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 การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทัลส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อวิถีชีวิต ระบบ
เศรษฐกิจและสังคม มหาวิทยาลัยมหาสารคามจ าเป็นอย่างยิ่งในการวางแผนพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแผนพัฒนาประเทศตาม
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12  (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม       
(พ.ศ. 2561-2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ
ไทย พ.ศ. 2563-2565 รวมถึงแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-
2565) และแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565-2569) 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงได้จัดท าแผนการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเป็น Smart University ของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระยะ 5 ปี (พ.ศ.  2565-2569) โดยมีมติเห็นชอบจากที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 9/2564 วันที่ 23 กันยายน 2564 
 แผนการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเป็น Smart University ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2565-2569) เป็นกรอบแนวทางระยะยาวในการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นการน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้
สามารถด าเนินการตามพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล มีความคล่องตัวในการบริหาร
จัดการองค์กร มีธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสามารถสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรมได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยแผนได้ก าหนดการเชื่อมโยงการ
พัฒนาจากมหาวิทยาลัยสู่คณะ/หน่วยงาน ผ่านกลไกและโครงการ สร้างกระบวนการถ่ายทอดและ
ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
น าไปสู่การเป็น Smart University และบรรลุวิสัยทัศน์การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าของเอเชีย 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร (Executive Summary) 
ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 

ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นส่วน
หนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดท าแผนการ
พัฒนาดิจิทัลเพ่ือเป็น Smart University ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-
2569) โดยมุ่งเน้นในการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้สามารถด าเนินการตามพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล ความ
คล่องตัวในการบริหารจัดการองค์กร มีธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสามารถสนับสนุนการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรมได้อย่างเต็มศักยภาพ เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพพร้อมก้าวสู่ความเป็น  Smart 
University และสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่  13          
(พ.ศ. 2565-2569)   

แผนการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเป็น Smart University ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระยะ 5 ป ี
(พ.ศ.2565-2569) ได้วางแนวทางในการด าเนินการในภาพรวมให้มุ่งไปสู่การบริหารจัดการด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัลสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามและบรรลุ วิสัยทัศน์ 
“มหาวิทยาลัยชั้นน าของเอเชีย” โดยวางแนวทางมุ่งเป้าหมายหลัก 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) พัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนการสอน 2) พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการวิจัย บริการวิชาการ และ
ศิลปวัฒนธรรม 3) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ 4) พัฒนานิสิตและบุคลากรให้
พร้อมส าหรับยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 5) พัฒนาระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลกลางให้
เชื่อมโยงและใช้งานร่วมกันได้ และ 6) การด าเนินงานตามกฎหมายและนโยบายด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ของประเทศ ซึ่งในแต่ละยุทธศาสตร์จะมีโครงการสนับสนุนประกอบอยู่ ทั้งนี้ ภาพรวมของแผนการ
พัฒนาดิจิทัลเพ่ือเป็น Smart University ระยะ 5 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565 ถึง 2569 โดยปีที่ 1 
ใช้งบประมาณ 30.60 ล้านบาท ปีที่ 2 ใช้งบประมาณ 37.80 ล้านบาท ปีที่ 3 ใช้งบประมาณ 32.30 
ล้านบาท ปีที่ 4 ใช้งบประมาณ 35.80 ล้านบาท และปีที่ 5 ใช้งบประมาณ 32.80 ล้านบาท รวมจะใช้
งบประมาณท้ังสิ้น 169.30 ล้านบาท มีโครงการที่จะด าเนินการทั้งสิ้น 50 โครงการ โดยจะด าเนินการ
ในช่วงระยะเวลา 5 ปี เป็นดังนี้ 

ช่วงระยะปีที ่1 จะท าให้มหาวิทยาลัยมีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ มีการ
พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับบุคลากรและนิสิตเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการในการปฏิบัติงาน
และการเรียนการสอน มีการพัฒนา/ปรับปรุงเว็บไซต์ มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน ให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน เพ่ือน าไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าของเอเชีย มีระบบบริหารจัดการการวิจัย บริการ



 
 

วิชาการและศิลปวัฒนธรรมที่มีการใช้งานข้อมูลร่วมกันและเผยแพร่ข้อมูลทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย มีแนวปฏิบัติด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่สอดคล้องตามกฎหมายและนโยบาย 

ช่วงระยะปีท่ี 2 มีระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศที่สนับสนุน Smart Learning and 
Teaching มีระบบฐานข้อมูลกลางที่สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนกันระหว่างหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัย มีหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิตแบบดิจิทัล  

ช่วงระยะปีที่ 3 มีแพลตฟอร์มและดิจิทัลคอนเทนต์ที่รองรับการพัฒนาศักยภาพนิสิตและ
บุคลากรรวมถึงความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน มีความร่วมมือด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานดิจิทัลกับภาคเอกชน  

ช่วงระยะปีที่ 4 มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) เทคโนโลยี Internet of 
thing (IoT) และระบบวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพ่ือให้การด าเนินงาน
ภายในมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ 

ช่วงระยะปีที่ 5 มีระบบโทรศัพท์แบบ IP Phone (VoIP) ครอบคลุมทุกหน่วยงาน มีระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายไร้สายครอบคลุมในเขตพ้ืนที่การศึกษามหาวิทยาลัย 
ที่ความเร็วเครือข่าย 40/100 Gbps ในระดับเครือข่ายหลักและ 10/25 Gbps ในระดับคณะ/
หน่วยงาน 

ในการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสู่ความเป็น Smart University นั้น จะผลักดันให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงการด าเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย  เกิดกระบวนการท างานที่มี
ประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล ความคล่องตัว น าไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการเรียนการสอน
แบบ Smart Learning and Teaching มหาวิทยาลัยยกระดับการบริหารจัดการการวิจัยและ
นวัตกรรม การบริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย นิสิตและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจตระหนักเรื่อง
ความมั่นคงปลอดภัย การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และมีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลกลางทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยสามารถ
เชื่อมโยงและใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการด าเนินงานตามกฎหมายและนโยบาย
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของรัฐ น าไปสู่การเป็น Smart University เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์การเป็น
มหาวิทยาลัยชั้นน าของเอเชีย 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

หลักกำรและเหตุผล 
เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเทคโนโลยีที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการใช้ชีวิตของประชาชนทุกคน  

ต่อการด าเนินงานของภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคมทุก ๆ องค์กร การพลวัตของเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและไม่หยุดยั้งส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อวิถีชีวิต รูปแบบ กิจกรรมของ
ปัจเจกชนและองค์กร อาทิ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบทุกที่ทุกเวลา (Mobile/Wearable 
Computing) ผ่านทางเทคโนโลยีสื่อสารที่มีความเร็วและคุณภาพสูงมาก (New Communications 
Technology) เทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud Computing) เทคโนโลยีการวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) เทคโนโลยีการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง (Internet of Things) 
การพิมพ์แบบสามมิติ  (3D Printing) และเทคโนโลยีด้ านความมั่ นคงปลอดภัย ไซ เบอร์
(Cybersecurity) รวมถึงการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์  (Artificial Intelligence) 
เทคโนโลยี Blockchain เป็นต้น และยังส่งผลกระทบไปถึงระบบเศรษฐกิจและสังคม ความสามารถใน
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลจึงเป็นปัจจัยส าคัญ ดังนั้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมนั้น จึงต้องตระหนักและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคตและนัยจากการเปลี่ยนแปลงนั้น  

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีส านักคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการ
พัฒนาและขับเคลื่อนการให้บริการด้านดิจิทัลของมหาวิทยาลัย อาทิ ด้านการพัฒนา การจัดหาและ
บ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

จึงมีความจ าเป็นต้องมีแผนการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเป็น Smart University ของมหาวิทยาลัย
มหาสารคามเพ่ือใช้เป็นกรอบในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย
แผนการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเป็น Smart University ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระยะ 5 ป ี     
(พ.ศ. 2565-2569) จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล
และระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดยกรอบการก าหนดทิศทางของแผนฉบับนี้ มาจากการศึกษา
และวิเคราะห์สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงการรับฟังความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง
นิสิต และบุคลากร ตลอดจนทิศทางและนโยบายของชาติ ทั้งในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล การ
พัฒนาคน การพัฒนาการศึกษา อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
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และสังคม พ.ศ. 2561-2580 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565 แผนปฏิบัติ
การดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 

ดังนั้นการจัดท าแผนการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเป็น Smart University ของมหาวิทยาลัย
มหาสารคามเพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ยังครอบคลุมแนว
ทางการขับเคลื่อนแผนฯ ให้เกิดความต่อเนื่อง เพ่ือให้การพัฒนามหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมี
ประสิทธิผล และได้ประสิทธิภาพคุ้มค่าต่อการลงทุนอย่างแท้จริง และเพ่ือให้มหาวิทยาลัยพร้อมกับ
การก้าวสู่ความเป็น Smart University ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม      
ฉบับที่ 13  (พ.ศ. 2565-2569) ต่อไป 



ส่วนที่ 2 
 นโยบายและแผนที่เกี่ยวข้อง 

 
แผนการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเป็น Smart University ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระยะ 5 ป ี

(พ.ศ.2565-2569) มีความเก่ียวข้องและสอดรับกับแผนและนโยบายภาครัฐอื่นที่เก่ียวข้อง ดังต่อไปนี้ 
 
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 

ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ซึ่งเป็น
ยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่
การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพ่ือ
ความสุขของคนไทยทุกคน ซ่ึงประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ 1 ด้านความม่ันคง ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลด้าน
การแก้ไขปัญหาภัยคุกคามและปัญหาที่ส่งผลต่อความมั่นคง อาทิ อาชญากรรมทางไซเบอร์  และการ
เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

ยุทธศาสตร์ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน กล่าวคือ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ในการเพ่ิมศักยภาพ และยกระดับประสิทธิภาพของภาคเศรษฐกิจไทยทั้ง
ระบบ 

ยุทธศาสตร์ 3 ด้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้นการปฏิรูปการเรียนรู้แบบ
พลิกโฉม ในทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยน
บทบาทครู การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถก ากับ การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออก
จากระบบการศึกษาแล้ว     

ยุทธศาสตร์ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ได้แก่ การสนับสนุนการ
พัฒนาพื้นที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลมิติต่าง ๆ 
ให้มีความถูกต้องแม่นย า การเปิดเผยข้อมูลส าคัญท่ีจะเอ้ือให้ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ 

ยุทธศาสตร์ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้น้อม
น าศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยึดหลัก 3 ประการคือ “มีความพอประมาณ มี
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เหตุผล มีภูมิคุ้มกัน” มาเป็นหลักในการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติควบคู่กับการน าเป้าหมายของการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ทั้ง 17 เป้าหมาย มาเป็นกรอบแนวคิดที่จะผลักดันด าเนินการเพ่ือน าไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน ไม่ให้มากหรือ
น้อยจนเกินไป อันจะน าไปสู่ความยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  เป็น
ยุทธศาสตร์ที่เน้นการปรับเปลี่ยนภาครัฐ ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ และแยกแยะบทบาทหน่วยงานของ
รัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีขีดสมรรถนะสูง ยึด
หลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความ
ทันสมัยและพร้อมทีจ่ะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 
2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 

การจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ครั้งนี้ ได้จัดท าบนพ้ืนฐานของ
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 -2579) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน  (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้ งการปรับ
โครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ โดยมีสาระส าคัญ
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ได้ก าหนดเป้าหมาย
ส าคัญไว้ 6 เป้าหมาย คือ  

 

 
 
ภาพประกอบ 2.1 เป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
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2.3 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขปรับปรุง) 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขปรับปรุง) ได้มีหลักการที่ต้องการเน้นย้ า

ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  ทั้งร่างกาย  จิตใจ 

สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข” การจัดการศึกษา ให้ยึดหลักดังนี้ 

1. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน 
2. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
3. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ก าหนดบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับส านักงานเลขานุการกองทุนพัฒนา

เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ในหมวด 9 เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา มาตรา 63 – 69 โดยสังเขป ดังนี้ 
มาตรา 63 รัฐต้องจัดสรรคลื่นความถี่ เพ่ือใช้ประโยชน์ส าหรับการศึกษา ในระบบการศึกษา 

นอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัย การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมตามความจ าเป็น 
มาตรา 64 รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิต และพัฒนาแบบเรียน ต ารา หนังสือ 

ทางวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์อ่ืน วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา โดยเปิดให้มีการแข่งขันโดยเสรี
อย่างเป็นธรรม 

มาตรา 65 ให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิต และผู้ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้มี
ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการผลิต รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

มาตรา 66 ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา
เพ่ือให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการแสวงหาความรู้  ด้วยตนเอง
ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

มาตรา 67 รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  เพ่ือให้เกิด
การใช้ที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคนไทย 

มาตรา 68 ให้มีการระดมทุนเพ่ือจัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาจากเงิน
อุดหนุนของรัฐ ค่าสัมปทาน และผลก าไรที่ได้จากการด าเนินกิจการด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยี
สารสนเทศ และโทรคมนาคมจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐ  

มาตรา 69 รัฐต้องจัดให้มีหน่วยงานกลางท าหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผน ส่งเสริม และ
ประสานการวิจัย การพัฒนาและการใช้ รวมทั้งการประเมินคุณภาพ และประสิทธิภาพของการผลิต 

และการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 



แผนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเป็น Smart University ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) 

 

Page | 6 
 

2.4 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
จากสถานการณ์ทั่วโลกต่างต้องเผชิญกับความท้าทายและมุ่งพัฒนาประเทศไปสู่การพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมยุค 4.0 และผลการติดตามประเมินแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 – 2559 
นั้น พบว่าไทย ประสบความส าเร็จในหลายด้าน และมีอีกหลายด้านยังเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการ
พัฒนาอย่างเร่งด่วน เช่น ด้านโอกาสทางการศึกษา ด้านคุณภาพ ด้านประสิทธิภาพของการจัดการ
เรียนการสอน การบริหารจัดการ และการใช้จ่าย งบประมาณทางการศึกษา จึงได้จัดท าแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักส าคัญในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 

1. หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) 
2. หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education) 
3. หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และ 
4. หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของ สังคม (All for Education) 
อีกทั้งยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 

2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) คุณภาพของคนทุกช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้ และวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อม โดยน า
ยุทธศาสตร์ชาติ มาเป็นกรอบความคิดส าคัญในการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยก าหนด
วิสัยทัศน์ คือ “คนไทยทุกคนได้รับสอดคล้องกับหลักปรัชญาการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี
คุณภาพ ด ารงชีวิต อย่างเป็นสุข ของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของ โลกศตวรรษที่ 21” 
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ 

1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการ จัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์
ชาติ 

3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคม แห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี 
และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศ อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า
ภายในประเทศลดลง โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในโลกศตวรรษที่ 21 
ได้แก่ 3Rs + 8Cs 
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ภาพประกอบ 2.2  Framework การเรียนรู้ในโลกศตวรรษท่ี 21 
 

3Rs 8Cs 
อ่านออก (Reading)  ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา 

(Critical Thinking and Problem Solving) 
เขียนได้ (Writing)  ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม  

(Creativity and Innovation) 
คิดเลขเป็น (Arithmetic) ทักษะด้านความเข้าใจตา่งวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ 

(Cross –cultural Understanding 
 ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเปน็ทีม และภาวะผู้น า 

(Collaboration Teamwork and Leadership) 
 ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทนัสื่อ 

(Communications, Information and Media Literacy) 
 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(Computing and ICT Literacy) 
 ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) 
 มีความเมตตา วินยั คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) 

 
 
 



แผนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเป็น Smart University ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) 

 

Page | 8 
 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 มี 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  
2. การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ ในการ

แข่งขันของประเทศ  
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 มีทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้อง

กับการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความ 

สามารถ ในการแข่งขันของประเทศ อาทิ การใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาก าลังคนที่มีสมรรถนะ
ทักษะและคุณลักษณะที่ส าคัญจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21    

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เช่น การพัฒนาระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาที่ทันสมัยสนองตอบความต้องการของผู้ใช้บริการ การส่งเสริมพัฒนา
ด้านระบบคลังข้อมูลเกี่ยวกับสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมาตรฐาน คลังข้อสอบและระบบ
การทดสอบออนไลน์ การผลิตสื่อต ารา สื่อวีดิทัศน์ สื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพมาตรฐานและการจัดการ
เรียนรู้ตามอัธยาศัย การผลิต และพัฒนาสื่อต าราเรียน สื่อความรู้ สื่อฝึกทักษะ ทั้งในลักษณะสื่อ
สิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานสามารถเชื่อมโยงผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่
ทันสมัยหลากหลายและเข้าถึงได้ การจัดการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล และเครือข่ายสังคมรูปแบบ
ต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในการจัดการศึกษาส าหรับกลุ่มการศึกษาเฉพาะทาง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส  ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางการศึกษา เช่น 
เป็นแหล่งทุนทางการศึกษา  การผลิตพัฒนาและเผยแพร่สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา การส่งเสริม 
สนับสนุน ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจและวิถีชีวิตด้วยสื่อและ
เทคโนโลยี การพัฒนาคลังข้อมูลสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้และระบบจัดการบริการผ่านระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล 
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2.5 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 -
2580) 

