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ค�ำน�ำ
แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ฉบับนี้ จัดท�ำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตาม
วิสัยทัศน์ของหน่วยงานที่มุ่งเน้นให้เกิดคุณภาพในการด�ำเนินงาน ตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลง เป็นไปตามมาตรฐานสากล และเสริมสร้างศักยภาพใน
การแข่งขันให้แก่มหาวิทยาลัย โดยในการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ครั้งนี้ คณะ
ผู้จัดท�ำได้ท�ำการศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน สภาพแวดล้อม ปัจจัยภายใน
และปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ ได้ถกู น�ำมาใช้ในการก�ำหนดเป็น ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ที่ปรากฏในแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งจะถูกใช้
เป็นแผนแม่บทในการจัดท�ำแผนปฏิบัติงานประจ�ำปีเพื่อให้เกิดการปฏิบัติงาน
และประเมินผลงานอย่างมีระบบในแต่ละปีงบประมาณต่อไป
ในการนี้ ขอขอบคุณบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ที่มีความตั้งใจและร่วมมือ
ในการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ และขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านทีใ่ ห้ความอนุเคราะห์
ในการให้ค�ำปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์อย่างยิ่งมา ณ ที่นี้

(นายประภากร ศรีสว่างวงศ์ )
ผู้อ�ำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์

2

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2561-2565)
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

สารบัญ
ส่วนที่ 1 บทน�ำ โครงสร้าง และบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์
1.1 ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
1.2 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร
1.3 รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร เจ้าหน้าที่ปัจจุบัน

4
5
8
9

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์
ที่มีผลต่อการด�ำเนินงานของศูนย์คอมพิวเตอร์ 5 ปี
(พ.ศ. 2561-2565)

10

ส่วนที่ 3 แผนยุทธศาสตร์ศูนย์คอมพิวเตอร์ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์
3.2 แผนผัง : แผนยุทธศาสตร์ศูนย์คอมพิวเตอร์ 5 ปี
		 (พ.ศ. 2561-2565)

14
16
20

3

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2561-2565)
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ส่วนที่ 1
บทน�ำ โครงสร้าง
และบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์
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1.1 ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2540
เนื่องมาจากคอมพิวเตอร์ส�ำหรับบริการนักศึกษาได้กระจัดกระจายอยู่ตามอาคาร 9 อาคาร
10 ซึ่งไม่สะดวกในการควบคุมดูแลและจัดการ การจัดตั้งครั้งแรกอยู่ที่ชั้น 1 อาคาร 8 และเพื่อ
ให้เพียงพอกับจ�ำนวนนักศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์จึงได้ขยายห้องส�ำหรับบริการไปที่อาคาร
ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางใน
การน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ เพื่อสนับสนุนพัฒนาการด้านการศึกษาของ
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรในมหาวิทยาลัย และเพื่อวางพื้นฐานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ให้สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ มีการให้
บริการดังนี้
บริการวิชาการ จัดการด้านการฝึกอบรม
		 ให้แก่ นักศึกษา อาจารย์บุคลากรในมหาวิทยาลัยฯและบุคลากรภายนอก
		 มหาวิทยาลัย บริการติดตั้ง ซ่อมบ�ำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
		 ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
› บริการด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
		 มีห้องปฏิบัติการ บริการด้านการค้นคว้า สืบค้นข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย
		 อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต บริการเครื่องพิมพ์ เครื่องสแกนภาพ เป็นต้น
		
›
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นอกจากนี้งานบริการแล้ว ศูนย์คอมพิวเตอร์ ยังต้องรับผิดชอบในการวางแผนพัฒนา
ระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
เพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมใช้งานและสามารถบริการ คอมพิวเตอร์
แก่หน่วยงานภายในท้องถิ่นอีกด้วย

ผู้บริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ มีดังนี้
›

		
›

		
›

		
›

		
›

		
›

		
›
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พ.ศ. 2540 – 2545
นายวิทยา อารีราษฎร์
อาจารย์ 2 ระดับ 6
พ.ศ. 2546 – 2548
นายสนิท ตีเมืองซ้าย
อาจารย์ 1 ระดับ 5
พ.ศ. 2548 – 2548
นายสิทธิชัย บุษหมั่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ 8
พ.ศ. 2548 – 2554
นายณัฐพงษ์ พันธุ์มณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ 8
พ.ศ. 2554 – 2555 		
นางกาญจนา ค�ำสมบัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ 8
พ.ศ. 2556 – 2559 		
นายนราธิป ทองปาน
อาจารย์
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน
นายประภากร ศรีสว่างวงศ์ อาจารย์
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ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตั้งอยู่ที่
เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ต�ำบลตลาด อ�ำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 (ตรงข้ามอาคาร 15 ชั้น)
โทรศัพท์ 043 722118 ต่อ 2123
http://cc.rmu.ac.th

พิสัย

ปมน้ำมันปตท.

กสุม

ตึก 15 ชั้น

เภอโ

ไปอำ

ทิศเหนือ

ศูนย์คอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม
สำนักวิทยบริการ

อาคารพละศึกษา

สนาม 3

7

8

นายนครินทร์ ม่วงอ่อน
1. อบรมคอมพิวเตอร์
พื้นฐานสำ�หรับนักศึกษา
2. อบรมคอมพิวเตอร์ฟรี
สำ�หรับนักศึกษา
3. ประชาสัมพันธ์
4. จองห้องประชุม
5. จองห้องปฏิบัติการ
6. วารสาร
7. ดูแลนักศึกษาฝึกงาน
8. ประกันคุณภาพ

น.ส.ศศิประภา รังษา
1. อบรมคอมพิวเตอร์
สำ�หรับบุคคลภายนอก
2. อบรมคอมพิวเตอร์
สำ�หรับบุคลากรภายใน
3. งบประมาณ
4. การเงิน
5. พัสดุ
6. ดูแลห้องครัวและอุปกรณ์
7. เลขาผู้อำ�นวยการฯ
8. ประกันคุณภาพ

ฝ่ายสำ�นักงานและงานอบรม
นายอนุกุล บุตรพรม
1. ดูแลห้องบริการ		
อินเทอร์เน็ตชั้น 1
2. ดูแลห้องประชุม
3. จัดเตรียมอุปกรณ์
จัดเบรกและโต๊ะ
4. อบรมคอมพิวเตอร์		
สำ�หรับบุคคลภายนอก
5. อบรมคอมพิวเตอร์		
สำ�หรับบุคลากรภายใน
6. มุมวารสาร
7. ประกันคุณภาพ
8. งานธุรการ/สารบรรณ
9. ประสานงาน
ระบบสารสนเทศ
10. ดูแลระบบสารสนเทศ

ผู้อำ�นวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
นายประภากร ศรีสว่างวงศ์

1.2 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร

นายวุฒิศักดิ์ ชมดวงทิพย์
นายกัมปนาท ลุนใต้
นายปริชญ์ สุริยะ
นายคาวี หวานแท้
1. ระบบเครือข่าย		
มหาวิทยาลัย
2. ซ่อมบำ�รุง
3. ดูแลห้องอบรม
4. ดูแลระบบทั่วไป
5. ประกันคุณภาพ

ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน

นายเอกพันธ์ คำ�พิลา
นายสหชัย งามชัยภูมิ
นายเจษฎา กลิ่นเกล้า
นายทินกร ผิวนวล
1. พัฒนาระบบสารสนเทศ
2. ดูแลระบบสารสนเทศ
3. ประกันคุณภาพ

ฝ่ายระบบสารสนเทศ
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1.3 รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร เจ้าหน้าที่ปัจจุบัน
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

อาจารย์ประภากร ศรีสว่างวงศ์
นายอนุกุล บุตรพรม
นางสาวศศิประภา รังษา
นายสหชัย งามชัยภูมิ
นายปริชย์ สุริยะ
นายทินกร ผิวนวล
นายเอกพันธ์ ค�ำพิลา
นายเจษฏา กลิ่นเกล้า
นายกัมปนาท ลุนใต้
นายวุฒิศักดิ์ ชมดวงทิพย์
นายนครินทร์ ม่วงอ่อน
นายคาวี หวานแท้

