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รายงานผลการด าเนินงาน 
ตามแผนปฏบิัตริาชการส านักคอมพวิเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกจิ 

ของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 ส ำนักคอมพิวเตอร์มีกำรก ำหนดปรัชญำ ปณิธำน และวัตถุประสงค์ท่ีได้ก ำหนดตำมภำรกิจของ
ส ำนกัคอมพิวเตอร์ ในกำรสนบัสนุนภำรกิจหลกัของมหำวิทยำลยั และได้มีกำรจดัท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
เพ่ือให้บรรลปุรัชญำ ปณิธำน และวตัถปุระสงค์ของส ำนกัคอมพิวเตอร์ (http://cc.swu.ac.th) ส ำนกัคอมพิวเตอร์
เป็นหน่วยงำนสนับสนุนทำงด้ำนกำรเรียน กำรสอนและกำรวิจัย กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมและ
กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวฒันธรรม เพ่ือให้ภำรกิจของมหำวิทยำลยัเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรอดุมศึกษำ ดงันัน้ 
ในกำรก ำหนดปรัชญำหรือปณิธำน ตลอดจนกำรพฒันำกลยุทธ์และแผนกำรด ำเนินงำ นเพื่อเป็น
แนวทำงในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน จึงจ ำเป็นต้องให้สอดคล้องกับหลักกำรและมำตรฐำนต่ำง ๆ  
ท่ีเก่ียวข้องท่ีระบุข้ำงต้น อีกทัง้ต้องค ำนึงถึงทิศทำงกำรพัฒนำให้เป็นไปตำมระบบ และแนวทำงของ
มหำวิทยำลยัตอ่ไปตำมท่ีมหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒได้ก ำหนดให้มี "ยทุธศำสตร์เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรส่ือสำร" เป็นยทุธศำสตร์หนึ่งของกำรบริหำรงำนมหำวิทยำลยั โดยให้ควำมส ำคญักบักำรประยกุต์ไอซีที
เข้ำสู่กำรปฏิบัติงำนของมหำวิทยำลัยรอบด้ำน ซึ่งเป็นยุทธศำสตร์หนึ่ง ท่ีมีส่วนในกำรขับเคล่ือน
มหำวิทยำลยัในขณะนีเ้ป็นอยำ่งยิ่ง ส ำนกัคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นหน่วยงำนหลกัท่ีดแูลและให้บริกำรด้ำนไอซีที 
จึงต้องได้ตระเตรียมแผนปฏิบตัิรำชกำรส ำนกัคอมพิวเตอร์ ให้สอดรับกับนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ 15 ปี 
ของมหำวิทยำลยั แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรของมหำวิทยำลยั ปี 2555-2559 และ
แผนยทุธศำสตร์ ส ำนกัคอมพิวเตอร์ ปี 2555–2559 ส ำหรับแผนยทุธศำสตร์ ส ำนกัคอมพิวเตอร์ ปี 2555-2559 

 ผลด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการส านักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2556 (ไตรมาส 4) 
 ตำมท่ีมหำวิทยำศรีนครินทรวิโรฒได้ใช้ระบบไอซีทีเป็นเคร่ืองมือในกำรบริหำรงำนมหำวิทยำลัย
และให้ควำมส ำคญักับกำรประยุกต์ไอซีทีเข้ำสู่กำรปฏิบตัิงำนของบุคลำกร หน่วยงำนและมหำวิทยำลยั
มำอย่ำงต่อเน่ืองนัน้ ส ำนักคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นหน่วยงำนหลักท่ีดูแลและให้บริกำรด้ำนไอซีทีจึงต้อง
ตระเตรียมแผนปฏิบตัิรำชกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ให้สอดรับกับนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์  15 ปี  ของ
มหำวิทยำลยั แผนแม่บทไอซีที  และแผนยุทธศำสตร์ของส ำนกัคอมพิวเตอร์เพ่ือให้ระบบไอซีทีได้ส่วนหนึ่ง
ของเคร่ืองมือท่ีสำมำรถน ำ มำใช้เพ่ือสนบัสนุนภำรกิจของมหำวิทยำลยัได้อย่ำงแท้จริงส ำนกัคอมพิวเตอร์
ได้จดัให้มีกำรประชมุกลุม่ยอ่ยแตล่ะฝ่ำยเพ่ือสรุปผลกำรด ำเนินงำน ไตรมำส4/2555 พร้อมทัง้ได้ทบทวนผล
กำรด ำเนินท่ีผ่ำนมำ  เพ่ือจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักคอมพิวเตอร์เพ่ือสนับสนุนภำรกิจของ
มหำวิทยำลัย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2556  และผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก
คอมพิวเตอร์แล้ว มีจ ำนวนโครงกำรหลัก 16 โครงกำร ประกอบด้วยโครงกำรย่อย 67 โครงกำรย่อย/
กิจกรรม  โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
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1. โครงกำรใหม ่ประกอบด้วย 
 โครงกำรหลกั 12 โครงกำร 
 โครงกำรยอ่ย 48 โครงกำรย่อย/กิจกรรม 

2. โครงกำรประจ ำ ประกอบด้วย 
 โครงกำรหลกั 4 โครงกำร 
 โครงกำรยอ่ย 19 โครงกำรย่อย/กิจกรรม 

 ขณะนี ้ ส ำนกัคอมพิวเตอร์ได้ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบตัิรำชกำรส ำนกัคอมพิวเตอร์เพ่ือสนบัสนุนภำรกิจ
ของมหำวิทยำลยั ปีงบประมำณ พ.ศ. 2556  มำถึงไตรมำส 4 แล้ว  จงึขอสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนดงันี ้

รายการ โครงการ/
กิจกรรม 

ร้อยละ 

1. จ ำนวนโครงกำรทัง้สิน้ในปีงบประมำณ 2556 67 67.16 

1.1 จ ำนวนโครงกำรยอ่ย/กิจกรรมท่ีเสนอ 48 0.00 

1.2 จ ำนวนโครงกำรประจ ำ 19 0.00 
ผลการด าเนินงาน ไตรมาส 4/2556  0.00 

2. จ ำนวนโครงกำรยอ่ย/กิจกรรมท่ีด ำเนินกำรได้ เสร็จสิน้ 45 0.00 

3. จ ำนวนโครงกำรยอ่ย/กิจกรรมท่ีด ำเนินกำรได้ ตำมแผน 0 8.96 

4. จ ำนวนโครงกำรยอ่ย/กิจกรรมท่ีด ำเนินกำรได้ เร็วกว่ำแผน 0 5.97 

5. จ ำนวนโครงกำรยอ่ย/กิจกรรมท่ีด ำเนินกำรได้ ลำ่ช้ำ 0 0.00 

6. จ ำนวนโครงกำรยอ่ย/กิจกรรมท่ีด ำเนินกำรได้ รอเร่ิม
โครงกำร 

0 17.91 

7. จ ำนวนโครงกำรยอ่ย/กิจกรรมท่ีด ำเนินกำรไมไ่ด้ ยกเลิก 6 67.16 

8. จ ำนวนโครงกำรยอ่ย/กิจกรรมท่ีด ำเนินกำรไมไ่ด้ ชลอไปใน
ปีถดัไป 

4 0.00 

9. จ ำนวนโครงกำรยอ่ย/กิจกรรมท่ีด ำเนินกำรได้ ลำ่ช้ำและ
ขยำยเวลำให้เสร็จในปีนี ้

0 0.00 

10. จ ำนวนโครงกำรยอ่ย/กิจกรรมท่ีด ำเนินกำรได้ ลำ่ช้ำและ
ขยำยเวลำตอ่เน่ืองปีถดัไป 

12 0.00 

รวม 67 100 
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ตารางแสดงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ ไตรมาส 4 

 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน จ าแนกตามไตรมาส 

 

  
 ส ำหรับในปีงบประมำณ 2556 ส ำนกัคอมพิวเตอร์ได้จดักิจกรรมท่ีเก่ียวข้องและสงเสริมให้กำร 
ด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย และมีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ไปยงัทกุระดบัชัน้ให้เกิดควำมเข้ำใจ 
และร่วมกนัในกำรผลกัดนัให้ประสบควำมส ำเร็จดงันี ้

1. ส ำนักคอมพิวเตอร์มีแผนยุทธศำสตร์ส ำนักคอมพิวเตอร์ ฉบับปี 2555 - 2559 และได้
จัดท ำแผนปฏิบตัิรำชกำรส ำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภำรกิจของมหำวิทยำลัย  
เป็นประจ ำทกุปี  โดยมีคณะกรรมกำรบริหำรและตดิตำมงำนส ำนกัคอมพิวเตอร์รับผิดชอบ
ก ำกบัดแูลในเร่ืองดงักลำ่ว 
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2. ส ำนกัคอมพิวเตอร์มีกำรถ่ำยทอดแผนกลยทุธ์ระดบัหน่วยงำนไปสู่ทกุส่วนงำนภำยใน  ผ่ำน
กำรประชมุคณะกรรมกำรบริหำรและติดตำมงำนส ำนกัคอมพิวเตอร์  ประชมุบคุลำกรส ำนกั
คอมพิวเตอร์ และจดัท ำเว็บเพจแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบตัิรำชกำรส ำนกัคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือเผยแพร่ข้อมลู ขำ่วสำร ดงักลำ่ว 
   URL : http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4675 

3. ส ำนกัคอมพิวเตอร์ได้มีกำรน ำผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบตัิรำชกำรส ำนกัคอมพิวเตอร์
ของปีท่ีผำ่นมำ  น ำมำวิเครำะห์เพ่ือจดัท ำแผนปฏิบตัริำชกำรส ำนกัคอมพิวเตอร์ของปีตอ่ไป      

 จดัประชมุให้บคุลำกรมีสว่นร่วมในกำรจดัแผนปฏิบตัริำชกำรส ำนกัคอมพิวเตอร์ เป็น
ประจ ำทกุปี 

 ผำ่นกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรบริหำรและตดิตำมงำนส ำนกัคอมพิวเตอร์ และ
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนกัคอมพิวเตอร์ ตำมล ำดบั 

 ผำ่นกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรบริหำรยทุธศำสตร์ไอซีทีและกำรศกึษำไซเบอร์  
ซึง่เป็นคณะกรรมกำรระดบัมหำวิทยำลยั ท ำหน้ำท่ีก ำหนดนโยบำย ก ำกบั ดแูล และ
กำรบริหำรยทุธศำสตร์ไอซีทีและกำรศกึษำไซเบอร์ ของมหำวิทยำลยั 

4. ส ำนกัคอมพิวเตอร์ได้มีกำรก ำหนดตวับ ่งชี ข้องแผนปฏิบตั ิกำรประจ ำปี และค ่ำ
เป้ำหมำยของแต่ละตวับง่ชี ้เพ่ือวดัควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบตักิำรประจ ำปี 

5. ส ำนักคอมพิวเตอร์ได้มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบตัิกำรประจ ำปีครบทุกพันธกิจของ
หนว่ยงำน 

6. ส ำนักคอมพิวเตอร์มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมตวับ่งชีข้องแผนปฏิบตัิกำรประจ ำปี 
เป็นรำยไตรมำส  และรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักคอมพิวเตอร์  พร้อมทัง้
เผยแพร่ให้บคุลำกรส ำนกัคอมพิวเตอร์และบคุคลทัว่ไปได้รับทรำบ 

7. ส ำนักคอมพิวเตอร์มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตวับ่งชีข้องแผนปฏิบตัิกำรประจ ำปี 
เป็นรำยไตรมำส และรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรบริหำรและติดตำมงำนส ำนัก
คอมพิวเตอร์ และคณะกรรมกำรประจ ำส ำนกัคอมพิวเตอร์เพ่ือพิจำรณำ 

8. ส ำนักคอมพิวเตอร์มีกำรน ำผลกำรพิจำรณำ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมกำรบริหำรและติดตำมงำนส ำนักคอมพิวเตอร์ และคณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก
คอมพิวเตอร์ไปปรับปรุงแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบตักิำรประจ ำปี 
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 การจัดท าเว็บเพจแผนยุทธศาสตร์ส านักคอมพวิเตอร์ 

 ส ำนกัคอมพิวเตอร์ได้จดัท ำและปรับปรุงเว็บเพจแผนยทุธศำสตร์ส ำนกัคอมพิวเตอร์ให้เป็นปัจจบุนั  
เพ่ือเป็นแหลง่รวบรวมข้อมลูและเผยแพร่ประชำสมัพนัธ์ขำ่วสำร แผนกำรด ำเนินงำนและผลกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนปฏิบตัริำชกำรฯ ประจ ำปี 

 
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4675 

 การด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการส านักคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 ส ำนักคอมพิวเตอร์ได้มีกำรน ำผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบตัิรำชกำรส ำนักคอมพิวเตอร์  
ของปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 น ำมำวิเครำะห์เพื่อจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักคอมพิวเตอร์
ของปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 โดยยึดหลกั PDCA (Plan Do Check Act) ในกำรท ำงำนและเป็นกำรร่วมกัน
ระหวำ่งผู้บริหำรและบคุลำกร ส ำนกัคอมพิวเตอร์ ดงันี ้

 จดัประชมุให้บคุลำกรมีสว่นร่วมในกำรจดัแผนปฏิบตัริำชกำรส ำนกัคอมพิวเตอร์เป็นประจ ำ

ทกุปีผำ่นกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรบริหำรและติดตำมงำนส ำนกัคอมพิวเตอร์ และ

คณะกรรมกำรประจ ำส ำนกัคอมพิวเตอร์ ตำมล ำดบั 

 ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรบริหำรยุทธศำสตร์ไอซีทีและกำรศึกษำไซเบอร์ ซึ่งเป็น

คณะกรรมกำรระดับมหำวิทยำลัย ท ำหน้ำท่ีก ำหนดนโยบำย ก ำกับดูแล และกำรบริหำร

ยุทธศำสตร์ไอซีทีและกำรศึกษำไซเบอร์ ของมหำวิทยำลัยมีกำรถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์และ

แผนปฏิบ ตั ิร ำชกำรประจ ำ ปี  ให้บ ุคลำกรร ับทรำบผ ่ำนที ่ประช ุมบ ุคลำกรส ำน ัก

คอมพิวเตอร์ ซึง่จดัเป็นประจ ำทกุเดือน 
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 มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนและปรับปรุงแผนปฏิบตัิรำชกำร ส ำนกัคอมพิวเตอร์ เป็นรำยไตร

มำส โดยผำ่นควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตำ่งๆดงักลำ่วข้ำงต้นและได้มีกำรน ำเสนอแผน 

ผลกำรด ำเนินงำน และกำรปรับปรุงแผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ โดยมีคณะ

กรรมกำรบริหำรและติดตำมงำนส ำนักคอมพิวเตอร์ ก ำกับ ดแูลและน ำเสนอผ่ำนท่ีประชุม

คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักคอมพิวเตอร์ และคณะกรรมกำรบริหำรยุทธศำสตร์ไอซีทีและ

กำรศึกษำไซเบอร์ ตำมล ำดบั รวมถึงประชุมบุคลำกรส ำนักคอมพิวเตอร์เพ่ือรับทรำบและมี

สว่นร่วมในกำรด ำเนินงำน 

 

กิจกรรมด าเนินการแผนปฏิบัตริาชการส านักคอมพิวเตอร์ 
เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2556 

19 กนัยำยน 2555 น ำเสนอแผนปฏิบตัิรำชกำรส ำนกัคอมพวิเตอร์เพื่อสนบัสนนุภำรกิจของมหำวิทยำลยั ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2556 ตอ่ที่ประชมุคณะกรรมกำรประจ ำส ำนกัคอมพิวเตอร์ ครัง้ที่ 12/2555 

9 ตลุำคม 2555 น ำเสนอผลด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบตัิรำชกำรส ำนกัคอมพิวเตอร์เพื่อสนบัสนนุภำรกิจของ
มหำวิทยำลยั ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 ไตรมำส 4 ตอ่ที่ประชมุบคุลำกรครัง้ที่ 7/2555 