การก าหนดแนวทางการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามนโยบายและแผนระดับ 
ชาติฯ นี้ ได้มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในระยะยาวอย่างยั่งยืน ให้สอดคล้องกับการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แต่เพ่ือให้นโยบายและแผนระดับชาติฯ สามารถรองรับพลวัตของเทคโนโลยี
ดิจิทัล จึงได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาหรือภูมิทัศน์ดิจิทัลออกเป็น 4 ระยะ เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จใน
การพัฒนาประเทศ ตามที่ก าหนดวิสัยทัศน์ คือ ปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital 
Thailand) โดยก าหนดเป้าหมายการพัฒนาในระยะ 10 ปีดังนี้ 

เป้าหมายที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ก้าวทันเวทีโลก ด้วยการใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิต การบริการ 

เป้าหมายที่ 2 สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียม ด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการผ่านสื่อ
ดิจิทัล เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

เป้าหมายที่ 3 พัฒนาทุนมนุษย์สู่ยุคดิจิทัล ด้วยการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่มมี
ความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล 

เป้าหมายที่ 4 ปฏิรูปกระบวนทัศน์การท างานและการให้บริการของภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพ่ือให้การปฏิบัติงานโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

Digital Thailand I : Inclusion (ภายในปี 2565) ทุกภาคส่วนของประเทศไทยมีส่วนร่วม
ในเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลตามแนวทางประชารัฐ 

ระยะที่ 1 Digital Foundation ประเทศไทยลงทุนและสร้างฐานรากในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

ระยะที่ 2 Digital Thailand I Inclusion ทุกภาคส่วนของประเทศไทยมีส่วนร่วมใน
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลตามแนวประชารัฐ 

ระยะที่ 3 Full Transformation (ภายในปี 2570) ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็น Digital 
Thailand ที่ขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพ 

ระยะที่ 4 Global Digital Leadership (ภายใน พ.ศ. 2570-2580) ประเทศไทยอยู่ใน
กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคม
อย่างยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทยตามวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาตามภูมิ

ทัศน์ดิจิทัลของประเทศไทย 4 ระยะ จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ที่ส่งเสริม
ซึ่งกันและกันมีการก าหนดเป้าหมาย เพื่อให้สามารถติดตามและประเมินความก้าวหน้าได้อย่างชัดเจน 
และมีแผนงานเพื่อด าเนินการตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ประกอบด้วย 

 
ภาพประกอบ 2.3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพท่ีทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
 

2.6 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565 
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565 จัดท าขึ้นเพ่ือก าหนดทิศทางการ

พัฒนาของประเทศให้มีความชัดเจน สอดคล้องกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ โดยก าหนดยุทธศาสตร์
ภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ เป็น 5 ยุทธศาสตร์ และมีเป้าหมายหลักในแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับ คุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที ่2 อ านวยความสะดวกภาคธุรกิจไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที ่3 ผลักดันให้เกิดธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในทุกกระบวนการท างานของรัฐ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล 
สาระส าคัญของแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565 

ในการด าเนินการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเขาตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 
2563-2565 ได้มีการก าหนดกรอบแนวทางการพัฒนาตามสถาปัตยกรรมรัฐบาลซึ่งเป็นกรอบ
โครงสร้างระบบนิเวศการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย โดยมีองค์ประกอบที่เชื่อมโยงกัน 
7 องค์ประกอบ ซึ่งเชื่อมโยงและสัมพันธ์กันโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การพัฒนาที่เป็นพ้ืนฐาน (Foundation) เป็นการพัฒนาพ้ืนฐานเพื่อสนับสนุนการพัฒนา 
รัฐบาลจัดเข้าในองค์ประกอบอ่ืนซึ่งประกอบไปด้วย 

1.1 การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับบุคลากรภาครัฐ เพ่ือให้บุคลากรภาครัฐมี 
ความพร้อมส าหรับปฏิบัติงานให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัล   

1.2 การจัดท านโยบาย กฎหมายและกฎระเบียบ  เพ่ือก าหนดแนวทางและปรับแก้ 
ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ที่เอ้ือต่อการพัฒนารัฐบาลคิดเท่าตามองค์ประกอบต่าง ๆ 

1.3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมี 
เทคโนโลยีดิจิทัลที่จ าเป็นใช้งานร่วมกัน 

1.4 การจัดท ามาตรฐาน (Standard) เพ่ือให้การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ 
ไทยมีมาตรฐานความปลอดภัยและสามารถเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลและการให้บริการร่วมกันได้ 

2. การพัฒนานวัตกรรมรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Innovation) เป็นการ 
พัฒนาช่องทางเพ่ือส่งเสริมให้ภาคเอกชน สถาบันวิจัย นักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษา และนักวิจัย
จากหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาบริการ
และการท างานของหน่วยงานภาครัฐ 

3. การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital platform) เป็นการพัฒนาแพลตฟอร์มกลาง 
ส าหรับสนับสนุนการท างานของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือสนับสนุนการท างานของภาครัฐการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐและการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1 แพลตฟอร์มกลางสนับสนุนการท างานภาครัฐ (Back Office) 
3.2 แพลตฟอร์มกลางแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (Exchange Platform) 
3.3 แพลตฟอร์มกลางสนับสนุนบริการภาครัฐ (Common Platform) 

4. การให้บริการประชาชนผ่านแพลตฟอร์มกลาง บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ เป็นการ 
พัฒนาแพลตฟอร์มกลางส าหรับการให้บริการประชาชนภาคธุรกิจ  และชาวต่างชาติการให้บริการ
ข้อมูลเปิดภาครัฐ เพ่ือให้ประชาชนและภาคธุรกิจเข้าถึงข้อมูลภาครัฐและการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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4.1 ช่องทางการให้บริการประชาชน(Citizen Portal) 
4.2 ช่องทางการรับค าขออนุญาตเพ่ืออ านวยความสะดวกให้ภาคธุรกิจ (Business 

Portal) 
4.3 ช่องทางการให้บริการชาวต่างชาติ (Foreigner portal) 

5. การปรับกระบวนการให้บริการภาครัฐ เป็นการด าเนินงานที่ครอบคลุมการพัฒนา 
แพลตฟอร์มกลาง และการให้บริการภาครัฐโดยการด าเนินการปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานและ
การให้บริการภาครัฐจากการท างานแบบแอนะล็อก หรือกึ่งดิจิทัลให้เป็นการท างานและการให้บริการ
ภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ 

6. การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เป็นการสนับสนุนให้ภาครัฐน าข้อมูลที่มี การ 
รวบรวมจากการท างานและการปฏิบัติงานของหน่วยงานมาวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงบริการภาครัฐและ
พัฒนานโยบายที่สอดคล้องกับลักษณะของความต้องการของผู้รับบริการ ทั้งประชาชนและภาคธุรกิจ 
โดยเเบ่งออกเป็น 2 ระบบ ประกอบด้วย 

6.1 ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
6.2 การจัดท าและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data and Analytics) 

7. ภาคีร่วมด าเนินการ ความสามารถด้านความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Partner  
/Owners) การด าเนินการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตามสถาปัตยกรรมและระบบนิเวศของการพัฒนา
รัฐบาลเท่านี้จะไม่สามารถด าเนินการได้หัดหน่วยงานภาคีอันได้แก่กระทรวง ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม กระทรวงการคลัง ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการ
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ส านักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐเอกชน 

 
2.7 แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) เป็นแนวทาง
ส าหรับการด าเนินงานในลักษณะบูรณาการระหว่างหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน โดยมุ่งเน้นการด าเนินงานในลักษณะของเครือข่ายหรือพันธมิตรร่วมกัน ทั้งในมิติภารกิจ
เชิงยุทธศาสตร์ (Agenda based) มิติเชิงพ้ืนที่ (Area based) และมิติการบริหารจัดการและพัฒนา
นวัตกรรมการบริการ (Innovation based) เพ่ือการเปลี่ยนผ่านประเทศไปสู่การเป็นประเทศที่
ขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยก าหนดยุทธศาสตร์ภายใต้
แผนจ านวน 6 ยุทธศาสตร์ 15 ประเด็นการขับเคลื่อน ดังนี้ 
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ตาราง 2.1  ประเด็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ ประเด็นการขับเคลื่อน 
1. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

1.1 การพัฒนา SMEs ไทยบนฐานของเศรษฐกิจ ดิจิทัล  
1.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต ด้วยเทคโนโลยี 
ดิจิทัลสู่อุตสาหกรรม 4.0  
1.3 การพัฒนาเกษตรยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
1.4 การเพ่ิมมูลค่าให้ธุรกิจบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
1.5 การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและดิจิทัลคอน

เทนต์ 
2. การสร้างสังคมคุณภาพด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

2.1 การพัฒนาชุมชนชนบทด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
2.2 การพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 
2.3 การพัฒนาบริการสุขภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

3. ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็น
รัฐบาลดิจิทัล 

3.1 การยกระดับบริการภาครัฐ  
3.2 ปฏิรูปการบริหารจัดการของภาครัฐ 
 

4. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้
ครอบคลุมทั่วประเทศ 

4.1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล 
4.2 การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 

5. สร้างความเชื่อม่ันในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 

5.1 การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  
5.2 ขับเคลื่อนการพัฒนา กฎหมายและมาตรฐาน ดิจิทัล 

6. พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่
ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

6.1 การพัฒนาก าลังคนและประชาชนสู่ยุคดิจิทัล 

 
2.8 นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 - 2570 

นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570 
เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาระบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ให้
สอดคล้องและบูรณาการกัน เพ่ือให้เกิดเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ที่สอดคล้องกับ
ทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และนโยบายของรัฐบาล โดยมีวิสัยทัศน์ คือ 
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“เตรียมคนไทยแห่งศตวรรษที่ 21 พัฒนาเศรษฐกิจที่กระจายโอกาสอย่างท่ัวถึง 
สังคมที่ม่ันคง และสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน โดยสร้างความเข้มแข็งทางนวัตกรรม 
ระดับแนวหน้าในสากล น าพาประเทศไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว” 
  
การจัดท านโยบายและยุทธศาสตร์ฉบับนี้ ค านึงถึงบริบทของการปฏิรูปประเทศในปัจจุบัน 

การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นกระทรวงใหม่ และบริบทโลก
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงออกแบบให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
การด าเนินงานในลักษณะแพลตฟอร์ม (Platform) ความร่วมมือ ตามเป้าประสงค์ของการพัฒนาใน 4 
ด้าน ได้แก่  

1. การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้  
2. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายของสังคม  
3. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน  
4. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และลดความเหลื่อมล้ า 

โดยด าเนินงานควบคู่ไปกับการปฏิรูประบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศ ยุทธศาสตร์การด าเนินงานในแต่ละแพลตฟอร์ม ได้ก าหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ 
(Objectives and Key Results: OKR) และชุดโปรแกรมภายใต้แพลตฟอร์ม เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ออกแบบแผนด้านการอุดมศึกษา และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศต่อไป 
ทั้งนีป้ระกอบไปด้วย 4 แพลตฟอร์ม คือ 

แพลตฟอร์มที่ 1 การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้ 
แพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือจอบโจทย์ท้าทายของสังคม 
แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน 
แพลตฟอร์มที่ 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ีอการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และลดความ
เหลื่อมล้ า 

 
2.9 แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2565-2569)   

ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์ การพัฒนาเทคโนโลยี การเปลี่ยนผ่าน
สู่เศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร อาทิ อัตราการเกิดของประชากรมี
แนวโน้มลดลง นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม การจัดกลุ่มยุทธศาสตร์สถาบันอุดมศึกษา (Reinventing University) ที่ก าหนดกลุ่ม
สถาบันให้มีจุดเน้นตามศักยภาพของแต่ละสถาบัน ซึ่งปัจจัยข้างต้นนี้ส่งผลโดยตรงต่อการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับทิศทางของประเทศและนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา 
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วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคามเลือกจุดเน้นกลุ่มที่ 1 คือ การวิจัยระดับ
แนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research) โดยก าหนดยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนา
การศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565-2569) จ านวน 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   ผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการของสังคมโลก 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้บริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม 

และภาคประชาสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความโดดเด่นระดับนานาชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารองค์กรเพ่ือความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 

โดยมีประเด็นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ทั้งสิ้น 16 ประเด็น ดังนี้  
 
ตาราง 2.2  ประเด็นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565-2569) 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิต
ตรงกับความต้องการของสังคม
โลก 

1.1 พัฒนาหลักสูตรให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน ตรงกับ
ความต้องการของตลาด และการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้ง
รองรับการเรียนรู้ส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย 
1.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะรองรับ
ความต้องการของสถานประกอบการ สังคมและประเทศ 
1.3 พัฒนาระบบการเรียนการสอน การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และทักษะเพื่ออนาคต 
1.4 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน 
สาธิตให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน ตามมาตรฐาน และ
ส่งเสริมความเป็นอัจฉริยภาพด้านวิชาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัย
และนวัตกรรมเพ่ือความเป็น
เลิศในระดับนานาชาติ 

2.1 สร้างผลงานวิจัย นวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง เป็นที่
ยอมรับเพ่ือผลักดันสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าของเอเชีย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้บริการ
วิชาการเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการภาคอุตสาหกรรม และ

3.1 ชุมชนและสังคมมีความเข้มแข็งและสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ 
3.2 ภาคธุรกิจ/ภาคอุตสาหกรรมมีความเข้มแข็งและมี
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
ภาคประชาสังคม ศักยภาพในการแข่งขัน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความ
โดดเด่นระดับนานาชาติ 

4.1 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม
ให้มีความโดดเด่นเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติ 
4.2 เป็นเสาหลักของภาคอีสานในการยกระดับคุณภาพ 
และการเพ่ิมมูลค่า/คุณค่าผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารองค์กร
เพ่ือความเป็นมหาวิทยาลัย
อัจฉริยะ 

5.1 เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว ใช้เทคโนโลยีเพ่ิมมากข้ึนในการ
ท างาน  
5.2 สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็น Smart University รองรับ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
5.3 การบริหารจัดการเงินเพ่ือสร้างรายได้เพ่ิมมากขึ้น  
5.4 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและระบบการพัฒนา
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ  
5.5 ยกระดับคุณภาพให้บริการทางด้านสุขภาพสู่ความเป็น

เลิศ 
5.6 สร้างภาพลักษณ์ท่ีดี และการยอมรับในระดับสากล 
5.7 มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการจัดการเรียนการสอน 
การวิจัย และสร้างนวัตกรรมตามมาตรฐานสากล 

 



ส่วนที่ 3 
สถานภาพปัจจุบันด้านเทคโนโลยีดิจทิัล 

ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

3.1 ประวัติความเป็นมาและการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีก าเนิดมาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม ซึ่งได้มีการ

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2511 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือที่จะขยายการศึกษาชั้นสูงไปสู่ภูมิภาค
ต่อมาได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม เมื่อวันที่  29 
มิถุนายน พ.ศ. 2517 จากนั้นได้แยกตัวเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศภายใต้ชื่อ  "มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม" เมื่อวันที่  9 ธันวาคม พ.ศ. 2537 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระ
ปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่มที่ 111 ตอนที่ 54 ก นับเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งที่ 22 ของประเทศไทย มีศูนย์กลางการ
บริหารงานตั้งอยู่ที่ เลขที่ 269/2 ถนนนครสวรรค์ ต าบลตลาด อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม บน
พ้ืนที่ 368 ไร่ รวมที่ซื้อเพ่ิมเติมในปี 2548) ห่างจากกรุงเทพฯ 470 กิโลเมตร ในปี 2541 จากนั้นได้
ย้ายมายังที่ตั้งใหม่เลขที่ 41/20 ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม บนเนื้อที่ 
1,300 ไร่ นอกจากที่ตั้งเดิมและที่ตั้งใหม่แล้วมหาวิทยาลัยมหาสารคามยังมีที่ตั้งอ่ืน ๆ ที่ใช้ในการ
ด าเนินกิจกรรมทางการเรียนการสอน และการวิจัยอีกหลายแห่ง ได้แก่ ที่อ า เภอนาดูน จังหวัด
มหาสารคาม พ้ืนที่ 650 ไร่ ที่ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามเนื้อที่ประมาณ 273 ไร่ และ
ที่บ้านนาสีนวน อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เนื้อท่ีประมาณ 1,000 ไร ่

มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น 2 2 หน่วยงาน 
ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คณะแพทยศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะ
พยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะการบัญชีและการจัดการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย คณะการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม วิทยาลัยการเมืองการปกครอง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและ
นฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช และส านักศึกษา
ทั่วไป 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ริเริ่มและมีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กร
ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 โดยเริ่มต้นจากโครงการบริการคอมพิวเตอร์เพ่ือการบริหารของฝ่ายวิชาการ 
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 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริการเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอน และการอบรมคอมพิวเตอร์ จากนั้นมหาวิทยาลัยฯ ได้ด าริให้
บรรจุงานบริการคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 7 (พ.ศ. 2535–2539) 
โดยมีชื่อหน่วยงาน คือ งานบริการคอมพิวเตอร์  เพ่ือการบริหารแผนงานบริหารการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา สังกัดกองธุรการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม ส่งผลให้
ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพ่ือใช้ในการด าเนินการก่อสร้างอาคารส านักงาน1 หลัง ตั้งอยู่ ณ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามเขตพ้ืนที่ในเมือง เพ่ือเป็นใช้เป็นที่ท าการแห่งใหม่ และเข้าใช้พ้ืนที่อาคารใน
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2537 ภายหลังจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้แยกเป็นเอกเทศจากมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2537 ตามประกาศในพระราช
กิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 111 ตอนที่ 54 ลงวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2537 หลังจากได้มีพระ
ราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงได้มีการจัดตั้งส านักคอมพิวเตอร์ ให้
เป็นส่วนราชการหนึ่งในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่าคณะ ท าหน้าที่
เป็นหน่วยงานสนับสนุนหลักด้านการพัฒนาและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หลักเพ่ือขับเคลื่อนพันธกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน 
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3.2 โครงสร้างการบริหารงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 