ผู้อ�ำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
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ส่วนที่ 2
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
เชิงยุทธศาสตร์ที่มีผลต่อการด�ำเนินงาน
ของศูนย์คอมพิวเตอร์ 5 ปี
(2561-2565)
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1. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของศูนย์คอมพิวเตอร์
(SWOT Analysis)
1.1 จุดแข็ง (Strength)

1.2 จุดอ่อน (Weakness)

1) บุคลากรมีความรู้ความสามารถ
ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับคณาจารย์
และนักศึกษา ซึ่งผ่านการอบรมและได้รับ
ประกาศนียบัตรของ Microsoft
2) บุคลากรมีความสามารถ
ในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อบริการแก่ชุมชน
3) มีซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21
4) มีระบบการเชื่อมโยงและประสานบริการ
เครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัย
5) มีระบบสารสนเทศทีส่ ามารถบูรณาการข้อมูล
กับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย

1) งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนไม่สอดคล้อง
กับภารกิจของศูนย์คอมพิวเตอร์
2) บุคลากรมีทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ
ค่อนข้างน้อย
3) ยังไม่มีการบริการวิชาการที่ถ่ายทอด
แก่ชุมชนและก่อให้เกิดรายได้
4) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายมีอายุ
การใช้งานยาวนาน ก่อให้เกิดความเสี่ยงและ
ไม่เอื้อต่อการให้บริการที่ทันต่อสถานการณ์
5) ยังไม่มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถ
ให้บริการเพื่อลดความเหลื่อมล�้ำ
แก่ผู้ด้อยโอกาสในมหาวิทยาลัย
6) ระบบเครือข่ายไร้สายยังไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้บริการ และไม่ครอบคลุม
ทั่วถึงทั้งมหาวิทยาลัย

1.3 โอกาส (Opportunity)

1.4 อุปสรรค (Threat)

1) มีแหล่งงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก
ในการท�ำกิจกรรมต่าง ๆ
ของศูนย์คอมพิวเตอร์
2) มีหน่วยงานภายนอกพร้อมให้การสนับสนุน
ในการพัฒนาบุคลากรและการด�ำเนินงาน
ของศูนย์คอมพิวเตอร์
3) รัฐบาลมีนโยบาย Thailand 4.0
4) นโยบายแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
ในศตวรรษที่ 21

1) ระเบียบ ข้อบังคับในการจัดซื้อจัดจ้าง
ไม่สอดคล้องกับวิธีการปฏิบัติงานจริง
2) ต้องอาศัยบุคลากรภายนอก
ในการบ�ำรุงรักษาทรัพยากรเทคโนโลยี
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย
3) เทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว
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2. การก�ำหนดปัจจัยแห่งความส�ำเร็จเชิงยุทธศาสตร์ รองรับการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ ในการด�ำเนินงานของศูนย์คอมพิวเตอร์ ใน 5 ปี
(2561-2565)
2.1 จุดแข็งที่ส�ำคัญที่สุดและแนวทางการใช้ประโยชน์
		1) ปัจจัยจุดแข็งทีส่ �ำคัญทีส่ ดุ ทีจ่ ะมีผลต่อการด�ำเนินงานของศูนย์คอมพิวเตอร์
› บุคลากรมีความสามารถและศักยภาพในการปฎิบัติงานในระดับสูง
				 (ในเชิงปริมาณ : บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์มีศักยภาพในการปฎิบัติงาน
				 ในระดับสูง โดยพิจารณาจากงานในความรับผิดชอบของศูนย์คอมพิวเตอร์
				 ที่มีปริมาณมาก เนื่องจากต้องดูแลทั้งมหาวิทยาลัย เมื่อเปรียบเทียบกับ
				 จ�ำนวนบุคลากรที่มีเพียง 11 คน
				 ในเชิงคุณภาพ : บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์มีความสามารถในการพัฒนา
				 นวัตกรรม/ซอฟต์แวร์/ระบบสารสนเทศ ต่าง ๆ ที่ใช้ในการด�ำเนินงาน
				 ของมหาวิทยาลัยได้เอง ส่งผลให้มหาวิทยาลัยสามารถลดค่าใช้จ่ายใน
				 งบประมานด้านดังกล่าวได้)
2) แนวทางการใช้ประโยชน์จากปัจจัย “จุดแข็ง” ที่วิเคราะห์ไว้
› ส่งเสริมให้บุคลากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
			
				 เพื่อเป็นการพัฒนานักวิชาการคอมพิวเตอร์/บุคลากรที่ท�ำงานเกี่ยวเนื่อง
				 ให้ มี ศั ก ยภาพในการท� ำ งานที่ สู ง ขึ้ น ซึ่ ง จะเป็ น การลดภาระงานของ
				 ศูนย์คอมพิวเตอร์
› ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรพั ฒ นานวั ต กรรม/ซอฟต์ แ วร์ / ระบบสารสนเทศใน
				 เชิงพานิชย์ หรือเพื่อประโยชน์เชิงสาธารณะ ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้/
				 ชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับหน่วยงานในวงกว้าง
2.2 จุดอ่อนที่ส�ำคัญที่สุดและแนวทางการพัฒนาเพื่อลดจุดอ่อน
		1) ปัจจัยจุดอ่อนทีส่ �ำคัญทีส่ ดุ ทีจ่ ะมีผลต่อการด�ำเนินงานของศูนย์คอมพิวเตอร์
› อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายมีอายุการใช้งานยาวนาน ก่อให้
				 เกิดความเสี่ยงและไม่เอื้อต่อการให้บริการที่ทันต่อสถานการณ์
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2) แนวทางการพัฒนาเพื่อลด “จุดอ่อน” ที่วิเคราะห์ไว้
			
› จัดท�ำการวิเคราะห์สภาพของอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย วิเคราะห์ความ
				 ต้องการในการใช้งาน และจัดท�ำแผนงาน/งบประมาณ ที่สอดคล้อง
				 ต่อความต้องการและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
2.3 สภาพโอกาสที่ส�ำคัญที่สุดและแนวทางการใช้ประโยชน์
1) ปัจจัยสภาพโอกาสที่ส�ำคัญที่สุดที่จะมีผลต่อการด�ำเนินงาน
			 ของศูนย์คอมพิวเตอร์
› มี ห น่ ว ยงานภายนอกพร้ อ มให้ ก ารสนั บ สนุ น ในการพั ฒ นาบุ ค ลากร
				 และการด�ำเนินงานของศูนย์คอมพิวเตอร์
› แนวนโยบาย/แผนการพัฒนา/การจัดท�ำงบประมาณประเทศของ รัฐบาล/
				 กระทรวง/หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมุ่งเน้นให้ตอบสนองการพัฒนา
				 ประเทศตามแนวทางประเทศไทย 4.0
2) แนวทางการใช้ประโยชน์จากปัจจัย “สภาพโอกาส” ที่วิเคราะห์ไว้
› สร้ า งความร่ ว มมื อ /ท� ำ การศึ ก ษา/ประยุ ก ต์ แ นวทางปฎิ บั ติ ที่ เ ป็ น เลิ ศ
				 (Best Practice)/หรือส่งบุคลากรเข้าร่วมเรียนรู้จากหน่วยงานภายนอก
› จั ด ท� ำ แนวนโยบาย/ข้ อ เสนอโครงการที่ ต อบสนองต่ อ การสนั บ สนุ น น
				 งบประมาณที่เป็นไปตามแนวนโยบายจากหน่วยงานภายนอก
2.4 สภาพอุปสรรคที่ส�ำคัญที่สุดและแนวทางการปรับตัวแก้ ไขปัญหา
		1) ปัจจัยสภาพอุปสรรคที่ส�ำคัญที่สุดที่จะมีผลกระทบต่อการด�ำเนินงาน
			 ของศูนย์คอมพิวเตอร์
› ทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น อุปกรณ์/ซอฟต์แวร์/ระบบสารสนเทศ
				 บางรายการ ต้องอาศัยบุคลากรภายนอกในการบ�ำรุงรักษาเนื่องจาก
				 ทรัพยากรบางรายการบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเข้าถึง หรือ
				 ขาดความรู้เฉพาะด้านในการบ�ำรุงรักษา
2) แนวทางการจัดการจากปัจจัย “สภาพอุปสรรค” ที่วิเคราะห์ไว้
› ส่งบุคลากรเข้าอบรมความรู้เฉพาะด้านให้สูงขึ้น
› โอนถ่ า ยความรั บ ผิ ด ชอบ/มหาวิ ท ยาลั ย จั ด ท� ำ กฎระเบี ย บหรื อ อนุ ญ าต
				 ให้ศูนย์คอมพิวเตอร์มีสิทธิ์ในการเข้าถึงทรัพยากรได้โดยตรง
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วิสัยทัศน์ (Vision)
		 บริการว่องไว ก้าวไกลด้วยนวัตกรรมดิจิทัล มุ่งสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน

มูลค่าหลัก (Core Values)
		 1.
			