8 พฤศจิกำยน 2555 น ำเสนอผลด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบตัิรำชกำรส ำนกัคอมพิวเตอร์เพื่อสนบัสนนุภำรกิจของ
มหำวิทยำลยั ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 ไตรมำส 4  และแผนปฏิบตัิรำชกำรส ำนกัคอมพิวเตอร์ 
เพื่อสนบัสนนุภำรกิจของมหำวิทยำลยั ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556  ตอ่ที่ประชมุคณะกรรมกำร
บริหำรยทุธศำสตร์ไอซีทีและกำรศกึษำไซเบอร์ ครัง้ที่ 4/2555 

29 พฤษภำคม 2556 ทบทวนรำยงำนผลด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบตัิรำชกำรส ำนกัคอมพวิเตอร์เพื่อสนบัสนนุภำรกิจของ
มหำวิทยำลยั ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 ไตรมำส 2  ตอ่ที่ประชมุคณะกรรมกำรประจ ำ 
ส ำนกัคอมพวิเตอร์ ครัง้ที่ 5/2556 

18 มิถนุำยน 2556 น ำเสนอผลด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบตัิรำชกำรส ำนกัคอมพิวเตอร์เพื่อสนบัสนนุภำรกิจของ
มหำวิทยำลยั ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 ไตรมำส 2 ตอ่ที่ประชมุบคุลำกรครัง้ที่ 6/2556 

25 กนัยำยน 2556 น ำเสนอผลด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบตัิรำชกำรส ำนกัคอมพิวเตอร์ เพื่อสนบัสนนุภำรกิจของ
มหำวิทยำลยั ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 ไตรมำส 3 ตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนกัคอมพวิเตอร์  ครัง้ที่ 9/2556 

18 ตลุำคม 2556 น ำเสนอผลด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบตัิรำชกำรส ำนกัคอมพิวเตอร์เพื่อสนบัสนนุภำรกิจของ
มหำวิทยำลยั ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 ไตรมำส 4 และแผนปฏิบตัิรำชกำรส ำนกั
คอมพิวเตอร์เพื่อสนบัสนนุภำรกิจของมหำวิทยำลยั ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 ตอ่ที่ประชมุ
คณะกรรมกำรบริหำรและตดิตำมงำนส ำนกัคอมพิวเตอร์ ครัง้ที่ 8/2556 

30 ตลุำคม 2556 น ำเสนอแผนปฏิบตัิรำชกำรส ำนกัคอมพวิเตอร์เพื่อสนบัสนนุภำรกิจของมหำวิทยำลยั ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2557 ตอ่ที่ประชมุคณะกรรมกำรประจ ำส ำนกัคอมพิวเตอร์ ครัง้ที่ 10/2555 
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ภาคผนวก 1 : คณะกรรมการบริหารไอซีทีและการศึกษาไซเบอร์ 

1. ดร.ขนิษฐำ รุจิโรจน์        ท่ีปรึกษำ 

2. อธิกำรบดี        ประธำนกรรมกำร  

3. รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร       กรรมกำร 

4. รองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผนและพฒันำ      กรรมกำร  

5. รองอธิกำรบดีฝ่ำยบคุคล       กรรมกำร 

6. รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร       กรรมกำร 

7. รองอธิกำรบดีฝ่ำยพฒันำศกัยภำพนิสิต    กรรมกำร 

8. รองอธิกำรบดีฝ่ำย มศว องครักษ์      กรรมกำร 

9. รองอธิกำรบดีฝ่ำยพฒันำระบบและประกนัคณุภำพกำรศกึษำ   กรรมกำร 

10. คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์       กรรมกำร 

11. คณบดีคณะศกึษำศำสตร์       กรรมกำร 

12. คณบดีบณัฑิตวิทยำลยั       กรรมกำร  

13. คณบดีวิทยำลยันำนำชำตเิพ่ือศกึษำควำมยัง่ยืน    กรรมกำร  

14. คณบดีวิทยำลยันวตักรรมส่ือสำรสงัคม     กรรมกำร  

15. ผู้อ ำนวยกำรส ำนกันวตักรรมกำรเรียนรู้     กรรมกำร 

16. ผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนอธิกำรบดี      กรรมกำร 

17. ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัหอสมดุกลำง      กรรมกำร 

18. ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัส่ือและเทคโนโลยีกำรศกึษำ     กรรมกำร 

19. อำจำรย์อรรณพ โพธิสขุ       กรรมกำร 

20. อำจำรย์วรำภรณ์ วิยำนนท์       กรรมกำร 

21. ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัคอมพิวเตอร์       กรรมกำรและเลขำนกุำร 

22. นำยสมบญุ อดุมพรยิ่ง           กรรมกำรและผู้ชว่ยเลขำนกุำร 
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ภาคผนวก 2 : คณะกรรมการประจ าส านักคอมพวิเตอร์ 

1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ศริินชุ เทียนรุ่งโรจน์    ประธำนกรรมกำร 

2. อำจำรย์อรรณพ โพธิสขุ      กรรมกำร 

3. นำยสมบญุ อดุมพรยิ่ง      กรรมกำร 

4. รองศำสตรำจำรย์สมชำย สนัตวิฒันกลุ     กรรมกำร 

5. รองศำสตรำจำรย์ณสรรค์ ผลโภค     กรรมกำร 

6. นำยสมภพ รอดอมัพร       กรรมกำร 

7. นำงสำวสวิุมล คงศกัดิ์ตระกลู      กรรมกำร 

8. นำยธนรรณพ อินตำสำย      กรรมกำร 

9. นำยประกิจ ลีลำเช่ียวชำญกลุ      กรรมกำร 

10. นำงพชัรินทร์ สนธิวนิช               เลขำนกุำร 
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ภาคผนวก 3 : คณะกรรมการบริหารและตดิตามงานส านักคอมพวิเตอร์ 

1. ดร.ขนิษฐำ รุจิโรจน์       ท่ีปรึกษำ 

2. อำจำรย์สำโรจน์ เมำลำนนท์      ท่ีปรึกษำ 

3. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ศริินชุ เทียนรุ่งโรจน์    ประธำนกรรมกำร 

4. อำจำรย์อรรณพ โพธิสขุ      กรรมกำร 

5. อำจำรย์วชัรพงศ์ แสงออ่น      กรรมกำร 

6. อำจำรย์ภำนวุฒัน์ บตุรเรียง      กรรมกำร 

7. นำยสมบญุ อดุมพรยิ่ง      กรรมกำร 

8. นำงสำววิลำวลัย์ บวัข ำ      กรรมกำร 

9. นำยมหทัธวฒัน์ รักษำเกียรติศกัดิ์     กรรมกำร 

10. นำยดเิรก อึง้ตระกลู       กรรมกำร 

11. นำยสนัต ิสขุยำนนัท์       กรรมกำร 

12. นำยนคร บริพนธ์มงคล      กรรมกำร 

13. นำงสำวพรทิพย์ พงษ์สวสัดิ์      กรรมกำร 

14. นำงสำวสวิุมล คงศกัดิ์ตระกลู      กรรมกำร 

15. นำงพชัรินทร์ สนธิวนิช       กรรมกำรและเลขำนกุำร 

16. นำงสำวภภทัร์สรณ์ วงศ์จิรปภทัร      ผู้ชว่ยเลขำนกุำร 

 

 

 

 

 

 

 



 
10 

 

กิจกรรม 
ปี 2555 ปี 2556 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.
ค.

 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1. ทบทวนและวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนปฏิบตัิรำชกำร ส ำนกั
คอมพิวเตอร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2555 

            

2. จดัท ำแผนปฏิบตัิรำชกำรส ำนกั
คอมพิวเตอร์ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 
2556 

            

3. น ำเสนอแผนปฏิบตัิรำชกำรส ำนกั
คอมพิวเตอร์ ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 
2555 ผำ่นท่ีประชมุส ำคญัตำ่งๆดงันี ้
 บคุลำกรส ำนกัคอมพิวเตอร์ 
 คณะกรรมกำรบริหำรและตดิตำมงำน

ส ำนกัคอมพิวเตอร์ 
 คณะกรรมกำรประจ ำส ำนกั

คอมพิวเตอร์ 
 คณะกรรมกำรบริหำรยทุธศำสตร์ไอซี

ทีและกำรศกึษำไซเบอร์ 

            

4. ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบตัิรำชกำรส ำนกั
คอมพิวเตอร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2556 

            

5. ติดตำมผลด ำเนินงำนและปรับปรุง
แผนปฏิบตัิรำชกำรส ำนกัคอมพิวเตอร์
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556  เป็นรำย
ไตรมำส และผำ่นท่ีประชมุคณะกรรมกำร
ส ำคญัตำ่งๆ ดงันี ้
 บคุลำกรส ำนกัคอมพิวเตอร์ 
 คณะกรรมกำรบริหำรและตดิตำมงำน

ส ำนกัคอมพิวเตอร์ 
 คณะกรรมกำรประจ ำส ำนกั

คอมพิวเตอร์ 
 คณะกรรมกำรบริหำรยทุธศำสตร์ไอซี

ทีและกำรศกึษำไซเบอร์ 

  
   

   
   

 

6. จดัท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบตัิรำชกำรส ำนกัคอมพิวเตอร์
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 และผำ่นที่
ประชมุคณะกรรมกำรส ำคญัตำ่งๆ 

           
 

 

ภาคผนวก 4 : แผนการด าเนินงาน 



 
11 

 

ภาคผนวก 5 : รายละเอียดผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการฯ ไตรมาส 4 

 



ผลดาํเนนิงาน
จํานวน

โครงการยอ่ย/
กจิกรรม

รอ้ยละ

1 โครงการในปีงบประมาณ 2556 67
1.1 โครงการยอ่ย/กจิกรรมทีเ่สนอ 48 71.64

 - โครงการตามแผน 45
 - โครงการเพิม่เตมิ ไตรมาส 2  (โครงการ 65) 1
 - โครงการเพิม่เตมิ ไตรมาส 3  (โครงการ 66-67) 2

1.2 โครงการประจํา 19 28.36

2 ผลการดาํเนนิงาน รอ้ยละ
ความสําเร็จ

คะแนน
เต็ม (5)

2.1 เสร็จสิน้ 45 67.16
2.2 ดําเนนิการแลว้ตามแผน 0 0.00
2.3 เร็วกวา่แผน 0 0.00
2.4 ลา่ชา้ 0 0.00
2.5 รอเริม่โครงการ 0 0.00
2.6 ยกเลกิ 6 8.96
2.7 ชะลอไปในปีถัดไป 4 5.97
2.8 ลา่ชา้และขยายเวลาใหเ้สร็จในปีน้ี 0 0.00
2.9 ลา่ชา้และขยายเวลาตอ่เน่ืองปีถัดไป 12 17.91

รวม 67 100.00 100.00

ผลดําเนนิงานตามแผนปฏบิัตริาชการสํานักคอมพวิเตอรเ์พือ่สนับสนุนภารกจิของมหาวทิยาลัย  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  (ไตรมาส 4 : กรกฎาคม - กนัยายน 2556)

3.36

32.84

67.16

48, 42%

45, 39%

1, 1%

2, 2%

19, 16%
จํานวนโครงการตามแผนปฏบิตัริาชการสํานกัคอมพวิเตอร์

 ปีงบประมาณ 2556

โครงการยอ่ย/กิจกรรมท่ีเสนอ

0
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20

30

40

50 45

0 0 0 0
6 4

0

12

0

10

20

30

40

50

60

1

51

0

9

0
3 0 0 0

จํานวน

โครงการ

ตารางเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงาน ตามไตรมาส

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หนา้ 1

สํานักคอมพวิเตอร์



1 ตามเป้าหมาย 1 4 2 24
2 สงูกวา่เป้าหมาย 0 2 3 4
3 ตํากวา่เป้าหมาย 0 0 0 0
4 ไมป่ระเมนิ 0 0 0 5
5 - 0 0 0 0

รวมทัง้สิน้  45 โครงการ 1 6 5 33

14 จัดพืน้ทีบ่รกิาร ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารยส์าโรช บัวศรี ดเิรก
พัชรนิทร์

เน่ืองจากยังอยูร่ะหวา่ง
การตรวจรับการปรับปรงุ
สํานักงานใหม ่ณ อาคาร
ดังกลา่ว

ไตรมาส 2

16 จัดทําผังครภุัณฑค์อมพวิเตอรเ์พือ่อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี สันติ
นคร
ไพโรจน์

เน่ืองจากยังอยูร่ะหวา่ง
การตรวจรับการปรับปรงุ
สํานักงานใหม ่ณ อาคาร
ดังกลา่ว

ไตรมาส 2

42 โครงการบรกิารวชิาการสําหรับบคุคลภายนอก สมบญุ
มหัทธวัฒน์

เน่ืองจากเตรยีมหลักสตูร
ใหมไ่มถั่ดในปีงบประมาณน้ี

ไตรมาส 3

43 โครงสรา้งสํานักคอมพวิเตอร ์ฉบับใหม่ พัชรนิทร์
หน.ฝ่าย
กรัณฑรั์ตน์

อยูร่ะหวา่งการศกึษาการ
ปรับโครงสรา้งสํานัก
คอมพวิเตอร์

ไตรมาส 4

9 บรกิารพสิจูนส์ทิธิร์ะบบเครอืขา่ยไรส้าย (WiSE) ผา่น MAC Address มหัทธวัฒน์
นคร
ญาดา

เน่ืองจากจํานวน License 
ไมพ่อตอ่การใชง้านทัง้หมด

ไตรมาส 2

15 ขยายพืน้ทีใ่หบ้รกิารคอมพวิเตอร์ ณ สํานักคอมพวิเตอร์ อาคารเรยีนรวม ดเิรก เน่ืองจากเปิดประมลได ้ ไตรมาส 2

เหตผุล

โครงการยอ่ย/กจิกรรมทีเ่สนอ

โครงการยอ่ย/กจิกรรมทีเ่สนอ

เหตผุล

โครงการยอ่ย/กจิกรรม (ยกเลกิ)
ผูรั้บผดิชอบ
โครงการยอ่ย

โครงการยอ่ย/กจิกรรม (ชะลอไปในปีถัดไป)
ผูรั้บผดิชอบ
โครงการยอ่ย

ยกเลกิ
ไตรมาส

ยกเลกิ
ไตมาส

ไตรมาส 4ระดับความสําเร็จ      โครงการยอ่ย/กจิกรรม (เสร็จสิน้) --> ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

หนา้ 2

15 ขยายพนทใหบรการคอมพวเตอร ณ สานกคอมพวเตอร อาคารเรยนรวม
 องครักษ์

ดเรก
ธนรรณพ

เนองจากเปดประมลูได
ราคาทีส่งูกวา่งบประมาณ
ทีไ่ดรั้บ จงึจําเป็นตอ้งปรับ
แบบและราคากลางใหม ่
ซึง่ระยะเวลาในการ
ดําเนนิงานไมท่ันกับการ
ใชง้บประมาณของปี 2554
  จงึไดค้นืงบประมาณ
มหาวทิยาลัย

ไตรมาส 2

24 โครงการจัดการความรูด้า้นระบบสารสนเทศของมหาวทิยาลัย Phase 2 วลิาวัลย์
นคร
ศริศิศเิกษม
พรทพิย์
และทมี

ไมไ่ดเ้สนอโครงการ ไตรมาส 4

32 จัดทําแนวทางการนําเสนอระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร สมบญุ
วลิาวัลย์
พรทพิย ์
สวุมิล 
สทุสิา

เน่ืองจากบคุลากรแตล่ะ
คนมภีาระงานมาก และยัง
ไมส่ามารรับบคุลากรใหม่
มาทํางานได ้

ไตรมาส 2

33 โครงการจัดหาระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารใหม่ สมบญุ
วลิาวัลย์
มหัทธวัฒน์
พรทพิย์
สวุมิล
สทุสิา
มณฑลี