ภาพประกอบ 3.1 โครงสร้างการบริหารงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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 3.3 การบริหารงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  
 

ภาพประกอบ 3.2 การบริหารงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แผนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเป็น Sm
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3.4 แผนภูมิโครงสร้างหน่วยงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

 
 

ภาพประกอบ 3.3 แผนภูมิโครงสร้างหน่วยงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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 3.5 สถานภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3.5.1 ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ด าเนินการติดตั้งระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ภายในองค์กร (Intranet) เพ่ือให้ทุกคณะ/หน่วยงานสามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาโดยล าดับ รวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อระหว่างทั้งสองพ้ืนที่ดังกล่าว
ด้วย ทั้งนี้ระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (MSU-Net) มีลักษณะแบบ 10 Gigabit 
Ethernet (GbE) มีความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลสูงถึง 10 Gbps และมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่าย
ในลักษณะกระจายออกจากศูนย์กลาง MSU-DC (Star) ไปยังห้องปฏิบัติการเครือข่ายย่อย (Node) 
จ านวน 4 node คือ 1. Node อาคารราชนครินทร์ 2. Node อาคารพลาซ่า 3. Node คณะสัตว
แพทยศาสตร์ 4. Node อาคารขงจื้อ โดยการติดต่อสื่อสารระหว่างอาคารหลักจะใช้สายใยแก้วน าแสง
ชนิดโหนดเดียว (Single Mode Fiber Optic Cable) เชื่อมต่อกับอุปกรณ์สลับสัญญาณหลักของ
ระบบ (Core Switch) ที่ติดตั้ง ณ ส านักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารวิทยบริการไปยังอาคาร โดยมี
ส านักคอมพิวเตอร์เป็นผู้บริหารจัดการ 

 

 
 

ภาพประกอบ 3.4 ผังแสดงการเชื่อมต่อการให้บริการ MSU-Net พ.ศ. 2563 
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จากภาพประกอบ 3.4 มีห้องปฏิบัติการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และช่องทางในการเชื่อมต่อมีดังนี้ 
1) ส านักคอมพิวเตอร์ เชื่อมต่อไปยัง ห้องปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Node 

อาคารราชนครินทร์(RN) ด้วยสายไฟเบอร์ออฟติก แบบ Single mode 10 Gbps  
2) ส านักคอมพิวเตอร์ เชื่อมต่อไปยัง ห้องปฏิบัติการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

Node คณะสัตวแพทยศาสตร์ ด้วยสายไฟเบอร์ออฟติก แบบ Single mode 10 Gbps (หากช ารุดจะ
เชื่อมต่อผ่านทางคณะแพทยศาสตร์แทน) 

3) ส านักคอมพิวเตอร์ เชื่อมต่อไปยัง ห้องปฏิบัติการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
Node ขงจื้อ ด้วยสายไฟเบอร์ออฟติก แบบ Single mode 10 Gbps (หากช ารุด จะเชื่อมต่อผ่านทาง
คณะแพทยศาสตร์แทน) 

4) ห้องปฏิบัติการเครือข่าย Node RN ไปยัง ห้องปฏิบัติการเครือข่าย Node พลาซ่า 
ด้วยสายไฟเบอร์ออฟติก แบบ Single mode 2 Gbps (Aggregation Control Protocol (LACP)  

ในการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย ส าหรับผู้ใช้ภายในอาคาร จาก
ห้องปฏิบัติการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และศูนย์ข้อมูลกลาง ส านักคอมพิวเตอร์จะเชื่อมต่อด้วย
สายไฟเบอร์แบบ Single/Multi mode 1 Gbps ยกเว้นคณะบัญชีและการจัดการ และคณะ
วิทยาการสารสนเทศ ที่ทางคณะมีความพร้อมส าหรับการเชื่อมต่อระดับ 10 Gbps แต่ในช่วงปีแรก
ของแผน (2565) ทางส านักคอมพิวเตอร์จะด าเนินการปรับปรุง Core Switch ให้เชื่อมต่อกับทุก
อาคารอย่างน้อย 10 Gbps 

ทั้งนี้ในการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบอินเทอร์เน็ต  จะใช้ช่องทาง 
(Gateway) ทั้งหมดจ านวน 2 ช่องทาง โดยมีขนาดช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตรวมทั้งสิ้น 10 Gbps 
เชื่อมโยงด้วยด้วยสายไฟเบอร์ออฟติกตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ได้แก่ 

1) ช่องทางของเครือข่ายส านักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (Uninet) ความเร็ว 4 Gbps  

2) ช่องทางของเครือข่ายเอกชน โดยบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) (CAT) 
มีความกว้างของช่อง สัญญาณการเชื่อมต่อภายในประเทศ (Domestic) ที่ 6 Gbps และความกว้าง
ของช่องสัญญาณการเชื่อมต่อระหว่างประเทศ (International) ที ่6 Gbps 

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ส านักคอมพิวเตอร์จะด าเนินการปรับปรุงขยายขนาด
เป็น 20 Gbps โดยปรับปรุงเส้นทางละ 10 Gbps 

3.5.2 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย (WiFi)   
ส าหรับการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สายมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม (MSU-WiFi) นั้น นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยได้แบบอัตโนมัติโดยเชื่อมต่อผ่าน SSID @MSU-Net Plus 
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 และ @eduroam ทั้งเครื่องแล็ปท็อปคอมพิวเตอร์, แท็บเล็ต รวมถึงสมาร์ทดีไวซ์ต่าง ๆ ที่นิยมใช้กัน
ในปัจจุบัน ทั้งนี้การให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สายมีการให้บริการครอบคลุมภายใน
มหาวิทยาลัยทั้งเขตพ้ืนที่ในเมืองและเขตพ้ืนที่ขามเรียง ผ่านโดยมีจุดกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต 
(Access Point) จ านวนทั้งสิ้น 919 จุด ติดตั้งโดยงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้
การดูแลของส านักคอมพิวเตอร์ จ านวน 153 จุด และติดตั้งโดยความร่วมมือระหว่างบริษัท แอดวานซ์ 
อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) หรือ AIS กับมหาวิทยาลัย จ านวน 766 จุด 

 
 

ภาพประกอบ 3.5 ผังแสดงการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัย (MSU-WiFi) 
 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (พ.ศ. 2562-2563) 
พบว่ามผีู้ใช้บริการเข้าใช้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม MSU-Net 
ทั้งแบบสาย (Wire) และแบบไร้สาย(Wireless) พร้อมกัน (Concurrent) ทั้งสิ้นสูงสุดประมาณ 
18,000 - 20,000 อุปกรณ ์(ก่อนท าการแยก Internet getaway คณะการบัญชีและการจัดการ) โดย
มีขนาด Traffic สูงสุดอยู่ที่ประมาณ 4.5 Gbps ซึ่ง Traffic และจ านวน Concurrent เฉลี่ยที่ร้อยละ 
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70% (12,500-14,000) มาจากกลุ่มผู้ใช้บริการผ่าน MSU-WiFi โดยจ านวน คณะ/หน่วยงานที่มีการ
ใช้งาน Traffic สูงสุด 5 หน่วยงานมีดังนี้ 

1. คณะการบัญชีและการจัดการ เฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 1.2 - 1.8 Gbps 
2. คณะวิทยาการสารสนเทศ เฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 700 - 1.2 Gbps* 
3. โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ เฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 500 – 700 Mbps 
4. คณะศึกษาศาสตร์ เฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 300 - 500 Mbps 
5. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) เฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 300 - 500 Mbps 
 ทั้งนี้  คณะ/หน่วยงานทั้ง 5 มีจุดกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Access Point) เพ่ือ

ให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย หรือ WiFi เป็นของตนเอง โดยส านักคอมพิวเตอร์ท าหน้าที่ด าเนินการ
บริหารจัดการเชื่อมต่อบริการ @MSU-NetPlus @eduroam (ยกเว้นคณะ * Traffic มาจาก 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) หน่วยงานอื่นๆ เฉลี่ยการใช้งานสูงสุดอยู่ที่ 70 – 200 Mbps 

จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านดิจิทัลที่ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ส่งผลให้
มหาวิทยาลัยมหาสารคามต้องเตรียมความพร้อมในการพัฒนา ปรับปรุงอุปกรณ์ส าหรับการบริการ
ต่าง ๆ ให้ทันสมัย มีความสามารถในการท างานร่วมกันได้กับบริบทของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป อาทิ 
เทคโนโลยี 5G ที่เข้ามามีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงบนโลกแห่งการสื่อสารแบบไร้สาย ไปจนถึงการ
พัฒนาเทคโนโลยี  Internet of Things (IoT) ทั้ งนี้ เ พ่ือให้การขับเคลื่อนพันธกิจต่าง  ๆ ของ
มหาวิทยาลัย สามารถด าเนินการควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดังกล่าวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

3.5.3 การให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) 
การให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) มีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือน า

เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้สนับสนุนการด าเนินงานของคณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการด าเนินงานต่าง ๆ ของนิสิตและบุคลากร โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้   

1) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับให้บริการกลางส านักคอมพิวเตอร์ 
1.1) ห้องปฏิบัติการส าหรับสืบค้นข้อมูล จ านวน 2 ห้อง  
1.2) ห้องปฏิบัติการส าหรับการเรียนการสอนและการฝึกอบรมจ านวน 5 ห้อง 
1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับให้บริการกลางที่ส านักคอมพิวเตอร์  จ านวน 350 

เครื่อง 
2) บริการกลางทางระบบเครือข่าย (Network Service) 

2.1) บริการศูนย์กลางข้อมูล (Data Center) ส านักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัย
มหาสารคามมีห้องศูนย์กลางข้อมูล หรือ Data Center ที่มีประสิทธิภาพสูงเพ่ือรองรับการให้บริการ



แผนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเป็น Smart University ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) 

Page | 26 
 

 แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ตั้งอยู่ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ B ซ่ึงบริการศูนย์กลางข้อมูลแห่งนี้ได้
ถูกพัฒนาขึ้นตามข้อก าหนดมาตรฐาน Tier ของ Data Center ดังนี้ 

- ระบบส ารองไฟฟ้า (UPS) ที่สามารถส ารองกระแสไฟฟ้าเพ่ือให้บริการ 60 
นาที  

- ระบบปรับอากาศ (Precision air system) จ านวน 3 เครื่อง  
- ระบบแจ้งเตือนและดับเพลิง (Fire alarm and protection system)  
- ระบบรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network 

Firewall and Security)  
2.2) ระบบบริหารจัดการโดเมนเนมและบรหิารจัดการไอพี (DNS & DHCP 

Management) 
2.3) บริการเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (Virtual Private Network : VPN) 
2.4) อุปกรณ์ให้บริการระบบเครือข่ายหลัก (Network Backbone) 

- Router Cisco รุ่น ASR 1006 จ านวน 1 เครื่อง 
- Switch Cisco รุ่น Catalyst 6807XL จ านวน 3 เครื่อง 
- Switch Cisco รุ่น Catalyst 6509 จ านวน 2 เครื่อง 
- Switch Cisco รุ่น Catalyst 4507 จ านวน 1 เครื่อง 
- Switch Cisco รุ่น Catalyst 4500 จ านวน 1 เครื่อง 
- DC Switch จ านวน 4 เครื่อง 

2.5) บริการ Web Hosting และ Private Cloud  
- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ Hyper Converged Infrastructure 

Appliance (HCI) จ านวน 1 ระบบ (จ านวน 3 Node)  
- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ Blade Server 1 ระบบ (3 เครื่อง)  
- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายฝากให้บริการ (Co-location Server)   

จ านวน 55 เครื่อง 
- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ Standalone Servers จ านวน 47 เครื่อง 

2.6) การด าเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดทาง
คอมพิวเตอร์ 

- ระบบพิสูจน์ตัวตนและจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ระบบ 
- ระบบอ้างอิงฐานเวลามาตรฐาน (Network Time Protocol : NTP) 
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3.5.4 โครงข่ายระบบโทรศัพท์พื้นฐาน และ Voice Over IP 

 
 

ภาพประกอบ 3.6 ผังแสดงการเชื่อมต่อโครงข่ายระบบโทรศัพท์พ้ืนฐาน และ Voice Over IP 
 

ปัจจุบัน ส านักคอมพิวเตอร์ ให้บริการระบบโทรศัพท์ภายใน เพ่ือใช้ในการติดต่อสื่อสาร 
ระหว่างคณะและหน่วยงานต่าง ๆ โดยให้บริการผ่านทางทาง 2 เทคโนโลยี คือ แบบ Analog และ 
VoIP และอยู่ระหว่างช่วงเปลี่ยนถ่ายระบบ จาก Analog ไปยังระบบ VoIP (Voice over IP) หรือ  
IP Phone โดยสามารถสรุป อุปกรณ์ท่ีให้บริการในปัจจุบัน จากภาพประกอบได้ดังนี้ 
ตู้สาขาหลัก PBX (private branch exchange) 

1) ตู้สาขาหลักคณะวิทยาศาสตร์ SC-1 ยี่ห้อ Acatel Omni 4400 ท าหน้าที่เป็น 
ระบบหลักในการให้บริการ ประกอบไปด้วยการ์ดการเชื่อมต่อเพ่ือให้บริการระบบโทรศัพท์ทั้งแบบ
VoIP และ แบบ Analog โดยในแบบ Analog มีการเชื่อมต่อไปยังตู้สาขาย่อยที่ยังพร้อมให้บริการ 
(โดยในแต่ละตู้มีอายุการใช้งานมากว่า 5 ปี) ดังต่อไปนี้ 

1.1) สาขาย่อยอาคารบรมราชกุมารี (ยี่ห้อ Acatel) 
1.2) ตู้สาขาย่อยอาคารราชนครินทร์ (ยี่ห้อ Acatel) 
1.3) ตู้สาขาย่อยกองทะเบียนและประมวลผล (โรงอาหารเก่า) (ยี่ห้อ Acatel) 
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 1.4) สาขาย่อยคณะการบัญชีและการจัดการ (ยี่ห้อ Acatel) 
1.5) ตู้สาขาย่อยคณะพยาบาลศาสตร์ (ยี่ห้อ Acatel) 
1.6) ตู้สาขาย่อยคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ยี่ห้อ Acatel) 
1.7) ตู้สาขาย่อยคณะสัตวแพทยศาสตร์  (ยี่ห้อ Acatel) 
1.8) ตู้สาขาย่อยกองกิจการนิสิต (ยี่ห้อ Acatel) 
1.9) ตู้สาขาย่อยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) (ยี่ห้อAcatel) 
1.10) ตู้สาขาย่อยคณะวิทยาการสารสนเทศ (ยี่ห้อ NEC) 

โดยตู้สาขาหลักจะท าหน้าที่เป็นตัวกลางในแลกเปลี่ยนรับส่งสัญญาณไปยังตู้สาขาย่อยต่าง ๆ 
และเป็นทางออก (Gateway) ในการเชื่อมต่อไปยังตู้สาขาหลักวิทยาลัยการเมืองการปกครอง และ 
VoIP Server หากต่อสาขาหลักคณะวิทยาศาสตร์หยุดให้บริการจะส่งผลให้หมายเลขโทรศัพท์แบบ 
Analog ภายในตู้สาขาย่อยทั้งหมดที่เชื่อมต่ออยู่ไม่สามารถให้บริการได้ รวมทั้งบริการในส่วนของ
ระบบ VoIP ที่ให้บริการในตู้สาขาหลักดังกล่าว 

2) ตู้สาขาหลักวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ยี่ห้อ Ericsson 
ท าหน้าที่เป็นตู้หลักในการเชื่อมต่อระหว่างตู้สาขาย่อยต่าง ๆ โดยให้บริการ

โทรศัพท์แบบ Analog มีการเชื่อมต่อไปยังตู้สาขาย่อยที่ยังพร้อมให้บริการ (โดยในแต่ละตู้มีอายุการ
ใช้งานมากว่า 5 ปี) ดังต่อไปนี้ 

2.1) ตู้สาขาคณะสัตวแพทยศาสตร์ (ยี่ห้อ Ericsson) 
2.2) ตู้สาขาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)  

(ยี่ห้อ Ericsson) 
2.3) ตู้สาขาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและสื่อนฤมิตศิลป์ (ยี่ห้อ 

Ericsson) 
2.4) ตู้สาขาสถาบันขงจื้อ (ยี่ห้อ Ericsson) 

โดยตู้สาขาหลักจะท าหน้าที่เป็นตัวกลางในแลกเปลี่ยนรับส่งสัญญาณไปยังตู้สาขาย่อยต่าง ๆ 
และเป็นทางออก (Gateway) ในการเชื่อมต่อไปยังตู้สาขาหลักคณะวิทยาศาสตร์ 1 โดยหากตู้สาขา
หลักดังกล่าวหยุดให้บริการ เบอร์หมายเลขโทรศัพท์ภายในตู้สาขาย่อยยังสามารถติดต่อภายในตึกได้ 
แต่ไม่สามารถติดต่อข้ามตู้ หรือตึกได้  

3) ตู้สาขา VoIP : Server IP Phone ห้อง MSU Data Center 
ท าหน้าที่เป็น VoIP Server และเป็น Gateway เชื่อมต่อระหว่างตู้ Analog และ 

IP Analog Gateway เครื่อง Server มีอายุประมาณ 5 ปี โดยมีการเชื่อมต่อยังไปยังตู้สาขาต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี้ 
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3.1) ตู้สาขาคณะศึกษาศาสตร์ (ยี่ห้อ HiPath) 
3.2) ตู้สาขาคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
3.3) ตู้สาขาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3.4) ตู้สาขาคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
3.5) IP Analog Gateway (Cisco) 

