ามพันธกิจ 
                      ของหน่วยงาน 
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   4. รำยละเอียดกำรประเมินควำมพึงพอใจ ควำมไม่พึงพอใจ ควำมต้องกำร และควำมคำดหวังของผู้รบับริกำร
และน ำข้อมลูมำก ำหนดแนวทำงในกำรตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร และมีแนวโนม้ของผลประเมินท่ีดีขึ้น 
จำกปีท่ีผ่ำนมำ 
      5. ข้อมูลอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :   
 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร ์
 หัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนุกำร 
 
ผู้รับผิดชอบ   :    
 นำงลัดดำ  ศรเีอี่ยม 
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การด าเนินงานเพ่ือตอบส่วนที่ 3-4-5    
 

 
 
 
หน่วยวัด  :  ระดับควำมส ำเร็จ 
เป้าหมาย :   ระดับ 5 
 

ค าอธิบาย  :   

 ตำมที ่มหำวิทยำลัยมหำสำรคำมได้ก ำหนดนโยบำยในกำรพัฒนำเว็บไซต์ภำยในมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม เพื่อ
เป็นแหล่งเผยแพร่สำรสนเทศที่มีควำมถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีแนวปฏิบัติในกำรพัฒนำเว็บไซต์ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน 
ครอบคลุมข้อมูลของหลักสูตรที่เปิดสอน ผลงำนทำงวิชำกำร ผลงำนวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม ศิลปวัฒนธรรม โดยกำร
พัฒนำเว็บไซต์ภำยในมหำวิทยำลัยให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน เพื่อให้สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรพัฒนำเว็บไซต์ของภำครัฐ 
และเพื่อเตรียมควำมพร้อมส ำหรับรองรับกำรก้ำวสู่สำกล รวมถึงกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยสู่ Smart University 
 
เกณฑ์การประเมิน   :   
 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 มีแผนด ำเนินงำนพัฒนำ/ปรบัปรุงเว็บไซต์ของคณะ-หน่วยงำน 

2 มีระบบและกลไกกำรด ำเนินงำนพัฒนำ/ปรับปรุงเว็บไซต์ของคณะ-หน่วยงำน 
3 มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนงำน หรอืโครงกำร/กจิกรรม ในกำรพัฒนำ 
4 มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมรูปแบบกำรพัฒนำเว็บไซต์ที่ก ำหนด 
5 มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเสนอ ผู้บริหำรคณะ-หน่วยงำน/อธิกำรบด ี

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  

1. ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำน 
2. รำยงำนกำรประชุม 
3. เอกสำรระบบกลไกหรือแผนงำนหรือโครงกำร/กิจกรรม ในกำรพัฒนำ 
4. เอกสำรหลักเกณฑ/์แนวปฏิบัติในกำรพัฒนำเว็บไซต์ภำยในมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
5. เอกสำรเผยแพร่หลักเกณฑฯ์ และกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติหรือแผนฯ ท่ีก ำหนดหรือ

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
6. ข้อมูลหลักฐำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 6.1.1)  ระดบัความส าเร็จของการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของคณะหน่วยงาน  (3.1) 
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ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :   
 รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำระบบนวัตกรรมดิจิทัล 
 ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรพัฒนำระบบดิจทิัลและถ่ำยทอดเทคโนโลย ี
     (นำงสิรีวรรณ ตติยรัตน์) 
 
 
ผู้รับผิดชอบ   :   นำงสำวสุกัญญำ  สิตวัน 
  นำยสิทธ์ิ  เอมด ี
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หน่วยวัด   :   ระดับควำมส ำเร็จ 
เป้าหมาย  : ระดับ 5 
ค าอธิบาย  : 