			
		 2.
			
			
		 3.
			
			

การบริการที่ส่งมอบ (Commitment)
มีการให้บริการที่หลากหลาย รวดเร็ว ได้มาตรฐาน ซึ่งสร้างความ
พึงพอใจและก่อให้เกิดผลกระทบ (impact) แก่ผู้ใช้งานทุกกลุ่ม
นวัตกรรม (Innovation)
พัฒนาและผลักดันการด�ำเนินงานโดยอาศัยนวัตกรรมทีพ่ ฒ
ั นา/ต่อยอด
ขึ้นเองเป็นหลัก
การเพิ่มขีดความสามารถ (Empowerment)
พั ฒ นาและผลั ก ดั น ขี ด ความสามารถและศั ก ยภาพของทั้ ง บุ ค ลากร
และทรัพยากรเพื่อความคุ้มค่าและประสิทธิภาพสูงสุด

พันธกิจ (Mission)
		 1.
		 2.
			
		 3.
		 4.
		 5.
			
		 6.
			
		 7.
			

เป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
ให้บริการวิชาการสนับสนุนการเรียนการสอน งานวิจัย แก่บุคลากร
และนักศึกษา
พัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศการบริหารงานมหาวิทยาลัย
เป็นหน่วยงานในการประสาน ก�ำหนดแผนงานในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ
สร้างนวัตกรรมให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและมีประสิทธิภาพ
เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าสู่ระดับประเทศ
พัฒนาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยให้ทันสมัยกับเทคโนโลยี
ที่สอดคล้องกับผู้ใช้งาน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาบุคลากร
› เป้าประสงค์
1. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. บุคลากรมีีความมั่นคงและก้าวหน้าในสายอาชีพ
3. บุคลากรมีทักษะการสื่อสารที่ตอบสนองต่อการท�ำงานในระดับสากล
		 (แรงงานในศตวรรษที่ 21)
4. บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรมและปฎิบัติงานเป็นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
› กลยุทธ์
1. ส่งเสริม/สนับสนุนบุคลากรให้เข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้จากหลักสูตร
		 ที่ได้มาตรฐาน
2. จัดสรรงบประมาณเพื่อการอบรมในแผนงบประมาณประจ�ำปี
3. ส่งเสริม/สนับสนุนบุคลากรให้เข้ารับการอบรมทดสอบความรู้/ความเชี่ยวชาญ
		 จากหน่วยงาน/มาตรฐานระดับสากล
4. ส่งเสริม/สนับสนุนให้บุคลากรท�ำผลงานเพื่อการขอประเมินต�ำแหน่ง
		 ในระดับปฎิบัติการที่สูงขึ้น
5. ประชาสัมพันธ์/ชักจูงให้บุคลากรเห็นถึงผลประโยชน์ในการด�ำรงต�ำแหน่ง
		 ที่สูงขึ้น
6. จัดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมการใช้งานภาษาต่างประเทศ
7. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ
8. สอดแทรกภาษาอังกฤษในการปฎิบัติงานให้มากขึ้น
9. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและควบคุมให้เป็นไป
		 ตามระเบียบ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
› เป้าประสงค์
1. ระบบเครือข่ายแบบใช้สายภายในมหาวิทยาลัยมีความเร็วในการสื่อสาร
		 ไม่น้อยกว่า 1 Gbps
2. ระบบเครือข่ายแบบไร้สายภายในมหาวิทยาลัยสามารถรองรับการให้บริการ
		 ได้ไม่ต�่ำกว่ามาตรฐาน IEEE802.11n
3. มีระบบส�ำรองไฟฟ้าที่เพียงพอส�ำหรับทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศมีเสถียรภาพในการให้บริการ
› กลยุทธ์
1. จัดท�ำระบบและรายงานสภาพการติดตั้งระบบเครือข่ายเฉพาะที่
2. จัดหาอุปกรณ์/สายสัญญาณทดแทนให้เป็นไปตามมาตรฐาน
3. ท�ำการทดสอบและรายงานสภาพการติดตั้งสายสัญญาณใยแก้วน�ำแสง
		 ภายในมหาวิทยาลัย
4. จัดหา/ซ่อมแซม อุปกรณ์และสายสัญญานให้เป็นไปตามมาตรฐาน
5. จัดท�ำระบบและรายงานสภาพการติดตั้ง Access Point
6. จัดหาอุปกรณ์/สายสัญญาณทดแทนให้เป็นไปตามมาตรฐาน
7. ท�ำการส�ำรวจและรายงานสภาพความต้องการและการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า
		 ของทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. จัดหาระบบส�ำรองไฟฟ้าเพิ่มเติมตามความจ�ำเป็น
9. จัดท�ำแผนงานการบูรณะเครื่อง Power Generator และจัดท�ำรายงาน
		 การตรวจสอบตามแผนงาน
10. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท�ำงานของ Core Switch
11. จัดหา/ติดตั้งระบบส�ำรองไฟส�ำหรับ Core Switch
12. จัดหา/พัฒนาระบบตรวจสอบสภาพการท�ำงานของ Core Switch
13. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท�ำงานของเครื่องแม่ข่ายในศูนย์คอมพิวเตอร์
14. จัดหา/ติดตั้งระบบส�ำรองไฟส�ำหรับเครื่องแม่ข่ายในศูนย์คอมพิวเตอร์
15. จัดหา/พัฒนาระบบตรวจสอบสภาพการท�ำงานของเครื่องแม่ข่าย
		 ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์
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16.
		
17.
18.
19.

พัฒนาการใช้สภาพแวดล้อมผ่านระบบ Cloud ที่มีเสถียรภาพสูง
ในการให้บริการ
โอนย้าย/ติดตั้งเว็บไซต์ให้ท�ำงานบนระบบ Cloud
จัดท�ำแผนการส�ำรองข้อมูล
จัดท�ำแหล่งส�ำรองข้อมูลบนระบบ Cloud

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :		 พัฒนาระบบสารสนเทศ ส่งเสริมการวิจัย
				และพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล
› เป้าประสงค์
1. ระบบสารสนเทศสามารถตอบสนองต่อการด�ำเนินงานเพื่อการแข่งขัน
		 ของมหาวิทยาลัย
2. ระบบสารสนเทศที่พัฒนามีความมั่นคง ปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐานสากล
3. ระบบสารสนเทศที่พัฒนาสามารถให้บริการได้อย่างเท่าเทียม
4. เกิดมูลค่าจากงานวิจัยหรือนวัตกรรมดิจิทัล
› กลยุทธ์
1. สนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศในลักษณะบูรณาการหรือธุรกิจอัจฉริยะ
		 (Business Intelligence) เพื่อการแข่งขันของมหาวิทยาลัย
2. จัดสรรงบประมาณ/ทรัพยากรที่สอดคล้องลงในแผนงาน
3. จัดหา/จัดท�ำระบบการประเมินแบบทันท่วงที
4. ส่งเสริม/สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัย
		 ในการพัฒนาระบบ
5. จัดหา/ส่งเสริมให้ใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องเพื่อการทดสอบระบบสารสนเทศ
6. พัฒนาและติดตัง้ ระบบสารสนเทศแบบรวมศูนย์ภายใต้เครือ่ งแม่ขา่ ยทีม่ ี Certificate
7. ส่งเสริม/สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ในการออกแบบ
		 ตามแนวทาง WCAG
8. ท�ำการตรวจสอบ/สอบทานระบบผ่านเครื่องมือ Validate ที่เป็นมาตรฐาน
18
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9.
		