  
3.6 สถานภาพด้านระบบรักษาความปลอดภัย (กล้องวงจรปิด) 

การด าเนินการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย (กล้องวงจรปิด) ทางเข้า-ออก มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เขตพ้ืนที่ขามเรียงและพ้ืนที่ในเมือง ประกอบด้วยอุปกรณ์โดยสังเขปในระบบดังนี้ เครื่อง
บันทึกดิจิทัล Fujiko รุ่น FK-HM3008 แบบ 8 ช่อง จ านวน 26 ตัว บันทึกภาพโดยใช้เทคโนโลยีบีบ
อัดภาพแบบ H.264 เครื่องบันทึกภาพดิจิทัลแบบ 16 ช่อง 4 ตัว เครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง จอภาพ
แสดงผลดิจิทัลขนาด 32 นิ้ว โดยมีการเชื่อมสายสัญญาณกล้องแบบ RG มีจุดการติดตั้งดังนี้  
ตาราง 3.1 จ านวนกล้องวงจรปิดจ าแนกตามคณะ/หน่วยงาน 

คณะ/หน่วยงาน จ านวน (ตัว) 
คณะพยาบาลศาสตร์  34 
อาคารพลศึกษา  8 
อาคารพลาซ่า  8 
คณะเภสัชศาสตร์  6 
อาคารราชนครินทร์  15 
โรงอาหารกลาง  8 
อาคารเลี้ยงไหม 5 
อาคารวิทยบริการ B  6 
อาคารวิทยบริการ D 6 
คณะวิทยาการสารสนเทศ  62 
คณะวิทยาศาสตร์  8 
กองอาคารสถานท่ี  20 
คณะสาธารณสุขศาสตร์  6 
คณะวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  7 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  8 
คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ 15 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตรศิลป์ 16 
คณะการบัญชีและการจัดการ  57 
คณะเทคโนโลยี 12 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 70 
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 3.7 สถานภาพด้านระบบสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนภารกิจหลักโดย  

แบ่งเป็น 4 ด้าน ดังนี้  
  3.7.1 ด้านนิสิต/ด้านการศึกษา 
                 ระบบสารสนเทศหลักที่ส าคัญที่สนับสนุนงานด้านนิสิตและการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัย นับตั้งแตร่ับสมัครเพื่อเข้าเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยจนส าเร็จการศึกษา มีดังนี ้

1) ระบบบริการการศึกษา (reg.msu.ac.th) มีฟังก์ชันการให้บริการส าหรับบริการแก่
นิสิต อาท ิการข้ึนทะเบียน การลงทะเบียน เพ่ิม ถอนและค้นหารายวิชาต่าง ๆ ของนิสิต บริการช าระ
เงินผ่านระบบบริการการศึกษาด้วย QR Code  และบริการการยื่นค าร้องแบบออนไลน์เพ่ือ
ด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ อาทิ การขอผ่อนผันเอกสารรายงานตัว การขอใบแสดงผลการศึกษา หนังสือ
รับรอง  ค าร้องการขอตรวจสอบรหัสผ่าน การขอแจ้งความจ านงส่งเอกสารทางการศึกษาทาง
ไปรษณีย์ ค าร้องขอแก้ไขข้อมูลทางการศึกษา ค าร้องขอลาพักการเรียน ค าร้องขอลงทะเบียนรักษา
สภาพนิสิต ระบบการประเมินอาจารย์ผู้สอน รวมถึงระบบการยื่นจบการศึกษา เป็นต้น   

2) ระบบบริหารจัดการการฝึกอบรมของนิสิต มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นส าหรับ
นิสิตตั้งแตก่ารรับสมัครจนถึงการออกใบประกาศนียบัตร (e-certificate) โดยสนับสนุนส่งเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษ และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับนิสิต โดยมีระบบส าหรับการทดสอบทักษะ
ดังกล่าวแก่นิสิต ได้แก่ ระบบ E-Testing ของศูนย์ทดสอบอิเล็กทรอนิกส์ ส านักศึกษาทั่วไป และ 
MSU IT Exit-Exam เพ่ือทดสอบความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี
ของส านักคอมพิวเตอร์ สมัครงานและประกอบอาชีพการท างานต่อไปได้ 

2.1) ระบบอีเมลส าหรับนิสิต (MSU Google Mail) 
2.2) ระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
2.3) ระบบส านักงานอัตโนมัติส าหรับนิสิต (Microsoft O365) 
2.4) ระบบแหล่งเรียนรู้เสมือนจริง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (MSU Virtual  

Knowledge Park) 
2.5) ระบบฐานข้อมูลนิสิตกองทุนพระราชทาน 

3.7.2 ด้านวิจัย บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม 
                  ด้านการวิจัย การให้บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรมนั้น มีกองส่งเสริมการวิจัยและ
บริการวิชาการเป็นหน่วยงานหลักท่ีส าคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับหม่อนไหม 
การศึกษาบรรพชีวินวิทยาที่ศึกษาเกี่ยวกับซากสิ่งที่มีชีวิตดึกด าบรรพ์ และการศึกษา วิจัย ด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของประเทศไทย โดยการสนับสนุนส่งเสริมการ
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ให้บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีการเกษตรผ่านทางศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรมเฉลิมพระ
เกียรต ิ(โครงการฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม) โดยมีระบบที่เกี่ยวข้องดังนี้   

        1) ระบบการพิจารณาจริยธรรมและจรรยา บรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
(Submit Online) ให้สามารถยื่นค าขอเพ่ือพิจารณาจริยธรรมฯ แบบออนไลน์ แก่ผู้วิจัยมีความ
สะดวกและรวดเร็วในการด าเนินการ     

2) ระบบฐานข้อมูลศิลปินพ้ืนบ้าน  
3) ระบบฐานข้อมูลลายผ้าอีสาน  
4) ระบบฐานข้อมูลศิลปวัตถุ  
5) ระบบนิทรรศการถาวรและการเรียนรู้ผ่านสื่อเล็กทรอนิกส์ด้านศิลปวัตนธรรม 
6) ระบบบริหารจัดการงานวิจัย (Research Management System) 
7) ระบบฐานข้อมูลการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ 

3.7.3 ด้านการบริหารจัดการ                    
                 มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการใน
ด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ได้แก่     

1) ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) เป็นระบบส าหรับการบริหาร 
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยให้สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  
ประกอบด้วยระบบบริการในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

- ระบบแผนการรับนิสิต 
- ระบบค าขอตั้งงบประมาณ 
- ระบบงบประมาณ 
- ระบบพัสดุ 
- ระบบบุคลากร 
- ระบบเจ้าที่งานเงินเดือน 
- ระบบฐานข้อมูลตรวจสอบรายรับจริง 
- ระบบประมาณการรายรับ 
- ระบบจัดท าแผนงบประมาณ 
- ระบบบัญชี  
- ระบบการเงิน 
- ระบบเงินเหลื่อมปี 
- ระบบสลิปเงินเดือน 
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 2) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (MSU-EDS) งานสารบรรณถือว่าเป็นกลไกหลักใน
การด าเนินงานในระบบงานราชการ เพ่ือพัฒนางานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพสูงสุดจึงมีการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการด าเนิน เกิดความสะดวก รวดเร็ว ในการด าเนินงานสาร
บรรณ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

3) ระบบเพ่ือรองรับการบริหารจัดการเกี่ยวกับบัณฑิตและพิธีพระราชทาน 
ปริญญาบัตร ที่น าไปใช้ในการบริหารจัดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรให้มีความทันสมัย รวดเร็ว 
และลดขั้นตอนการท างาน ประกอบด้วย  

- ระบบตรวจสอบชื่อบัณฑิต  
- ระบบตรวจนับบัณฑิตด้วย RFID TAG  
- ระบบแสดงผังที่นั่งบัณฑิต  

4) ระบบศิษย์เก่าเพ่ือพัฒนาระบบเก็บข้อมูลฐานข้อมูลศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย 
5) ระบบ Virtual Run, MSU Running ที่ใช้ส าหรับบริหารจัดการการวิ่งของ 

มหาวิทยาลัย 
6) ระบบสารสนเทศผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร และระบบรายงานผล 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  เป็นต้น 

7) ระบบลงเวลาปฏิบัติงานราชการ เป็นระบบสารสนเทศที่บุคลากรสามารถยืนยัน
ตัวตนเพ่ือบันทึกเวลามา-เวลากลับ ในการปฏิบัติงานราชการโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ระบบนี้
สามารถตรวจสอบ รวบรวมข้อมูล และรายงานผล การมาปฏิบัติงานราชการได้อย่างถูกต้อง และ
รวดเร็ว เพ่ือให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพสูงสุด 

8) ระบบจัดการทรัพยากร เป็นระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ การใช้ทรัพยากร
ร่วมกันของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพ่ือให้ทรัพยากรที่มีอยู่ ได้ใช้ประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะเป็นการ
ให้ยืม/ใช้ทรัพยากร 

9) ระบบบริหารยุทธศาสตร์ (KPI MSU) เป็นระบบสารสนเทศสนับสนุนหน่วยงาน 
ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้จัดท าฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารยุทธศาสตร์สู่การบรรลุตาม 
วิสัยทัศน์ ตั้งแต่การวางยุทธศาสตร์ การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ  การควบคุมก ากับและการ 
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์พร้อมทั้งรวบรวมเอกสารการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องให้ 
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยใช้ในการควบคุมก ากับติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ 
คณะ/หน่วยงาน และมหาวิทยาลัย 

10) ระบบติดตามงานและรายงานผลการปฏิบัติงานราชการ (Task Report And 
Tracking System) 
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11) ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
12) ระบบก ากับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา (E-QA) 

3.7.4 ด้านนโยบาย 

                 ในด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนงานด้านนโยบายต่าง ๆ นั้น
ประกอบด้วยระบบต่าง ๆ ดังนี้ 

       1) ระบบเลือกตั้งออนไลน์ เพ่ือใช้ด าเนินการเลือกตั้งแบบออนไลน์ส าหรับองค์การนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในช่วงการแพร่ระบาดของ Covid-19   

       2) ระบบแบบฟอร์มออนไลน์ ส าหรับขอยืมวัสดุ/อุปกรณ์/สนามกีฬา และอ่ืนๆ ที่
ต้องการปรับเปลี่ยนให้เป็นบริหารในรูปแบบออนไลน์ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นิสิตให้สามารถ
เข้าถึงแหล่งงานได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  

       3) ระบบทรานสคริปต์กิจกรรมที่พัฒนาจากระบบฐานข้อมูลกิจกรรมนิสิตและ
ให้บริการในแบบออนไลน์  

       4) ระบบเว็บไซต์ MSU Open House เปิดบ้าน มมส ใช้เพ่ือให้นักเรียน/ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมลงทะเบียนและรายงานให้กับมหาวิทยาลัย   

       5) ระบบอัปโหลดแฟ้มสะสมผลงาน ส าหรับผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ (MSU 
TCAS) สามารถรองรับการอัพโหลดแฟ้มสะสมงานของนักเรียนที่จะเข้าสมัครเรียนในมหาวิทยาลัย   

       6) ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม e-Learning ส าหรับ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ทีแ่ก้ปัญหาในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ได้เป็นอย่างด ี

7) ระบบสร้างห้องเรียน Google classroom ที่สามารถใช้ในการสร้างห้องเรียน 
Google Classroom ให้กับคณาจารย์ที่เปิดสอนรายวิชาต่าง ๆ ในแต่ละเทอมได้แบบอัตโนมัติ   

8) ระบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ส าหรับด าเนินการถ่ายทอด
นโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อบุคลากรมหาวิทยาลัย เพ่ือให้บุคลากรมหาวิทยาลัยได้
ตระหนักรับรู้และเข้าใจร่วมกัน อันจะน าไปสู่เป้าหมายในการปฏิบัติงานและการผลักดันให้การพัฒนา
มหาวิทยาลัยประสบผลส าเร็จและบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด 

9) ระบบพิสูจน์ตัวตน (Authentication) ส าหรับการบริหารจัดการผู้ใช้งานระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่ก าหนด 
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 3.8  สถานภาพด้านการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.8.1 ระบบบริการเทคโนโลยีดิจิทัล (MSU Services) ให้บริการชุดเครื่องมือระบบ

สนับสนุนการเรียนการสอน การประชุม และกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านระบบสื่อสารในรูปแบบออนไลน์ 

 
 

ภาพประกอบ 3.7  ระบบบริการเทคโนโลยีดิจิทัล (MSU Services) 
 

1) MSU Cisco WebEx : บริการ Cisco WebEx ส าหรับกิจกรรมการเรียนการสอน
ออนไลน์ และการจัดประชุมออนไลน์ มีคุณสมบัติรองรับการประชุมได้สูงสุดถึง 1,000 คน โดยไม่
จ ากัดระยะเวลาในการใช้งาน มีระบบบันทึกการประชุมรองรับวีดีโอระดับ HD รองรับการใช้งานที่
หลากหลายบนอุปกรณ์ Desktop, iOS และ Android มีฟังก์ชั่นในการสนทนาในรูปแบบข้อความ 
สามารถแชร์หน้าจอ รูปภาพ ไฟล์ และข้อความได้อย่างไม่จ ากัด 

2) MSU Microsoft Teams : ส าหรับการประชุม การจัดการเรียนการสอน มี
คุณสมบัติรองรับการประชุม การเรียนการสอนออนไลน์ รองรับการใช้งานที่หลากหลายบน 
Desktop, IOS และ Android สื่อสารได้ทั้งภาพและเสียง รองรับได้สูงสุด 250 ผู้ใช้งาน  

3) MSU Google Meet : ส าหรับการประชุม มีคุณสมบัติรองรับการประชุมได้สูงสุด 
100 คน โดยไม่จ ากัดระยะเวลาการใช้งาน รองรับการใช้งานที่หลากหลายบน Desktop, IOS และ 
Android มีฟังก์ชันในการสนทนาในรูปแบบข้อความ สามารถแชร์หน้าจอ รูปภาพ ไฟล์ และข้อความ
อย่างไม่จ ากัด  
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4) MSU Teleconference : ส าหรับการประชุมและการสอบที่มีปลายทางมีระบบ 
VDO Conference มาตรฐาน สามารถใช้บริการได้ที่ห้องประชุมส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม และงานประสานงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (สกอ) ชั้น 14 กรุงเทพมหานครฯ  

3.8.2 ระบบประชุมทางไกลและประชุมออนไลน์    

                  1) ระบบประชุมทางไกล จ านวน 3 Station ดังนี้   

1.1) ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

      - อุปกรณ์ประชุมทางไกลแปลงสัญญาณภาพและเสียง (CODEC) ยี่ห้อ Life 
Size รุ่น Express220 จ านวน 1 ชุด  

1.2) ศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้น 14 สกอ กรุงเทพมหานคร  

      - อุปกรณ์ประชุมทางไกลแปลงสัญญาณภาพและเสียง (CODEC) ยี่ห้อ Avaya  
รุ่น Scopia xt 4300 จ านวน 1 ชุด  

1.3) งานการประชุม กองกลาง ชั้น4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  

        - อุปกรณ์ประชุมทางไกลแปลงสัญญาณภาพและเสียง  (CODEC) ยี่ห้อ
Avaya รุ่น Scopia xt 4300 จ านวน 1 ชุด  

        - อุปกรณ์ควบคุมบริหารจัดการประชุมทางไกล Multipoint Control Unit  
(MCU) ยี่ห้อ Avaya รุ่น Scopia xt 4300 จ านวน 1 ชุด  

          2) ระบบประชุมออนไลน์  

       2.1) ส านักคอมพิวเตอร์  

       - อุปกรณ์ประชุมออนไลน์แปลงสัญญาณภาพและเสียง (software)  
ยี่ห้อ Cisco รุ่น Webex Meetings จ านวน 3 ห้อง  

       2.2) งานการประชุม กองกลาง ชั้น4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  

       - อุปกรณ์ประชุมออนไลน์แปลงสัญญาณภาพและเสียง (software)  
ยี่ห้อ Cisco รุ่น WebEx Meetings จ านวน 2 ห้อง 

3.8.3 บริการโปรแกรมลิขสิทธิ์ส าหรับบุคลากร (Microsoft Volume License) 
1) Microsoft Windows 7 32 bit/64 bit 
2) Microsoft Windows 8 32 bit/64 bit 
3) Microsoft Windows 8.1 32 bit/64 bit 
4) Microsoft Windows 10 32 bit/64 bit 
5) Microsoft Office 2010 32 bit/64 bit 
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 6) Microsoft Office 2013 32 bit/64 bit 
7) Microsoft Office 2016 32 bit/64 bit 
8) Microsoft Office 2019 32 bit/64 bit 
9) Microsoft Office for MAC 

3.8.4  บริการโปรแกรมลิขสิทธิ์ ส าหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
1) Microsoft Azure 

3.8.5  บริการโปรแกรมสนับสนุนการจัดการเรียนการการสอนและงานส านักงาน             
1) Google Work Space 

3.8.6  โปรแกรมป้องกันและก าจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ 
1) Kaspersky Antivirus  
 

3.9 สถานภาพด้านการพัฒนาทักษะดิจิทัลส าหรับนิสิตและบุคลากร 

3.9.1 หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพส าหรับนิสิตและบุคลากร  
1) หลักสูตรฝึกอบรมส าหรับนิสิต 

- การใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และระบบสารสนเทศภายใน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 

- การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word Excel PowerPoint) ส าหรับ 
นิสิตที่จะเข้ารับการฝึกงาน  

