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สำรบัญ



 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. 2565 

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.  บริการเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ 

5.  พัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

 

1) ร้อยละความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

2) ร้อยละของโครงการ/ กิจกรรมตามแผนฯ ท่ีมีการด าเนินงานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ยุทธศาสตร์

ค่านิยม

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
นวัตกรรมเพ่ือความเป็น
เลิศในระดับนานาชาติ

แสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ส านักคอมพิวเตอร์

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ

และปลอดภัย

พัฒนาระบบสารสนเทศและ
ระบบฐานข้อมูลกลางให้

เชื่อมโยงและใช้งานร่วมกันได้

1.1 ระบบเครือข่าย MSU-Net มี
เสถียรภาพและปลอดภัยในการใช้งาน   
ตามมาตรฐานสากล                            
1.2 โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเครือข่ายมี
ประสิทธิภาพ บริการครอบคลุมท้ัง
มหาวิทยาลัย รองรับรูปแบบการ
ให้บริการ Internet of Things (IoT) 
และสนับสนุนการบริหารจัดการแบบ 
Software-defined Network (SDN)                              

3.1 เพิ่มศักยภาพความรู้และทักษะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับนิสติ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม                                   
3.2 เพิ่มศักยภาพความรู้และทักษะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับบุคลากร 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                       
3.3 เพิ่มประสิทธิภาพด้านการสือ่สารภายใน
และภายนอกส านักคอมพิวเตอร์
3.4  มีการด าเนินงานตามกฎหมายและ
นโยบายด้านเทคโนโลยีดจิิทัล เพื่อบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพและธรรมากิบาล                              
3.5  การบริการวิชาการเทคโนโลยดีิจิทัลแก่
ชุมชนและสังคม (หลักสูตรระยะสัน้)

เป้าประสงค์
ส านักคอมพิวเตอร์

พัฒนานิสิตและบุคลากรให้
พร้อมส าหรับยุคเศรษฐกิจและ

สังคมดิจิทัล 

บริการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุน การ
เรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ 
ศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ

4.1 บริการนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม 
และการบริหารจัดการ                                         
4.2 บริการเทคโนโลยีดจิิทัล         
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน     
และการบริหารจัดการ                                         
4.3 บริการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์
ให้แก่นิสิต บุคลากร หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย และสนับสนุนเครื่องมือ
ในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม

พัฒนาการบริหารจัดการ
ภายในองค์กรตามหลัก    

ธรรมาภิบาล 

2.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง
ให้สามารถเชื่อมโยงและใช้งาน
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีความปลอดภัย            
2.2 พัฒนาระบบสารสนเทศ   
เพื่อสนับสนุนพันธกิจหลักของ
หน่วยงานและมหาวิทยาลัย    

5.1 มีระบบการบริหาร
จัดการองค์กรที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
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Strategic  map  ส านักคอมพิวเตอร์

ส านักคอมพิวเตอร์เป็นผู้น าด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยให้เป็น Smart University

ประสิทธิผล

คุณภาพบริการ

ประสิทธิภาพ

พัฒนาองค์กร
ระบบการบริหารจัดการ การบริหารความเสี่ยงองค์กรแห่งการเรียนรู้

บริการนวัตกรรมดิจิทัล บริการเทคโนโลยีดิจิทัลระบบโทรศัพท์

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาระบบสารสนเทศ

บริการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์

ความครอบคลุม ความรวดเร็วถูกต้อง มั่นคง ปลอดภัย 
เชื่อถือได้

ความพึงพอใจ

โครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลครอบคลุม
และมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

บุคลากร

ฐานข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงสร้างองค์กร วัฒนธรรมขององค์กร

ระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล
มีความเชื่อมโยงและใช้งานร่วมกันได้

นิสิตและบุคลากรพร้อมส าหรับ
ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

บริการเทคโนโลยีดิจิทัล
สนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัย
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย

เป้าประสงค์/ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/
ปี 2565 (ล้านบาท) ผู้รับผิดชอบ

1.1.1) ระดับความส าเร็จของการให้บริการระบบเครือข่าย ระดับ 5 1) การให้บริการระบบเครือข่าย MSU-Net เป็นไปตาม พรบ.  - ผช. ผอ.ฝ่ายโครงสร้างพ้ืนฐานฯ

MSU-Net และระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายศูนย์ข้อมูลกลาง คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560  - หน. กลุ่มงานบริหาร