10.
		
11.

ส่งเสริมให้บุคลากรขอทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากสถาบันวิจัย
และพัฒนาหรือจากหน่วยงานภายนอก
ส่งเสริม/สนับสนุนให้บุคลากรน�ำเสนอผลงานวิจัย/นวัตกรรมต่อสาธารณะ
โดยการให้งบประมาณสนับสนุน
สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาการบริการและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
			
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
› เป้าประสงค์
1. ผู้รับบริการได้รับการบริการอย่างทันช่วงเวลาและทั่วถึง
2. มีการให้บริการของศูนย์คอมพิวเตอร์ผ่านช่องทางแบบอัตโนมัติ/กึ่งอัตโนมัติ
3. นักศึกษา/บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาความรู้/
		 ศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอบสนองต่อนโยบายของประเทศ/		
		 มหาวิทยาลัย
4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์/ผู้ปฎิบัติงานที่เกี่ยวเนื่องได้รับการพัฒนา
		 ศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศเฉพาะด้าน
› กลยุทธ์
1. จัดท�ำแนวปฎิบัติ/มาตรฐานการให้บริการ
2. จัดท�ำ/จัดหาระบบการประเมินจากผู้ใช้บริการแบบทันท่วงทีและหลากหลาย
3. มุ่งเน้นพัฒนาระบบบนพื้นฐาน Platform ที่มีการให้บริการในปัจจุบัน
4. จัดท�ำโครงการอบรมที่สอดคล้อง หลากหลาย และทันต่อเหตุการณ์
5. จัดโครงการอบรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเฉพาะกลุ่ม
6. จัดท�ำมาตรฐานการปฎิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส�ำหรับบุคลากร
		 เฉพาะกลุ่ม
7. ส่งเสริมให้เกิดการยอมรับมาตรฐานการปฎิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
		 ส�ำหรับบุคลากรเฉพาะกลุ่มจากฝ่ายบริหาร
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วิสัยทัศน์					 บริการว่องไว ก้าวไกลด้วยนวัตกรรมดิจิทัล มุ่งสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน 					
								
มูลค่าหลัก
1. การบริการที่ส่งมอบ (Commitment) มีการให้บริการที่หลากหลาย รวดเร็ว ได้มาตรฐาน ซึ่งสร้างความพึงพอใจ
		 และก่อให้เกิดผลกระทบ (impact) แก่ผู้ใช้งานทุกกลุ่ม
2. นวัตกรรม (Innovation) พัฒนาและผลักดันการด�ำเนินงานโดยอาศัยนวัตกรรมที่พัฒนา/ต่อยอดขึ้นเองเป็นหลัก
3. การเพิ่มขีดความสามารถ (Empowerment) พัฒนาและผลักดันขีดความสามารถและศักยภาพของทั้งบุคลากรและทรัพยากร
		 เพื่อความคุ้มค่าและประสิทธิภาพสูงสุด						
								
พันธกิจ
1. เป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
2. ให้บริการวิชาการสนับสนุนการเรียนการสอน งานวิจัย แก่บุคลากรและนักศึกษา
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศการบริหารงานมหาวิทยาลัย
5. เป็นหน่วยงานในการประสาน ก�ำหนดแผนงานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ
6. สร้างนวัตกรรมให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าสู่ระดับประเทศ
7. พัฒนาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยให้ทันสมัยกับเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับผู้ใช้งาน						
								
								

แผนผัง : แผนยุทธศาสตร์ศูนย์คอมพิวเตอร์ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์

1. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. บุคลากรมีีความมั่นคงและ
ก้าวหน้าในสายอาชีพ
3. บุคลากรมีทักษะการสื่อสาร
ที่ตอบสนองต่อการท�ำงาน
ในระดับสากล (แรงงานใน
ศตวรรษที่ 21)
4. บุคลากรมีคุณธรรม
จริยธรรมและปฎิบัติงาน
เป็นไปตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ

1. พัฒนาบุคลากร

1. ระบบเครือข่ายแบบใช้สาย
ภายในมหาวิทยาลัยมี
ความเร็วในการสื่อสาร
ไม่น้อยกว่า 1Gbps
2. ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย
ภายในมหาวิทยาลัยสามารถ
รองรับการให้บริการได้ไม่ต�่ำ
กว่ามาตรฐาน IEEE802.11n
3. มีระบบส�ำรองไฟฟ้าที่
เพียงพอส�ำหรับทรัพยากร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศมีเสถียรภาพ
ในการให้บริการ

2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

4. พัฒนาการบริการและ
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ผู้รับบริการได้รับการบริการ
อย่างทันช่วงเวลาและทั่วถึง
2. มีการให้บริการของ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ผ่านช่อง
ทางอัตโนมัติ/กึ่งอัตโนมัติ
3. นักศึกษา/บุคลากร
ของมหาวิทยาลัยได้รับการ
พัฒนาความรู้/ศักยภาพ
ด้านเทคโนโลยี
4. สารสนเทศที่ตอบสนอง
ต่อนโยบายของประเทศ/
มหาวิทยาลัย
5. นักวิชาการคอมพิวเตอร์/
ผู้ปฎิบัติงานที่เกี่ยวเนื่อง
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เฉพาะด้าน

3. พัฒนาระบบสารสนเทศ
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมดิจิทัล
1. ระบบสารสนเทศสามารถ
ตอบสนองต่อการด�ำเนินงาน
เพื่อการแข่งขันของ
มหาวิทยาลัย
2. ระบบสารสนเทศที่พัฒนามี
ความมั่นคง ปลอดภัย
เป็นไปตามมาตรฐานสากล
3. ระบบสารสนเทศที่พัฒนา
สามารถให้บริการได้อย่าง
เท่าเทียม
4. เกิดมูลค่าจากงานวิจัย
หรือนวัตกรรมดิจิทัล
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1. ส่งเสริม/สนับสนุนบุคลากรให้
เข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้
จากหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน
2. จัดสรรงบประมาณเพื่อ
การอบรมในแผนงบประมาณ
ประจ�ำปี
3. ส่งเสริม/สนับสนุนบุคลากร
ให้เข้ารับการอบรมทดสอบ
ความรู้/ความเชี่ยวชาญจาก
หน่วยงาน/มาตรฐานระดับ
สากล
4. ส่งเสริม/สนับสนุนให้
บุคลากรท�ำผลงานเพื่อการ
ขอประเมินต�ำแหน่งในระดับ
ปฎิบัติการที่สูงขึ้น
5. ประชาสัมพันธ์/ชักจูงให้
บุคลากรเห็นถึงผลประโยชน์
ในการด�ำรงต�ำแหน่งที่สูงขึ้น
6. จัดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริม
การใช้งานภาษาต่างประเทศ

1. จัดท�ำระบบและรายงาน
สภาพการติดตั้งระบบ
เครือข่ายเฉพาะที่
2. จัดหาอุปกรณ์/สายสัญญาณ
ทดแทนให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน
3. ท�ำการทดสอบและรายงาน
สภาพการติดตั้งสาย
สัญญาณใยแก้วน�ำแสง
ภายในมหาวิทยาลัย
4. จัดหา/ซ่อมแซม อุปกรณ์และ
สายสัญญานให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน
5. จัดท�ำระบบและรายงาน
สภาพการติดตั้ง
Access Point
6. จัดหาอุปกรณ์/สายสัญญาณ
ทดแทนให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน

1. สนับสนุนการพัฒนาระบบ
สารสนเทศในลักษณะ
บูรณาการหรือธุรกิจอัจฉริยะ
(Business Intelligence) เพื่อ
การแข่งขันของมหาวิทยาลัย
2. จัดสรรงบประมาณ/
ทรัพยากรที่สอดคล้องลง
ในแผนงาน
3. จัดหา/จัดท�ำระบบ
การประเมินแบบทันท่วงที
4. ส่งเสริม/สนับสนุนให้
บุคลากรได้รับการพัฒนา
ความรู้ด้านความมั่นคง
ปลอดภัยในการพัฒนาระบบ
5. จัดหา/ส่งเสริมให้ใช้เครื่องมือ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อการทดสอบ
ระบบสารสนเทศ
6. พัฒนาและติดตั้งระบบ
สารสนเทศแบบรวมศูนย์
ภายใต้เครื่องแม่ข่ายที่มี
Certificate

1. จัดท�ำแนวปฎิบัติ/มาตรฐาน
การให้บริการ
2. จัดท�ำ/จัดหาระบบการ
ประเมินจากผู้ใช้บริการแบบ
ทันท่วงทีและหลากหลาย
3. มุ่งเน้นพัฒนาระบบพื้นฐาน/
Platform ที่มีการให้บริการ
ในปัจจุบัน
4. จัดท�ำโครงการอบรมที่
สอดคล้อง หลากหลาย และ
ทันต่อเหตุการณ์
5. จัดท�ำโครงการอบรมที่
สอดคล้องกับการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรเฉพาะ
กลุ่ม
6. จัดท�ำมาตรฐาน
การปฏิบัติงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศส�ำหรับ
บุคลากรเฉพาะกลุ่ม
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(ต่อ)

7. ท�ำการส�ำรวจและรายงาน
7. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้า
สภาพความต้องการและ
ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ
การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า
8. สอดแทรกภาษาอังกฤษใน
ของทรัพยากรเทคโนโลยี
การปฎิบัติงานให้มากขึ้น
สารสนเทศ
9. ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากร 8. จัดหาระบบส�ำรองไฟฟ้า
เพิ่มเติมตามความจ�ำเป็น
และควบคุมให้เป็นไปตาม
9. จัดท�ำแผนงานการบูรณะ
ระเบียบ
เครื่อง Power Generator
และจัดท�ำรายงานการ
ตรวจสอบตามแผนงาน
10. ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
การท�ำงานของ Core
Switch
11. จัดหา/ติดตั้งระบบส�ำรองไฟ
ส�ำหรับ Core Switch
12. จัดหา/พัฒนาระบบตรวจ
สอบสภาพการท�ำงานของ
Core Switch

7. ส่งเสริมให้เกิดการยอมรับ
7. ส่งเสริม/สนับสนุนให้
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
บุคลากรได้รับการพัฒนา
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรู้ในการออกแบบ
ส�ำหรับบุคลากรเฉพาะกลุ่ม
ตามแนวทาง WCAG
จากฝ่ายบริหาร
8. ท�ำการตรวจสอบ/สอบทาน
ระบบผ่านเครื่องมือ Validate
ที่เป็นมาตรฐาน
9. ส่งเสริมให้บุคลากรขอทุน
สนับสนุนโครงการวิจัยจาก
สถาบันวิจัยและพัฒนาหรือ
จากหน่วยงานภายนอก
10. ส่งเสริม/สนับสนุนให้
บุคลากรน�ำเสนอผลงาน
วิจัย/นวัตกรรมต่อ
สาธารณะ โดยการให้
งบประมาณสนับสนุน
11. สร้างความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน
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กลยุทธ์
(ต่อ)

13. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการ
ท�ำงานของเครื่องแม่ข่ายใน
ศูนย์คอมพิวเตอร์
14. จัดหา/ติดตั้งระบบส�ำรองไฟ
ส�ำหรับเครื่องแม่ข่ายใน
ศูนย์คอมพิวเตอร์
15. จัดหา/พัฒนาระบบตรวจ
สอบสภาพการท�ำงานของ
เครื่องแม่ข่ายภายใน
ศูนย์คอมพิวเตอร์
16. พัฒนาการใช้สภาพแวดล้อม
ผ่านระบบ Cloud ที่มี
เสถียรภาพสูงในการให้
บริการ
17. โอนย้าย/ติดตั้งเว็บไซต์ให้
ท�ำงานบนระบบ Cloud
18. จัดท�ำแผนการส�ำรองข้อมูล
19. จัดท�ำแหล่งส�ำรองข้อมูล
บนระบบ Cloud

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2561-2565)
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ตารางแสดงเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) จ�ำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาบุคลากร
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
ความส�ำเร็จ

1.1 ร้อยละของ
1. บุคลากรมี
บุคลากรที่ได้รับ
ความเชี่ยวชาญ
การพัฒนา
ตามมาตรฐาน
ความรู้/ผ่านการ
วิชาชีพ
อบรมจาก
หลักสูตรที่ได้
มาตรฐาน

ค่าเป้าหมาย

2561 2562 2563 2564 2565

กลยุทธ์

ผู้รับผิดชอบ

=>80 =>80 =>90 =>90 100 11.1 ส่งเสริม/
ผู้อ�ำนวยการ
สนับสนุน
ศูนย์คอมพิวเตอร์
บุคลากรให้เข้า
บุคลากร
รับการอบรม
ศูนย์คอมพิวเตอร์
พัฒนาความรู้
จากหลักสูตรที่
ได้มาตรฐาน
1.1.2 จัดสรร
งบประมาณเพื่อ
การอบรมใน
แผนงบประมาณ
ประจ�ำปี
●

●

=>20 =>40 =>60 =>80 100 1.2.1 ส่งเสริม/
ผู้อ�ำนวยการ
1.2 ร้อยละของ
สนับสนุน
ศูนย์คอมพิวเตอร์
บุคลากรที่ผ่าน
บุคลากรให้เข้า บุคลากร
การทดสอบ/
รับการอบรม ศูนย์คอมพิวเตอร์
ได้รับใบ
ทดสอบความรู้/
ประกาศนียบัตร
ความเชี่ยวชาญ
ที่แสดงถึงความ
จากหน่วยงาน/
เชี่ยวชาญตาม
มาตรฐาน
มาตรฐานวิชาชีพ
ระดับสากล
●

●
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เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
ความส�ำเร็จ

ค่าเป้าหมาย

2561 2562 2563 2564 2565

กลยุทธ์

=>10 =>10 =>10 =>10 =>10 2.1.1 ส่งเสริม/
2.1 ร้อยละของ
2. บุคลากรมีี
สนับสนุนให้
บุคลากรที่ได้รับ
ความมั่นคงและ
บุคลากรท�ำ
การแต่งตั้งให้
ก้าวหน้าใน
ผลงานเพื่อการ
ด�ำรงต�ำแหน่งใน
สายอาชีพ
ขอประเมิน
ระดับปฎิบัติการ
ต�ำแหน่งใน
ที่สูงขึ้น
ระดับปฎิบัติการ
ที่สูงขึ้น
2.1.2 ประชาสัมพันธ์/
ชักจูงให้
บุคลากรเห็นถึง
ผลประโยชน์
ในการด�ำรง
ต�ำแหน่งทีส่ งู ขึน้
3. บุคลากรมีทักษะ 3.1 ร้อยละของ
บุคลากรที่ผ่าน
การสื่อสารที่
การอบรมภาษา
ตอบสนองต่อ
ต่างประเทศ
การท�ำงานใน
ระดับสากล
(แรงงานใน
ศตวรรษที่ 21)

4. บุคลากรมี
คุณธรรม
จริยธรรมและ
ปฎิบัติงานเป็น
ไปตามจรรยา
บรรณวิชาชีพ
26

=>50 =>60 =>70 =>80 =>90 3.1.1 จัดโครงการ
อบรมเพื่อ
ส่งเสริมการ
ใช้งานภาษา
ต่างประเทศ