- การน าเสนองานโดยโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint อย่างมืออาชีพ 
- การเล่าเรื่องด้วยภาพโดยใช้ Infographic โดยใช้ โปรแกรม Microsoft  

PowerPoint 
- การออกแบบ Infographic โดยใช้ โปรแกรม Adobe illustrator 
- การประยุกต์ใช้ Google Work Space เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน 
- การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop 
- การใช้งานโปรแกรม Adobe illustrator 
- การตัดต่อวิดีโอโดยใช้งานโปรแกรม Sony Vegas 
- การแต่งเสียงโดยใช้งานโปรแกรม Adobe Audition 
- การน าเสนอข้อมูลในรูปแบบเสียงและวิดีโอ 
- การตัดต่อวิดีโอ พร้อมทั้ง Upload ลงใน YouTube 
- การสร้างความตระหนักด้านความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Security  

Awareness) ส าหรับนิสิต  
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- การเพ่ิมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนิสิต (MSU IT Exit Exam) 
2) หลักสูตรฝึกอบรมส าหรับบุคลากร 

- การจัดการเรียนการสอนด้วย WebEx Meeting 
- การใช้ Microsoft 365   
- การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ระดับพ้ืนฐาน-กลาง  
- การใช้งาน Google Data Studio เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล ระดับพื้นฐาน  
- การออกแบบและดูแลระบบเครือข่ายในยุคดิจิทัล 
- การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Power BI ระดับพ้ืนฐาน 
- การสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress ระดับพ้ืนฐาน-กลาง 
- การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นด้วย Angular ระดับพ้ืนฐาน-กลาง 
- การสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย Security Awareness 
- การสร้างความตระหนัก พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 
- การสร้างความตระหนักรู้ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ “Cyber Security  

Awareness” 
- การประยุกต์ใช้ Google ในการท างาน (Mail Drive Calendar)  
- การสร้างเอกสารออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Google Docs, Google Sheets, 

Google Slides)  
- การสร้างแบบสอบถามและข้อสอบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Google Form  
- การใช้โปรแกรมส าหรับสร้างห้องเรียนด้วย Google Classroom   
- การรักษาความปลอดภัยในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น (Basic 

Network and Internet Security)  
- การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop เพ่ือการจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ 
- การตัดต่อวิดีโอด้วย Sony Vegas 
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ส่วนที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

 
4.1 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของมหาวิทยาลัย โดย SWOT Analysis 

จากการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของมหาวิทยาลัยมหาสารคามสามารถสรุปจุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรค อันส่งผลต่อการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของมหาวิทยาลัย ได้ดังนี้ 
 
ตาราง 4.1 จุดแข็ง (S) และ จุดอ่อน (W) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
รหัส ปัจจัยภายใน 
S1 มีบริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์พ้ืนฐานส าหรับนิสิตและบุคลากร 
S2 มีระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการมหาวิทยาลัย (ERP)    
S3 มีระบบสารสนเทศบริการการศึกษา (REG) ที่มีประสิทธิภาพ 
S4 มีระบบสารสนเทศส าหรับบริหารจัดการงานวิจัย 
S5 มีการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ครอบคลุมทุกอาคารในมหาวิทยาลัย  
S6 มีเทคโนโลยีดิจิทัลที่สนับสนุนการเรียนการสอนที่ทันสมัย 
S7 มีระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย  
W1 ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยยังขาดการบูรณาการข้อมูลร่วมกัน  
W2 กระบวนการท างานซึ่งเป็นระบบราชการไม่เอ้ือต่อการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ภายใน

มหาวิทยาลัย 
W3 ขาดการบริหารจัดการบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นการเฉพาะ  
W4 ขาดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการปฏิบัติงาน

อย่างบูรณาการของบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลระหว่างคณะ/หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย ส่งผลให้เกิดช่องว่าง และการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานไม่มี
ประสิทธิภาพ 

W5 มหาวิทยาลัยมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอนและบริการวิชาการไม่
เพียงพอ 

W6 จุดบริการระบบ WiFi  ทั้งภายใน/ภายนอกอาคาร ยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
W7 นิสิตและบุคลากรบางส่วนยังใช้โปรแกรมไม่ถูกลิขสิทธิ์ ท าให้เกิดความไม่ม่ันคงของระบบ 

เครือข่ายที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ 
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รหัส ปัจจัยภายใน 
W8 ระบบและสื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่เพียงพอ  

 
W9 ขาดการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น  
W10 งบประมาณด้านเทคโนโลยีดิจิทัลไม่เพียงพอ 

 
ตาราง 4.2 โอกาส (O) และ อุปสรรค (T) ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
รหัส ปัจจัยภายนอก 
O1 รัฐบาลมีนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ

นโยบายปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์   
O2 แนวโน้มของเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งผลให้มหาวิทยาลัยต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียน การสอน 
O3 วิวัฒนาการของเทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาก้าวไกล สามารถใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนจัดการ

เรียนการสอน การวิจัย และการให้บริการวิชาการเพ่ิมมากข้ึน 
O4 การปรับตัวของมหาวิทยาลัยเพ่ือรองรับระบบอัจฉริยะ (Intelligent Systems) 
O5 การปรับตัวเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud Computing) 
O6 การศึกษาก้าวสู่การเรียนรู้แบบเปิด (Open Education) 
O7 มีกฎหมาย/นโยบายการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สอดคล้องกับ

มาตรฐานสากล ส่งผลให้การด าเนินงานด้านการรักษาความปลอดภัยสามารถท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

O8 อุบัติการณ์ใหม่ เช่น การเกิดโรคระบาดโควิด-19 ส่งผลให้มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
มากขึ้น 

T1 การลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลต้องใช้งบประมาณสูงแต่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วส่งผลกระทบต่อการวางแผนและการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

T2 กระแสมหาวิทยาลัยทั้งภายในและต่างประเทศ มีการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอน
ออนไลน์ 

T3 มีความเสี่ยงจากภัยคุกคามความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) 
T4 กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับบางส่วนไม่ยืดหยุ่นต่อการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับปรุง

การท างาน 
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4.2 การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย โดย TOWS Matrix 
จากการวิเคราะห์ศักยภาพแวดล้อม SWOT Analysis สามารถน ามาพิจารณาร่วมกัน เพ่ือ

ก าหนดเป็นกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ได้ 4 ด้าน ดังต่อไปนี้   
 
ตาราง 4.3 แสดงการวิเคราะห์ TOWS Matrix 

ปัจจัยภายนอก 
 
ปัจจัยภายใน 

ปัจจัยภายนอกองค์กร 
 โอกาส (Opportunity) 

ปัจจัยภายนอกองค์กร  
อุปสรรค (Threat) 

ปัจจัยภายในองค์กร  
จุดแข็ง (Strength) 

SO: กลยุทธ์เชิงรุก 
- ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
บริการจากความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
- จัดหาซอฟต์แวร์สนับสนุนการ
เรียนการสอนและงานวิจัย 
- ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง 

ST: กลยุทธ์เชิงป้องกัน 
- จัดหาและพัฒนาระบบ
สารสนเทศและอุปกรณ์เพ่ือ
สนับสนุนภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 

ปัจจัยภายในองค์กร  
จุดอ่อน (Weakness) 

WO: กลยุทธ์เชิงแก้ไข 
- น าเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิประสิทธิภาพ
งานด้านการเรียนการสอนและ
การปฏิบัติงาน 
- สร้างแนวปฏิบัติที่ดีด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

WT: กลยุทธ์เชิงรับ 
- ปลูกฝังวัฒนธรรมการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญ
ฉลาดให้กับนิสิตและบุคลากร
ทุกระดับ 
- ปรับปรุงกฎ ระเบียบ 
นโยบายและแนวปฏิบัติให้เอื้อ
ต่อการเก็บเก่ียวประโยชน์จาก
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่น ามา
ประยุกต์ใช้ในมหาวิทยาลัย 
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ส่วนที่ 5 
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และเปา้ประสงค์ 

แผนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเปน็ Smart University  
ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) 

 
ตามที่คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ได้มีมติเห็นชอบต่อ (ร่าง) 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ(ร่าง)แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559-
2561) โดยก าหนดให้ทุกกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลของหน่วยงาน ระยะ 3 ปี และ
ปรับทุกปีตามความเหมาะสม และให้เสนอแผนของหน่วยงานควบคู่ไปกับการของบประมาณด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศในงบประมาณรายจ่ายประจ าทุกปี ทั้งนี้ เพ่ือใช้แทนการจัดท าแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเดิม และให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2541 
ที่ให้ทุกกระทรวง กรมและหน่วยงานอิสระ จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงได้จัดท า “แผนการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเป็น Smart 
University” ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) โดยมุ่งเน้นในการน าเอา
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้
สามารถด าเนินการตามพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล ความคล่องตัวในการบริหาร
จัดการองค์กร มีธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสามารถสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรมได้อย่างเต็มศักยภาพ จากทิศทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลด้วยแผนการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเป็น Smart University ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามนั้น
สามารถสรุปผลการด าเนินงานได้เป็น 3 ประเด็นหลัก คือ 1.เทคโนโลยีดิจิทัลการสนับสนุนการเรียน
การสอนและการสอบ 2.การพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลกลาง และ 3.โครงสร้างพ้ืนฐาน
ดิจิทัล ดังแสดงในภาพประกอบดังนี้ 
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ภาพประกอบ 5.1  ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลการสนับสนุนการเรียนการสอนและการสอบ 
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ภาพประกอบ 5.2  ทิศทางการพัฒนาการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลกลาง 
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ภาพประกอบ 5.3  ทิศทางการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล 
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การจัดท าแผนได้น าแผนและนโยบายในระดับชาติต่าง ๆ อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ 
รวมทั้งมีการรับฟังปัญหา ความคิดเห็น และความต้องการจากตัวแทนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุก
ภาคส่วน ร่วมกับการศึกษาทิศทางและนโยบายต่าง ๆ มาเป็นกรอบความคิดในการจัดแผนการพัฒนา
ดิจิทัลเพ่ือเป็น Smart University ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) ดัง
แสดงในภาพประกอบ 5.4 และภาพประกอบ 5.5  
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             แผนภาพกรอบความคิด : แผนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเป็น Smart University ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) 
             ความเชื่อมโยงนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กับแผนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเป็น Smart University  

ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) 

   
ภาพประกอบ 5.4 กรอบความคิด : แผนการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเป็น Smart University ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระยะ 5 ป ี(พ.ศ.2565-2569)

แผนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเป็น Sm
art University ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569)  
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ภาพประกอบ 5.5 แผนผังความเช่ือมโยงสาระส าคญัของยุทธศาสตร์แผนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเป็น Smart University  

                       ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569)
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โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์ และทิศทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ประกอบด้วย  การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และกล
ยุทธ์ ดังต่อไปนี้ 

 
5.1 วิสัยทัศน์ (Vision)  

“มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะเพ่ือขับเคลื่อนไปสู่มหาวิทยาลัยชั้นน าของเอเชีย” 
 

5.2 พันธกิจ (Mission) 
5.2.1 ส่งเสริม สนับสนุนการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพ่ือการเรียนการสอน การวิจัย การ

บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม  
5.2.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่การใหบ้ริการของมหาวิทยาลัย  
5.2.3 เสริมสร้างองค์ความรู้ พัฒนาสมรรถนะ (Competency) พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 

(Literacy) แก่บุคลากรและนิสิต 
5.2.4 พัฒนาระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลกลาง 
5.2.5 สร้างความม่ันคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

 
5.3 เป้าประสงค์ 

การพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยชั้นน าของ
เอเชีย” โดยมีเป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคามให้เป็น SMART University รองรับ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือ
เป้าประสงค์ท่ีส าคัญดังต่อไปนี้ 
 5.3.1 การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่สนับสนุนการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ มีประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น   

5.3.2 การให้บริการด้านต่าง ๆ แก่นิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

5.3.3 มีนวัตกรรมดิจิทัลด้านปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยี Internet of Thing (IoT) ระบบ
วิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ สนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น  

5.3.4 ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้มีความน่าเชื่อถือสู่มหาวิทยาลัยชั้นน าของ
เอเชีย 
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5.4 ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอน (Smart Learning and 

Teaching) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการวิจัย บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม 

(Smart Research and Academic Services) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ(Smart IT Infrastructure) 
ยุทธศาสตร์ที่  4 พัฒนานิสิตและบุคลากรให้พร้อมส าหรับยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

(Smart People) 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลกลางให้เชื่อมโยงและใช้งาน

ร่วมกันได ้(Smart Governance) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การด าเนินงานตามกฎหมายและนโยบายด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศ 

(Smart Security and Lawful) 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอน (Smart Learning and Teaching) 
 เป้าประสงค์หลัก 
  มีเทคโนโลยดีิจิทัลที่สนบัสนุนการเรียนการสอน และเอ้ือประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนิสิตได้ดว้ย
ตนเองทุกที่ ทุกเวลา 
 กลยุทธ์ 

1) พัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์  
2) พัฒนาคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด (Open Educational Resources: OER) 
3) พัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ การสอบออนไลน์ และคลังข้อสอบ 
4) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และมีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกที่เหมาะสม ส าหรับ

ห้องเรียนอัจฉริยะและพ้ืนที่การเรียนรู้ (Digital Learning Space) 
5) น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนารูปแบบการให้บริการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือการ

เรียนการสอน 
 เป้าหมาย 

1) มีระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์  
2) มีหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิตแบบดิจิทัล 
3) มีระบบบริการการสอบออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ 
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4) มีห้องเรียนอัจฉริยะและพ้ืนที่การเรียนรู้ (Learning Space) โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลที่ทันสมัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการวิจัย บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม (Smart 
Research and Academic Services) 
 เป้าประสงค์หลัก 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการ ส าหรับการวิจัยและนวัตกรรม 
การบริการวิชาการแก่ชุมชน และศิลปวัฒนธรรมอีสานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 กลยุทธ์ 

1) พัฒนาระบบบริหารจัดการการวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการแก่ชุมชนและ
สังคม และศิลปวัฒนธรรมอีสานอย่างมีประสิทธิภาพ  

2) พัฒนาระบบการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 
3) พัฒนาระบบคลังข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมอีสานในรูปแบบดิจิทัล   

 เป้าหมาย 
1) มีระบบบริหารจัดการการวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 

และศิลปวัฒนธรรมอีสาน 
2) มีระบบการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 
3) มีระบบคลังข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมอีสานในรูปแบบดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ (Smart IT Infrastructure) 
 เป้าประสงค์หลัก 

โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ เพื่อรองรับการเป็น  
Smart University 
           กลยุทธ์ 

1) พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงข่ายพ้ืนฐาน 
2) เพ่ิมประสิทธิภาพอุปกรณ์ระบบเครือข่ายที่เหมาะสมกับบริบทและเทคโนโลยีที่

เปลี่ยนไป 
3) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบส ารองข้อมูล เพ่ือการให้บริการ

ได้อย่างต่อเนื่อง 
4) พัฒนาและปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยด้านไซเบอร์ 
5) พัฒนา ปรับปรุง ระบบรักษาความปลอดภัยทางกายภาพให้มีประสิทธิภาพและใช้

เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
6) สร้างความร่วมมือด้านโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลกับภาคเอกชน 
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 เป้าหมาย 
1) มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ครอบคลุมในเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่ความเร็วเครือข่าย 

40/100 Gbps. ในระดับ Core backbone และ 10/25 Gbps. ในระดับคณะ/หน่วยงาน  
2) มีระบบเครือข่ายไร้สาย ครอบคลุมในเขตพ้ืนที่ การศึกษา 
3) มีระบบโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่ายแบบ IP Phone (VoIP) ครอบคลุมในเขตพ้ืนที่

การศึกษา 
4) มีระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายโดยใช้เทคโนโลยี Visualization (VM) สามารถรองรับ

พันธกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพสามารถให้บริการอย่าง
ต่อเนื่องตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

5) มีระบบรักษาความปลอดภัยด้านไซเบอร์ที่มีประสิทธิภาพ 
6) มีระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะเพ่ือรักษาความปลอดภัยทางกายภาพภายใน

พ้ืนทีม่หาวิทยาลัย 
7) มีความร่วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลกับภาคเอกชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนานิสิตและบุคลากรให้พร้อมส าหรับยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Smart 
People) 
 เป้าประสงค์หลัก 

นิสิตและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และมีทักษะการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม มีจริยธรรม รู้เท่าทัน และปลอดภัย 
 กลยุทธ์ 

1) พัฒนาความรู้ ทักษะ และทดสอบสมรรถนะความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับ
นิสิต 

2) พัฒนาความรู้ ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับนิสิตและบุคลากร เพ่ือรองรับการ
เป็น Smart University 

3) ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
4) สร้างความร่วมมือด้านวิชาการกับภาคเอกชน 

 เป้าหมาย 
1) นิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
2) นิสิต และบุคลากรสามารถใช้เครื่องมือดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3) มีความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีดิจิทัลกับหน่วยงานภายนอกทั้ง

ภาครัฐและเอกชน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลกลางให้เชื่อมโยงและใช้งานร่วมกันได้ 
(Smart Governance) 
 เป้าประสงค์หลัก 

มีระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลกลางที่มีคุณภาพ เป็นมาตรฐาน สามารถเชื่อมโยง
และใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือลดการ
จัดเก็บข้อมูลและการท างานซ้ าซ้อน 
 กลยุทธ์ 

1) วางแผนและพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้เป็นเอกภาพ สามารถบูรณา
การร่วมกัน (System Integration) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

2) พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของข้อมูล    
3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางให้สามารถใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
4) พัฒนานวัตกรรมดิจิทัล 
5) พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัย คณะ หน่วยงานให้ได้มาตรฐานสากล 

 เป้าหมาย 
1) ข้อมูลมีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
2) มีระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลกลางทีส่ามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนกันภายใน

ระหว่างหน่วยงาน ของมหาวิทยาลัย  
3) มีนวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) เทคโนโลยี Internet 

of Thing (IoT) และระบบวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพ่ือรองรับการเป็น 
Smart University 

4) เว็บไซต์มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน ได้มาตรฐาน เพ่ือน าไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
ชั้นน าของเอเชีย 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การด าเนินงานตามกฎหมายและนโยบายด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศ  (Smart 
Security and Lawful) 
 เป้าประสงค์หลัก 

มหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานตามกฎหมายและนโยบายด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล   
 กลยุทธ์ 

1) ด าเนินการตามบทบัญญัติของกฎหมายและนโยบายของรัฐด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
2) ขับเคลื่อนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
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เป้าหมาย 
1) มีนโยบาย แนวปฏิบัติทีส่อดคล้องตามกฎหมายและนโยบายด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  
2) มีกิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ
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    ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอน (Smart Learning and Teaching) 
    เป้าประสงค์ กลยุทธ์/แนวทางการด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์/แนวทางการด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ 
มีเทคโนโลยีดจิิทัลที่
สนับสนุนการเรยีนการ
สอน และเอื้อประโยชน์ต่อ
การเรยีนรู้ของนิสิตไดด้้วย
ตนเองทุกที่ ทุกเวลา 

1) พัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์  
2) พัฒนาคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด (Open 
Educational Resources: OER) 
3) พัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ การสอบ
ออนไลน์ และคลังข้อสอบ  
4) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั และมีอุปกรณ์อ านวย
ความสะดวกท่ีเหมาะสม ส าหรับหอ้งเรียนอัจฉริยะและ
พื้นที่การเรียนรู้ (Digital Learning Space) 
5) น าเทคโนโลยีดิจิทลัมาพัฒนารูปแบบการให้บริการ
เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน 
 
 
 

1.1) โครงการพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิต 
1.2) โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้และเทคโนโลยสีนับสนุนการเรยีนรู้ตลอดชีวิต 
ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกคน 
2.1) โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรูเ้พื่อรองรับคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด 
(Open Educational Resources: OER) 
3.1) โครงการพัฒนาระบบการจัดการเรยีนการสอนแบบ Digital Learning 
3.2) โครงการพัฒนาสื่อส าหรับการเรียนการสอนแบบ Digital 
3.3) โครงการพัฒนาระบบการสอบและคลังข้อสอบออนไลน ์
4.1) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัตกิารคอมพิวเตอร์
และห้องเรยีนอัจฉริยะ (Smart Classroom) 
4.2) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพซอฟตแ์วร์ เพื่อการเรียนการสอน การวิจัย และ
บริการวิชาการ 
4.3) โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพพื้นทีก่ารเรยีนรู้ Digital Learning Space 
5.1) โครงการเพิ่มศักยภาพห้องสมุดดิจิทลั  
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    ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการวิจัย บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม (Smart Research and Academic Services) 
    เป้าประสงค์ กลยุทธ์/แนวทางการด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์/แนวทางการด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการ การ
ให้บริการ ส าหรับการวิจัย
และนวัตกรรม การบริการ
วิชาการแก่ชุมชน และ
ศิลปวัฒนธรรมอีสานด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลั 

1) พัฒนาระบบบริหารจัดการการวิจัยและนวัตกรรม การ
บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม และศิลปวัฒนธรรมอีสาน
อย่างมีประสิทธิภาพ  
2) พัฒนาระบบการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 
3) พัฒนาระบบคลังข้อมูลด้านศลิปวฒันธรรมอีสานใน
รูปแบบดิจิทลั 

1.1) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการวิจัยและนวัตกรรม การบริการ
วิชาการแก่ชุมชนและสังคม และศลิปวัฒนธรรมอีสาน โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล 
2.1) โครงการพัฒนาระบบการใหบ้ริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม โดย
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั 
2.2) โครงการฐานข้อมูลผู้ประกอบการเอกชน 
3.1) โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลและสื่อด้านศิลปวัฒนธรรมอสีานในรูปแบบ
ดิจิทัล 
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    ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ (Smart IT Infrastructure) 
    เป้าประสงค์ กลยุทธ์/แนวทางการด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์/แนวทางการด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ 
โครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลัมี
ประสิทธิภาพและ
เสถียรภาพ เพื่อรองรับการ
เป็น  Smart University 

1) พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงข่ายพ้ืนฐาน 
2) เพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณร์ะบบเครือข่ายที่เหมาะสมกับ
บริบทและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป 
3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบ
ส ารองข้อมูล เพื่อการให้บริการไดอ้ย่างต่อเนื่อง 
4) พัฒนาและปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยด้านไซ
เบอร ์
5) พัฒนา ปรับปรุง ระบบรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ
ให้มีประสิทธิภาพและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
6) สร้างความร่วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลกับ
ภาคเอกชน 

1.1) ปรับปรุงโครงข่ายสายสญัญาณระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้รองรับการ
พัฒนาเป็น Smart University 
1.2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายจุดให้บริการ WiFi   
1.3) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่ายแบบ IP 
Phone 
2.1) โครงการปรับปรุง/เพิ่มประสทิธิภาพอุปกรณร์ะบบเครือข่ายหลกั 
3.1) โครงการปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพห้องศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) 
3.2) โครงการจดัหาเครื่องก าเนิดไฟฟ้า (Generator) ส าหรับห้องศูนย์ข้อมูล

กลาง 
3.3) โครงการเพิม่ประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบส ารอง

ข้อมูล 
4.1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภยัด้านไซเบอร์ 
5.1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะเพื่อรักษา
ความปลอดภัยทางกายภาพ 
6.1) โครงการสรา้งความร่วมมือดา้นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลกับภาคเอกชน 
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    ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนานิสิตและบุคลากรให้พร้อมส าหรับยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Smart People) 
    เป้าประสงค์ กลยุทธ์/แนวทางการด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์/แนวทางการด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ 
นิสิตและบุคลากรมคีวามรู้ 
ความเข้าใจ ความ
ตระหนัก และมีทักษะการ
ใช้เทคโนโลยดีิจิทัลได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ มีคณุธรรม 
มีจริยธรรม รู้เท่าทัน และ
ปลอดภัย 
  

1) พัฒนาความรู้ ทักษะ และทดสอบสมรรถนะ
ความสามารถดา้นเทคโนโลยดีิจิทลัส าหรับนิสติ 
2) พัฒนาความรู้ ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรบั
นิสิตและบุคลากร เพื่อรองรับการเป็น Smart 
University 
3) ปรับเปลีย่นกระบวนทัศน์ของบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลั 
4) สร้างความร่วมมือด้านวิชาการกับภาคเอกชน 
 

1.1) โครงการพัฒนาทักษะ และการทดสอบสมรรถนะความสามารถด้านการรูด้ิจิทัล 
ส าหรับนสิิต 
1.2) โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลส าหรับนสิิตและบุคลากร เพื่อรองรับการเป็น Smart 
University  
1.3) โครงการส่งเสริมและพัฒนานิสิตเป็นผู้ประกอบการดา้นดิจิทลั (Startup) 
2.1) โครงการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อพัฒนาศักยภาพนสิิตและบคุลากร 
2.2) โครงการจัดสอบสมรรถนะดา้นการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทลั 
3.1) โครงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อปรับเปลีย่นกระบวนทัศน์ด้านดิจิทัล 
4.1) โครงการสรา้งความร่วมมือดา้นการพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยดีิจิทัลกับหน่วยงาน
ภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชน 
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    ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลกลางให้เชื่อมโยงและใช้งานร่วมกันได้ (Smart Governance) 
    เป้าประสงค์ กลยุทธ์/แนวทางการด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์/แนวทางการด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ 
มีระบบสารสนเทศและ
ระบบฐานข้อมลูกลางท่ีมี
คุณภาพ เป็นมาตรฐาน 
สามารถเชื่อมโยงและใช้
งานร่วมกันได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ เพื่อลดการ
จัดเก็บข้อมลูและการ
ท างานซ้ าซ้อน 
  
 

1) วางแผนและพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
ให้เป็นเอกภาพ สามารถบรูณาการร่วมกัน (System 
Integration) ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ   
2) พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของข้อมูล    
3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางให้สามารถใช้งานร่วมกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ   
4) พัฒนานวัตกรรมดิจิทัล 
5) พัฒนาและปรับปรุ ง เ ว็บไซต์มหาวิทยาลั ย  คณะ 
หน่วยงานให้ได้มาตรฐานสากล 
 

1.1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนนโยบายมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
1.2) โครงการพัฒนาระบบ ERP ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
1.3) โครงการฐานข้อมูลเครื่องมือส าหรับงานวิจยั 
1.4) โครงการฐานข้อมูลนวัตกรรม 
2.1) โครงการปรับปรุงคณุภาพข้อมูล/สารสนเทศ 
3.1) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
4.1) โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมลูขนาดใหญ่ (Big Data) 
4.2) โครงการส่งเสริมการใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติโดยใช้เทคโนโลยี Internet of 
thing (IoT) ภายในมหาวิทยาลัย 
4.3) โครงการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมด้านปญัญาประดิษฐ์ (AI: 
Artificial Intelligence) 
4.4) โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อสนับสนุนการบริการทาง
การแพทย์ 
4.5) โครงการส่งเสริมและพัฒนา Smart Farm 
5.1) โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซตม์หาวิทยาลัย คณะ หน่วยงานให้ได้
มาตรฐานสากล 
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     ยุทธศาสตร์ที่ 6 การด าเนินงานตามกฎหมายและนโยบายด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศ (Smart Security and Lawful) 
     เป้าประสงค์ กลยุทธ์/แนวทางการด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์/แนวทางการด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ 
มหาวิทยาลยัมีการด าเนินงาน
ตามกฎหมายและนโยบาย
ด้านเทคโนโลยดีิจิทัล เพื่อการ
บริหารจดัการอยา่งมี
ประสิทธิภาพและธรรมาภิ
บาล   
 
 

1) ด าเนินการตามบทบญัญัติของกฎหมายและ
นโยบายของรัฐด้านเทคโนโลยดีิจทิัล  
2) ขับเคลื่อนนโยบายและแนวปฏิบตัดิ้าน
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 

1.1) โครงการปรับปรุง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (พระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการใน
การท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภ์าครัฐ พ.ศ. 2549 มาตรา 5  มาตรา 7 )  
1.2) โครงการจัดท านโยบายและแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  (พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562) 
1.3) โครงการจัดท า ระเบียบ/นโยบาย/แนวปฏิบตัิ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการ
รักษาความมั่นคงปลอดภยัไซเบอร ์พ.ศ. 2562  
2.1) โครงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎหมายและนโยบายด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
2.2) โครงการขับเคลื่อนการด าเนนิการตามนโยบายและแนวปฏิบัตกิารคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สู่การปฏิบัต ิ
2.3) โครงการขับเคลื่อนการด าเนนิการแนวนโยบายและแนวปฏิบัตใินการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สู่การปฏิบัต ิ
2.4) โครงการขับเคลื่อนการด าเนนิการตามระเบียบ/นโยบาย/แนวปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สู่การ
ปฏิบัต ิ

แผนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเป็น Sm
art University ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569)  



  

 
  

Page | 62 

 

      ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอน (Smart Learning and Teaching) 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมายภายในปีงบประมาณ งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 2565 2566 2567 2568 2569  

เป้าประสงค์ 1.1 มีเทคโนโลยีดจิทิัลที่สนับสนุนการเรียนการสอน และเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนิสิตไดด้้วยตนเองทุกที่ ทุกเวลา 
1.  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ระบบการเรียนการสอนออนไลน์  

ร้อยละ 75 80 85 90 95 2.00 4.60 4.60 4.60 4.60 ส านักคอมพิวเตอร ์

2. จ านวนหลักสตูรการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตแบบดิจิทัล 

หลักสตูร 2 2 2 2 2 - - - - - คณะ/หน่วยงาน 

3. ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนา
ระบบบริการการสอบออนไลน์ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 85 90 95 100 100 - 5.00 - 0.50 0.50 ส านักศึกษาท่ัวไป/
คณะ/หน่วยงาน 

4. จ านวนห้องเรียนอัจฉริยะและพื้นที่
การเรยีนรู้ (Learning Space) โดย
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทลัที่ทันสมัย 

ห้อง/พื้นที ่ 10 10  10 10 10 10.00 10.00
  

10.00 10.00
  

10.00 คณะ/หน่วยงาน 

 
**หมายเหตุ : ค่าเป้าหมายที่เป็นจ านวน หมายถึงจ านวนที่เกิดข้ึนในแต่ละปีงบประมาณ 
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     ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการวิจัย บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม (Smart Research and Academic Services) 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมายภายในปีงบประมาณ งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2565 2566 2567 2568 2569 2565 2566 2567 2568 2569 

เป้าประสงค์ 2.1 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิารจดัการ การใหบ้ริการ ส าหรับการวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการแก่ชุมชน และศลิปวัฒนธรรมอีสานด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 
1. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ระบบบรหิารจดัการการวิจัยและ
นวัตกรรม การบริการวิชาการแกชุ่มชน
และสังคม และศลิปวัฒนธรรมอีสาน 

ร้อยละ 

 
75  80 85 90 95 - 

 
- - - - กองส่งเสริมวิจยั

และบริการ
วิชาการ 

/กองแผนงาน 
2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ระบบการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
และสังคม 

ร้อยละ 

 
75 80 

 
85 

 
90 

 
95 

 
- - - - - กองส่งเสริมวิจยั

และบริการ
วิชาการ 

/กองแผนงาน 
3. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ระบบคลังข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม
อีสานในรูปแบบดิจิทลั 

ร้อยละ 

 
75 80 

 
85 

 
90 

 
95 

 
- - - - - กองส่งเสริมวิจยั

และบริการ
วิชาการ 

/กองแผนงาน 
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      ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ (Smart IT Infrastructure) 
ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 
ค่าเป้าหมายภายในปีงบประมาณ งบประมาณ(ล้านบาท) หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 2565 2566 2567 2568 2569 2565 2566 2567 2568 2569 
เป้าประสงค์ 3.1 โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ เพื่อรองรับการเป็น  Smart University 
1. จ านวนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ครอบคลุมในเขตพื้นท่ีการศึกษา ท่ีความเร็ว
เครือข่าย 40/100 Gbps ในระดับ Core 
backbone และ 10/25 Gbps  ในระดับ
คณะ/หน่วยงาน 

ระบบ 1  1  1  1  1  7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 ส านักคอมพิวเตอร์  

2. จ านวนจุดบริการระบบเครือข่ายไร้สาย 
(Access Point) ครอบคลุมในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

จุด
บริการ 

 250 
 

500 
(เดิม 
250+
ใหม่ 
250) 

750 
(เดิม 
500+
ใหม่ 
250) 

1,000 
(เดิม 
750+
ใหม่ 
250) 

1,250 
(เดิม 

1,000+
ใหม่ 
250) 

2.50 
  

5.00 7.50 7.50 7.50 ส านักคอมพิวเตอร์  

3. จ านวนเครื่องโทรศัพท์ผ่านระบบ
เครือข่ายแบบ IP Phone (VoIP) ครอบคลุม
ในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

เครื่อง - 100  100  100  100  -  0.50 
   

0.50 0.50  0.50  ส านักคอมพิวเตอร์  

4. จ านวนระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายโดยใช้
เทคโนโลยี Visualization (VM) สามารถ
รองรับพันธกิจ ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพสามารถ
ให้บริการอย่างต่อเนื่องตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

Node 6 8 8 10 10 -  3.00 -  3.00  -  ส านักคอมพิวเตอร์  

5. จ านวนระบบรักษาความปลอดภัยด้านไซ
เบอร์ที่มีประสิทธิภาพ 

ระบบ 1 - - - -  2.00 2.00  2.00  2.00 2.00  ส านักคอมพิวเตอร์   

แผนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเป็น Sm
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     ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ (Smart IT Infrastructure) (ต่อ) 

ตัวชี้วัด 
 

หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมายภายในปีงบประมาณ งบประมาณ(ล้านบาท) หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2565 2566 2567 2568 2569 2565 2566 2567 2568 2569 

6. จ านวนระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
อัจฉริยะเพื่อรักษาความปลอดภัยทาง
กายภาพภายในพื้นท่ีมหาวิทยาลัย 

