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1 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการส านกัคอมพวิเตอร์ ปีงบประมาณ 2558 

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2558 

ตามที่มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒได้ใช้ระบบไอซีทีเป็นเครื่องมือในการบริหารงานมหาวิทยาลัยและให้
ความส าคักกับการประยุกต์ไอซีทีเข้าสู่การปฏิบัติงานของบุคลากร หน่วยงานและมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่องนั้น 
ส านักคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลและให้บริการด้านไอซีทีจึงต้องตระเตรียมแผนปฏิบัติราชการ
ส านักคอมพิวเตอร์ให้สอดรับกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี ของมหาวิทยาลัย แผนแม่บทไอซีที และ
แผนยุทธศาสตร์ของส านักคอมพิวเตอร์เพ่ือให้ระบบไอซีทีได้ส่วนหนึ่งของเครื่องมือที่สามารถน า มาใช้เพ่ือ
สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างแท้จริง 

ส านักคอมพิวเตอร์ได้จัดให้มีการประชุมเพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน รอบ 12 เดือน พร้อมทั้งได้ทบทวน
ผลการด าเนินที่ผ่านมาเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการส านักคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ
ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์แล้ว มีจ านวน 72 โครงการย่อย/กิจกรรม 
โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. โครงการใหม่ ประกอบด้วย 
 โครงการหลัก 15 โครงการ 
 โครงการย่อย 72 โครงการย่อย/กิจกรรม 

2. โครงการประจ า ประกอบด้วย 
 โครงการหลัก 5 โครงการ 
 โครงการย่อย 16 โครงการย่อย/กิจกรรม 

ขณะนี้ ส านักคอมพิวเตอร์ได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการส านักคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 มาถึงไตรมาส 4 แล้ว จึงขอสรุปรายงานผลการด าเนินงานดังนี้ 

รายการ โครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 
1 จ านวนโครงการทั้งสิ้น ในปีงบประมาณ 2558 72 100.00 
 1.1 จ านวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ 56 77.78 
 1.2 จ านวนโครงการประจ า 16 22.22 
ผลการด าเนินงาน รอบ 12 เดือน 
2 จ านวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ด าเนินการได้ เสร็จสิ้น 55 76.39 
3 จ านวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ด าเนินการได้ ยกเลิก 2 2.78 
4 จ านวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ด าเนินการได้ ชะลอไปในปีถัดไป 1 1.39 
5 จ านวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ด าเนินการได้ ล่าช้าและขยายเวลาให้

เสร็จในปีนี ้
0 0.00 

6 จ านวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ด าเนินการได้ ล่าช้าและขยายเวลา
ต่อเนื่องปีถัดไป 

14 19.44 

รวม 72 100.00 
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 แผนภาพแสดงผลการดําเนนิงานตามแผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2558 

(รอบ 12 เดือน) 

 
 

 

จากตารางและแผนภาพด้านบน จะเห็นว่าผลการด าเนินงานสวนใหกเปนไปตามเปาหมาย แตยังมีบางโครงการที่

ยังเปนจุดออน ซึ่งไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด 

นับวายังไมผานเกณฑ ดังนั้น ส านักคอมพิวเตอร์จึงควรเรงผลักดันและพัฒนาเพ่ือใหผลการด าเนินงานบรรลุเปา

หมายที่ตองการตอไป 

โครงการย่อย/กิจกรรมที่
เสนอ, 56, 78%โครงการประจ า, 16, 

22%

จํานวนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอร์
ปีงบประมาณ 2558

โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ โครงการประจ า
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 ข้อเสนอแนะ 

1. ควรวิเคราะหโครงการ/กิจกรรมในภาพรวมตามภารกิจปจจุบันวาโครงการ/กิจกรรมใดควร

ด าเนินการตอ และโครงการ/กิจกรรมใดควรยุบหรือเลิก หากพิจารณาวิเคราะหแลวเห็นวาไมคุมคา