เน่ืองจากบคุลากรแตล่ะ
คนมภีาระงานมาก และยัง
ไมส่ามารรับบคุลากรใหม่
มาทํางานได ้

ไตรมาส 3

38 ICT Competency Curriculum ภาณุวัฒน์
วัชรพงศ์
ชยัวัฒน์
ศริศิศเิกษม

เนืองจากไดโ้อนโครงการ
ไปทีสํ่านักนวัตกรรมการ
เรยีนรู ้

ไตรมาส 2

หนา้ 2

สํานักคอมพวิเตอร์



3 ปรับปรงุหอ้งคอมพวิเตอรก์ลาง (Data Center) ทีอ่าคารนวัตกรรม 
ศ.ดร.สาโรช บัวศรี

มหัทธวัฒน์
นคร
พงษ์ภมูพัินธ

เน่ืองจากแบบและ
คณุสมบัตเิฉพาะ (TOR) 
ยังไมเ่รยีบรอ้ยและขัน้ตอน
ในการจัดจา้งมรีะยะเวลา 
คาดวา่ไมท่ันใน
ปีงบประมาณ 2556

8 การปรับปรงุเครอืขา่ยสายไฟเบอรอ์อพตคิภายในมศว องรักษ์ มหัทธวัฒน์
นคร
เฉลมิพล

อยูใ่นระหวา่งการจัดทํา
ราคากลาง

12 จัดเก็บคา่ตดิตัง้อปุกรณ์เครอืขา่ย (Config) ธันยธร
ญาดา

เน่ืองจากคอนฟิกของ
เครือ่งเซฟิเวอรม์ี
หลากหลายชนดิ

19 สง่เสรมิการใชง้านDotNetNuke New Version สวุมิล
ปวรศิร

เน่ืองจากบคุลากรทีด่แูล
รับผดิชอบงานตดิภาระกจิ
อืน่แทรกทําใหดํ้าเนนิการ
ไดล้าชา้

20 Migrate Web Hosting Server สวุมิล
ปวรศิร

เน่ืองจากบคุลากรทีด่แูล
รับผดิชอบงานตดิภาระกจิ
อืน่แทรกทําใหดํ้าเนนิการ
ไดล้าชา้

25 ระบบ SWU-SAP Monitoring System สวุมิล
ภัทรชยั
ศริศิศเิกษม

บคุลากรใหม ่จงึตอ้งใช ้
เวลาในการศกึษาและ
พัฒนาระบบใหม่

โครงการยอ่ย/กจิกรรมทีเ่สนอ

โครงการยอ่ย/กจิกรรม (ลา่ชา้และขยายเวลาตอ่เน่ืองปีถัดไป)
ผูรั้บผดิชอบ
โครงการยอ่ย

เหตผุล

หนา้ 3หนา้ 3

สํานักคอมพวิเตอร์



แผนปฏบิตัริาชการสํานกัคอมพวิเตอรเ์พือ่สนบัสนุนภารกจิของมหาวทิยาลยั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  (ไตรมาส 4)

1 แนวปฏบิัตทิีด่ดีา้น
ไอซทีี

1 จัดทํามาตรฐานความมั่นคง
ปลอดภัยดา้นสารสนเทศ มศว

เพือ่ใหร้ะบบสารสนเทศ
ของมหาวทิยาลัยเป็นไป
ตามมาตรฐานสากล

จํานวนแนวปฏบิัตทิีผ่า่น
ความเห็นชอบใหน้ํามา
ประกาศใช ้

4 ฉบับ 2 ปี ต.ค.55-ก.ย.57 คณะกรรมการ 
ISM

สํานัก
คอมพวิเตอร์

RAP 29 1,3 5 จํานวนแนว
ปฏบิัตทิีผ่า่นความ
เห็นชอบใหน้ํามา
ประกาศใช ้
จํานวน 29 แนว
ปฏบิัติ

สงูกวา่เป้าหมาย ดําเนนิการเรยีบรอ้ยแลว้ โดยมี
นโยบายการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ มศว และ
แนวปฏบิัตกิารรักษาความ
มั่นคงปลอดภัย นอกจากนัน้ยัง
ไดม้กีารจัดสง่ขอ้มลูไปยัง

ICT ป็ ี่ ี ้

100 เสร็จสิน้ ไตรมาส 3

ผลสําเร็จ ระดับ
ความสําเร็จ

มศว 
15 ปี

สํานัก
คอมฯ

ICT 
Master 

Plan

ผูร้ับ
ผดิชอบ

โครงการยอ่ย

ผลดําเนนิงานไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.2556)

ผลดําเนนิงาน (แบบยอ่)

ผล
ดําเนนิงาน
ภาพรวม (%) 
(ต.ค.55-ก.ย.

56)

สภานภาพ
การดําเนนิงาน

เหตผุลทีโ่ครงการ
ไมส่ามารถดําเนนิการ
ไดต้ามเป้าหมาย 

(แบบยอ่)

แผนยทุธศาสตร์

เริม่ตน้-สิน้สดุ
โครงการ

เป้าหมาย
ระยะ
เวลา

 
วตัถปุระสงค์ ที่

KPI
กลุม่โครงการ โครงการยอ่ย/กจิกรรม

 โครงการยอ่ย/กจิกรรมทีเ่สนอ

แผนปฏบิตังิาน

ฝ่าย
เจา้ของ
โครงการ

ผลสําเร็จเปรยีบกบัเป้าหมาย 
(เมือ่เสร็จโครงการ)

กระทรวง ICT เป็นทเีรยีบรอ้ย
แลว้

2 จัดทํามาตรฐานการใหบ้รกิาร
ระบบไอท ีมศว องครักษ์

เพือ่ใหก้ารใหบ้รกิาร
เครอืขา่ยคอมพวิเตอร์
ประจําหน่วยงาน มศว 
องครักษ์ มปีระสทิธภิาพ
และพรอ้มใชง้าน

จํานวนมาตรฐานของ
อปุกรณ์

5 อปุกรณ์ 1 ปี ต.ค.55-ก.ย.56 คณะกรรมการ
พัฒนางาน
บรกิารไอที

องครักษ์ RAP 29 1,3 1,2,4,5,6 จํานวนมาตรฐาน
ของอปุกรณ์ 5 
อปุกรณ์ ไดแ้ก ่
ไดแ้ก ่Server, 
Core switch, 
Distribution 
switch, Access 
Point และ ตู ้Rack

ตามเป้าหมาย ไดจ้ัดทําเอกสารมาตรฐานของ
อปุกรณ์เครอืขา่ย 5 อปุกรณ์ 
ไดแ้ก ่ไดแ้ก ่Server, Core 
switch, Distribution switch,
 Access Point และ ตู ้Rack

100 เสร็จสิน้ ไตรมาส 4

   2 เพิม่ประสทิธภิาพ
ระบบคอมพวิเตอร์
และเครอืขา่ย

3 ปรับปรงุหอ้งคอมพวิเตอรก์ลาง 
(Data Center) ทีอ่าคาร
นวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี

เพือ่รองรับการขยายตัว
ของระบบคอมพวิเตอร์
และเครอืขา่ยทีเ่พิม่ขึน้

การตดิตัง้หอ้ง Data 
Center สมบรูณ์

1 หอ้ง 1 ปี ต.ค.55-ม.ีค.56 มหัทธวัฒน์
นคร
พงษ์ภมูพิันธ

ฝ่ายระบบ
คอมพวิเตอร์
และเครอืขา่ย

RAP 28 1 4,5 - ประชมุคณะกรรมการกําหนด 
TOR ครัง้ที ่1

80 ลา่ชา้และขยาย
เวลาตอ่เนื่องปี
ถัดไป

เนื่องจากแบบและ
คณุสมบัตเิฉพาะ 
(TOR) ยังไมเ่รยีบรอ้ย
และขัน้ตอนในการจัด
จา้งมรีะยะเวลา คาดจางมระยะเวลา คาด
วา่ไมท่ันใน
ปีงบประมาณ 2556

4 บรกิารระบบโทรศัพท ์VoIP ผา่น
 SIP Phone

ขยายบรกิารระบบ
โทรศัพท ์VoIP ผา่น SIP
 Phone ใหก้ับหน่วยงาน
บรกิารของมหาวทิยาลัย

ตดิตัง้หัวเครือ่ง SIP 
Phone ใหส้ามารถใช ้
งานไดส้มบรุณ์

 3 
หน่วยงาน

1 ปี ต.ค.55-ก.ย.56 เฉลมิพล
ธันยธร
ญาดา

ฝ่ายระบบ
คอมพวิเตอร์
และเครอืขา่ย

RAP 28 3 4,7 ตดิตัง้หัวเครือ่ง 
SIP Phone ให ้
สามารถใชง้านได ้
สมบรุณ์ 44 
หน่วยงาน

สงูกวา่เป้าหมาย ดําเนนิการตดิตัง้ใหก้ับ
หน่วยงานตามแบบสํารวจ
ความตอ้งการ

100 เสร็จสิน้ ไตรมาส 3

5 ตดิตัง้ระบบเครอืขา่ยไรส้าย 
(WiSE) มศว องครักษ์ 
(Wireless Controller และ 
Access Point)

เพือ่เพิม่พืน้ทีใ่หบ้รกิาร
เครอืขา่ยไรส้าย WiSE

การดําเนนิการตดิตัง้
สมบรูณ์

 170 AP 1 ปี ต.ค.55-ก.ย.56 นคร
ญาดา
เฉลมิพล

ฝ่ายระบบ
คอมพวิเตอร์
และเครอืขา่ย

RAP 28 4 4,8 มกีารดําเนนิการ
ตดิตัง้สมบรูณ์ 
จํานวน 173 AP

สงูกวา่เป้าหมาย ดําเนนิการตดิตัง้เสร็จสิน้ และ
ใชง้านไดอ้ยา่งสมบรูณ์

100 เสร็จสิน้ ไตรมาส 2

6 ตดิตัง้ระบบเครอืขา่ยไรส้าย 
(WiSE) มศว ประสานมติร 
(Access Point)

เพือ่เพิม่พืน้ทีใ่หบ้รกิาร
เครอืขา่ยไรส้าย WiSE

การดําเนนิการตดิตัง้
สมบรูณ์

 10 AP 1 ปี ต.ค.55-ก.ย.56 นคร
ญาดา
เฉลมิพล

ฝ่ายระบบ
คอมพวิเตอร์
และเครอืขา่ย

RAP 28 4 4,9 มกีารดําเนนิการ
ตดิตัง้สมบรูณ์ 
จํานวน 30 AP

สงูกวา่เป้าหมาย ดําเนนิการตดิตัง้เสร็จสิน้ และ
ใชง้านไดอ้ยา่งสมบรูณ์

100 เสร็จสิน้ ไตรมาส 2

7 ปรับเปลีย่นอปกรณ์ระบบ ปรับเปลีย่นอปกรณ์ การดําเนนิการตดิตัง้ 1 พืน่ที่ 1 ปี ต.ค.55-ก.ย.56 มหัทธวัฒน์ ฝ่ายระบบ RAP 28 4 4,10 การดําเนนิการ ตามเป้าหมาย ดําเนนิการตดิตัง้เสร็จสิน้ และ 100 เสร็จสิน้ ไตรมาส 47 ปรบเปลยนอปุกรณระบบ
เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ภายใน 
มศว องครักษ์

ปรบเปลยนอปุกรณ
สวติซท์ีม่อีายกุารใชง้าน
มานานและเสือ่ม
ประสทิธภิาพลง

การดาเนนการตดตง
สมบรูณ์

 1 พนท 
(location)

1 ป ต.ค.55 ก.ย.56 มหทธวฒน
นคร
เฉลมิพล

คอมพวิเตอร์
และเครอืขา่ย

, การดาเนนการ
ตดิตัง้สมบรูณ์ 1 
พืน้ที ่ไดแ้ก ่มศว 
องครักษ์

ตามเปาหมาย ดาเนนการตดตงเสรจสน และ
ใชง้านไดอ้ยา่งสมบรูณ์

100 เสรจสน ไตรมาส 4

8 การปรับปรงุเครอืขา่ยสายไฟ
เบอรอ์อพตคิภายในมศว องรักษ์

เพือ่ใหร้ะบบเครอืขา่ย
สายไฟเบอรอ์อพตคิ
ภายในอาคารทีเ่กดิขึน้
ใหมแ่ละอาคารทีม่ี
ปัญหาสามารถใชง้าน
เครอืขา่ยบัวศรไีดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ

การดําเนนิการตดิตัง้
สมบรูณ์

 1 พืน่ที ่
(location)

1 ปี ต.ค.55-ก.ย.56 มหัทธวัฒน์
นคร
เฉลมิพล

ฝ่ายระบบ
คอมพวิเตอร์
และเครอืขา่ย

RAP 28 4 4,11 - อยูใ่นระหวา่งการจัดทําราคา
กลาง

30 ลา่ชา้และขยาย
เวลาตอ่เนื่องปี
ถัดไป

อยูใ่นระหวา่งการ
จัดทําราคากลาง

3 พัฒนาระบบบรหิาร
การจัดการไอซทีทีีด่ี

9 บรกิารพสิจูนส์ทิธิร์ะบบเครอืขา่ย
ไรส้าย (WiSE) ผา่น MAC 
Address

เพือ่เปิดบรกิารการ
ลงทะเบยีน MAC 
Address อปุกรณ์ Mobile
 device

การดําเนนิการตดิตัง้
สมบรูณ์

 1 ระบบ 1 ปี ต.ค.55-ก.ย.56 มหัทธวัฒน์
นคร
ญาดา

ฝ่ายระบบ
คอมพวิเตอร์
และเครอืขา่ย

RAP 28 4 4,12 - ยกเลกิ เนื่องจากจํานวน 
License ไมพ่อตอ่การ
ใชง้านทัง้หมด

10 ปรับปรงุระบบปฏบิัตกิาร Cloud 
computing เป็นเวอรช์ัน่ 2012

ปรับปรงุและเพิม่คณุภาพ
การบรกิาร
ระบบ Cloud computing

การดําเนนิการตดิตัง้
สมบรูณ์

 1 ระบบ 1 ปี ต.ค.55-ก.ย.56 พงษ์ภมูพิันธ์
ญาดา

ฝ่ายระบบ
คอมพวิเตอร์
และเครอืขา่ย

RAP 28 4 4,13 การดําเนนิการ
ตดิตัง้สมบรูณ์ 
จํานวน 1 ระบบ

ตามเป้าหมาย ตดิตัง้ระบบปฏบิัตกิาร Cloud 
computing เป็นเวอรช์ัน่ 2012
 เรยีบรอ้ย

100 เสร็จสิน้ ไตรมาส 2

หนา้ 4

สํานักคอมพวิเตอร์



แผนปฏบิตัริาชการสํานกัคอมพวิเตอรเ์พือ่สนบัสนุนภารกจิของมหาวทิยาลยั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  (ไตรมาส 4)

ผลสําเร็จ ระดับ
ความสําเร็จ

มศว 
15 ปี

สํานัก
คอมฯ

ICT 
Master 

Plan

ผูร้ับ
ผดิชอบ

โครงการยอ่ย

ผลดําเนนิงานไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.2556)

ผลดําเนนิงาน (แบบยอ่)

ผล
ดําเนนิงาน
ภาพรวม (%) 
(ต.ค.55-ก.ย.