มีเสถียรภาพและปลอดภัย* 2) โครงการปรับปรุงมาตรฐานห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ (MSU Data  - หน. งาน/ บุคลากรงานระบบเครือข่าย

center) และการส่ือสาร

3) โครงการปรับปรุงระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัยและจัดเก็บ

 ข้อมูลการจราจร

4) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพเคร่ืองแม่ข่ายให้สามารถรองรับ

การใช้ทรัพยากรท่ีเพ่ิมข้ึนได้

1.2.1) ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน ระดับ 5 1) โครงการปรับปรุงสายสัญญาณ Fiber Optic ให้เช่ือมต่อ  - ผช. ผอ.ฝ่ายโครงสร้างพ้ืนฐานฯ

ด้านเครือข่ายมีประสิทธิภาพ มีบริการครอบคลุมท้ังมหาวิทยาลัย ** ระหว่างอาคารและห้องปฏิบัติการเครือข่าย  - หน. กลุ่มงานบริหาร

2) โครงการปรับปรุงสายสัญญาณ (UTP) ภายในอาคารของคณะ/  - หน. งาน/ บุคลากรงานระบบเครือข่าย

หน่วยงาน และการส่ือสาร

แผนปฏิบัติราชการส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เป้าประสงค์ 1.1) ระบบเครือข่าย MSU-Net มีเสถียรภาพและปลอดภัยในการใช้งานตามมาตรฐานสากล

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

 Software-defined Network (SDN)

แผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักคอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลัยมหาสารคาม หนา้ที ่5 / 13



เป้าประสงค์/ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/
ปี 2565 (ล้านบาท) ผู้รับผิดชอบ

3) โครงการขยายขนาดท่อสัญญาณ (bandwidth) ท่ีเช่ือมต่อ

ระหว่าง  MSU-Net และ UniNet  ให้รองรับการเช่ือมต่อ

ไม่ต่ ากว่า 10 Gbps  

4) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและขยายจุด WiFi

14.412 

   

รวมประมาณการงบประมาณ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 (ล้านบาท)  

แผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักคอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลัยมหาสารคาม หนา้ที ่6 / 13



ยุทธศาสตร์ท่ี 2  พัฒนาระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลกลางให้เช่ือมโยงและใช้งานร่วมกันได้

เป้าประสงค์/ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/
ปี 2565 (ล้านบาท) ผู้รับผิดชอบ

2.1.1) จ านวนระบบฐานข้อมูลท่ีสามารถใช้งานร่วมกันได้อย่างมี 5 ระบบ 1) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางมหาวิทยาลัย  - ผช. ผอ. ฝ่ายพัฒนาระบบดิจิทัลฯ

ประสิทธิภาพ 2) โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่  - หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร

(Big Data)  - หน.งาน/บุคลากรงานพัฒนาระบบ

3) โครงการปรับปรุงคุณภาพข้อมูล/สารสนเทศ สารสนเทศ

4) โครงการพัฒนาความรู้ด้านการรักษาความปลอดภัยของ

การพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีเสถียรภาพปลอดภัยน่าเช่ือถือ

2.2.1) จ านวนระบบสารสนเทศท่ีน าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 3 ระบบ 1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศตามนโยบายหรือพันธกิจ  - ผช. ผอ. ฝ่ายพัฒนาระบบดิจิทัลฯ

(นับระบบใหม่) ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  - หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร

2.2.2) จ านวนระบบสารสนเทศท่ีได้รับการปรับปรุงเพ่ือเพ่ิม 3 ระบบ 2) โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศตามนโยบายหรือพันธกิจ  - หน.งาน/บุคลากรงานพัฒนาระบบ

ประสิทธิภาพ ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สารสนเทศ

 

0.006 

   

เป้าประสงค์  2.2) พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนพันธกิจหลักของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย

รวมประมาณการงบประมาณ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 (ล้านบาท)  

แผนปฏิบัติราชการส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เป้าประสงค์ 2.1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางให้สามารถเช่ือมโยงและใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย

      

แผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักคอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลัยมหาสารคาม หนา้ที ่7 / 13



เป้าประสงค์/ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/
ปี 2565 (ล้านบาท) ผู้รับผิดชอบ

3.1.1) ระดับความส าเร็จการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับ 5 1) โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital                0.06  - หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร

ส าหรับนิสิต  Literacy)  - หน.งาน/บุคลากรงานพัฒนาศักยภาพ

2) โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตให้มีความรู้ความสามารถด้าน                0.10 และส่ือสารองค์กร

เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือรองรับสถานประกอบการ สังคมและประเทศ

3) โครงการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์เพ่ือการพัฒนาศักยภาพนิสิต

3.2.1) ระดับความส าเร็จการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับ 5 1) โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี                0.05  - หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร

ส าหรับบุคลากร ดิจิทัลเพ่ือรองรับการเข้าสู่ Smart University  - หน.งาน/บุคลากรงานพัฒนาศักยภาพ

2) โครงการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์เพ่ือการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และส่ือสารองค์กร

3) โครงการจัดสอบสมรรถนะด้านการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล

3.3.1)  ระดับความส าเร็จในการผลิตส่ือเพ่ือประชาสัมพันธ์และ ระดับ 5 1) โครงการผลิตส่ือดิจิทัลเพ่ือการประชาสัมพันธ์และส่งเสริม  - หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร

ให้ความรู้ด้านดิจิทัล ภาพลักษณ์องค์กร  - หน.งาน/บุคลากรงานพัฒนาศักยภาพ

2) โครงการผลิตส่ือพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล และส่ือสารองค์กร

3.3.2)  ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ ระดับ 5 3) โครงการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัย และหน่วยงาน

ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม*** ให้ได้มาตรฐาน

แผนปฏิบัติราชการส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนานิสิตและบุคลากรให้พร้อมส าหรับยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

    

เป้าประสงค์ 3.1) เพ่ิมศักยภาพความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เป้าประสงค์ 3.2)  เพ่ิมศักยภาพความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เป้าประสงค์ 3.3)  เพ่ิมประสิทธิภาพด้านการส่ือสารภายในและภายนอกส านักคอมพิวเตอร์  

แผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักคอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลัยมหาสารคาม หนา้ที ่8 / 13



เป้าประสงค์/ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/
ปี 2565 (ล้านบาท) ผู้รับผิดชอบ

3.3.3)  ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ ระดับ 5  

ของคณะ/หน่วยงานภายใน

3.4.1)  ระดับความส าเร็จของการขับเคล่ือนนโยบายและ ระดับ 5 1) โครงการจัดท านโยบายและแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูล  - หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร

แนวปฏิบัติด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พระราชบัญญัติคุ้มครอง  - หน.งาน/บุคลากรงานพัฒนาศักยภาพ

ท่ีสอดคล้องกับกฎหมายเทคโนโลยีดิจิทัล**** ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562) และส่ือสารองค์กร

2) โครงการจัดท า ระเบียบ/นโยบาย/แนวปฏิบัติให้สอดคล้อง

กับพระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์

พ.ศ. 2562

3) โครงการจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์เก่ียวกับกฎหมายและนโยบาย

ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

4) โครงการขับเคล่ือนการด าเนินการตามนโยบายและ

แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สู่การปฏิบัติ

           0.210 รวมประมาณการงบประมาณ ยุทธศาสตร์ท่ี 3 (ล้านบาท)  

เป้าประสงค์ 3.4)  มีการด าเนินงานตามกฎหมายและนโยบายด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

แผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักคอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลัยมหาสารคาม หนา้ที ่9 / 13



ยุทธศาสตร์ท่ี 4  บริการเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ 

เป้าประสงค์/ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/

ปี 2565 (ล้านบาท) ผู้รับผิดชอบ

4.1.1) ระดับความส าเร็จการให้บริการระบบจัดการเรียนการสอน ระดับ 5 1. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการนวัตกรรมดิจิทัลเพ่ือสนับ  - ผช. ผอ. ฝ่ายพัฒนาดิจิทัลเลิร์น์น่ิงฯ

ออนไลน์***** สนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม  - หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร

และการบริหารจัดการ ประกอบด้วยโครงการย่อย คือ  - หน.งาน/บุคลากรงานบริการ

1.1 โครงการผลิตส่ือ Digital book   นวัตกรรมดิจิทัล

1.2 โครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Digital

 Learning

1.3 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพซอฟต์แวร์ เพ่ือการเรียนการสอน

 การวิจัย และบริการวิชาการ

1.4 โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการนวัตกรรมดิจิทัล

1.5 โครงการให้บริการนวัตกรรมดิจิทัล

4.2.1) ระดับความส าเร็จการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับ 5 2. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสนับ  - หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร

สนุนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ ประกอบด้วยโครงการ  - หน.งาน/บุคลากรงานบริการ