ผู้รับผิดชอบ
ผู้อ�ำนวยการ
ศูนย์คอมพิวเตอร์
บุคลากร
ศูนย์คอมพิวเตอร์
●

●

ผู้อ�ำนวยการ
ศูนย์คอมพิวเตอร์
บุคลากร
ศูนย์คอมพิวเตอร์
●

●

=>10 =>20 =>30 =>40 =>50 3.2.1 ส่งเสริมให้
3.2 ร้อยละของ
บุคลากรเข้า
บุคลากรที่ผ่าน
ทดสอบความรู้
การทดสอบ
ภาษาอังกฤษ
ความรู้ทางภาษา
3.2.2 สอดแทรก
อังกฤษตาม
ภาษาอังกฤษ
มาตรฐาน TOEIC
ในการปฎิบัติ
ในระดับคะแนน
งานให้มากขึน้
ไม่ต�่ำกว่า 500
คะแนน
4.1 ค่าเฉลี่ยร้อยละ =>70 =>75 =>80 =>85 =>90 4.1.1 ติดตามและ
ผู้อ�ำนวยการ
ประเมินผลการ ศูนย์คอมพิวเตอร์
การประเมิน
ปฏิบัติงานของ
สมรรถนะของ
บุคลากรและ
บุคลากร
ควบคุมให้เป็น
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ไปตามระเบียบ
●

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2561-2565)
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
ความส�ำเร็จ

1. ระบบเครือข่าย 1.1 ร้อยละของ
เครือข่ายใช้สาย
แบบใช้สายภาย
ในมหาวิทยาลัยมี แบบเฉพาะที่ (LAN)
ภายใต้การดูแลของ
ความเร็วในการ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ที่
สื่อสารไม่น้อย
มีการติดตั้งขัน้ ต�่ำ
กว่า 1 Gbps
ตามมาตรฐาน
IEEE 802.3ab
(1000BASE‑T)

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์
2561 2562 2563 2564 2565
=>60 =>70 =>80 =>90 100 1.1.1 จัดท�ำระบบและ
รายงานสภาพ
การติดตั้งระบบ
เครือข่าย
เฉพาะที่
1.1.2 จัดหาอุปกรณ์/
สายสัญญาณ
ทดแทนให้เป็น
ไปตาม
มาตรฐาน
1.1.3 ท�ำการทดสอบ
และรายงาน
สภาพการติดตั้ง
สายสัญญาณ
ใยแก้วน�ำแสง
ภายใน
มหาวิทยาลัย
=>60 =>70 =>80 =>90 100 1.2.1 จัดหา/ซ่อมแซม
อุปกรณ์และ
สายสัญญานให้
เป็นไปตาม
มาตรฐาน

1.2 ร้อยละของการ
เชื่อมต่อสาย
สัญญาณใยแก้ว
น�ำแสง (Fiber
optic) ภายใต้
การดูแลของ
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ที่มีการติดตั้งขั้น
ต�่ำตามมาตรฐาน
IEEE 802.3z
(1000BASE‑SX/LX)
2. ระบบเครือข่าย 2.1 ร้อยละของอุปกรณ์ =>60 =>70 =>80 =>90 100
กระจายสัญญาณ
แบบไร้สายภาย
เครือข่ายไร้สาย
ในมหาวิทยาลัย
(Access Point)
สามารถรองรับ
ที่รองรับการเชื่อม
การให้บริการได้
ต่อตามมาตรฐาน
ไม่ต�่ำกว่า
ตั้งแต่ IEEE802.11n
มาตรฐาน
ขึ้นไป
IEEE802.11n

2.1.1 จัดท�ำระบบและ
รายงานสภาพ
การติดตั้ง
Access Point
2.1.2 จัดหาอุปกรณ์/
สายสัญญาณ
ทดแทนให้เป็น
ไปตามมาตรฐาน

ผู้รับผิดชอบ
ผู้อ�ำนวยการ
ศูนย์คอมพิวเตอร์
บุคลากร
ฝ่ายโครงสร้าง
พื้นฐาน
●

●

ผู้อ�ำนวยการ
ศูนย์คอมพิวเตอร์
บุคลากร
ฝ่ายโครงสร้าง
พื้นฐาน
●

●
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ตัวชี้วัด
ความส�ำเร็จ

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์
2561 2562 2563 2564 2565
=>50 =>60 =>70 =>80 =>90 3.1.1 ท�ำการส�ำรวจ
3. มีระบบส�ำรอง 3.1 ร้อยละของ
และรายงาน
ทรัพยากร
ไฟฟ้าที่เพียงพอ
สภาพความ
ส�ำหรับทรัพยากร เทคโนโลยี
ต้องการและการ
สารสนเทศที่มีการ
เทคโนโลยี
เชื่อมต่อระบบ
เชื่อมต่อระบบ
สารสนเทศ
ไฟฟ้าของ
ส�ำรองไฟฟ้า ตาม
ทรัพยากร
ความจ�ำเป็น
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
3.1.2 จัดหาระบบ
ส�ำรองไฟฟ้า
เพิ่มเติมตาม
ความจ�ำเป็น

ผู้รับผิดชอบ
ผู้อ�ำนวยการ
ศูนย์คอมพิวเตอร์
บุคลากร
ฝ่ายโครงสร้าง
พื้นฐาน
●

●

3.2 ร้อยละของการ =>95 =>95 =>95 =>95 =>95 3.2.1 จัดท�ำแผน
งานการบูรณะ
ตรวจสอบความ
เครือ่ ง Power
พร้อมในการใช้
Generator และ
งานเครื่องสร้าง
จัดท�ำรายงาน
พลังงานไฟฟ้า
การตรวจสอบ
(Power Generaตามแผนงาน
tor) ที่เชื่อมต่อกับ
ห้อง Data Center
4.1 ร้อยละของเวลา =>80 =>80 =>80 =>80 =>80 4.1.1 ปรับปรุงสภาพ ผู้อ�ำนวยการ
4. โครงสร้าง
แวดล้อม
ความต่อเนื่องใน
พืน้ ฐาน
ศูนย์คอมพิวเตอร์
การท�ำงานของ บุคลากร
การให้บริการของ
เทคโนโลยี
Core Switch ฝ่ายโครงสร้าง
อุปกรณ์เครือข่าย
สารสนเทศ
4.1.2 จัดหา/ติดตั้ง พื้นฐาน
สัญญาณหลัก
มีเสถียรภาพใน
ระบบส�ำรองไฟ
(Core Switch)
การให้บริการ
ส�ำหรับ Core
Switch
4.1.3 จัดหา/พัฒนา
ระบบตรวจสอบ
สภาพการ
ท�ำงานของ
Core Switch
●

●
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ค่าเป้าหมาย
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2561 2562 2563 2564 2565
4.2 ร้อยละของเวลา =>90 =>90 =>90 =>90 =>90 4.2.1 ปรับปรุงสภาพ
แวดล้อมการ
ความต่อเนื่องใน
ท�ำงานของ
การให้บริการ
เครื่องแม่ข่ายใน
ของเครื่องแม่
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ข่ายภายใน
4.2.2 จัดหา/ติดตั้ง
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ระบบส�ำรองไฟ
ส�ำหรับเครื่อง
แม่ข่ายในศูนย์
คอมพิวเตอร์
4.2.3 จัดหา/พัฒนา
ระบบตรวจสอบ
สภาพการ
ท�ำงานของ
เครื่องแม่ข่าย
ภายในศูนย์
คอมพิวเตอร์
4.3 ร้อยละของเวลา =>90 =>90 =>90 =>90 =>90 4.3.1 พัฒนาการใช้
สภาพแวดล้อม
ความต่อเนื่องใน
ผ่านระบบ Cloud
การให้บริการ
ที่มีเสถียรภาพสูง
เชื่อมต่อเว็บไซต์ที่
ในการให้บริการ
ศูนย์คอมพิวเตอร์
4.3.2 โอนย้าย/ติดตั้ง
ดูแล
เว็บไซต์ให้
ท�ำงานบนระบบ
Cloud
4.4 ร้อยละของการ =>90 =>90 =>90 =>90 =>90 4.4.1 จัดท�ำแผนการ
ส�ำรองข้อมูล
ส�ำรองข้อมูล/
4.4.2 จัดท�ำแหล่ง
ระบบภายใต้
ส�ำรองข้อมูลบน
การดูแลของ
ระบบ Cloud
ศูนย์คอมพิวเตอร์