หรือไมเกิดประโยชนและกิจกรรมใดควรเพ่ิมเติมหรือใหมีการด าเนินการในภาวะปจจุบันอันจะ

ตอบสนองภารกิจหลักหรือสรางคุณภาพของหนวยงานไดรวมทั้งพิจารณาหาแนวทางเพ่ิมผลงานที่

ไมผานเกณฑและมีผลคะแนนต่ า 

ส าหรับในปีงบประมาณ 2559 ส านักคอมพิวเตอร์ได้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและส่งเสริมให้การด าเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมาย และมีการถ่ายทอดความรู้ไปยังทุกระดับชั้นให้เกิดความเข้าใจและร่วมกันในการผลักดันให้ประสบ
ความส าเร็จดังนี้ 

1. ส านักคอมพิวเตอร์มีแผนยุทธศาสตร์ส านักคอมพิวเตอร์ ฉบับปี 2555 - 2559 และได้จัดท า
แผนปฏิบัติราชการส านักคอมพิวเตอร์เป็นประจ าทุกปี โดยมีคณะกรรมการบริหารและติดตามงาน
ส านักคอมพิวเตอร์รับผิดชอบ 

2. ส านักคอมพิวเตอร์มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่ทุกส่วนงานภายใน ผ่านการประชุม
คณะกรรมการบริหารและติดตามงานส านักคอมพิวเตอร์ ประชุมบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์ และ
จัดท าเว็บเพจแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการส านักคอมพิวเตอร์ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ดังกล่าว URL : http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=5747 

3. ส านักคอมพิวเตอร์ได้มีการน าผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการส านักคอมพิวเตอร์ของปีที่
ผ่านมา น ามาวิเคราะห์เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติราชการส านักคอมพิวเตอร์ของปีต่อไป 
 จัดประชุมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดแผนปฏิบัติราชการส านักคอมพิวเตอร์ เป็นประจ า

ทุกปี 
 ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารและติดตามงานส านักคอมพิวเตอร์ และ

คณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์ตามล าดับ 
4. ส านักคอมพิวเตอร์ได้มีการก าหนดตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัว

บ่งชี้ เพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
5. ส านักคอมพิวเตอร์ได้มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ครบทุกพันธกิจของหน่วยงาน 
6. ส านักคอมพิวเตอร์มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี เป็นราย

ไตรมาส และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งเผยแพร่ให้บุคลากร
ส านักคอมพิวเตอร์และบุคคลทั่วไปได้รับทราบ 

http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=5747


 
4 การด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการส านกัคอมพวิเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

7. ส านักคอมพิวเตอร์มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปีเป็นราย
ไตรมาส และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารและติดตามงานส านักคอมพิวเตอร์ และ
คณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์เพ่ือพิจารณา 

8. ส านักคอมพิวเตอร์มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
และติดตามงานส านักคอมพิวเตอร์ และคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์ไปปรับปรุงแผน 
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

การดาํเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสาํนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ส านักคอมพิวเตอร์ได้มีการน าผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการส านักคอมพิวเตอร์ของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 น ามาวิเคราะห์เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการส านักคอมพิวเตอร์ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยยึดหลัก 
PDCA (Plan Do Check Act) ในการท างานและเป็นการร่วมกันระหว่างผู้บริหารและบุคลากร ส านักคอมพิวเตอร์ดังนี้ 

1. จัดประชุมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดแผนปฏิบัติราชการส านักคอมพิวเตอร์เป็นประจ าทุกปี ผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารและติดตามงานส านักคอมพิวเตอร์ และคณะกรรมการประจ า
ส านักคอมพิวเตอร์ ตามล าดับ 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ให้บุคลากรรับทราบผ่านที่ประชุมบุคลากร
ส านักคอมพิวเตอร์ซึ่งจัดเป็นประจ าทุกเดือน 