2.1 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีดิจิทัล

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart

 Classroom)

แผนปฏิบัติราชการส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เป้าประสงค์ 4.1) บริการนวัตกรรมดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ

เป้าประสงค์ 4.2) บริการเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ

แผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักคอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลัยมหาสารคาม หนา้ที ่10 / 13



เป้าประสงค์/ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/

ปี 2565 (ล้านบาท) ผู้รับผิดชอบ
2.2 โครงการพัฒนาการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล (แนวปฏิบัติ  

การจองห้อง คู่มือการให้บริการ การน าwebex มาใช้เพ่ือสนับสนุน

การประชุม)

2.3 โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การให้บริการเทคโนโลยี

ดิจิทัล

4.3.1) ระดับความส าเร็จการให้บริการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ ระดับ 5 1. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์  - หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร

1) บริการให้ค าปรึกษา ตรวจสอบ ซ่อม บ ารุงรักษา  ติดต้ังโปรแกรม  - หน.งาน/บุคลากรงานบริการซ่อมบ ารุง

เคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ส าหรับนิสิต บุคลากร หน่วยงาน คอมพิวเตอร์

ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

2) บริการเตรียมและติดต้ังเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

เพ่ือสนับสนุนงานและกิจกรรมต่าง ๆ ตามท่ีหน่วยงานก าหนด

3) เพ่ิมประสิทธิภาพอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีสามารถน ามาใช้

ในการสนับสนุนการให้บริการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์

4) ส่งเสริม เผยแพร่ความรู้และการให้บริการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์

ผ่านส่ือออนไลน์หรือช่องทางการส่ือสารอ่ืนๆ

5) ประเมินความพึงพอใจการให้บริการและน าผลมาปรับปรุงพัฒนา

ให้ดีข้ึน

3.328

เป้าประสงค์  4.3) บริการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ให้แก่นิสิต บุคลากร หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และสนับสนุนเคร่ืองมือในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม

รวมประมาณการงบประมาณ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 (ล้านบาท)  

แผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักคอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลัยมหาสารคาม หนา้ที ่11 / 13



ยุทธศาสตร์ท่ี  5  พัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล    

เป้าประสงค์/ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เจ้าภาพหลัก/

ปี 2565 (ล้านบาท) ผู้รับผิดชอบ

5.1.1) ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ ระดับ 5    1) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการขับเคล่ือนแผนสู่การปฏิบัติ  - หน. ส านักงานเลขานุการ

ราชการ    2) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานการเงิน การคลังและพัสดุ  - หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและคลัง

5.1.2)  ระดับความส าเร็จการบริหารจัดการผลลัพธ์ตามพันธกิจ   ระดับ 5    3) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ  - หน.งาน/บุคลากรงานแผนและคลัง

ของหน่วยงาน    4) โครงการประเมินประสิทธิภาพผลการด าเนินงาน  - หน.งาน/บุคลากรงานบริหารท่ัวไป

  

 

6.570  

รวมตัวช้ีวัด   16  ตัวช้ีวัด 24.526

รวมประมาณการงบประมาณ ยุทธศาสตร์ท่ี 5 (ล้านบาท)
รวมประมาณการงบประมาณท้ังส้ิน (ล้านบาท)

แผนปฏิบัติราชการส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เป้าประสงค์ 5.1) มีระบบการบริหารจัดการองค์กรท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล

แผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักคอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลัยมหาสารคาม หนา้ที ่12 / 13



ท่ี ยุทธศาสตร์

งบแผ่นดิน งบรายได้ กองทุน/อ่ืนๆ รวม
1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย                   -             14,412,100                  -   14,412,100         

2 พัฒนาระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลกลางให้เช่ือมโยงและใช้งานร่วมกันได้ -                 6,400                                  -   6,400                

3 พัฒนานิสิตและบุคลากรให้พร้อมส าหรับยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล -                 210,000                               -   210,000             

4 บริการเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน  วิจัย บริการวิชาการ 
ศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ

-                 3,328,400                            -   3,328,400           

5 พัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 3,056,660.00    3,513,600                            -   6,570,260           

รวมท้ังส้ิน 3,056,660       21,470,500        -              24,527,160         

 

 

ประมาณการงบประมาณตามยุทธศาสตร์  แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  พ.ศ. 2565  ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

งบประมาณ (บาท)

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หน้าท่ี 13 / 13
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