56)

สภานภาพ
การดําเนนิงาน

เหตผุลทีโ่ครงการ
ไมส่ามารถดําเนนิการ
ไดต้ามเป้าหมาย 

(แบบยอ่)

แผนยทุธศาสตร์

เริม่ตน้-สิน้สดุ
โครงการ

เป้าหมาย
ระยะ
เวลา

 
วตัถปุระสงค์ ที่

KPI
กลุม่โครงการ โครงการยอ่ย/กจิกรรม

แผนปฏบิตังิาน

ฝ่าย
เจา้ของ
โครงการ

ผลสําเร็จเปรยีบกบัเป้าหมาย 
(เมือ่เสร็จโครงการ)

11 จัดทําแผนผังเครอืขา่ยไฟเบอร์
ออพตกิ

เพือ่มขีอ้มลูเสน้ทางการ
ตดิตัง้สายไฟเบอรอ์อพติ
กของมหาวทิยาลัย

จํานวนแผนผังเครอืขา่ย
สายไฟเบอรอ์อพตกิ

 1 พืน่ที ่
(location)

1 ปี ต.ค.55-ก.ย.56 เฉลมิพล
ธันยธร
ญาดา

ฝ่ายระบบ
คอมพวิเตอร์
และเครอืขา่ย

RAP 28 4 4,14 จํานวนแผนผัง
เครอืขา่ยสายไฟ
เบอรอ์อพตกิ 2 
พืน้ที ่ไดแ้ก ่มศว
 ประสานมติรและ
องครักษ์

สงูกวา่เป้าหมาย ตรวจสอบความถกูตอ้งแผนผัง
เครอืขา่ยไฟเบอรอ์อพตกิ 
เรยีบรอ้ย

100 เสร็จสิน้ ไตรมาส 4

12 จัดเก็บคา่ตดิตัง้อปุกรณ์เครอืขา่ย
 (Config)

จัดเก็บคา่ตดิตัง้อปุกรณ์
เครอืขา่ยทัง้ประสานมติร

การดําเนนิการตดิตัง้
สมบรูณ์

 10 
อปุกรณ์

6 
เดอืน

ต.ค.55-ม.ีค.56 ธันยธร
ญาดา

ฝ่ายระบบ
คอมพวิเตอร์

RAP 28 4 4,15 - ตดิตัง้เซฟิเวอรแ์ละทดสอบสคิ
ปการจัดเก็บ

70 ลา่ชา้และขยาย
เวลาตอ่เนื่องปี

เนื่องจากคอนฟิกของ
เครือ่งเซฟิเวอรม์ี( g)

และองครักษ์
ู ุ ญ

และเครอืขา่ย ถัดไป หลากหลายชนดิ

4 พัฒนาประสทิธภิาพ
ของการบรกิารไอที
เพือ่นสิติและบคุลากร

13 จัดทํา Fan Page สํานัก
คอมพวิเตอร์

เพือ่ประชาสัมพันธ์
บรกิารสํานักคอมพวิเตอร์
และ
ตอบปัญหาผูใ้ชบ้รกิาร

การดําเนนิการตดิตัง้
สมบรูณ์

 1 FP 6 
เดอืน

ต.ค.55-ม.ีค.56 นคร 
ธันยธร
ไพโรจน์
ธณรรนพ
ปวรศิ

ฝ่ายระบบ
คอมพวิเตอร์
และเครอืขา่ย

RAP 17 
RAP 28

4 4,16 ตดิตัง้ Fan Page
 สํานัก
คอมพวิเตอร ์บน 
Facebook 
เรยีบรอ้ย

ตามเป้าหมาย ดําเนนิการตดิตัง้ Fan Page 
บน Facebook เรยีบรอ้ยและ
ใชง้านไดอ้ยา่งสมบรูณ์ 
(https://www.facebook.com
/SWUComputerCenter)  
เมือ่วันที ่29 ธันวาคม 2555

100 เสร็จสิน้ ไตรมาส 1

14 จัดพืน้ทีบ่รกิาร ณ อาคาร
นวัตกรรม ศาสตราจารยส์าโรช 
บัวศรี

เพือ่ใหบ้รกิารแก่
หน่วยงาน นสิติ 
คณาจารย ์บคุลากร
และประชาชน

สามารถเปิดบรกิารไดใ้น
ปีการศกึษา 2555

4 ชัน้ 3 ปี ต.ค.53-ก.ย.56 ดเิรก
พัชรนิทร์

ฝ่าย
ปฏบิัตกิาร
และบรกิาร

SAP 1
RAP 28

3,4 1,4,5 - บรษิัทผูร้ับจา้ง กําลัง
ดําเนนิการเขา้ปรับปรงุ โดย
เริม่ทําสัญญาตัง้แตว่ันนี่ 18 
กมุภาพันธ ์2556

20 ชะลอไปในปี
ถัดไป

เนื่องจากยังอยู่
ระหวา่งการตรวจรับ
การปรับปรงุสํานักงาน
ใหม ่ณ อาคารดังกลา่ว

15 ขยายพืน้ทีใ่หบ้รกิารคอมพวิเตอร์
 ณ สํานักคอมพวิเตอร ์อาคาร
เรยีนรวม องครักษ์

เพือ่ใหบ้รกิารแกน่สิติ 
คณาจารย ์และบคุลากร

การดําเนนิการตดิตัง้
สมบรูณ์

1 หอ้ง 3 ปี ต.ค.53-ก.ย.56 ดเิรก
ธนรรณพ

องครักษ์ SAP 1
RAP 28

3,4 1,4,5 - ยกเลกิ เนื่องจากเปิดประมลู
ไดร้าคาทีส่งูกวา่
งบประมาณทีไ่ดร้ับ จงึ
จําเป็นตอ้งปรับแบบจาเปนตองปรบแบบ
และราคากลางใหม ่
ซึง่ระยะเวลาในการ
ดําเนนิงานไมท่ันกับ
การใชง้บประมาณ
ของปี 2554  จงึไดค้นื
งบประมาณ
มหาวทิยาลัย

16 จัดทําผังครภุัณฑค์อมพวิเตอร์
เพือ่อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.
สาโรช บัวศรี

เพือ่เตรยีมใหบ้รกิารแก่
หน่วยงาน นสิติ 
คณาจารย ์บคุลากรและ
ประชาชน

จํานวนผังครภุัณฑ์
คอมพวิเตอรป์ระจําหอ้ง

10 หอ้ง 1 ปี ต.ค.55-ก.ย.56 สันติ
นคร
ไพโรจน์

ฝ่าย
ปฏบิัตกิาร
และบรกิาร

RAP 28 3,4 1,4,5 - อยูใ่นระหวา่งการดําเนนิการ
สํารวจครภุัณฑท์ีม่อียู่

20 ชะลอไปในปี
ถัดไป

เนื่องจากยังอยู่
ระหวา่งการตรวจรับ
การปรับปรงุสํานักงาน
ใหม ่ณ อาคารดังกลา่ว

5 ระบบคลังขอ้มลู
มหาวทิยาลัย 
SUPREMEPlus

17 ศกึษาและพัฒนาระบบคลังขอ้มลู เพือ่ศกึษาหาแนว
ทางการประยกุต์
เครือ่งมอืตา่งๆ มาใช ้
ในการพัฒนาคลังขอ้มลู
มหาวทิยาลัยใหม้ี
ประสทิธภิาพ

รายงานการศกึษาและ
พัฒนาระบบคลังขอ้มลู

1 ฉบับ 1 ปี ต.ค.55-ก.ย.56 สมบญุ
วลิาวัลย์
สทุสิา
สวุมิล
วันทนา

ศนูย ์UOC RAP 28 2 1,4,5 รายงาน
การศกึษาและ
พัฒนาระบบ
คลังขอ้มลู 1 ฉบับ

ตามเป้าหมาย ไดจ้ัดทํารายงานผลการศกึษา
และพัฒนาระบบคลังขอ้มลู
เรยีบรอ้ยแลว้

100 เสร็จสิน้ ไตรมาส 2

ประสทธภาพ

18 สง่เสรมิการใชร้ะบบคลังขอ้มลู
มหาวทิยาลัย

เพือ่ใหเ้กดิการนํา
สารสนเทศจากระบบ
คลังขอ้มลูไปใชอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ

จํานวนสารสนเทศที่
ไดร้ับการตดิตัง้ใชง้าน

11 รายงาน 3 ปี ต.ค.54-ก.ย.57 สมบญุ
วลิาวัลย์
สทุสิา
สวุมิล
วันทนา

ศนูย ์UOC RAP 28 2 1,4,5 จํานวน
สารสนเทศที่
ไดร้ับการตดิตัง้ใช ้
งาน มมีากกวา่ 11
 รายงาน

สงูกวา่เป้าหมาย 1. มปีรับปรงุขอ้มลูรับสมัคร
นสิติใหส้อดคลอ้งกับขอ้มลูที่
ใชใ้นรายงานทีน่ําไปใช ้โดย
ตรวจสอบรายละเอยีดเพิม่เตมิ
 และเพิม่รายงานขอ้มลูตาม
ผูใ้ชง้านในแตล่ะเดอืนทีม่กีาร
ดงึขอ้มลูไปแสดงคลังขอ้มลู ดู
ไดท้ี ่infoservice.swu.ac.th 
2. ปรับปรงุคลังขอ้มลู โดย
เพิม่ขอ้มลูระบบสํารวจเครือ่ง
คอมพวิเตอร ์ตัง้แตเ่ดอืน
สงิหาคม ปี2556
3. นําขอ้มลูไปใชใ้นการตอบ
งานประกันคณุภาพ

100 เสร็จสิน้ ไตรมาส 4

หนา้ 5

สํานักคอมพวิเตอร์



แผนปฏบิตัริาชการสํานกัคอมพวิเตอรเ์พือ่สนบัสนุนภารกจิของมหาวทิยาลยั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  (ไตรมาส 4)

ผลสําเร็จ ระดับ
ความสําเร็จ

มศว 
15 ปี

สํานัก
คอมฯ

ICT 
Master 

Plan

ผูร้ับ
ผดิชอบ

โครงการยอ่ย

ผลดําเนนิงานไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.2556)

ผลดําเนนิงาน (แบบยอ่)

ผล
ดําเนนิงาน
ภาพรวม (%) 
(ต.ค.55-ก.ย.

56)

สภานภาพ
การดําเนนิงาน

เหตผุลทีโ่ครงการ
ไมส่ามารถดําเนนิการ
ไดต้ามเป้าหมาย 

(แบบยอ่)

แผนยทุธศาสตร์

เริม่ตน้-สิน้สดุ
โครงการ

เป้าหมาย
ระยะ
เวลา

 
วตัถปุระสงค์ ที่

KPI
กลุม่โครงการ โครงการยอ่ย/กจิกรรม

แผนปฏบิตังิาน

ฝ่าย
เจา้ของ
โครงการ

ผลสําเร็จเปรยีบกบัเป้าหมาย 
(เมือ่เสร็จโครงการ)

6 เว็บไซต ์มศว 19 สง่เสรมิการใชง้านDotNetNuke
 New Version

เพือ่สง่เสรมิใหห้น่วยงาน
พัฒนาเว็บไซตข์อง
หน่วยงานดว้ยโปรแกรม 
DotNetNuke

จํานวนหน่วยงานทีใ่ช ้
DotNetNuke เพิม่ขึน้

2 
หน่วยงาน

1 ปี ต.ค.55-ก.ย.56 สวุมิล
ปวรศิร

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ

RAP 17 4 1,4,5 - - ตดิตัง้และทดสอบระบบบน
เครือ่งแมข่า่ยเรยีบรอ้ย
- อยูร่ะหวา่งดําเนนิการยา้ย
เว็บไซตจ์าก Web Hosting 
เดมิ มายังเครือ่งใหม่

80 ลา่ชา้และขยาย
เวลาตอ่เนื่องปี
ถัดไป

เนื่องจากบคุลากรที่
ดแูลรับผดิชอบงานตดิ
ภาระกจิอืน่แทรกทํา
ใหด้ําเนนิการไดล้าชา้

 20 Migrate Web Hosting Server เพือ่เพิม่เสถยีรภาพ
ของระบบ

ความสําเร็จของโครงการ 1 ระบบ 1 ปี ต.ค.55-ก.ย.56 สวุมิล
ปวรศิร

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ

RAP 17 2 1,4,5 - ตดิตัง้และทดสอบระบบบน
เครือ่งแมข่า่ยใหบ้รกิาร แตย่ัง

60 ลา่ชา้และขยาย
เวลาตอ่เนื่องปี

เนื่องจากบคุลากรที่
ดแูลรับผดิชอบงานตดิ

่ไมไ่ดท้ําการยา้ยเว็บไซต์
หน่วยงานจาก Web Hosting 
เดมิ มายังเครือ่งใหม่

ถัดไป ภาระกจิอืน่แทรกทํา
ใหด้ําเนนิการไดล้าชา้

21 การประชาสัมพันธข์อ้มลู
มหาวทิยาลัยผา่น Mobile 
Device

เพือ่นําเสนอขอ้มลู
ของมหาวทิยาลัย
บนอปุกรณ์ Mobile บน
ระบบปฏบิัตกิารตา่งๆ

จํานวน Application ที ่
Run บนระบบปฏบิัติ

1 ระบบ
ปฏบิัตกิาร

1 ปี ต.ค.55-ก.ย.56 สวุมิล
ปวรศิ

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ

RAP 17 2 1,2,4,5 จํานวน 
Application ที ่
Run บนระบบ
ปฏบิัต ิ จํานวน 1 
ระบบปฏบิัตกิาร 
ไดแ้ก ่Android

ตามเป้าหมาย ได ้Application on Mobile 
เพือ่การประชาสัมพันธข์อ้มลู
มหาวทิยาลัยบน
ระบบปฏบิัตกิาร Android

100 เสร็จสิน้ ไตรมาส 4

7 โครงการจัดการ
ความรูด้า้นระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สือ่สาร (ICT)

22 การจัดกจิกรรมพัฒนาบคุลากร
ใหม้คีวามรูแ้ละแบง่ปันความรู ้
รว่มกัน ดา้นระบบคอมพวิเตอร์
และเครอืขา่ย

1. นําแผนยทุธฯ 15 ปี 
ของมหาวทิยาลัยมา
ปฏบิัตใิหเ้กดิผลอยา่ง
เป็นรปูธรรม
2. รวบรวมองคค์วามรู ้
ระบบคอมพวิเตอรแ์ละ
เครอืขา่ย

่

1. เอกสารทีเ่ป็นองค์
ความรูข้องระบบ
คอมพวิเตอรแ์ละเครอืขา่ย
2. จํานวนนักวชิาการ
คอมพวิเตอรข์องสํานัก
คอมพวิเตอรท์ีไ่ดร้ับการ
พัฒนา

จํานวน 5 
เรือ่ง

ไมน่อ้ย
กวา่รอ้ยละ
 90

2 ปี ต.ค.55-ก.ย.57 มหัทธวัฒน์
นคร
พงษ์ภมูพิันธ์
ประกจิ
เฉลมิพล
ธันยธร
ญาดา

ฝ่ายระบบ
คอมพวิเตอร์
และเครอืขา่ย

RAP 29
SAP 32

2,5 1,2 1. เอกสารทีเ่ป็น
องคค์วามรูข้อง
ระบบ
คอมพวิเตอรแ์ละ
เครอืขา่ย จํานวน 
5 เรือ่ง ภายใต ้
โครงการไอที

ตามเป้าหมาย 1. จัดทําเอกสารทีเ่ป็นองค์
ความรูข้องระบบคอมพวิเตอร์
และเครอืขา่ย
2. สรปุผลการดําเนนิงาน
พัฒนาบคุลากรใหม้คีวามรูแ้ละ
แบง่ปันความรูร้ว่มกันดา้น
ระบบคอมพวิเตอรแ์ละเครอืขา่ย

100 เสร็จสิน้ ไตรมาส 3

3. นําความรูท้ไีดจ้ากการ
รวบรวมองคค์วามรูไ้ปใช ้
ในการพัฒนาศักยภาพ
ของบคุลากรดา้น
คอมพวิเตอรข์องสํานัก
คอมพวิเตอร์
4. ใหเ้กดิการแลกเปลีย่น
เรยีนรู ้แบง่ปัน
ประสบการณ์ดา้นระบบ
คอมพวิเตอรแ์ละเครอืขา่ย

ทอลค์
2. จํานวน
นักวชิาการ
คอมพวิเตอรข์อง
สํานัก
คอมพวิเตอรท์ี่
ไดร้ับการพัฒนา 
รอ้ยละ 100

23 โครงการจัดการความรู ้(KM) 
สํานักคอมพวิเตอร์

เผยแพรอ่งคค์วามรูแ้ละ
แลกเปลีย่นเรยีนรูก้ับ
ชมุชนภายในและ
ภายนอกสํานัก
คอมพวิเตอร์

จํานวนบคุลากรทีน่ํา
ความรูไ้ปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 90
 ของ