ระบบ 1 - - - - 7.00 - - - - กองอาคารสถานท่ี 

7. โครงการความร่วมมือด้านโครงสร้าง
พื้นฐานดิจิทัลกับภาคเอกชน 

โครงการ 1 1 1 1 1 - - - - - มหาวิทยาลัย/ส านัก
คอมพิวเตอร์ 

 
**หมายเหต:ุ งบประมาณในตัวชี้วัดขอ้ 2 จ านวนจุด Access point เป็นค่าเช่าต่อจุด โดยประมาณ จุดละ 10,000 บาทต่อปี เมื่อครบสัญญาเช่า 3 ปี ทางผู้ประกอบการจะตอ้งบริจาคอุปกรณ์ให้แก่มหาวิทยาลัย ดังนั้น
ในปี 2568 มจี านวน Access point เดิม 750 จุด และเช่าใหม่ 250 จุด รวมทัง้หมด 1,000 จุด ซ่ึง 250 จุด ได้รับบริจาคจากเง่ือนไขการครบสัญญา 3 ป ี(จากสัญญาปี 2565) ท าให้ต้องจ่ายค่าเช่าเฉพาะ 750 จุด เป็น
เงินค่าเช่าจ านวน 7.5 ล้านบาท และปี 2569 จ านวน Access point เดิม 1,000 จุด และเช่าใหม ่250 รวมทั้งหมด 1,250 จุด ซ่ึง 250 จุด ได้รับบริจาคจากเง่ือนไขการครบสัญญา 3 ปี (จากสัญญาป ี2566) และ 250 
จุด ได้รับบริจาคจากเง่ือนไขการครบสัญญา 3 ปี (จากสัญญาปี 2565) ท าให้ต้องจ่ายค่าเช่าเฉพาะ 750 จุด เป็นเงินค่าเช่าจ านวน 7.5 ล้านบาท  
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     ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนานิสิตและบุคลากรให้พร้อมส าหรับยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Smart People) 
ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 
ค่าเป้าหมายภายในปีงบประมาณ งบประมาณ(ล้านบาท) หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2565 2566 2567 2568 2569 2565 2566 2567 2568 2569 
เป้าประสงค์ 4.1 นิสิตและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และมีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ มคีุณธรรม มีจริยธรรม รูเ้ท่าทัน และ
ปลอดภัย 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและ
บุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทลั 

โครงการ 4 4 4 4 4 0.10 
 

0.10 
 

0.10 
 

0.10 
 

0.10 
 

ส านัก
คอมพิวเตอร/์

คณะ/หน่วยงาน 
2. ร้อยละของนิสิต และบุคลากรของ
มหาวิทยาลยัที่เข้าร่วมโครงการพัฒนา
ทักษะด้านเทคโนโลยดีิจิทัลเพิ่มขึน้ 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 - - - - - ส านัก
คอมพิวเตอร/์

คณะ/หน่วยงาน 
3. ร้อยละของนิสิต และบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการผ่านเกณฑ์การประเมินศกัยภาพ
ด้านเทคโนโลยดีิจิทัล 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 - - - - - ส านัก
คอมพิวเตอร/์

คณะ/หน่วยงาน 
4. จ านวนความร่วมมือด้านการพฒันา
ศักยภาพเทคโนโลยีดิจิทัลกบัหน่วยงาน
ภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชน 

ครั้ง 1 1 1 1 1 - - - - - ส านัก
คอมพิวเตอร/์

คณะ/หน่วยงาน 
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     ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลกลางให้เชื่อมโยงและใช้งานร่วมกันได้ (Smart Governance) 

ตัวชี้วัด หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมายภายในปีงบประมาณ งบประมาณ(ล้านบาท) หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2565 2566 2567 2568 2569 2565 2566 2567 2568 2569 

เป้าประสงค์ 5.1 มีระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมลูกลางท่ีมีคณุภาพ เป็นมาตรฐาน สามารถเช่ือมโยงและใช้งานร่วมกันได้อย่างมปีระสิทธิภาพ เพื่อลดการจัดเก็บขอ้มูล
และการท างานซ้ าซ้อน 
1. ร้อยละของระบบสารสนเทศท่ีข้อมูลมีคณุภาพและ
ได้มาตรฐาน 

ร้อยละ 20 40 60 80 100 - - - - - ส านักคอมพิวเตอร ์

2. จ านวนระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลกลางที่
สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลีย่นกันภายใน
มหาวิทยาลยั 

ระบบ/
โมดลู 

1 1 1 1 1 - - - - - ส านักคอมพิวเตอร ์

3. จ านวนนวัตกรรมเทคโนโลยีดจิทิัล ระบบ 1 1 1 1 1 - 0.50 0.50 0.50 0.50 คณะ/หน่วยงาน 
4. ร้อยละของเว็บไซต์มหาวิทยาลยั คณะ/หน่วยงาน 
ใหไ้ด้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  

ร้อยละ 20 40 60 80 100 - 0.10 0.10 0.10 0.10 ส านัก
คอมพิวเตอร/์

คณะ/หน่วยงาน 
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     ยุทธศาสตร์ที่ 6 การด าเนินงานตามกฎหมายและนโยบายด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศ  (Smart Security and Lawful) 
ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 
ค่าเป้าหมายภายในปีงบประมาณ งบประมาณ(ล้านบาท) หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2565 2566 2567 2568 2569 2565 2566 2567 2568 2569 
เป้าประสงค์ 6.1 มหาวิทยาลยัมีการด าเนินงานตามกฎหมายและนโยบายด้านเทคโนโลยีดจิิทัล เพื่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล  
1. โครงการพัฒนา/ปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติที่
สอดคล้องตามกฎหมายและนโยบายด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

โครงการ 1 1 1 1 1 - - - - - ส านัก
คอมพิวเตอร ์

2. โครงการขับเคลื่อนนโยบายและแนวปฏิบัตดิ้าน
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

โครงการ 1 1 1 1 1 - - - - - ส านัก
คอมพิวเตอร ์
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ส่วนที่ 6 
การบริหารจัดการและติดตามประเมินผล 

มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้น าแผนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเป็น Smart University ของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคามไปสู่การปฏิบัติ และมีการติดตามประเมินผล ดังนี้ 
 
6.1 การบริหารจัดการ 

เพ่ือให้แผนการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเป็น Smart University ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) สามารถด าเนินลุล่วงบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ส าเร็จเป็น
รูปธรรม จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีจะต้องมีระบบและกลไก หรือแนวทางที่ชัดเจน และระบบการ
ติดตามผลเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารและประเมินผลแผนดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหาก
พิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่า กลไกการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ มีประเด็นส าคัญ ดังนี้  

6.1.1 การสร้างความรับรู้เกี่ยวกับแผนการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเป็น Smart University ของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวคือ มีถ่ายทอด เผยแพร่ และสร้างความรับรู้เกี่ยวกับแผนการพัฒนา
ดิจิทัลเพ่ือเป็น Smart University ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพ่ือให้ทุกฝ่ายได้เข้าใจถึง
ความส าคัญของวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องเกิดความยอมรับและเห็นทิศทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยความเข้าใจที่
ถูกต้องตรงกัน มองเห็นภาพสุดท้ายร่วมกันว่าการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของมหาวิทยาลัยจะเป็น
อย่างไรหลังจากการพัฒนาตามแผนดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย และเห็นถึงประโยชน์ของแต่ละฝ่ายที่คาด
ว่าจะได้รับร่วมกัน เพ่ือสร้างความร่วมมือในการผลักดันมาตรการและโครงการต่าง ๆ  ให้เป็นรูปธรรม 

6.1.2 การก าหนดระดับการบริหาร หมายถึง มหาวิทยาลัยควรก าหนดระดับของการบริหาร 
การก ากับติดตาม และการประเมินผลแผนการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเป็น Smart University ของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยอาจก าหนดกลไกนโยบายที่จ าเป็น รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม
ต่อบริบทของคณะ/หน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความเป็นไปได้ในการให้ความร่วมมือจากผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยควรเน้นการบูรณาการ มุ่งภารกิจร่วมกัน และระดมพลังร่วมกัน
ด าเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่องจากทุกภาคส่วน และเน้นการมีส่วนร่วมในกระบวนการแปลงแผนทุก
ขั้นตอน และคอยติดตามตรวจสอบด าเนินงาน นอกจากมหาวิทยาลัยจะต้องมีกลไกในการท างาน
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือระหว่างคณะ/หน่วยงานของมหาวิทยาลัยแล้ว ยังอาจสร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยอาจจะเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามี
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ส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยเพ่ือให้การด าเนินงานตามแผนการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเป็น Smart University 
ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามนี้ส าเร็จ 

6.1.3 การส่งเสริมสนับสนุนศักยภาพการด าเนินงาน หมายถึง การส่งเสริมสนับสนุนบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยให้มีศักยภาพการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างน้อยในประเด็น
ต่อไปนี้ คือ ศักยภาพด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล ศักยภาพด้านการบูรณาการ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา สมรรถนะด้านดิจิทัล ทักษะพลเมืองดิจิทัล การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
กับเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นต้น 

6.1.4 การบริหารแผน 
1) ก าหนดให้มีคณะกรรมการดิจิทัลของมหาวิทยาลัย โดยมีอธิการบดีเป็นประธาน มี

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจ ามหาวิทยาลัย (CIO) และตัวแทนจากคณะ/หน่วยงาน
ต่าง ๆ เป็นคณะกรรมการ เพ่ือท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย แนวทางการด าเนินงาน การก าหนด
เกณฑ์มาตรฐานเพื่อใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการประเมิน การก ากับติดตาม และประเมินผลเพ่ือให้การ
พัฒนาหรือการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเป็น Smart University ของมหาวิทยาลัย
มหาสารคามเป็นไปตามเป้าประสงค์ เป้าหมาย และผลลัพธ์ที่ก าหนดไว้ 

2) ในแต่ละปีก่อนเริ่มการเสนอโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสู่การพิจารณาเป็น
แผนปฏิบัติการประจ าปี คณะกรรมการดิจิทัลของมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ก าหนด และจัดล าดับ
ความส าคญัในยุทธศาสตร์และประเด็นด้านต่าง ๆ ที่จะมุ่งเน้นการพัฒนาก่อน-หลัง ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์
ต่อการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ และการประเมินผลงานต่อไป 

3) ในการจัดท าข้อเสนอโครงการจะต้องเสนอตามแบบเสนอโครงการที่ก าหนด โดย
จะต้องสามารถแสดงความสอดคล้องเชื่อมโยงในกลยุทธ์ ผลผลิต และผลลัพธ์ ที่ก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการเทคโนโลยีดิจิทัลได ้

4) ผู้เสนอโครงการต้องก าหนดเป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จในระดับเป้าประสงค์
ของโครงการทั้งนี้เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ในภาพรวมได้อย่างแท้จริง 

5) ผู้เสนอโครงการ และ/หรือเสนอความต้องการงบประมาณด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือบรรจุไว้ในแผนการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเป็น Smart University ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยควรท าการวิเคราะห์ ความคุ้มค่าเพ่ือใช้ประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการ 

6) เพ่ือให้สามารถติดตามประเมินผลความส าเร็จได้อย่างแท้จริง ผู้เสนอโครงการ
จะต้องสามารถระบุวิธีการและแหล่งข้อมูลผลการด า เนินการที่ผู้เสนอโครงการจัดเก็บได้ และหาก
โครงการได้รับพิจารณาให้ด าเนินการผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องจัดเก็บข้อมูล และเสนอต่อ
คณะกรรมการตามช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ต่อไป 
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7) การปรับแผน หากพบว่ามีปัจจัยแวดล้อมต่าง  ๆ ทั้ งภายในและภายนอก
เปลี่ยนแปลง และมีผลกระทบจนเป็นปัญหาอุปสรรคส าคัญที่ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
มหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องปรับแผน อาจด าเนินการโดยเสนอสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาตามความ
เหมาะสมดัง เช่น การเสนอขอปรับปรุงแผนตามปรกติของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
6.2 แนวทางการติดตาม และ ประเมินผล 

6.2.1 วัตถุประสงค์ 
เพ่ือทราบความก้าวหน้าในการด าเนินงานในระดับงาน/โครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

ตามแผนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเป็น Smart University ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
1) เพ่ือทราบปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน และร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรค  

และให้สามารถด าเนินการบรรลุเป้าหมายต่อไป 
2) เพ่ือทราบผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามแผน โดยเฉพาะผลผลิต 

(Output) ผลลัพธ์ (Outcome) ในมิติต่าง ๆ ในแต่ละยุทธศาสตร์ที่มีคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เป็น
เจ้าภาพรับผิดชอบในแต่ละด้าน 

6.2.2 ระดับคะแนนของผลการประเมินในแต่ละระดับ เป็นดังนี้ 
ผลการประเมิน  ระดับคะแนนที่ได้รับ  

สูงมาก  5  
สูง  4  

ปานกลาง  3  
ต่ า  2  

ต่ ามาก  1  
หมายเหตุ: เกณฑ์ค่าคะแนนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับการ

ประเมินในระดับมหาวิทยาลัยที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง 
 

6.2.3 ให้หน่วยงานส่วนกลางเป็นผู้สร้างแบบประเมินผล และก าหนดวิธีการค านวณวัดผลที่
เหมาะสมในแต่ละตัวชี้วัด ซึ่งในกรณีแผนการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเป็น Smart University ของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในเบื้องต้นอาจสามารถจัดกลุ่มตัวชี้วัด ได้ดังนี้  

1) ตัวชี้วัดที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ  
2) ตัวชี้วัดที่เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ  
3) ตัวชี้วัดที่วัดการผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด (Milestone)  
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6.2.4 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลของมหาวิทยาลัยเพ่ือติดตาม และพิจารณาผล
การประเมินความส าเร็จในการด าเนินการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมทั้งรับทราบปัญหา และ
อุปสรรคต่าง ๆ เพื่อการร่วมกันพิจารณาแก้ไขต่อไป 

 
6.3 ปัจจัยเกื้อหนุนต่อความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเป็น Smart 
University ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของมหาวิทยาลัยมหาสารคามจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือ
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งผู้บริหาร และบุคลากรจากทุกคณะ/หน่วยงาน โดยอาศัยกระบวนการการมี
ส่วนร่วมของทุกฝ่าย ตลอดจนข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาปรับปรุงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็น
ประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรร่วมกัน โดยมีปัจจัยเกื้อหนุนต่อความส าเร็จดังต่อไปนี้ คือ 

6.3.1 ผู้บริหารระดับสูงต้องให้ความส าคัญและความร่วมมือ ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลมหาวิทยาลัยให้ประสบความส าเร็จ กล่าวคือ 

1) เห็นความส าคัญและประโยชน์ของเทคโนโลยีดิจิทัลว่า  สามารถช่วยในการ
บริหารงานได ้

2) ให้ความร่วมมือกับทีมงานผู้พัฒนาระบบสารสนเทศอย่างเต็มที่ 
3) ผลักดันให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และระบบสารสนเทศอย่างจริงจัง 
4) เป็นแบบอย่างแก่เจ้าหน้าที่ ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  และระบบ

สารสนเทศ เพื่อกระตุ้นและสร้างความตระหนักในความส าคัญ  
5) สั่งการให้เจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและใช้งานระบบ

สารสนเทศ รวมทั้งน ามาก าหนดเป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมื่อการพัฒนาระบบและการใช้งานประสบความส าเร็จ 

6.3.2 ความเข้าใจในขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ (System Implementation) 
ผู้บริหารและบุคลากรบางส่วนมักมองการพัฒนาระบบสารสนเทศเป็นเรื่องง่ายๆ และเป็นเรื่องของนัก
เทคนิคผู้พัฒนาเพียงฝ่ายเดียว ทั้งท่ีจริงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสมควรมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ 
หรือขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศตามล าดับในภาพรวม ดังนี้คือ 

1) ทราบความต้องการด้านสารสนเทศที่จะพัฒนาให้ชัดเจน  (Requirement 
Specification) ก่อนที่จะจัดซื้อจัดจ้างผู้พัฒนา โดยร่วมกันหาข้อสรุปความต้องการด้านสารสนเทศที่
ก าลังจะพัฒนาจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพราะจะมีผลต่อการออกแบบ พัฒนา ตลอดจนถึงการ
ประยุกต์ใช้งาน 
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2) หลังจากการวิเคราะห์ออกแบบ ควรมีการยืนยันความเข้าใจระหว่างผู้พัฒนากับ
ผู้ใช้งานว่า มีความถูกต้องตรงกันหรือไม่ เพราะในขั้นตอนนี้ยังถือว่าสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ง่าย
กว่าจะรอให้การพัฒนาเสร็จสิ้นลง 

3) การพัฒนาและติดตั้ง (Implement) สมควรทดสอบร่วมกันระหว่างผู้พัฒนาและ
ผู้ใช้ตลอดจนถึงการฝึกอบรม เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการใช้งาน และการปรับปรุงที่เหมาะสมตาม
สภาพการณ์จริง 

4) การบันทึกและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Data entry & Verify) เพราะ
ฐานข้อมูลที่เกิดขึ้นสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวาง (ทั้งด้านบริหารและการเรียนการสอน) 
จึงสมควรจะมีการตรวจสอบความถูกต้องจากต้นทางของแหล่งข้อมูลเสมอ เนื่องจากข้อมูลที่มีความ
ผิดพลาดบางส่วนอาจจะลดความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่เหลือทั้งหมดได้ 

5) การบ ารุงรักษา (Maintenance) ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ เพราะในทางปฏิบัติมักมีความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ระบบสารสนเทศอยู่
ตลอดเวลา เช่น ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัล ความเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบและ
ลักษณะงาน เป็นต้น 

6.3.3 ประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย กล่าวคือ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็น
เทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมต่อการใช้งานระบบสารสนเทศในปัจจุบัน เพราะจะช่วยลดเวลาและ
ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าการติดต่อสื่อสารด้วยวิธีอ่ืน อีกทั้งยังสามารถประยุกต์ใช้กับการเรียน
การสอนได้อย่างกว้างขวางจึงควรตระหนักในประเด็นต่าง ๆ อย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

1) การกระจายอย่างทั่วถึงของระบบเครือข่าย  เพ่ือให้ทุกฝ่ายสามารถเข้าถึง
สารสนเทศได้อย่างเท่าเทียมกัน 

2) ความรวดเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลด้วยอัตราคงที่  เพราะถ้าอัตราความเร็วไม่
สม่ าเสมอหรือมีความล่าช้าจนเกินไป จะยิ่งเป็นการเสียเวลาจนถึงข้ันใช้การไม่ได้เลย 