ส ำนักคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงำนสนับสนุนพันธกิจหลักของมหำวิทยำลัย โดยมีภำรกิจเกี่ยวกับกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล  พัฒนำระบบสำรสนเทศและถ่ำยทอดเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพตำม
พันธกิจมหำวิทยำลัย  บริกำรเทคโนโลยีดิทิจัลเพื่อสนับสนุนพันธกิจมหำวิทยำลัย 
 งำนบริกำรเทคโนโลยีดิจิทัล ได้รบัมอบหมำยให้ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำเทคโนโลยีดิจทิัล เพื่อเป็นเครื่องมือ
สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร ศิลปวัฒนธรรม และกำรบริหำรจัดกำร ซึ่งมี กำรพัฒนำ
นวัตกรรมดิจิทัลทีเ่ป็นกำรบริกำรวิชำกำรให้กับกองบริกำรกำรศึกษำ เพื่อด ำเนินงำนกิจกรรม MSU Open House กิจกรรม
เปิดบ้ำนมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม เพื่อประชำสัมพันธ์หลักสูตร ประชำสัมพันธ์มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม รวมถึง
ประชำสัมพันธ์กำรรับเข้ำศึกษำในระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ให้กับนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจ 
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  
  ส ำนักคอมพิวเตอร์ จึงเป็นผู้รับผิดชอบในกำรพัฒนำระบบเว็บไซต์ MSU Open House เพื่อสนับสนุนกิจกรรม 
MSU Open House เปิดบ้ำนมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ให้กับกองบริกำรกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 ก ำหนดควำมต้องกำรระบบ 

2 วิเครำะห์และออกแบบพัฒนำระบบ 
3 ทดสอบระบบ 
4 ปรับปรุงและแก้ไขระบบ 
5 ประเมินควำมพึงพอใจกำรใช้งำนระบบ 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน อาทิเช่น  :  

   1.  ค ำสั่งมหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 
 2.  หนังสือเอกสำรบันทึกข้อควำมที่เกี่ยวข้อง 
 3.  เอกสำรรำยงำนผลกำรประเมนิควำมพึงพอใจ 

4.  เว็บไซต์ระบบงำนท่ีพัฒนำขึ้น 
  5.  ข้อมูลอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

 
 

ตัวชี้วัดที่  6.1.2)  ระดับความส าเร็จการพัฒนาระบบ Open House  (3.2) 
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ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :    
 รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริกำรวิชำกำรและนวัตกรรมฯ  
 ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำดิจิทัลเลิร์นนิ่งและบริกำรเทคโนโลยีสำนสนเทศ  
 
ผู้รับผิดชอบ  :   

นำยนพนัย  เนื่องอุดม 
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หน่วยวัด    :   ระดับควำมส ำเร็จ 
เป้าหมาย   :   ระดับ 5 
ค าอธิบาย : 
 ส ำนักคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงำนสนับสนุนพันธกิจหลักของมหำวิทยำลัย โดยมีภำรกิจหลักส่วนหนึ่งในด้ำนกำร
บริหำรจัดกำร พัฒนำและกำรให้บริกำรเทคโนโลยีดิจิทับ และมีภำรกิจด้ำนกำรดูแลบ ำรุงรักษำ ปรับปรุง พัฒนำระบบ
สำรสนเทศสนับสนุนพันธกิจของหน่วยงำนภำยใน และมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  

กำรพัฒนำระบบทรำนสคลิปกิจกรรมมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม เป็นกำรตอบสนองนโยบำยของมหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม เพื่อพัฒนำนิสิตให้เป็นบัณฑิตให้ควำมควำมรู้ควำมสำมำรถ และเป็นที่ต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิต โดยปัจจุบัน
มหำวิทยำลัยได้มีกำรจัดกิจกรรมนิสิตที่มุ่งเน้นพัฒนำตัวนิสิตให้รับผิดชอบต่อตนเอง และรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งจะ
ครอบคลุมกำรพัฒนำนิสิตในด้ำนต่ำง ๆ ของนิสิต เช่น กิจกรรมด้ำนกีฬำ บ ำเพ็ญประโยชน์ ด้ำนศิลปะวัฒนธรรม ด้ ำน
จริยธรรม ด้ำนวิชำกำร เป็นต้น  