ผูเ้ขา้รว่ม
โครงการ

1 ปี ต.ค.55-ก.ย.56 นคร
ญาดา
ธันยธร
ไพโรจน์
ธนรรณพ
ชยัวัฒน์

สํานัก
คอมพวิเตอร์

RAP 29 4 6 จํานวนบคุลากรที่
นําความรูไ้ปใช ้
ประโยชน ์รอ้ยละ
 90

ตามเป้าหมาย สรปุผลการดําเนนิงานโครงการ
 IT Talk : กจิกรรมการ
แบง่ปันและแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
ตามแนวปฏบิัตทิีด่ ี(Best 
practice) เกีย่วกับความรูด้า้น
ไอท ีจํานวน 7 เรือ่ง เมือ่วันที ่
18-19 ม.ีค. 56

100 เสร็จสิน้ ไตรมาส 3

่  24 โครงการจัดการความรูด้า้น
ระบบสารสนเทศของ
มหาวทิยาลัย Phase 2

1. กจิกรรมพัฒนา
บคุลากรใหม้คีวามรูแ้ละ
แบง่ปันความรูร้ว่มกัน 
เรือ่ง ระบบสารสนเทศ 
มศว
2. เผยแพรอ่งคค์วามรู ้
และแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ับ
ชมุชนภายในและ
ภายนอกสํานัก
คอมพวิเตอร์

จํานวนบคุลากรทีน่ํา
ความรูไ้ปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 90
 ของ

ผูเ้ขา้รว่ม
โครงการ

1 ปี ต.ค.55-ก.ย.56 วลิาวัลย์
นคร
ศริศิศเิกษม
พรทพิย์
และทมี

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ

RAP 29 4 1,4,5 - ยกเลกิ ไมไ่ดเ้สนอโครงการ

8 ระบบสารสนเทศและ
ระบบฐานขอ้มลู
มหาวทิยาลัย
ศรนีครนิทรวโิรฒ

25 ระบบ SWU-SAP Monitoring 
System

เพือ่เป็นเครือ่งมอืในการ
ตดิตามแผนยทุธศาสตร์
ของหน่วยงาน

จํานวนหน่วยงานทีเ่ขา้
รว่มโครงการ

3 
หน่วยงาน

2 ปี ต.ค.55-ก.ย.57 สวุมิล
ภัทรชยั
ศริศิศเิกษม

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ

SAP 20 3,4 1,4,5 - - ศกึษาการพัฒนาโปรแกรม
ใหมด่ว้ย CakePHP
- ปรับโครงสรา้งการออกแบบ
ฐานขอ้มลูเพิม่เตมิ
- ปรับการออกแบบหนา้จอของ
ระบบใหม่

30 ลา่ชา้และขยาย
เวลาตอ่เนื่องปี
ถัดไป

บคุลากรใหม ่จงึตอ้ง
ใชเ้วลาในการศกึษา
และพัฒนาระบบใหม่

หนา้ 6

สํานักคอมพวิเตอร์



แผนปฏบิตัริาชการสํานกัคอมพวิเตอรเ์พือ่สนบัสนุนภารกจิของมหาวทิยาลยั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  (ไตรมาส 4)

ผลสําเร็จ ระดับ
ความสําเร็จ

มศว 
15 ปี

สํานัก
คอมฯ

ICT 
Master 

Plan

ผูร้ับ
ผดิชอบ

โครงการยอ่ย

ผลดําเนนิงานไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.2556)

ผลดําเนนิงาน (แบบยอ่)

ผล
ดําเนนิงาน
ภาพรวม (%) 
(ต.ค.55-ก.ย.

56)

สภานภาพ
การดําเนนิงาน

เหตผุลทีโ่ครงการ
ไมส่ามารถดําเนนิการ
ไดต้ามเป้าหมาย 

(แบบยอ่)

แผนยทุธศาสตร์

เริม่ตน้-สิน้สดุ
โครงการ

เป้าหมาย
ระยะ
เวลา

 
วตัถปุระสงค์ ที่

KPI
กลุม่โครงการ โครงการยอ่ย/กจิกรรม

แผนปฏบิตังิาน

ฝ่าย
เจา้ของ
โครงการ

ผลสําเร็จเปรยีบกบัเป้าหมาย 
(เมือ่เสร็จโครงการ)

26 ระบบ ROSE ระยะที ่3 เพือ่เป็นเครือ่งมอืในการ
บรหิารและตดิตาม
โครงการวจิัย

ความพงึพอใจของผูใ้ช ้
ระบบ

รอ้ยละ 90 2 ปี ต.ค.55-ก.ย.57 สวุมิล
ภัทรชยั

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ

SAP 21 3,4 1,4,5 - - ดําเนนิการทดสอบและ
ปรับปรงุแกไ้ขระบบ
- อยูร่ะหวา่งดําเนนิการจัดทํา
คูม่อืการใชร้ะบบ

85 ลา่ชา้และขยาย
เวลาตอ่เนื่องปี
ถัดไป

27 ระบบบรหิารงานหอพัก เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
ของระบบงานให ้
ครอบคลมุความตอ้งการ
ของผใ้ช ้

ความพงึพอใจของผูใ้ช ้
ระบบ

รอ้ยละ 90 2 ปี ต.ค.55-ก.ย.57 วลิาวัลย์
พรทพิย์
วันทนา
อํานาจ

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ

RAP 28 3,4 1,4,5 ไมป่ระเมนิ 1. จัดทําคูม่อืการใชง้านระบบ
สําหรับเทอม2 สง่มอบใหแ้ก่
ผูใ้ชง้านแลว้ ดังนี้

1 1 workflow ของระบบ

100 เสร็จสิน้ ไตรมาส 4

ของผใูช อานาจ   1.1 workflow ของระบบ
จองหอพักนสิติเกา่และนสิติ
เกา่ทีไ่มเ่คยอยูห่อพักในเทอม1
  1.2 ขัน้ตอนการเตรยีมขอ้มลู
จองหอพักของเทอม2 สําหรับ
เจา้หนา้ทีห่อพักและนสิติ
 1.4 คูม่อืการยนืยันอยูห่อพัก 
ออนไลนข์องนสิติเกา่ 

2. ใหค้ําแนะนําการใชง้านแก่
ผูใ้ช ้

3. เขา้รว่ม/ดแูลการใชง้าน
ระบบจองหอพักของนสิติเกา่

4. ปรับปรงุโปรแกรมและ
พัฒนาระบบเพิม่เตมิ ตาม
ความตอ้งการของผูใ้ชง้าน

5 ร่ ่ สํ ร ึ5.อยรูะหวางสารวจความพง
พอใจของผูใ้ชร้ะบบ

28 มอดลู สง่เสรมิการมงีานทําของ
นสิติ

เพือ่สง่เสรมิการใชง้าน
ระบบเกดิประโยชนส์งูสดุ

ความพงึพอใจของผูใ้ช ้
ระบบ

รอ้ยละ 90 1 ปี ต.ค.55-ก.ย.56 พรทพิย์
อมรรัตน์

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ

RAP 28 3,4 1,4,5 ไมป่ระเมนิ - ดําเนนิการนําขอ้มลูการสมัคร
งานของนสิติจากระบบ
ภายนอก (Job Top Gun)เขา้
ระบบ job online เรยีบรอ้ยแลว้
- การปรับปรงุระบบ และจัดทํา
รายงานตา่งๆตามความ
ตอ้งการผูใ้ช ้ดําเนนิการ
เรยีบรอ้ย
- อยูร่ะหวา่งทดลองการใชง้าน
ระบบ 
- ในปีการศกึษา 2/2556 จะ
เริม่สํารวจความพงึพอใจของ
ผูใ้ชร้ะบบ

100 เสร็จสิน้ ไตรมาส 4

29 มอดลู จองหอ้ง online เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ ความพงึพอใจของผูใ้ช ้ รอ้ยละ 90 1 ปี ต.ค.55-ก.ย.56 พรทพิย์ ฝ่ายระบบ RAP 28 3,4 1,4,5 - Phase ที ่1 75 ลา่ชา้และขยาย เนื่องจากตดิภาระกจิู
ของระบบงานให ้
ครอบคลมุความตอ้งการ
ของผูใ้ช ้

ู
ระบบ อมรรัตน์ สารสนเทศ  - สํานักคอมพวิเตอรเ์ป็น

หน่วยงานนํารอ่งการใชง้าน
ระบบจองหอ้ง
 - ปรับปรงุโปรแกรมตามความ
ตอ้งการผูใ้ช ้เพิม่การนําเขา้
ขอ้มลูสําหรับการจอง และ
เงือ่นไขในการแสดงผล
 -  ออกแบบหนา้จอใหมเ่พือ่
การจัดการทีด่ยี ิง่ขึน้

เวลาตอ่เนื่องปี
ถัดไป

ในการพัฒนา
ระบบงานอืน่ทีเ่รง่ดว่น
กวา่ จงึทําใหก้าร
พัฒนาระบบจองหอ้ง
ลา่ชา้ไมเ่ป็นไปตาม
แผนทีก่ําหนดไว ้

หนา้ 7

สํานักคอมพวิเตอร์
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ความสําเร็จ
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15 ปี

สํานัก
คอมฯ
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Master 
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ผูร้ับ
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โครงการยอ่ย

ผลดําเนนิงานไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.2556)

ผลดําเนนิงาน (แบบยอ่)

ผล
ดําเนนิงาน
ภาพรวม (%) 
(ต.ค.55-ก.ย.

56)

สภานภาพ
การดําเนนิงาน

เหตผุลทีโ่ครงการ
ไมส่ามารถดําเนนิการ
ไดต้ามเป้าหมาย 

(แบบยอ่)

แผนยทุธศาสตร์

เริม่ตน้-สิน้สดุ
โครงการ

เป้าหมาย
ระยะ
เวลา

 
วตัถปุระสงค์ ที่

KPI
กลุม่โครงการ โครงการยอ่ย/กจิกรรม

แผนปฏบิตังิาน

ฝ่าย
เจา้ของ
โครงการ

ผลสําเร็จเปรยีบกบัเป้าหมาย 
(เมือ่เสร็จโครงการ)

30 ปค.004 เพือ่สง่เสรมิการใชง้าน
ระบบใหเ้กดิประโยชน์
สงูสดุ

ความพงึพอใจของผูใ้ช ้
ระบบ

รอ้ยละ 90 1 ปี ต.ค.55-ก.ย.56 พรทพิย์
วันทนา

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ

RAP 28 3,4 1,4,5 - 1. ดแูลและบํารงุรักษาการใช ้
งานระบบ
1.1 แนะนําการใชง้านระบบ
ใหก้ับผูใ้ช ้
1.2 ปรับปรงุโปรแกรม / 
รายงาน ตามทีผู่ใ้ชร้อ้งขอ  
      - อยูร่ะหวา่งจัดทํารายงาน
ระดับมหาวทิยาลัย

60 ลา่ชา้และขยาย
เวลาตอ่เนื่องปี
ถัดไป

ยังไมส่ํารวจความพงึ
พอใจของผูใ้ชบ้รกิาร

2.ประเมนิแบบการสํารวจ
ความพงึพอใจ
อยูร่ะหวา่งการสํารวจเพือ่
ประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ช ้
ระบบ

31 ระบบสารสนเทศบน Mobile 
Device

เพือ่ใหร้ะบบสารสนเทศ
ของมหาวทิยาลัย
สามารถใชง้านบน
อปุกรณ์ Mobile ตา่งๆ

ความพงึพอใจของผูใ้ช ้
ระบบ

รอ้ยละ 90 1 ปี ต.ค.55-ก.ย.56 พรทพิย์
สวุมิล
อมรรัตน์
วันทนา 
มณฑลี
ฐติาภา

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ

RAP 28 3,4  - อยูร่ะหวา่งการทดสอบการ
ใชง้านระบบตา่งๆ 
- ระบบ Supreme สามารถใช ้
งานได ้
- ระบบ Huris ยังทดสอบการ
ใชง้านไมค่รบทกุมอดลูและยัง
มปีัญหาการใชง้านอยูม่าก

60 ลา่ชา้และขยาย
เวลาตอ่เนื่องปี
ถัดไป

32 จัดทําแนวทางการนําเสนอ
ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร

เพือ่การนําสารสนเทศไป
ใชใ้นการตัดสนิใจได ้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ

จํานวนสารสนเทศที่
ไดร้ับการตดิตัง้ใชง้าน

10 รายงาน 1 ปี ต.ค.55-ก.ย.56 สมบญุ
วลิาวัลย์
พรทพิย ์
สวุมิล 
สทุสิา

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ

RAP 28 3,4 1,4,5 ยกเลกิ เนื่องจากบคุลากรแต่
ละคนมภีาระงานมาก 
และยังไมส่ามารรับ
บคุลากรใหมม่า
ทํางานได ้

33 โครงการจัดหาระบบสารสนเทศ
เพือ่การบรหิารใหม่

เพือ่ตดิตัง้ระบบ ERP HR 
 Payroll และ ระบบ
ลงทะเบยีนเรยีน

ความสําเร็จของการทํา
สัญญาจัดจา้ง
ผูป้ระกอบการ

1 สญัญา 2 ปี ต.ค.55-ก.ย.57 สมบญุ
วลิาวัลย์
มหัทธวัฒน์
พรทพิย์
สวุมิล
สทุสิา

สํานัก
คอมพวิเตอร์

SAP 48 3,4 1,4,5 ยกเลกิ เนื่องจากบคุลากรแต่
ละคนมภีาระงานมาก 
และยังไมส่ามารรับ
บคุลากรใหมม่า
ทํางานได ้

9 โครงการเพิม่
เสถยีรภาพระบบ
สารสนเทศ 
มหาวทิยาลัยศรนีคริ
นทรวโิรฒ

34 การบํารงุรักษาระบบ HURIS เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
ของระบบงานให ้
ครอบคลมุความตอ้งการ
ของผูใ้ช ้

ความพงึพอใจของผูใ้ช ้
ระบบ

รอ้ยละ 90 1 ปี ต.ค.55-ก.ย.56 มณฑลี
ฐติาภา

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ

RAP 28 3,4 1,4,5 ไมป่ระเมนิ  - แกไ้ขโปรแกรมเลือ่นขัน้
เงนิเดอืนลกูจา้งประจํา กรณี
ไดร้ับคา่ตอบแทนพเิศษ ให ้
คํานวณทศนยิมดว้ย 
 - แกไ้ขหนา้จอบันทกึภาระ
งาน ใหส้ามารบันทกึภาระงาน
ได ้ในกรณีทีย่ังมกีารเปิดให ้
ลงทะเบยีนผา่นระบบอยู่

100 เสร็จสิน้ ไตรมาส 4

35 การบํารงุรักษาระบบ 
SUPREME2004

เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
ของระบบงานให ้
ครอบคลมุความตอ้งการ
ของผูใ้ช ้

ความพงึพอใจของผูใ้ช ้
ระบบ

รอ้ยละ 90 1 ปี ต.ค.55-ก.ย.56 พรทพิย์
วันทนา
อมรรัตน์

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ

RAP 28 3,4 1,4,5 ไมป่ระเมนิ - ดแูลและบํารงุรักษาการใช ้
งานระบบ
- ปรับรายงานตา่งๆ 
ตามความตอ้งการของผูใ้ช ้

100 เสร็จสิน้ ไตรมาส 4

- การดําเนนิงานการจัดจา้งบ
รษิัทเพือ่ปรับปรงุระบบงาน
ของบัณฑติวทิยาลัย เรือ่ง 
"ปรับโปรแกรมการชําระเงนิ
คา่ธรรมเนียมการศกึษาระดับ
บัณฑติวทิยาลัย ตามระเบยีบ
การคดิเงนิ แบบใหม"่ 
ดําเนนิการเสร็จสิน้แลว้
- การสํารวจความพงึพอใจ
ผูใ้ชง้านระบบ คาดวา่ผลการ
ประเมนิตํ่ากวา่เกณฑท์ีก่ําหนด

36 บํารงุรักษาระบบสารสนเทศ
ทั่วไป อาทเิชน่ e-Train 
e-Project e-Survey e-Doc e-
Meeting News&Events 
Alumni ...

เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
ของระบบงานให ้
ครอบคลมุความตอ้งการ
ของผูใ้ช ้

ความพงึพอใจของผูใ้ช ้
ระบบ

รอ้ยละ 90 1 ปี ต.ค.55-ก.ย.56 วลิาวัลย ์
พรทพิย์
สวุมิล 
และคณะ

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ

RAP 28 3,4 1,2,3 ไมป่ระเมนิ - ดแูลและบํารงุรักษาการใช ้
งานระบบ
- ปรับโปรแกรม/รายงานตา่งๆ 
ตามความตอ้งการของผูใ้ช ้

100 เสร็จสิน้ ไตรมาส 4

หนา้ 8

สํานักคอมพวิเตอร์



แผนปฏบิตัริาชการสํานกัคอมพวิเตอรเ์พือ่สนบัสนุนภารกจิของมหาวทิยาลยั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  (ไตรมาส 4)

ผลสําเร็จ ระดับ
ความสําเร็จ

มศว 
15 ปี

สํานัก
คอมฯ

ICT 
Master 

Plan

ผูร้ับ
ผดิชอบ

โครงการยอ่ย

ผลดําเนนิงานไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.2556)

ผลดําเนนิงาน (แบบยอ่)

ผล
ดําเนนิงาน
ภาพรวม (%) 
(ต.ค.55-ก.ย.

56)

สภานภาพ
การดําเนนิงาน

เหตผุลทีโ่ครงการ
ไมส่ามารถดําเนนิการ
ไดต้ามเป้าหมาย 

(แบบยอ่)

แผนยทุธศาสตร์

เริม่ตน้-สิน้สดุ
โครงการ

เป้าหมาย
ระยะ
เวลา

 
วตัถปุระสงค์ ที่

KPI
กลุม่โครงการ โครงการยอ่ย/กจิกรรม

แผนปฏบิตังิาน

ฝ่าย
เจา้ของ
โครงการ

ผลสําเร็จเปรยีบกบัเป้าหมาย 
(เมือ่เสร็จโครงการ)

10 การศกึษาไซเบอร ์
(SWU Cyber 
Education)

37 โครงการพัฒนาแหลง่เรยีนรู ้
ดา้นพรรณไมใ้นมหาวทิยาลัย

เพือ่จัดหาหรอืพัฒนา
ระบบการบรกิารแหลง่
เรยีนรูด้จิติัล

ระบบการบรกิารแหลง่
เรยีนรูด้จิติัล

1 ระบบ 1 ปี ต.ค.55-ก.ย.56 สวุมิล
ปวรศิร

ศนูย์
การศกึษาไซ
เบอร์

RAP 17 4 1,2,3 มรีะบบการบรกิาร
แหลง่เรยีนรูด้า้น
พรรณไมใ้น
มหาวทิยาลัยผา่น
ออนไลน ์จํานวน 
1 ระบบ

ตามเป้าหมาย ไดต้ดิตัง้ระบบการบรกิารแหลง่
เรยีนรูด้า้นพรรณไมใ้น
มหาวทิยาลัยผา่นออนไลน์

100 เสร็จสิน้ ไตรมาส 4

38 ICT Competency Curriculum เพือ่พัฒนาหลักสตรการ หลักสตรผา่นความ ระดับดขีึน้ 1 ปี ต.ค.55-ก.ย.56 ภาณวัฒน์ ศนูย์ SAP 5 4 1,2,3 ยกเลกิ เนืองจากไดโ้อน38 ICT Competency Curriculum เพอพฒนาหลกสตูรการ
พัฒนาสมรรถนะดา้น ICT
 ใหแ้กบ่คุลากรและนสิติ

หลกสตูรผานความ
เห็นชอบ

ระดบดขน
ไป

1 ป ต.ค.55 ก.ย.56 ภาณุวฒน
วัชรพงศ์
ชยัวัฒน์
ศริศิศเิกษม

ู
การศกึษาไซ
เบอร์

ยกเลก เนองจากไดโอน
โครงการไปทีส่ํานัก
นวัตกรรมการเรยีนรู ้

39 ICT Competency Training 
2013

เพือ่พัฒนานสิติและ
บคุลากรใหเ้ป็นผูรู้ไ้อที
และรูส้ารสนเทศ

จํานวนโครงการ 2 โครงการ 1 ปี ต.ค.55-ก.ย.56 ภาณุวัฒน์
วัชรพงศ์
ชยัวัฒน์
จติตมิา
จันทนา
ศริศิศเิกษม

ศนูย์
การศกึษาไซ
เบอร์

SAP4 4 1,2,3 ดําเนนิการ 2 
โครงการ ไดแ้ก่
 โครงการ ICT 
Competency 
Training ครัง้ที่
 13 -14

ตามเป้าหมาย ดําเนนิโครงการ ICT 
Competency Training ครัง้ที่
 13-14 พรอ้มจัดทํารายงาน
ผลการดําเนนิงานเรยีบรอ้ยแลว้

100 เสร็จสิน้ ไตรมาส 4

40 โครงการ SWU Hybrid 
Education System 2012 
(ตอ่เนื่องปีงบประมาณ 2555)

เพือ่สง่เสรมินโยบายการ
พัฒนา E-Learning 
Courseware ของ
มหาวทิยาลัย

1. แนวปฏบิัตทิีด่ดีา้นการ
จัดการศกึษาไฮบรดิ มศว
2.รายวชิาทีม่คีณุภาพที่
ใชร้ะบบการจัดการศกึษา
แบบไฮบรดิ มศว ในปี
การศกึษา 2555
3. คณาจารยท์ีเ่ขา้รว่ม

1 ฉบับ

ไมน่อ้ย
กวา่ 60 
รายวชิา

8 
เดอืน

ต.ค.55-พ.ค.56 ภานุวัฒน์
วัชรพงศ์
ชยัวัฒน์
ศริศิศเิกษม

ศนูย์
การศกึษาไซ
เบอร์

SAP 2,3 3,4 1,2,3 1. แนวปฏบิัตทิีด่ี
ดา้นการจัด
การศกึษาไฮบรดิ
 มศว 7 ฉบับ
2.รายวชิาทีม่ี
คณุภาพทีใ่ช ้
ระบบการจัด

สงูกวา่เป้าหมาย 1. SOT2 ครัง้ที ่4 : การพัฒนา
 E-Learning Courseware 
   - ภาคการศกึษา 2/2555 มี
จํานวน  48 รายวชิา
2. SOT2FM ครัง้ที ่3 : 
อาจารยพ์ีเ่ลีย้งระบบการศกึษา
ออนไลน์ มศว

100 เสร็จสิน้ ไตรมาส 4

3. คณาจารยทเขารวม
โครงการพัฒนา 
E-Learning Courseware
4. จํานวนอาจารยท์ีเ่ลีย้ง
ในระบบการศกึษาไฮบรดิ
 มศว
5. นสิติทไีดร้ับการศกึษา
ผา่นระบบการจัด
การศกึษาไฮบรดิ มศว
6. ความพงึพอใจของ
ผูเ้ขา้รว่มโครงการ

ไมน่อ้ย
กวา่ 60 คน

ไมน่อ้ย
กวา่ 12 คน

มากกวา่ 
2,000 คน

ไมต่ํ่ากวา่
รอ้ยละ 85

ระบบการจด
การศกึษาแบบ
ไฮบรดิ มศว ในปี
การศกึษา 2555 
จํานวน 85 รายวชิา
3. คณาจารยท์ี่
เขา้รว่มโครงการ
พัฒนา 
E-Learning 
Courseware 
4. จํานวน
อาจารยท์ีเ่ลีย้งใน
ระบบการศกึษา
ไฮบรดิ มศว 19 
คน
5. นสิติทไีดร้ับ
การศกึษาผา่น
ระบบการจัด
การศกึษาไฮบรดิ
มศว จํานวน

ออนไลน มศว
   - จํานวน 19 ทา่น
3. SOT2BP 
- จํานวน 7  โครงการ

มศว จานวน  
10,098  คน
6. ความพงึพอใจ
ของผูเ้ขา้รว่ม
โครงการ

41 โครงการบรกิารวชิาการแกช่มุชน
 2556

เพือ่จัดใหบ้รกิารความรู ้
ประชาชนในเรือ่งการ
ประยกุตไ์อซที ีดว้ย
กจิกรรมตอ่ไปนี้
1.การทําตลาดออนไลน์
2.การจัดสิง่แวดลอ้มการ
เรยีนรู ้สระแกว้
3.ไอท ีวชิาการ
4.งานวันเด็ก

บรรลตุาม KPI ของแผน
บรกิารวชิาการแกช่มุชน

4 โครงการ 1 ปี ต.ค.55-ก.ย.56 ดเิรก
วัชรพงศ์
พัชรนิทร์
จติตมิา
ศริศิศเิกษม

ศนูย์
การศกึษาไซ
เบอร์

RAP 6
SAP 33
SAP 34

3,4 1,2,3,6 บรรลตุาม KPI 
ของแผนบรกิาร
วชิาการแกช่มุชน
 จํานวน 4 
โครงการ

ตามเป้าหมาย ไดด้ําเนนิการเสร็จสิน้ทกุ
โครงการ ตามโครงการบรกิาร
วชิาการแกช่มุชน ดังนี้
1.การทําตลาดออนไลน์
2.การจัดสิง่แวดลอ้มการเรยีนรู ้
 สระแกว้
3.ไอท ีวชิาการ
4.งานวันเด็ก

100 เสร็จสิน้ ไตรมาส 4

หนา้ 9

สํานักคอมพวิเตอร์



แผนปฏบิตัริาชการสํานกัคอมพวิเตอรเ์พือ่สนบัสนุนภารกจิของมหาวทิยาลยั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  (ไตรมาส 4)

ผลสําเร็จ ระดับ
ความสําเร็จ

มศว 
15 ปี

สํานัก
คอมฯ

ICT 
Master 

Plan

ผูร้ับ
ผดิชอบ

โครงการยอ่ย

ผลดําเนนิงานไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.2556)

ผลดําเนนิงาน (แบบยอ่)

ผล
ดําเนนิงาน
ภาพรวม (%) 
(ต.ค.55-ก.ย.

56)

สภานภาพ
การดําเนนิงาน

เหตผุลทีโ่ครงการ
ไมส่ามารถดําเนนิการ
ไดต้ามเป้าหมาย 

(แบบยอ่)

แผนยทุธศาสตร์

เริม่ตน้-สิน้สดุ
โครงการ

เป้าหมาย
ระยะ
เวลา

 
วตัถปุระสงค์ ที่

KPI
กลุม่โครงการ โครงการยอ่ย/กจิกรรม

แผนปฏบิตังิาน

ฝ่าย
เจา้ของ
โครงการ

ผลสําเร็จเปรยีบกบัเป้าหมาย 
(เมือ่เสร็จโครงการ)

11 โครงการหารายได ้ 42 โครงการบรกิารวชิาการสําหรับ
บคุคลภายนอก

เพือ่หารายได ้และ การ
ใหค้วามรว่มมอืกับ
มหาวทิยาลัยและ
หน่วยงานภายนอก

จํานวนโครงการทีจ่ัด 1 โครงการ 1 ปี ต.ค.55-ก.ย.56 สมบญุ
มหัทธวัฒน์

สํานัก
คอมพวิเตอร์

SAP 47 4,5 1,2,3,6 - 20 ชะลอไปในปี
ถัดไป

เนื่องจากเตรยีม
หลักสตูรใหมไ่มถ่ัดใน
ปีงบประมาณนี้

12 โครงการพัฒนา
สํานักคอมพวิเตอร์

43 โครงสรา้งสํานักคอมพวิเตอร ์
ฉบับใหม่

เพือ่ปรับโครงสรา้งสํานัก
คอมพวิเตอรใ์หเ้หมาะสม

วาระการประชมุ
คณะกรรมการประจําสํานัก

ไมน่อ้ย
กวา่ 
2 ครัง้

1 ปี ต.ค.55-ก.ย.56 พัชรนิทร์
หน.ฝ่าย
กรัณฑร์ัตน์

สํานักงาน
ผูอ้ํานวยการ

5 6 - อยูร่ะหวา่งการศกึษาการปรับ
โครงสรา้งสํานักคอมพวิเตอร์

45 ชะลอไปในปี
ถัดไป

ผูด้แูลโครงการมี
ภารกจิของสํานัก
คอมพวิเตอรม์าก ยัง
ไมไ่ดด้ําเนนิการตอ่ไมไดดาเนนการตอ

44 โครงการวจิัยสถาบัน สํานัก
คอมพวิเตอร์

เพือ่จัดทําวจิัยสถาบัน
ตามภารกจิดา้นไอททีี่
สํานักคอมพวิเตอร์
รับผดิชอบ
เพือ่จัดการวเิคราะหแ์ละ
พัฒนางานดา้นไอททีี่
สํานักคอมพวิเตอร์
รับผดิชอบ

วาระการประชมุ
คณะกรรมการประจําสํานัก

ไมน่อ้ย
กวา่ 
2 ครัง้

1 ปี ต.ค.55-ก.ย.56 คณะกรรมการ
วจิัยสถาบัน

สํานัก
คอมพวิเตอร์

RAP 28 5 6 - อยูร่ะหวา่งการตดิตามผลการ
ดําเนนิงาน

80 ลา่ชา้และขยาย
เวลาตอ่เนื่องปี
ถัดไป

45 โครงการศกึษาดงูานสรา้งองค์
ความรูด้า้นการบรหิารระบบไอที
ทีด่ี

เพือ่นําแนวปฏบิัตทิีด่มีา
ใชใ้นการพัฒนาสํานัก
คอมพวิเตอร์

วาระการประชมุ
คณะกรรมการประจําสํานัก

ไมน่อ้ย
กวา่ 
2 ครัง้

1 ปี ต.ค.55-ก.ย.56 ผศ.ศรินิุช สํานักงาน
ผูอ้ํานวยการ

RAP 29 5 6 ไดม้กีารเสนอเขา้
วาระประชมุ
คณะกรรมการปร
จําสํานักคอมฯ 2 
ครัง้

ตามเป้าหมาย ไดส้ง่ผูบ้รหิารและบคุลากร
ศกึษาดงูานดา้นไอท ีณ 
ประเทศอนิโดนเิซยี ระหวา่ง
วันที ่14 - 18 สงิหาคม 2556

100 เสร็จสิน้ ไตรมาส 4

65 โครงการจัดทําแผนปฏบิัตกิาร
ระบบสารสนเทศ มหาวทิยาลัย

1. เพือ่วเิคราะห์
สถานภาพของระบบ

แผนปฏบิัตกิารระบบ
สารสนเทศ 

1 ฉบับ 7 
เดอืน

ม.ีค.56-ก.ย.56 คณะกรรมการ
บรหิารยทุธศาสตร์
ไ ี ี

สํานัก
คอมพวิเตอร์

RAP 28 5 3,4,6 - มกีารประชมุคณะกรรมการ
จัดทําแผนปฏบิัตกิารระบบ

70 ลา่ชา้และขยาย
เวลาตอ่เนื่องปี

 แผนงานเพิม่เตมิไตรมาส 2

ศรนีครนิทรวโิรฒ ระยะ 4 ปี 
(พ.ศ. 2556 – 2559)

สารสนเทศของ
มหาวทิยาลัยในปัจจุบัน
2. เพือ่วเิคราะหค์วาม
ตอ้งการใชร้ะบบ
สารสนเทศของ
มหาวทิยาลัยในปัจจุบัน
3. เพือ่จัดทําแผนปฏบิัติ
การระบบสารสนเทศของ
มหาวทิยาลัย ระยะ 4 ปี 
(พ.ศ. 2556-2559) ตาม
แผนแมบ่ทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สือ่สารของมหาวทิยาลัย
 พ.ศ. 2555 - 2559 
และแผนปฏบิัตกิาร ระยะ
 4 ปี ของแผน
ยทุธศาสตร ์15 ปี มศว

มหาวทิยาลัยศรนีครนิท
รวโิรฒ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 
2556-2559)

ไอซทีแีละ
การศกึษาไซเบอร์

สารสนเทศ ระยะ 4 ปี และมี
การปรับแผนการดําเนนิงาน
ออกไปจนถงึเดอืนกมุภาพันธ ์
2557

ถัดไป

ิ่ ิ ไ 3
66 โครงการกเูกลิแอปสเ์พือ่

การศกึษา
1. เพือ่พัฒนานสิติ 
คณาจารย ์ผูบ้รหิารและ
บคุลากรเป็นแกนนํา
(Google Guide) ในการ
ประยกุต ์Google Apps 
for Education ใน
มหาวทิยาลัยศรนีครนิท
รวโิรฒ (SWU GAFE)

จํานวนกจิกรรม ไมน่อ้ย
กวา่ 1 
กจิกรรม

5 
เดอืน

พ.ค.56- ก.ย.56 มหทัธวัฒน์ ฝ่ายระบบ
คอมพวิเตอร์
และเครอืขา่ย

RAP 29 3,4 1.2,3 2 กจิกรรม
- จัดอบรมนสิติ 
คณาจารย ์และ
บคุลากร เพือ่เป็น
 SWU Google 
Guides
- จัดกจิกรรม
เปิดตัว SWU 
GAFE เมือ่วันที ่
25 มถินุายน 2556

ตามเป้าหมาย ดําเนนิการจัดกจิกรรมเสร็จสิน้
แลว้ตามแผน

100 เสร็จสิน้ ไตรมาส 4

 แผนงานเพมิเตมิไตรมาส 3

หนา้ 10
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แผนปฏบิตัริาชการสํานกัคอมพวิเตอรเ์พือ่สนบัสนุนภารกจิของมหาวทิยาลยั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  (ไตรมาส 4)

ผลสําเร็จ ระดับ
ความสําเร็จ

มศว 
15 ปี

สํานัก
คอมฯ

ICT 
Master 

Plan

ผูร้ับ
ผดิชอบ

โครงการยอ่ย

ผลดําเนนิงานไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.2556)

ผลดําเนนิงาน (แบบยอ่)

ผล
ดําเนนิงาน
ภาพรวม (%) 
(ต.ค.55-ก.ย.