ผู้รับผิดชอบ
ผู้อ�ำนวยการ
ศูนย์คอมพิวเตอร์
บุคลากร
ฝ่ายโครงสร้าง
พื้นฐาน
●

●
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบสารสนเทศ ส่งเสริมการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมดิจทิ ลั
เป้าประสงค์
1. ระบบสารสนเทศ
สามารถตอบ
สนองต่อการ
ด�ำเนินงานเพื่อ
การแข่งขันของ
มหาวิทยาลัย

2. ระบบสารสนเทศ
ที่พัฒนามีความ
มั่นคง ปลอดภัย
เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล

30

ตัวชี้วัด
ความส�ำเร็จ

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์
2561 2562 2563 2564 2565
1
1
1
1 1.1.1 สนับสนุนการ
1.1 จ�ำนวนของระบบ 1
พัฒนาระบบ
สารสนเทศที่ได้รับ
สารสนเทศใน
การพัฒนา/
ลักษณะบูรณาการ
ปรับปรุง ซึ่ง
หรือธุรกิจอัจฉริยะ
ตอบสนองต่อการ
(Business
ด�ำเนินงานเพื่อการ
Intelegent) เพื่อ
แข่งขันของ
การแข่งขันของ
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
1.1.2 จัดสรรงบ
ประมาณ/
ทรัพยากรที่
สอดคล้องลงใน
แผนงาน
=>ดี =>ดี =>ดี =>ดี =>ดี 1.2.1 จัดหา/จัดท�ำ
1.2 ระดับความพึง
ระบบการประเมิน
พอใจของผู้ใช้งาน
แบบทันท่วงที
ระบบสารสนเทศ
1
1
1
1 2.1.1 ส่งเสริม/
2.1 จ�ำนวนเครื่องมือ/ 1
สนับสนุนให้
อุปกรณ์ในการ
บุคลากรได้รับ
พัฒนาความมัน่ คง/
การพัฒนาความ
ปลอดภัยของระบบ
รู้ด้านความมั่นคง
สารสนเทศ
ปลอดภัยในการ
พัฒนาระบบ
2.1.2 จัดหา/ส่งเสริม
ให้ใช้เครื่องมือที่
เกี่ยวข้องเพื่อการ
ทดสอบระบบ
สารสนเทศ
2.2 ร้อยละของระบบ =>60 =>70 =>80 =>90 =>100 2.2.1 พัฒนาและ
ติดตั้งระบบ
สารสนเทศที่ให้
สารสนเทศแบบ
บริการผ่านระบบ
รวมศูนย์ภายใต้
ออนไลน์ที่มีการ
เครื่องแม่ข่ายที่มี
เชื่อมต่อแบบเข้า
Certificate
รหัส ตามมาตรฐาน
ของ CA

ผู้รับผิดชอบ
ผู้อ�ำนวยการ
ศูนย์คอมพิวเตอร์
บุคลากรฝ่าย
ระบบสารสนเทศ
●

●

ผู้อ�ำนวยการ
ศูนย์คอมพิวเตอร์
บุคลากรฝ่าย
ระบบสารสนเทศ
●

●

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2561-2565)
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด
ความส�ำเร็จ

กลยุทธ์
2561 2562 2563 2564 2565
3. ระบบสารสนเทศ 3.1 ร้อยละของระบบ =>10 =>20 =>30 =>40 =>50 3.1.1 ส่งเสริม/
สนับสนุนให้
ที่พัฒนาสามารถ สารสนเทออนไลน์
บุคลากรได้รับ
ให้บริการได้อย่าง ที่พัฒนา/ปรับปรุง
การพัฒนาความ
ให้เป็นไปตาม
เท่าเทียม
รู้ในการออกแบบ
แนวทาง WCAG
ตามแนวทาง
WCAG
3.1.2 ท�ำการตรวจ
สอบ/สอบทาน
ระบบผ่าน
เครื่องมือ
Validate ที่เป็น
มาตรฐาน
4. เกิดมูลค่าจาก 4.1 จ�ำนวนโครงการ
วิจัยหรือนวัตกรรม
งานวิจัยหรือ
นวัตกรรมดิจิทัล ทีไ่ ด้รับการอนุมัติ/
จัดสรรทุนให้
ด�ำเนินการ

1

1

2

2

3

4.1.1 ส่งเสริมให้
บุคลากรขอทุน
สนับสนุนโครงการ
วิจัยจากสถาบัน
วิจัยและพัฒนา
หรือจากหน่วยงาน
ภายนอก

4.2 การเผยแพร่
ผลงานจากงาน
วิจัย/นวัตกรรม
ต่อสาธารณะ
(เช่น งานประชุม
วิชาการ การน�ำ
เสนอในงาน
ประชุม/งานแสดง
สินค้า เป็นต้น)
4.3 จ�ำนวนผลงาน
จากงานวิจัย/
นวัตกรรมดิจิทัลที่
ถูกน�ำไปใช้งาน/
จ�ำหน่ายให้แก่
บุคคลภายนอก

-

1

1

1

1

4.2.1 ส่งเสริม/
สนับสนุนให้
บุคลากรน�ำเสนอ
ผลงานวิจัย/
นวัตกรรมต่อ
สาธารณะ โดย
การให้งบประมาณ
สนับสนุน

-

-

-

1

1

4.3.1 สร้างความ
ร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ
ผู้อ�ำนวยการ
ศูนย์
คอมพิวเตอร์
บุคลากร
ฝ่ายโครงสร้าง
พื้นฐาน
บุคลากรฝ่าย
ระบบสารสนเทศ
●

●

●

ผู้อ�ำนวยการ
ศูนย์คอมพิวเตอร์
บุคลากรศูนย์
คอมพิวเตอร์
●

●
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาการบริการและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
			
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
ความส�ำเร็จ

ค่าเป้าหมาย

2561 2562 2563 2564 2565

กลยุทธ์

ผู้รับผิดชอบ

1.1 ร้อยละของจ�ำนวน =>80 =>80 =>80 =>90 =>90 1.1.1 จัดท�ำแนว
1. ผู้รับบริการได้
ผู้อ�ำนวยการ
ปฎิบัติ/มาตรฐาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
ครั้งในการบริการ
รับการบริการ
การให้บริการ
อย่างทันช่วงเวลา ที่เป็นไปตาม
บุคลากร
มาตรฐาน
และทั่วถึง
ศูนย์คอมพิวเตอร์
การบริการ/แนว
ปฎิบัติของ
ศูนย์คอมพิวเตอร์
●

●

1.2 ระดับความ
พึงพอใจของผู้ใช้
บริการ

2. มีการให้บริการ 2.1 จ�ำนวนระบบ
อัตโนมัติ/
ของศูนย์
กึง่ อัตโนมัติที่
คอมพิวเตอร์
พัฒนาขึ้นมาเพื่อ
ผ่านช่องทาง
ให้บริการ
แบบอัตโนมัติ/
กึ่งอัตโนมัติ

32

1

1

1

1

1

2.1.1 มุ่งเน้นพัฒนา
ผู้อ�ำนวยการ
ระบบบนพื้นฐาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
Platform ที่มีการ บุคลากรฝ่าย
ให้บริการใน
ส�ำนักงานและ
ปัจจุบัน
งานอบรม
●