ดังนั้น ส ำนักคอมพิวเตอร์ร่วมกับกองกิจกำรนิสิต จึงได้ร่วมกันพัฒนำนวัตกรรมโดยพัฒนำระบบทรำนสคลิป
กิจกรรม มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม เพื่อส่งเสริมกำรจัดกิจกรรม และสร้ำงแรงจูงใจในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ รวมถึง
มหำวิทยำลัยฯ ก็จะมีสำรสนเทศกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของนิสิต ท่ีสำมำรถน ำไปใช้งำนได้ทันที  
 

เกณฑ์การประเมิน : 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 ส ำรวจ วิเครำะห์ และศึกษำควำมเป็นไปได้ 
2 มีระบบและกลไกกำรด ำเนินงำน 

3 มีแผนกำรด ำเนินกำร/โครงกำร/กจิกรรม 
4 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเสนอผูบ้ริหำร ทุกไตรมำศ 

5 มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน  อาทิเช่น  : 
  1. รำยงำนผลกำรส ำรวจ วิเครำะห์ และศึกษำควำมเป็นไปได้ 
  2. แผนกำรด ำเนินกำร/โครงกำร/กิจกรรม 
  3. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเสนอผู้บริหำร 
 4. ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  :   
 รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำระบบนวัตกรรมดิจิทัล 
 ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรพัฒนำระบบดิจทิัลและถ่ำยทอดเทคโนโลยี 
     (นำงสิรีวรรณ ตติยรัตน์) 
ผู้รับผิดชอบ   :    
 นำยธนศำสตร์ สดุจริง 

 

ตัวชี้วัดที่  6.1.3) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบทรานสคริปกิจกรรม  (4.1) 



                                                        คู่มือค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร  ส ำนักคอมพิวเตอร์  มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  
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หน่วยวัด  :   ระดับควำมส ำเรจ็ 
เป้าหมาย :    ระดับ 5 
ค าอธิบาย    :   

จำกกำรที่ เทคโนโลยีดิจิทัลมีประสิทธิภำพที่สูงขึ้น ประกอบกับช่องทำงส ำหรับใช้ในกำรสื่อสำรมีควำม
หลำกหลำย ส่งผลให้เกิดปัญหำกำรละเมิดสิทธิควำมเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นข้อมูลที่มีควำมละเอียดอ่อน 
(Sensitive Personal Data) และสำมำรถระบุถึงตัวบุคคลนั้นได ้ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมได้ง่ำยขึ้น และมีอัตรำกำรละเมิด
สูงขึ้นเรื่อย ๆ อีกทั้งยังสร้ำงควำมเดือดร้อน ควำมเสียหำยให้แก่เจ้ำของข้อมูลทั้งในระดับบุคคล องค์กร และประเทศ  จึงได้
มีกำรตรำพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ขึ้น เพื่อให้กำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีประสิทธิภำพและ
เพื่อให้มีมำตรกำรเยียวยำเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลจำกกำรถูกละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภำพ โดยประกำศ
ในรำชกิจจำนุเบกษำไปเมื่อ 27 พฤษภำคม 2562 และมีผลบังคับใช้ตำมกฎหมำยทั้งฉบับ นับตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภำคม 
2563 เป็นต้นมำ  

ทั้งนี้ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำมได้มีกำรเก็บรวบรวม กำรใช้ และกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลำกร
นักเรียน นิสิต และบุคคลอื่น เพื่อกำรด ำเนินงำนในด้ำนต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัย จึงเป็นกำรสมควรที่มหำวิทยำลัยจะต้อง
ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยดังกล่ำว  ส ำนักคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นหน่วยงำนหลักด้ำนกำรพัฒนำ กำรให้บริกำร  และสนับสนุน
พันธกิจด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลของมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญดังกล่ำว จึงได้น ำกำรจัดท ำนโยบำย
กำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ก ำหนดเป็นตัวช้ีวัดของหน่วยงำนเพื่อให้มีควำมสอดคล้อง 
เช่ือมโยงกับแผนปฏิบัติรำชกำรของมหำวิทยำลัย และได้น ำตัวช้ีวัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีมำจัดค ำรับรองกำร
ปฏิบัติรำชกำรกับมหำวิทยำลัย และเพื่อให้กำรด ำเนินงำนดังกล่ำวของมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  
มีกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่ำงเหมำะสม ได้มำตรฐำน เป็นไปตำม เจตนำรมณ์ แห่งพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562   
 