56)

สภานภาพ
การดําเนนิงาน

เหตผุลทีโ่ครงการ
ไมส่ามารถดําเนนิการ
ไดต้ามเป้าหมาย 

(แบบยอ่)

แผนยทุธศาสตร์

เริม่ตน้-สิน้สดุ
โครงการ

เป้าหมาย
ระยะ
เวลา

 
วตัถปุระสงค์ ที่

KPI
กลุม่โครงการ โครงการยอ่ย/กจิกรรม

แผนปฏบิตังิาน

ฝ่าย
เจา้ของ
โครงการ

ผลสําเร็จเปรยีบกบัเป้าหมาย 
(เมือ่เสร็จโครงการ)

67 โครงการประชมุวชิาการ :  มศว 
IT วชิาการ ครัง้ที ่5

1. เพือ่ใหค้วามรูใ้นการ
ประยกุตเ์ทคโนโลยเีพือ่
เรยีนรูแ้ละการบรหิารงาน
ในมหาวทิยาลัย
2. เพือ่จัดนทิรรศการ
ความรูเ้รือ่ง การนํา 
Google Apps for 
Education มาใชใ้น

 1. จํานวนผูเ้ขา้รว่ม
โครงการ

 2. รอ้ยละความพงึพอใจ
ของผูเ้ขา้รับบรกิาร

ไมน่อ้ย
กวา่ 200 
คน 

ไมต่ํ่ากวา่
รอ้ยละ 85

3 
เดอืน

พ.ค.56- ก.ค.56 ไพโรจน์ สํานักงาน
ผูอ้ํานวยการ

RAP 29 3,4 1,2,4 1. จํานวน
ผูเ้ขา้รว่มโครงการ
 2,015 คน

2. รอ้ยละความ
พงึพอใจของผู ้
เขา้รับบรกิาร 
86.16

สงูกวา่เป้าหมาย โครงการประชมุวชิาการ :  
มศว IT วชิาการ ครัง้ที ่5 เมือ่
วันที ่25, 27 มถินุายน 2556 
โดยจัดกจิกรรมดังนี้
1. บรรยายวชิาการ
2. นทิรรศการความรูด้า้นไอซทีี
3. เผยแพรค่วามรูด้า้นการ
ประยกุตไ์อซทีใีนยคุปัจจุบัน

100 เสร็จสิน้ ไตรมาส 3

มหาวทิยาลัย
3 ื่ ป็ ใี

ผา่นทางวดีทีัศน์

หนา้ 11

สํานักคอมพวิเตอร์



แผนปฏบิตัริาชการสํานกัคอมพวิเตอรเ์พือ่สนบัสนุนภารกจิของมหาวทิยาลยั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  (ไตรมาส 4)

ผลสําเร็จ ระดับ
ความสําเร็จ

มศว 
15 ปี

สํานัก
คอมฯ

ICT 
Master 

Plan

ผูร้ับ
ผดิชอบ

โครงการยอ่ย

ผลดําเนนิงานไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.2556)

ผลดําเนนิงาน (แบบยอ่)

ผล
ดําเนนิงาน
ภาพรวม (%) 
(ต.ค.55-ก.ย.

56)

สภานภาพ
การดําเนนิงาน

เหตผุลทีโ่ครงการ
ไมส่ามารถดําเนนิการ
ไดต้ามเป้าหมาย 

(แบบยอ่)

แผนยทุธศาสตร์

เริม่ตน้-สิน้สดุ
โครงการ

เป้าหมาย
ระยะ
เวลา

 
วตัถปุระสงค์ ที่

KPI
กลุม่โครงการ โครงการยอ่ย/กจิกรรม

แผนปฏบิตังิาน

ฝ่าย
เจา้ของ
โครงการ

ผลสําเร็จเปรยีบกบัเป้าหมาย 
(เมือ่เสร็จโครงการ)

   1 การรณรงคก์ารรูจ้ัก 
SWU IT Services

46 ประชาสัมพันธร์ะบบโดยผา่นสือ่
ตา่งๆ

เพือ่เผยแพรร่ะบบงาน 
ใหแ้ก ่บคุลากร และ 
หน่วยงานทราบ ทางสือ่
ตา่งๆ เชน่ Website
SWU Weekly 
Newsletter
F B k

จํานวนครัง้ของการ
ประชาสัมพันธ์
ตอ่ปี

รายเดอืน 1 ปี ต.ค.55-ก.ย.56 ปวรศิร
นคร
ธนรรณพ
ไพโรจน์

สํานักงาน
ผูอ้ํานวยการ

RAP 17 4,5 6 มกีาร
ประชาสัมพันธ์
อยา่งตอ่เนื่องทกุ
เดอืน

ตามเป้าหมาย มกีารประชาสัมพันธผ์า่นสือ่
ตา่งๆ ไดแ้ก่
SWU Weekly,website,
Facebook ตอ่เนื่องเป็นประจํา
ทกุเดอืน

100 เสร็จสิน้ ไตรมาส 4

 งานประจํา

Face Book

   2 สง่เสรมิการวจิัย 
สํานักคอมพวิเตอร์

47 จัดทําแผนยทุธศาสตรก์ารวจิัย
ประจําปี

เพือ่สง่เสรมิใหบ้คุลากร
ของสํานักคอมพวิเตอร์
สามารถทําวจิัยได ้

 - แผนยทุธศาสตรก์าร
วจิัยประจําปี

 - จํานวนโครงการวจิัยที่
เป็นไปตามแผน

1 แผน

อยา่งนอ้ย
1 โครงการ

1 ปี ต.ค.55-ก.ย.56 อ.อรรณพ
ประกจิ
สวุมิล
ไพโรจน์
ชยัวัฒน์

สํานัก
คอมพวิเตอร์

SAP 19 3,5 4  - มแีผน
ยทุธศาสตรก์าร
วจิัยประจําปี 
จํานวน 1 แผน
- มจีํานวน
โครงการวจิัยที่
เป็นไปตามแผน 1
 โครงการ

ตามเป้าหมาย มกีารจัดทําแผนยทุธศาสตร์
การวจิัยประจําปี และมจีํานวน
โครงการวจิัยทีเ่ป็นไปตามแผน
 1 โครงการ

100 เสร็จสิน้ ไตรมาส 4

48 กจิกรรมเสรมิสรา้งนักวจิัยให ้
บรรลเุป้าหมายของงานวจิัย

เพือ่ใหน้ักวจิัยสามารถ
ดําเนนิงานวจิัยและสง่ผล
งานวจิัยไดท้ันเวลา

จํานวนกจิกรรม
เสรมิสรา้งนักวจิัย

2 กจิกรรม 1 ปี ต.ค.55-ก.ย.56 อ.อรรณพ
ประกจิ
สวุมิล
ไพโรจน์
ชยัวัฒน์

สํานัก
คอมพวิเตอร์

SAP 19 3,5 4 มจีํานวนกจิกรรม
เสรมิสรา้งนักวจิัย
 2 กจิกรรม ไดแ้ก่
จัดประชมุตดิตาม
และใหค้วามรูด้า้น
งานวจิัย และสง่
เขา้รับการอบรม

ตามเป้าหมาย จัดประชมุตดิตามผลความ
คบืหนา้ของโครงการวจิัย
สํานักคอมพวิเตอร ์และสง่
นักวจิัยรับการอบรมดา้นวจิัย
จากมหาวทิยาลัย

100 เสร็จสิน้ ไตรมาส 4

   3  การบรหิารคณุภาพ
การดําเนนิงานของ
สํานักคอมพวิเตอร์

49 จัดทําแผนการพัฒนาบคุลากร
และการจัดการความรู ้

เพือ่ใหก้ารบรหิารงาน
บคุคลของสํานัก
คอมพวิเตอรม์รีะบบ และ
มกีารบรหิารงานที
สอดคลอ้งกับ
มหาวทิยาลัยและ
บคุลากรทกุคนไดร้ับการ
พัฒนาใหเ้ป็นผูม้คีวามรู ้
ความสามารถเหมาะสม

แผนการพัฒนาบคุลากร
และแผนการจัดการ
ความรูป้ระจําปี

บคุลากรทกุคนไดร้ับการ
พัฒนาตามแผน

1 แผน 

อยา่งนอ้ย
1ครัง้/คน/ปี

1 ปี ต.ค.55-ก.ย.56 สมบญุ
นคร
ดนัย
ญาดา

สํานักงาน
ผูอ้ํานวยการ

SAP 42 5 4  - มแีผนการ
พัฒนาบคุลากร
และแผนการ
จัดการความรู ้
ประจําปี จํานวน 1
 แผน
- บคุลากรทกุคน
ไดร้ับการพัฒนา
ตามแผนอยา่ง
นอ้ย 1 ครัง้/คน/ปี

ตามเป้าหมาย มรีายงานผลการพัฒนา
บคุลากรตอ่คณะกรรมการ
ประจําสํานักคอมพวิเตอร ์เป็น
ประจําทกุเดอืน

100 เสร็จสิน้ ไตรมาส 4

50 จัดทําแผนอัตรากําลัง เพือ่ใหก้ารบรหิารงาน
บคุคลของสํานัก
คอมพวิเตอรม์รีะบบ 
สามารถบรหิาร
อัตรากําลังสอดคลอ้งกับ
ทศิทางและหน่วยงาน

ิ ั

แผนอัตรากําลัง ระยะ 4 
ปี (2557-2560)

1 ฉบับ 1 ปี ต.ค.55-ก.ย.56 พัชรนิทร์
ศริศิศเิกษม
ดนัย

สํานักงาน
ผูอ้ํานวยการ

SAP 42 5 4 แผนอัตรากําลัง
ระยะ 4 ปี 1 ฉบับ

ตามเป้าหมาย 1.จัดทําแผนกรอบอัตรากําลัง 
ปี 2555-2559 ฉบับปรับปรงุ 
ตามประกาศ ก.พ.อ ฉบับ
ปัจจุบัน และจัดสง่ให ้
มหาวทิยาลัยแลว้
2.เตรยีมปรับปรงุแผนกรอบ
ั ํ ั ปี2557 ่ ไป

100 เสร็จสิน้ ไตรมาส 4

51 ปรับปรงุคูม่อืปฏบิัตงิาน เพือ่ปรับปรงุคูม่อื
ปฏบิัตงิานใหส้อดคลอ้ง

คูม่อืการปฏบิัตขิองทกุ
ฝ่าย

4 ฝ่าย 1 ปี ต.ค.55-ก.ย.56 พัชรนิทร์
นคร

สํานักงาน
ผอ้ํานวยการ

RAP 19 5 4 คูม่อืฉบับปรังปรงุ ตามเป้าหมาย 1.มกีารจัดประชมุผูบ้รหิารเพือ่
พจิารณาคม่อืปฏบิัตงิานที่

100 เสร็จสิน้ ไตรมาส 4
ปฏบตงานใหสอดคลอง
กับภารกจิและภาระงาน
ทีเ่พิม่ขึน้และเป็นไปตาม
ทศิทางการพัฒนา
หน่วยงาน และ
แผนยทุธศาสตรข์อง
มหาวทิยาลัย

ฝาย
(ฉบับปรงุปรงุ)

นคร
ดนัย
จันทนา

ผอูานวยการ พจารณาคมูอปฏบตงานท
ปรับปรงุแลว้
2.มอบหมายใหห้ัวหนา้ฝ่าย
ดําเนนิการตอ่ไป และทําการ
ปรับปรงุคูม่อืปฏบิัตงิานในงาน
สว่นอืน่ๆ ใหท้ันสมัยขึน้ในปี
ถัดๆไป

52 จัดทําแผนการใชจ้่าย
งบประมาณแผน่ดนิและเงนิ
รายได ้รายงานผลการเนนิงาน
ตอ่คณะกรรมการประจําสํานักฯ

เพือ่ใหก้ารบรหิาร
งบประมาณของสํานัก
คอมพวิเตอรม์รีะบบ และ
มกีารบรหิารงานที
สอดคลอ้งกับ
มหาวทิยาลัย

มแีผนการควบคมุภายใน
 
มกีารรายงานผลการ
ดําเนนิงาน

1 แผน

6/9/12 
เดอืน

1 ปี ต.ค.55-ก.ย.56 พัชรนิทร์
สธุาทพิย์
กรัณฑร์ัตน์

สํานักงาน
ผูอ้ํานวยการ

SAP 47 5 4 1 แผน

รายงานผลการ
ดําเนนิงาน

ตามเป้าหมาย มกีารรายงานตอ่ทีป่ระชมุ
คณะกรรมการประจําสํานัก
เป็นรายเดอืน ตัง้แตเ่ดอืน
กรกฎาคม-กันยายน 2556

100 เสร็จสิน้ ไตรมาส 4

หนา้ 12

สํานักคอมพวิเตอร์
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ผลสําเร็จ ระดับ
ความสําเร็จ

มศว 
15 ปี

สํานัก
คอมฯ

ICT 
Master 

Plan

ผูร้ับ
ผดิชอบ

โครงการยอ่ย

ผลดําเนนิงานไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.2556)

ผลดําเนนิงาน (แบบยอ่)

ผล
ดําเนนิงาน
ภาพรวม (%) 
(ต.ค.55-ก.ย.