●

=> 2.2.1 จัดท�ำ/จัดหา
ดี
ระบบการประเมิน
จากผู้ใช้บริการ
แบบทันท่วงทีและ
หลากหลาย
3.1 จ�ำนวนโครงการ =>4 =>4 =>6 =>8 =>8 3.1.1 จัดท�ำโครงการ ผู้อ�ำนวยการ
ฝึกอบรม
อบรมที่สอดคล้อง ศูนย์คอมพิวเตอร์
หลากหลาย และ บุคลากรฝ่าย
ทันต่อเหตุการณ์ ส�ำนักงานและ
งานอบรม
=>ดี =>ดี =>ดี =>ดี =>ดี 3.2.1 จัดท�ำ/จัดหา
3.2 ระดับความ
ระบบการประเมิน
พึงพอใจของผู้เข้า
จากผู้ใช้บริการ
รับการอบรม
แบบทันท่วงทีและ
หลากหลาย
2.2 ระดับความ
พึงพอใจของผู้ใช้
บริการ

3. นักศึกษา/
บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยได้
รับการพัฒนา
ความรู้/ศักยภาพ
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ตอบ
สนองต่อนโยบาย
ของประเทศ/
มหาวิทยาลัย

=>ดี =>ดี =>ดี =>ดี =>ดี 1.2.1 จัดท�ำ/จัดหา
ระบบการประเมิน
จากผู้ใช้บริการ
แบบทันท่วงทีและ
หลากหลาย

=> => => =>
พอใช้ พอใช้ พอใช้ ดี

●

●

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2561-2565)
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เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
ความส�ำเร็จ

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์

2561 2562 2563 2564 2565
1
2
2
2
2 4.1.1 จัดโครงการ
อบรมที่สอดคล้อง
กับการพัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากรเฉพาะ
กลุ่ม

4.1 จ�ำนวนโครงการ
4. นักวิชาการ
จัดการความรู้/
คอมพิวเตอร์/
อบรมพัฒนา
ผู้ปฎิบัติงานที่
ส�ำหรับบุคลากร
เกี่ยวเนื่องได้รับ
เฉพาะกลุ่ม
การพัฒนา
ศักยภาพ
เทคโนโลยี
4.2 ร้อยละของ
สารสนเทศ
บุคลากรเฉพาะกลุ่ม
เฉพาะด้าน
ที่ผ่านการทดสอบ
มาตรฐานความรู้/
ศักยภาพเทคโนโลยี
สารสนเทศเฉพาะ
ด้าน

20

40

60

ผู้รับผิดชอบ
- ผู้อ�ำนวยการ
ศูนย์คอมพิวเตอร์
บุคลากรฝ่าย
ส�ำนักงานและ
งานอบรม
●

●

80 4.2.1 จัดท�ำมาตรฐาน
การปฎิบัติงาน
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศส�ำหรับ
บุคลากรเฉพาะ
กลุ่ม
4.2.2 ส่งเสริมให้เกิด
การยอมรับ
มาตรฐานการ
ปฎิบัติงานด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศส�ำหรับ
บุคลากรเฉพาะ
กลุ่มจากฝ่าย
บริหาร
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ส่วนที่ 4
กลไกการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
สู่การปฏิบัติ

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2561-2565)
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การขับเคลือ่ นแผนยุทธศาสตร์ศนู ย์คอมพิวเตอร์ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ให้บรรลุผลส�ำเร็จ
ตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรมนั้น จ�ำเป็นต้องมีการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
ไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงต้องมีการก�ำกับ ติดตาม และประเมินผล ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่ได้
วางไว้ ซึ่งศูนย์คอมพิวเตอร์วางแนวทางในการขับเคลื่อนโดยอาศัยกระบวนการและกลไก
การบูรณาการในการท�ำงานอย่างมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้การขับเคลื่อน
เป็นไปในทิศทางเดียวกันดังนี้
›

1.
		
2.
3.
4.
›

วัตถุประสงค์ของการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ
เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจในทิศทางเดียวกันและเกิดแนวความคิด
ในการด�ำเนินงานที่มุ่งเน้นในยุทธศาสตร์ร่วมกัน
เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมกันในยุทธศาสตร์ขององค์กร
เพื่อสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์
เพื่อให้มีระบบการประเมินผลที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกันในทุกระดับ

แนวทางและขั้นตอนการน�ำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ

1. สร้างความตระหนักรู้ความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยมีการจัดประชุมชี้แจงท�ำความเข้าใจในกระบวนการเพื่อให้ทุกส่วนงานได้
รับทราบและเข้าใจทิศทางการด�ำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อน�ำไป
เป็นแนวทางในการจัดท�ำแผนปฏิบัติการของแต่ละส่วนงานต่อไป
2. สร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระบวนการจัดการ
ความรูแ้ ละสร้างการมีสว่ นร่วม เพือ่ ท�ำให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องมีความเข้าใจและมีความรูส้ กึ
เป็นส่วนร่วม และพร้อมรับผิดชอบในการแปลงแผนไปสูก่ ารปฏิบตั อิ ย่างเป็นรูปธรรม
3. สนับสนุนให้แต่ละส่วนงานจัดท�ำแผนปฏิบัติการตามที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบ
ให้เชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกันอย่างบูรณาการ
4. สร้างระบบการติดตามและประเมินผลในลักษณะแบบทันท่วงที หลากหลาย และ
มี ก ารบู ร ณาการข้ อ มู ล อย่ า งเป็ น ระบบและต่ อ เนื่ อ ง พร้ อ มทั้ ง ให้ ผู ้ มี ส ่ ว นได้
ส่วนเสียส่วนร่วมในการตรวจสอบและติดตามประเมินผลการด�ำเนินงาน รวมทั้ง
ให้มีการน�ำข้อมูลที่ได้จากการติดตามประเมินผลมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง
แผนงาน/โครงการประจ�ำปีโดยต่อเนื่อง
35

›

แนวทางการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ศูนย์คอมพิวเตอร์ 5 ปี
(พ.ศ.2561-2565) หลังจากแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบตั ิแล้ว ศูนย์คอมพิวเตอร์จะด�ำเนินการ
ติ ดตามและประเมินผลเพื่อตรวจสอบผลส� ำ เร็ จและพิ จารณาปั ญ หาและอุ ป สรรคของการ
ด�ำเนินงานดังนี้
1. ด�ำเนินการติดตามและเฝ้าระวังความก้าวหน้าในการด�ำเนินงานของโครงการ/
กิจกรรม ต่อการบรรลุผลตามเป้าประสงค์ในแต่ละช่วง จนกระทั่งด�ำเนินโครงการ/
กิจกรรมโดยเสร็จสิน้ โดยให้ผรู้ บั ผิดชอบเป็นผูร้ ายงานความสถานะการด�ำเนินงาน
พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรค เพื่อให้ผู้บริหารสามารถใช้เพื่อวิเคราะห์ตรวจสอบ
ความก้าวหน้าในการด�ำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมได้
2. ด�ำเนินการติดตามผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ที่อยู่ในแผนยุทธศาสตร์
โดยให้ผู้รับผิดชอบด�ำเนินการรายงานผลตามตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ ปัญหา อุปสรรค
และการวิเคราะห์ประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนยุทธศาสตร์เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับ
ทบทวนแผนประจ�ำปี ระยะครึ่งแผนยุทธศาสตร์ และระยะสิ้นสุดแผนยุทธศาสตร์
3. ประเมินและจัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ปีละ 1 ครั้ง และ
สิ้นสุดแผน โดยวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ระดับความส�ำเร็จของการด�ำเนินการตามแผนฯ เพื่อน�ำมาปรับปรุงกลยุทธ์ให้
บรรลุตามเป้าประสงค์ในแผนยุทธศาสตร์ที่ได้
4. ประเมินและจัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปี
ปีละ 2 ครั้ง คือ รอบ 6 และ 12 เดือน เพื่อเป็นการก�ำกับ ติดตาม ตรวจสอบผล
การด�ำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของแผ

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
80 ถนนนครสวรรค์ ต�ำบลตลาด อ�ำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 (ตรงข้ามอาคาร 15 ชั้น)
โทรศัพท์ 043 722118 ต่อ 2123
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