เกณฑ์การประเมิน   :   
 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 มีคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

2 มีกำรศึกษำ วิเครำะห์ เกีย่วกับ พรบ. คุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล 
3 มีแนวปฏิบัติกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกบั นโยบำย/แนวปฏิบัติกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

4 มีประกำศมหำวิทยำลัยว่ำด้วยแนวปฏิบัติกำรด ำเนินงำนเกีย่วกับนโยบำย/ 
แนวปฏิบัติกำรคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล 

5 มีกำรประชำสัมพันธ/์เผยแพร่ ไปยังคณะ/หน่วยงำน 

 
 

ตัวชี้วัดที่   6.1.4) ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานเพื่อรองรับ พรบ. คุ้มครองข้อมูล  (5.1) 



คู่มือค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร  ส ำนกัคอมพิวเตอร์  มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  
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ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  
 1. ค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำน 
 2. แผนกำรด ำเนินงำน 
 3. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

 4. นโยบำยกำรคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  
  5. เอกสำรกำรอบรม/ เผยแพร/่ ประชำสัมพันธ์ นโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :    
 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ 
 
ผู้รับผิดชอบ  :      

นำยสิทธ์ิ  เอมดี     

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                        คู่มือค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร  ส ำนักคอมพิวเตอร์  มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  
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หน่วยวัด    :   ระดับควำมส ำเรจ็ 
เป้าหมาย  :  ระดับ 5  
ค าอธิบาย   :   

 กำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ผู้ใช้งำน ภำยในมหำวิทยำลัยและ บุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนระบบ
เครือข่ำย รวมทั้งได้รับทรำบเกี่ยวกับหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ และแนวทำงปฏิบัติในกำรควบคุมควำมเสี่ยงด้ำนต่ำงๆ  
 ส ำนักคอมพิวเตอร์ ตระหนักดีถึงควำมปลอดภัยของระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ จึงได้มีกำรวำงแผนจัดท ำแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรักษำควำมปลอดภัยด้ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ขึ้น เพื่อเป็นกรอบแนวทำงปฏิบัติให้ผู้ใช้งำน มีควำม
ตระหนักถึงควำมมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ำย และเป็นมำตรกำรควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดปัญหำ รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้อง
กับนโยบำยควำมปลอดภัยของมหำวิทยำลัยด้ำนอื่นๆ  
 
เกณฑ์การประเมิน   :   
 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
1 มีคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

2 มีกำรศึกษำ วิเครำะห์ เกีย่วกับ พรบ. กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภยัไซเบอร ์
3 มีแนวปฏิบัติกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกบักำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยดำ้นระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 

4 มีประกำศมหำวิทยำลัยว่ำด้วยแนวปฏิบัติกำรด ำเนินงำนเกีย่วกับกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย 
ด้ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร ์

5 มีกำรประชำสัมพันธ/์เผยแพร่ ไปยังคณะ/หน่วยงำน 

 
 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  

1. ค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำน 
2. รำยงำนกำรวิเครำะห์เกี่ยวกับ พรบ. กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร ์
3. รำยงำนกำรแนวปฏิบัติกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย ด้ำนระบบเครือข่ำย

คอมพิวเตอร ์
4. ประกำศมหำวิทยำลยัว่ำด้วยแนวปฏิบัติกำรด ำเนินงำนเกีย่วกับกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภยัด้ำนระบบ

เครือข่ำยคอมพิวเตอร ์
5. เอกสำรกำรประชำสัมพันธ/์เผยแพร่ ไปยังคณะ/หน่วยงำน 
6. ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

 

ตัวชี้วัดที่  6.1.5) ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบเครอืข่ายคอมพิวเตอร์    
                      (5.2)   
 



คู่มือค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร  ส ำนกัคอมพิวเตอร์  มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