56)

สภานภาพ
การดําเนนิงาน

เหตผุลทีโ่ครงการ
ไมส่ามารถดําเนนิการ
ไดต้ามเป้าหมาย 

(แบบยอ่)

แผนยทุธศาสตร์

เริม่ตน้-สิน้สดุ
โครงการ

เป้าหมาย
ระยะ
เวลา

 
วตัถปุระสงค์ ที่

KPI
กลุม่โครงการ โครงการยอ่ย/กจิกรรม

แผนปฏบิตังิาน

ฝ่าย
เจา้ของ
โครงการ

ผลสําเร็จเปรยีบกบัเป้าหมาย 
(เมือ่เสร็จโครงการ)

53 ตดิตามผลงานตามแผนปฏบิัติ
การสํานักคอมพวิเตอร์

เพือ่ใหผ้ลการดําเนนิงาน
โครงการตา่งๆ เป็นไป
ตามแผนงาน และ 
เป้าหมาย

รายงานผลการ
ดําเนนิงานตอ่
คณะกรรมการประจํา
สํานักฯ

6 เดอืน/
ครัง้

1 ปี ต.ค.55-ก.ย.56 สมบญุ
ศริศิศเิกษม

สํานักงาน
ผูอ้ํานวยการ

RAP 13 5 4 รายงานผลการ
ดําเนนิงานตอ่
คณะกรรมการ
ประจําสํานักฯ 
เป็นรายไตรมาส

สงูกวา่เป้าหมาย 1. แตล่ะฝ่ายเตรยีมสรปุผล
ดําเนนิงาน ไตรมาส 4 และ
จัดทํารายงานสรปุ
2. เตรยีมนําเสนอทีป่ระชมุ
กรรมการประจําสํานัก
คอมพวิเตอร ์เดอืนกนัยายน
 2556
3 จัดทําแผนปฏบิัตกิารฯ

100 เสร็จสิน้ ไตรมาส 4

3. จดทาแผนปฏบตการฯ 
ประจําปีงบประมาณ 2557

54 การประกันคณุภาพ เพือ่ดําเนนิงานตาม
นโยบายและแผนการ
ดําเนนิงานดา้นการ
ประกันคณุภาพ
การศกึษาของ
มหาวทิยาลัย

รายงานผลการ
ดําเนนิงานตอ่
คณะกรรมการประจํา
สํานักฯ

6/9/12 
เดอืน

1 ปี ต.ค.55-ก.ย.56 กรัณฑร์ัตน์
มหทัธวัฒน์

สํานักงาน
ผูอ้ํานวยการ

SAP 40 5 4 รายงานผลการ
ดําเนนิงานตอ่
คณะกรรมการ
ประจําสํานักฯ

ตามเป้าหมาย รายงานผลการดําเนนิการตอ่
คณะกรรมการประจําสํานักฯ

100 เสร็จสิน้ ไตรมาส 4

55 การควบคมุภายใน
รายงานผลการดําเนนิงานตอ่
คณะกรรมการประจําสํานักฯ

เพือ่กําหนดมาตรการ 
และตดิตามการ
ดําเนนิงานเพือ่ป้องกัน
ปัญหา และสง่เสรมิการ
ดําเนนิงานทีเ่ป็นจุดแข็ง
ใหม้ปีระสทิธภิาพสงูขึน้

มแีผนการควบคมุภายใน
 
มกีารรายงานผลการ
ดําเนนิงาน

1 แผน

6/9/12 
เดอืน

1 ปี ต.ค.55-ก.ย.56 กรัณฑร์ัตน์
มหทัธวัฒน์
พัชรนิทร์

สํานักงาน
ผูอ้ํานวยการ

SAP 40 5 4  - มแีผนการ
ควบคมุภายใน 
จํานวน 1 แผน
- มกีารรายงาน
ผลการดําเนนิงาน
 ฝตฝ/

ตามเป้าหมาย ดําเนนิการตามแผน
รายงานผลการดําเนนิการรอบ 
12  เดอืน

100 เสร็จสิน้ ไตรมาส 4

56 การบรหิารความเสีย่ง เพือ่ป้องกันความไม่
เสถยีรของระบบไอซที ี
และการดําเนนิงานของ
สํานักคอมพวิเตอร์

มแีผนการบรหิารความ
เสีย่ง
 
รายงานผลการ
ดําเนนิงานตอ่
คณะกรรมการประจํา
สํานักฯ

2 ประเด็น

6 เดอืน/
ครัง้

1 ปี ต.ค.55-ก.ย.56 กรัณฑร์ัตน์
มหทัธวัฒน์
ชศูรี

สํานักงาน
ผูอ้ํานวยการ

SAP 40 5 4  - มแีผนการ
บรหิารความเสีย่ง
 จํานวน 1 แผน
- รายงานผลการ
ดําเนนิงานตอ่
คณะกรรมการ
ประจําสํานักฯ 2 
ครัง้

ตามเป้าหมาย ดําเนนิการตามแผน
รายงานผลการดําเนนิการรอบ 
12  เดอืน

100 เสร็จสิน้ ไตรมาส 4

57 การปฏบิัตติามตัวชีว้ัดของ ก.พ.ร. เพือ่จัดทําโครงการตาม
ตัวชีว้ัด พรอ้มกับการ
ตดิตามผลการ
ดําเนนิงานตามโครงการ
ตา่งๆ

รายงานผลการ
ดําเนนิงานตอ่
คณะกรรมการประจํา
สํานักฯ

6/9/12 
เดอืน

1 ปี ต.ค.55-ก.ย.56 พัชรนิทร์
มหทัธวัฒน์
พรทพิย์

สํานักงาน
ผูอ้ํานวยการ

SAP 40 5 4 รายงานผลการ
ดําเนนิงานตอ่
คณะกรรมการ
ประจําสํานักฯ

ตามเป้าหมาย 1.จัดทําคํารับรอง
2.จัดทํารายงานผล 
ปีงบประมาณ 2556 เสนอ
ผูบ้รหิารเดอืนตลุาคม 2556

100 เสร็จสิน้ ไตรมาส 4

58 การดําเนนิงานโครงการ 5 ส 1. เพือ่ดําเนนิการตาม
นโยบาย 5 ส ของ
มหาวทิยาลัย 
2. เพือ่สง่เสรมิให ้
บคลากรรจ้ักการประยกต์

1.มแีผนการดําเนนิงาน

2. มรีายงานผลการ
ดําเนนิงาน

1 แผน

รายภาค
การศกึษา

1 ปี ต.ค.55-ก.ย.56 จักรพันธ์
และทมีงาน

สํานัก
คอมพวิเตอร์

SSAP 8-04
RAP 16

5 4 1.มแีผนการ
ดําเนนิงาน 
จํานวน 1 แผน
2. มรีายงานผล
การดําเนนิงาน

ตามเป้าหมาย มกีารจัดกจิกรรม Big Clean 
Day วันที ่6 ก.พ.56 ณ สํานัก
คอมพวิเตอร์

100 เสร็จสิน้ ไตรมาส 4

บคุลากรรจูกการประยกุต
หลักการของ 5 ส เขา้สู่
การดําเนนิงานประจําเพือ่
เสรมิสรา้งการทํางานให ้
มปีระสทิธภิาพ

การดาเนนงาน
ตามภาคการศกึษา

59 การประหยัดพลังงาน เพือ่ใหก้ารดําเนนิงาน
สอดคลอ้งตามภารกจิที่
มหาวทิยาลัยมอบหมาย

1. มแีผนการดําเนนิงาน

2.รายงานผลการ
ดําเนนิงานตอ่
คณะกรรมการประจํา
สํานักฯ

1 แผน

รายไตร
มาส

1 ปี ต.ค.55-ก.ย.56 ดเิรก
จันทนา
สาวติรี
เฉลมิพล

สํานัก
คอมพวิเตอร์

SSAP 8-04
RAP 16

5 4 1. มแีผนการ
ดําเนนิงาน 
จํานวน 1 แผน
2.รายงานผลการ
ดําเนนิงานตอ่
คณะกรรมการ
ประจําสํานักฯ

ตามเป้าหมาย ดําเนนิการตามแผน
รายงานผลการดําเนนิการรอบ 
ไตรมาส 4

100 เสร็จสิน้ ไตรมาส 4

หนา้ 13

สํานักคอมพวิเตอร์
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ผลสําเร็จ ระดับ
ความสําเร็จ

มศว 
15 ปี

สํานัก
คอมฯ

ICT 
Master 

Plan

ผูร้ับ
ผดิชอบ

โครงการยอ่ย

ผลดําเนนิงานไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.2556)

ผลดําเนนิงาน (แบบยอ่)

ผล
ดําเนนิงาน
ภาพรวม (%) 
(ต.ค.55-ก.ย.

56)

สภานภาพ
การดําเนนิงาน

เหตผุลทีโ่ครงการ
ไมส่ามารถดําเนนิการ
ไดต้ามเป้าหมาย 

(แบบยอ่)

แผนยทุธศาสตร์

เริม่ตน้-สิน้สดุ
โครงการ

เป้าหมาย
ระยะ
เวลา

 
วตัถปุระสงค์ ที่

KPI
กลุม่โครงการ โครงการยอ่ย/กจิกรรม

แผนปฏบิตังิาน

ฝ่าย
เจา้ของ
โครงการ

ผลสําเร็จเปรยีบกบัเป้าหมาย 
(เมือ่เสร็จโครงการ)

4 สง่เสรมิสนับสนุน
การดําเนนิงานตาม
นโยบายมหาวทิยาลัย

60 สบืสานและทํานุบํารงุศลิปะและ
วัฒนธรรม

เพือ่ใหก้ารดําเนนิงาน
สอดคลอ้งตามภารกจิที่
มหาวทิยาลัยมอบหมาย

มกีจิกรรมทีด่ําเนนิงาน
ตามนโยบายของ
มหาวทิยาลัย

3 กจิกรรม 1 ปี ต.ค.55-ก.ย.56 ถาวร
ไพโรจน์
และทมีงาน

สํานัก
คอมพวิเตอร์

RAP 7 5 4 3 กจิกรรม
1)โครงการถวาย
เทยีนพรรษา
  2) กจิกรรมวัน
สงกรานต์
  3) กจิกรรม 
"งานวันสถาปนา
สํานักคอมพวิเตอร์

ตามเป้าหมาย 1. ดําเนนิการ โครงการถวาย
เทยีนพรรษา
2. จัดทํารายงานผลการ
ดําเนนิงานในรอบปีงบประมาณ
 2556

100 เสร็จสิน้ ไตรมาส 4

ครบรอบ 19  ปี" 
เมือ่ 29 ธ.ค. 2555

61 พัฒนาสมรรถนะดา้นภาษาสู่
ประชาคมอาเซยีน

เพือ่ใหก้ารดําเนนิงาน
สอดคลอ้งตามภารกจิที่
มหาวทิยาลัยมอบหมาย

มกีจิกรรมทีด่ําเนนิงาน
ตามนโยบายของ
มหาวทิยาลัย

2 กจิกรรม 1 ปี ต.ค.55-ก.ย.56 สทุสิา
ดนัย

สํานัก
คอมพวิเตอร์

RAP 24 5 4 มกีจิกรรมที่
ดําเนนิงานตาม
นโยบายของ
มหาวทิยาลัย 2 
กจิกรรม

ตามเป้าหมาย ดําเนนิการจัดกจิกรรม
โครงการพัฒนาสมรรถนะ
บคุลากรดา้นภาษาของ
บคุลากรสํานักคอมพวิเตอรส์ู่
ประชาคมอาเซยีน
มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

100 เสร็จสิน้ ไตรมาส 4

62 ภาษาไทยเขม้แข็งและรักการ
อา่น

เพือ่ใหก้ารดําเนนิงาน
สอดคลอ้งตามภารกจิที่
มหาวทิยาลัยมอบหมาย

มกีจิกรรมทีด่ําเนนิงาน
ตามนโยบายของ
มหาวทิยาลัย

1 กจิกรรม 6 
เดอืน

ต.ค.55-ม.ีค.56 ธนรรณพ
วรเศรษฐ์
เฉลมิพล
ปวรฒุน์

สํานัก
คอมพวิเตอร์

RAP 29 5 4 มกีจิกรรมที่
ดําเนนิงานตาม
นโยบายของ
มหาวทิยาลัย 
จํานวน 1 กจิกรรม

ตามเป้าหมาย ไดจ้ัดกจิกรรมสง่เสรมิการใช ้
ภาษาไทย ดว้ยใชไ้อท ี โดย
จัดทําเป็นภาพพืน้หลัง
คอมพวิเตอร ์เพือ่ตดิตัง้ใน
หอ้งปฏบิัตกิาร
ไมโครคอมพวิเตอร ์301 และ 

100 เสร็จสิน้ ไตรมาส 2

302 ณ สํานักคอมพวิเตอร ์
องครักษ์ จํานวน 150 เครือ่ง
โดยมภีาพพืน้หลังสํานวนไทย
จํานวน 75 ชิน้

63 จติอาสาสาธารณะ เพือ่ใหก้ารดําเนนิงาน
สอดคลอ้งตามภารกจิที่
มหาวทิยาลัยมอบหมาย

มกีจิกรรมทีด่ําเนนิงาน
ตามนโยบายของ
มหาวทิยาลัย

1 กจิกรรม 6 
เดอืน

ต.ค.55-ม.ีค.56 จันทนา
สเุมธ
ถาวร

สํานัก
คอมพวิเตอร์

RAP 16 5 4 มกีจิกรรมที่
ดําเนนิงานตาม
นโยบายของ
มหาวทิยาลัย 
จํานวน 1 กจิกรรม

ตามเป้าหมาย จัดทําโครงการรณรงคจ์ติ
อาสาและจติสํานกึสาธารณะ 
กจิกรรม : บรกิารความรูด้า้น
เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่
การรเรยีนการสอน ใหแ้ก ่ครู
และนักเรยีนโรงเรยีนสวุรรณ
ประสทิธิ ์ ตําบลคลองใหญ ่
อําเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก

100 เสร็จสิน้ ไตรมาส 4

64 Green University ของ
มหาวทิยาลัย

เพือ่ใหก้ารดําเนนิงาน
สอดคลอ้งตามภารกจิที่
มหาวทิยาลัยมอบหมาย

มกีจิกรรมทีด่ําเนนิงาน
ตามนโยบายของ
มหาวทิยาลัย

1 กจิกรรม 6 
เดอืน

ต.ค.55-ม.ีค.56 วรเศรษฐ์
จักรพันธ์
ญาดา
ชศูรี

สํานัก
คอมพวิเตอร์

RAP 16 5 4 มกีจิกรรมที่
ดําเนนิงานตาม
นโยบายของ
มหาวทิยาลัย 
ํ 1 ิ

ตามเป้าหมาย จัดกจิกรรมปรับปรงุภมูทิัศน ์
เพิม่พืน้ทีส่เีขยีวและรณรงค์
การลดโลกรอ้น เมือ่วันที ่ 22 
มนีาคม 2556

100 เสร็จสิน้ ไตรมาส 2

จานวน 1 กจกรรม

พัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เพือ่พัฒนาภารกจิของมหาวทิยาลัย
พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวทิยาลัย เพือ่รองรับภารกจิของมหาวทิยาลัยอยา่งครบวงจร
พัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่เพิม่ศักยภาพในการคน้ควา้วจิัยและการเรยีนการสอน
สง่เสรมิการบรกิารวชิาการดว้ยระบบเทคโนโลยคีอมพวิเตอรแ์ละเครอืขา่ย
พัฒนาระบบการบรหิารสํานักคอมพวิเตอรใ์หม้ปีระสทิธภิาพ

สรา้งสรรคน์วัตกรรมและทรัพยากรเพือ่การเรยีนรูด้ว้ยไอซทีทีีเ่หมาะสม

ยทุธศาสตรส์ํานกัคอมพวิเตอร ์2555-2559

สรา้งความรว่มมอืดา้นนวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพือ่สนับสนุนการ
คน้ควา้วจิัยและการสรา้งองคค์วามรูร้ว่มกับสังคม

เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจัดการและการใหบ้รกิารดว้ยไอซทีทีีเ่หมาะสมยทุธศาสตรท์ี ่4

ยทุธศาสตรท์ี ่2
ยทุธศาสตรท์ี ่3

สง่เสรมิการใชท้รัพยากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศรว่มกันอยา่งมปีระสทิธภิาพยทธศาสตรท์ี่ 5

ยทุธศาสตรท์ี ่1 พัฒนาศักยภาพนสิติ คณาจารย ์และบคุลากรใหส้ามารถใชไ้อซทีไีดอ้ยา่งสรา้งสรรค ์มคีณุธรรม 
จรยิธรรม วจิารณญาณและรูเ้ทา่ทัน

ยทุธศาสตรต์ามแผนแมบ่ท ICT มศว 2555-2559

ยทุธศาสตรท์ี ่1
ยทุธศาสตรท์ี ่2
ยทุธศาสตรท์ี ่3
ยทุธศาสตรท์ี ่4
ยทุธศาสตรท์ี ่5

ยทุธศาสตรท์ี ่6
สงเสรมการใชทรพยากรดานเทคโนโลยสารสนเทศรวมกนอยางมประสทธภาพ
สรา้งระบบบรหิารจัดการไอซทีทีีด่ี

ยทุธศาสตรท 5

หนา้ 14

สํานักคอมพวิเตอร์