3) ความมั่นคงปลอดภัยจากการถูกบุกรุก เช่น ไวรัส ผู้ไม่ประสงค์ดี เป็นต้น รวมถึง
เสถียรภาพของเครือข่ายเอง ซึ่งล้วนมีผลต่อความน่าเชื่อถือของข้อมูลและผู้ใช้งานทุกฝ่าย 

6.3.4 การบูรณาการระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศโดยทั่วไป มักจะพัฒนาที
ละระบบตามความต้องการของแต่ละส่วนงานในแต่ละช่วงเวลา จึงค่อนข้างพัฒนาอย่างเป็นอิสระ 
ขาดมุมมองหรือแผนการที่จะบูรณาการระบบเหล่านั้นด้วยกัน ท าให้เกิดปัญหาในการท างาน เช่น 
ต้องกรอกข้อมูลซ้ าซ้อนกันในแต่ละระบบ เป็นต้น จึงสมควรที่ทุกฝ่ายจะบูรณาการด้วยความตระหนัก
ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

1) ความตั้งใจของทุกฝ่ายในการบูรณาการสารสนเทศร่วมกัน  เพราะเทคโนโลยี
ปัจจุบันเอื้อให้เกิดการบูรณาการได้อย่างแน่นอน 
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2) ความยอมรับข้อบกพร่องของข้อมูลที่จัดเก็บไว้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพราะเป็น
ธรรมดาที่การบูรณาการข้อมูลมักจะแสดงให้เห็นความคลาดเคลื่อนของข้อมูลระหว่างระบบเสมอ 

3) ความยอมรับของผู้บริหารในการไม่ถือโทษ หรือถือเป็นความผิดกรณีที่พบความ
บกพร่องคลาดเคลื่อน 

6.3.5 กฎเกณฑ ์ระเบียบ หรือข้อตกลงเพ่ือการบริหารงานร่วมกัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ควรก าหนดนโยบายหรือวางกฎเกณฑ์ ระเบียบ หรือข้อตกลงเพ่ือการบริหารงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
เป็น 2 กลุ่ม เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเป็นจริงดังนี้คือ 

กลุ่มท่ี 1 กฎเกณฑ์ ระเบียบ หรือข้อตกลงตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม โดยพยายามรักษาให้มีความม่ันคงแน่นอน (ไม่เปลี่ยนแปลงบ่อยๆ) ซึ่งจะส่งผลให้เกิด
การพัฒนาอย่างถาวรต่อเนื่อง 

กลุ่มที่ 2 กฎเกณฑ์ ระเบียบ หรือข้อตกลงตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งมักจะเป็นเรื่อง
จ าเป็นเร่งด่วนหรือมีความส าคัญตามสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา 

6.3.6 ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นร่วมกัน หมายความว่า ผลประโยชน์จะที่ได้รับหรือที่จะเกิด
ขึ้นกับการท างานของแต่ละฝ่าย สามารถปรากฏได้อย่างชัดเจน คือ ผู้พัฒนา ผู้ให้ข้อมูล และผู้ดูแล
ระบบสมควรที่จะได้รับประโยชน์ด้วย เช่น ถือเป็นคะแนนตัวชี้วัดการท างานที่ส าคัญเทียบเท่าการ
ปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่ เป็นต้น 

6.3.7 ก าลังใจในการพัฒนา การพัฒนาระบบสารสนเทศแม้จะเป็นเพียงงานเบื้องหลังภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามก็ตาม แต่เมื่อส าเร็จตามวัตถุประสงค์แล้ว มักส่งผลให้การท างานของ
ทุกฝ่ายเกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นไม่มากก็น้อย เช่น ท างานได้รวดเร็วขึ้น ท างานได้สะดวก
ขึ้น เป็นต้น ฉะนั้นสมควรที่ทุกฝ่ายจะเห็นความส าคัญและตระหนักถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้
ระบบสารสนเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการพัฒนาและเตรียมการน าระบบงานไปใช้ผู้ปฏิบัติงาน
ต้องท างานอย่างหนักทั้งงานประจ าที่ท าอยู่และงานด้านข้อมูล ดังนั้น ผู้บริหารควรจะให้ขวัญก าลังใจ
แก่ผู้ปฏิบัติงาน เห็นความส าคัญและคุณค่าในงานที่เจ้าหน้าที่ด าเนินงานอยู่ 

6.3.8 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัล ปัจจุบันความรู้ความเข้าใจในระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล มีการขยายตัวครอบคลุมพ้ืนที่ต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวาง การเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถท า
ได้ค่อนข้างสะดวกกว่าในอดีต ส่งผลให้การเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัย  บุคลากร ตลอดจนนิสิต 
สามารถที่จะเรียนรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลได้ตลอดเวลา 
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ภาคผนวก ก-1 
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย 

เนื่องจากปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหาสารคามต้องเตรียมความพร้อมการให้บริการด้าน

เทคโนโลยีดิจิทัลของมหาวิทยาลัยมหาสารคามให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี

ดิจิทัลที่เข้ามามีผลกระทบต่อการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการต่าง ๆ รวมถึงการให้บริการแก่

บุคลากร และนิสิตของมหาวิทยาลัย อาทิ เทคโนโลยี 5G และ IoT ที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ครั้งใหญ่ในด้านการสื่อสารและการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล จึงได้มีการศึกษาแนวทางการออกแบบ

พัฒนาระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพ่ือน ามาวางแผนในการพัฒนา/ปรับปรุงระบบ

เครือข่ายของมหาวิทยาลัยใหม่ เพ่ือให้การด าเนินเนินงานต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี

ประสิทธิภาพสูงสุด  

DC Zone

Router1 [ASR1006]
CATUniNet

Virtual Switch System : VSS

Cisco 6800 Cisco 6800

MSU Network

NG-FW1 NG-FW2

Server 
Service

4 Gbps 6 Gbps

 
ภาพประกอบ ก1(1)  โครงสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ใหม่ 

 

จากภาพประกอบ ก1(1) การออกแบบและปรับปรุงระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม หรือ MSU-Net แบบใหม่ มีรายละเอียดดังนี้ 

1. เชื่อมต่อจากศูนย์กลาง โดยให้ทุกคณะหน่วยงานหลัก เชื่อมต่อจาก ศูนย์กลางเพียงที่เดียว โดย 

1.1 เขตพ้ืนที่ ม.ใหม่ ให้ทุกคณะหน่วยงานหลักเชื่อมต่อมายังส านักคอมพิวเตอร์ ดังภาพ 

ประกอบ ก1(1) โดยตรง ยุบ Node อาคารราชนครินทร์ / Node อาคารพลาซ่า 
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 1.2 เขตพ้ืนที่ ม.เก่าให้ทุกคณะหน่วยงานหลัก เชื่อมต่อมายัง ห้องปฏิบัติการเครือข่าย คณะ

สัตวแพทยศาสตร์ ยุบ Node ขงจื้อ 

2. เพ่ิมจ านวนช่องทางเชื่อมต่อและขนาดการเชื่อมต่อจากเดิมที่ เชื่อมต่อระหว่างส านักคอมพิวเตอร์ 

ไปยังคณะหน่วยงาน 1 เส้นทาง (สายใยแก้วน าแสง) เป็นจ านวน 2 เส้นทาง พร้อมเพ่ิมขนาดการ

เชื่อมต่อ จาก 1 Gbps เป็น 40 Gbps คือ เส้นทางละ 20 Gbps โดยใช้เทคนิคการท างานผ่าน 

Protocol LCAP หากเส้นทางใด เส้นทาง 1 ช ารุด จะยังเหลือช่องทางเชื่อมต่อ ที่ 20 Gbps 

3. ปรับปรุงอุปกรณ์และระบบเครือข่ายสายสัญญาณ ภายในอาคาร Uplink และ Backbone 

เลือกใช้สายแบบใยแก้วน าแสง โดยให้ Switch หลัก และสายสัญญาณเชื่อมต่อ 10 Gbps และ จุด

เชื่อมต่อ (OutletRJ45) 1 Gbps เลือกใช้สายที่สามารถรองรับเทคโนโลยีในอนาคตให้ได้มากที่สุด 

เพ่ือให้ระบบเครือข่ายสามารถอัปเกรดไปใช้มาตรฐานใหม่ ๆ ที่มีความเร็วสูงขึ้นได้ และไม่ตกรุ่นเร็ว

จนเกินไป โดยใช้สายสัญญาณมาตรฐาน CAT6A  

4. เพ่ิมจุดบริการ WiFi ผ่านโครงข่าย MSU-Net ความเร็วสูงโดยเชื่อมต่อเข้ากับโครงข่ายใหม่ที่ได้รับ

การปรับปรุงประสิทธิภาพแล้ว โดยต้องสามารถท างานด้วยเทคโนโลยี AC เป็นอย่างน้อย 

5. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการระบบเครือข่าย ให้เป็น ในรูปแบบ Software-defined  

Network หรือ SDN โดย ระบบเครือข่ายแบบ SDN นั้นจะท าหน้าที่ในส่วนของการ Configure 

ระบบให้เองทั้งหมด ผู้ดูแลไม่จ าเป็นต้องยุ่งเกี่ยวกับระบบเครื่อข่ายเลย สิ่งที่ผู้ดูแลระบบต้องไปก็คือ

การก าหนด Policy ส าหรับอุปกรณ์หรือระบบ Application ต่าง ๆ ในเครือข่าย แล้วระบบ SDN จะ

ท าการก าหนดค่าให้ตามนั้นเองโดยอัตโนมัติ ดังภาพประกอบ ก1(2) 

 
ภาพประกอบ ก1(2)  รูปแบบการท างาน ระหว่างการท างานของอุปกรณ์ระบบเครือข่ายแบบเดิม 

และ แบบ SDN 
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จากภาพประกอบ ก1(2) จะเห็นได้ว่ารูปแบบการท างาน ระหว่างการท างานของอุปกรณ์

ระบบเครือข่ายแบบเดิม และ แบบ SDN จะพบว่าระบบเครือข่ายแบบ SDN นั้นจะท าหน้าที่ในส่วน

ของการ Configure ระบบให้เองทั้งหมด ผู้ดูแลไม่จ าเป็นต้องยุ่งเกี่ยวกับระบบเครือข่ายเลย สิ่งที่

ผู้ดูแลระบบต้องไปก็คือการก าหนด Policy ส าหรับอุปกรณ์หรือระบบ Application ต่าง ๆ ใน

เครือข่าย  แล้วระบบ SDN จะท าการก าหนดค่าให้ตามนั้นเองโดยอัตโนมัติ โดย วิธีการท างานของ 

SDN เข้ามาแก้ไขปัญหาของผู้ดูแลเครือข่าย ก าลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน และเป็นแนวคิดที่ช่วยให้

บริษัทใหญ่และผู้ให้บริการโครงข่ายหรือระบบเครือข่ายที่มีอุปกรณ์ใน Data center เป็นจ านวนมาก

น าไปปรับใช้ได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากท าให้โครงสร้างเครือข่ายมีความยืดหยุ่นและเอ้ือต่อการขยาย 

ตัวของโครงข่าย เมื่อต้องเพ่ิมอุปกรณ์ใหม่ๆ เข้าไป ซึ่งแนวคิด SDN เริ่มจากแนวคิดในการแบ่งชั้นของ

เครือข่าย โดยแบ่งเป็น Control Plane ซึ่งก็คือ ชั้นที่ควบคุมเส้นทางของข้อมูล และ data plane ซึ่ง

เป็นชั้นของข้อมูล ซึ่งกลายมาเป็นแนวทางท่ีส าคัญส าหรับ SDN 

 ทั้งนี้ในเปลี่ยนผ่านไปสู่โครงข่ายการสื่อสารใหม่ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระยะเวลา

และเทคโนโลยี เป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยจ าเป็นที่จะต้องจัดท าแผนเพ่ือ

เปลี่ยนถ่ายเทคโนโลยีด้านระบบเครือข่ายและการสื่อสาร เพ่ือให้สามารถรองรับบริการและอุปกรณ์

ของผู้ใช้งาน โดยสามารถสรุปเป็นตารางได้ดังนี้ 

ล าดับ
ที ่

ข้อเปรียบเทียบ โครงข่ายการสื่อสารใน
ปัจจุบนั 

โครงข่ายการสื่อสารแบบ
ใหม ่

ผลลัพธ์ที่ได้ 

1 สายสญัญาณใยแก้ว
น าแสง เชื่อมต่อ
ระหว่างอาคาร
คณะ/หน่วยงาน 
มายังส่วนเช่ือมต่อ 
ส านักคอมพิวเตอร ์

มีเพียง 1 เส้นทาง จ านวน ไม่น้อยกว่า 2 
เส้นทาง 

เพิ่มเสถยีรภาพใน
การให้บริการ
ระหว่างคณะ 

2 ลดจ านวน
ห้องปฏิบัติการ
เครือข่าย (Node) 

1. เขตพื้นท่ีขามเรียง 
จ านวน 3 ห้อง (ร่วม 
Datacenter) 
2. เขตพื้นท่ีในเมือง จ านวน  
2 ห้อง (สถาบันขงจื้อ / 
คณะสัตว์แพทยศาสตร์) 

1.เขตพื้นท่ีขามเรียงเหลือ
เพียง 1 ห้อง คือ    
Datacenter  
2. เขตพื้นทีใ่นมือง เหลือ
จ านวน 1 ห้อง คณะสัตว
แพทยศาสตร ์

ประหยดั
งบประมาณใน
การบ ารุงรักษา
อุปกรณ์ให้บริการ
ในห้องปฏิบัติการ
เครือข่าย 

3 อุปกรณ์กระจาย
สัญญา 

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 
(Switch) ขนาด

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 
(Switch) ขนาดช่อง 

อุปกรณ์ต่อพ่วง
สามารถรองรับ
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ล าดับ
ที ่

ข้อเปรียบเทียบ โครงข่ายการสื่อสารใน
ปัจจุบนั 

โครงข่ายการสื่อสารแบบ
ใหม ่

ผลลัพธ์ที่ได้ 

ช่องสัญญาณ10/100/1000 
Mbps 

สัญญา100/1000/10000 
Mbps 

ความเร็วในการ
เชื่อมต่อ และ
สามารถใช้งานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4 สายสญัญาณ LAN ตามคณะหน่วยงานมีการใช้
งานด้วยสาย CAT5 และมี
อายุการใช้งานมากกว่า 10 

สาย CAT6e รองรับการ
ใช้งานในอนาคต  

รองรับการ
เชื่อมต่อ กับ
อุปกรณ์ ท่ี 
ความเร็ว 10 
Gbps 

5 อุปกรณ์ Wireless มีจ านวนไมค่รอบคลุมความ 
ต้องการอุปกรณเ์ชื่อมต่อ
ของนิสิต ให้บริการ 919 จุด  
(ของมหาวิทยาลัย (ผ่าน 
Controller ส านัก
คอมพิวเตอร์) 153 จุด ของ 
AIS 766 จุด)  

ติดตั้งให้ครอบคลุมที่ 
พื้นที่ให้บริการใน
มหาวิทยาลยั ประมาณ 
3000 จุด 

สามารถสรา้ง
แหล่งเรียนรู้ และ 
เข้าถึงข้อมูล 
อินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงได้ทุก
ทีให้กับนิสิต 
 

6 การให้บริการและ
บริหารจดัการ 
อุปกรณ์ระบบ
เครือข่าย  

ให้บริการและบรหิารจดัการ
เป็นอุปกรณ์ ต่ออุปกรณ ์

ให้บริการและบรหิาร
จัดการแบบ SDN โดยการ
แยกระบบควบคมุ หรือ
ระบบบริการเครือข่าย
ออกจาก Hardware โดย
ไม่สนใจความแตกต่างของ
อุปกรณ์เลย 

ระบบเครือข่าย
รองรับบริการทีม่ี
ความหลากหลาย 
สนับสนุนการ
ท างานตาม
วัตถุประสงค์ 
Digital 
transformation 
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ภาคผนวก ก-2 

ระบบส่ือสาร 

การออกแบบ/ปรับปรุงระบบเครือข่ายโทรศัพท์ 

 
 

ภาพประกอบ ก2(1)  ขอบเขตการอัพเกรดโครงข่ายระบบโทรศัพท์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

(หลังจาก Upgrade Main Node ณ ส านักคอมพิวเตอร์) 

 

Call Server ติดตั้งที่ส านักคอมพิวเตอร์ โดยมีการเพ่ิมเติมอุปกรณ์ในรายการดังต่อไปนี้ 

 - เพ่ิม 60 Channels SIP Trunk เชื่อมต่อ กับภายนอก TOT 

 - เปลี่ยนถ่ายหรือยกเลิกตู้สาขาเดิมให้ใช้ VoIP ทั้งหมด 

 - 60 Channels SIP Trunk Licenses ส าหรับเชื่อมต่อกับ UniXcape. 

 - ย้ายเลขหมาย Remote Shelf บางส่วนที่ยังคงใช้ Analog Phone มาเกาะที่ UniXcape 

Server ที่ส านักคอมพิวเตอร์โดยเปลี่ยนมาใช้ IP Phone User 
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ภาคผนวก ข 
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ภาคผนวก ข-1 

คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2564-2569 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564) 
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ภาคผนวก ข-2 

คณะท างานร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. 2564-2569 
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ผู้เขียน/เรียบเรียง 

นายสิทธิ์  เอมดี   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

นางสาวบัณฑิตา อวิโรธน์   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

 

พิมพ์ครั้งที่ 1 ตุลาคม 2564 

 

จัดพิมพ์โดย  ส านักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

                 ชั้น 3,4 อาคารวิทยบริการ B  

                 ต าบลขามเรียง  อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  44150 

                 โทรศัพท์ /โทรสาร  0 4375 4350 

                 เว็บไซต์   www.cc.msu.ac.th 