  

 

59 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :   
 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร ์
 
ผู้รับผิดชอบ   :    
 นำยรัตนเดช ชมภูนุช 
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ส่วนที่  2  ภารกิจที่ถูกมอบหมายการรับผิดชอบหรือด าเนินงานจากแผนฯ ของมหาวิทยาลัย 

 
หน่วยวัด   :   ระดับควำมส ำเร็จ 
เป้าหมาย  :   ระดับ 5  
 

ค าอธิบาย   :   

 ในยุคของกำรปรับตัวในกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนดิจิทัลของมหำวิทยำลัย (Digital Transformation) อย่ำงมี
นัยส ำคัญ กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจหลักของมหำวิทยำลัย จึงมุ่งเน้นกำรพัฒนำองค์กรมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูงโดยกำร
ขับเคลื่อนมหำวิทยำลัยไปสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยอัจฉริยะ (Smart University)  ได้แก่  1) Smart IT Infrastructure 2) 
Smart Organization  3) Smart Learning  4) Smart Classroom  5) Smart Life &Health  6) Smart Hospital 7) 
Smart Transportation  8) Smart Security  9) Smart Green University  และ 10) Smart Farming 
 ส ำนักคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงำนสนับสนุนพันธกิจมหำวิทยำลยัมหำสำรคำม  มีภำรกิจเกี่ยวกับกำรพฒันำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีดจิิทัล  พัฒนำระบบสำรสนเทศและถ่ำยทอดเทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพตำม
พันธกิจมหำวิทยำลัย  บริกำรเทคโนโลยดีิทิจัลเพื่อสนับสนุนพันธกิจมหำวิทยำลยั   

 ในรอบปีทีผ่ำนมำ ส ำนักคอมพิวเตอร์ ได้ด ำเนินกำรออกแบบโครงข่ำยกำรสื่อสำรใหม่ของมหำวิทยำลัย เพื่อใช้
เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินงำน โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จะด ำเนินกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน Smart 
University  ในส่วนของ Smart IT Infrastructure ให้ชัดเจน ซึ่งประกอบไปด้วย กำรปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภำพระบบ
เครือข่ำย พร้อมทั้งขยำยจุดให้บริกำร WiFi ให้รองรับกำรเป็น Smart University เพื่อผลักดันให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงและ
กำรปรับตัวในวิถีชีวิตในกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจหลักของมหำวิทยำลัย 
 
เกณฑ์การประเมิน   :   
 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 

1 มีคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
2 มีกำรวิเครำะห์ทบทวนแผนกำรด ำเนินกำรโครงข่ำยกำรสื่อสำรใหม่ 
3 มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนโครงข่ำยกำรสื่อสำร ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 

4 มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนผูบ้ริหำร/อธิกำรบด ี
5 วำงแผนกำรด ำเนินงำนตำมโครงขำ่ยกำรสื่อสำรในปีถดัไป 

 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่   5.2.1) ระดับความส าเร็จของการเป็น  Mahasarakham Smart University 
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ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  

1. ค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำน 
2. รำยงำนกำรวิเครำะห์ทบทวนแผนโครงข่ำยกำรสื่อสำรใหม่ 
3. รำยงำนผลด ำเนินงำนตำมแผนโครงข่ำยกำรสื่อสำร  
4. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเสนอตอ่ผู้บริหำร/ อธิกำรบดี 
5. เอกสำรกำรออกแบบโครงข่ำยกำรสื่อสำร 
6. ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :   
 KPI  Owner     :  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร ์
 Data  Owner   :  นำยรัตนเดช  ชมภูนุช 
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กองแผนงำน.    คู่มือกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2564 
              มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม.    มหำสำรคำม  :  กองแผนงำน  มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม,    2564. 
ส ำนักคอมพิวเตอร์.    แผนปฏบิัติรำชกำร  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2564  ส ำนักคอมพิวเตอร์  มหำวิทยำลัย 
 มหำสำรคำม.    มหำสำรคำม  :  ส ำนักคอมพิวเตอร์  มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม,  2564. 
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