การติดตามผลการด าเนินงานและปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ ส านักคอมพิวเตอร์ เป็นรายไตรมาส โดย
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นและได้มีการน าเสนอแผน ผลการด าเนินงาน และการ
ปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการส านักคอมพิวเตอร์ โดยมีคณะกรรมการบริหารและติดตามงานส านักคอมพิวเตอร์ 
ก ากับ ดูแล และน าเสนอผ่านที่ประชุม และคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์ รวมถึงประชุมบุคลากร
ส านักคอมพิวเตอร์เพื่อรับทราบและมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
  



 
5 ภาคผนวก 1 คณะกรรมการประจ าส านกัคอมพวิเตอร์ 

ภาคผนวก 1 คณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร ์

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร ประธานกรรมการ 
2. ดร.อรรณพ โพธิสุข กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรชัย วิรยิะสุทธิวงศ์ กรรมการ 
4.  นายสมบุก อุดมพรยิ่ง กรรมการ 
5. อาจารย์สาโรช  เมาลานนท์ กรรมการ 
6. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน กรรมการ 
7. รองศาสตราจารย์รัมภา บุกสินสุข กรรมการ 
8. นายธนรรณพ อินตาสาย กรรมการ 
9. นางสาวสุวิมล คงศักดิ์ตระกูล กรรมการ 
10. นายประกิจ ลีลาเชี่ยวชากกุล กรรมการ 
11. นางพัชรินทร์ สนธิวนิช เลขานุการ  



 
6 ภาคผนวก 2 คณะกรรมการบริหารและติดตามงานส านกัคอมพิวเตอร์ 

ภาคผนวก 2 คณะกรรมการบริหารและติดตามงานสํานกัคอมพิวเตอร์ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  รอดอัมพร ประธานกรรมการ 
(ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์) 

2. ดร.อรรณพ  โพธิสุข กรรมการ 
(รองผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์) 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรชัย  วริิยะสุทธิวงศ์ กรรมการ 
(รองผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์) 

4. นายสมบุก  อุดมพรยิ่ง กรรมการ 
(รองผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์) 

5. ดร.สุธิดา  อรรถยานันทน์ กรรมการ 
(ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์) 

6. นางสาววิลาวัลย์  บวัข า กรรมการ 
(ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์) 

7. นายดิเรก  อ้ึงตระกูล กรรมการ 
(ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์) 

8. นายมหัทธวัฒน์  รักษาเกียรติศักดิ์ กรรมการ 
(ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์) 

9. นางสาวสุวิมล  คงศักดิ์ตระกูล กรรมการ 
(ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์) 

10. นายสันติ  สุขยานันท์ กรรมการ 
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและบริการ) 

11. นายนคร  บริพนธ์มงคล กรรมการ 
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย) 

12. นางสาวพรทิพย์  พงษ์สวัสดิ์ กรรมการ 
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศ) 

13. นางพัชรินทร์  สนธิวนิช กรรมการและเลขานุการ 
(ผู้อ านวยการส านักงานผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์) 

14. นางสาวบุศรารักษ์  ศรีอินทร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) 

  



 
7 ภาคผนวก 3 : รายละเอยีดผลการด าเนินงาน 

ภาคผนวก 3 : รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

ผลด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติราชการส านักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2558 รอบ 12 เดือน 

    

ผลดําเนินงาน 
จานวน

โครงการ/
กิจกรรม 

ร้อยละ 

จานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ 
เสร็จสิ้น 

ร้อยละ 

1 จํานวนโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 72 100.00 55.00 76.39 

  1.1 โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ 56 77.78 39 54.17 

    โครงการตามแผน 48   31   

    โครงการเพิม่เตมิ ไตรมาส 2 5   5   

    โครงการเพิม่เตมิ ไตรมาส 3  3   3   

  1.2 โครงการประจํา 16 22.22 16.00 22.22 

2 สถานะผลการดําเนินงาน     
ร้อยละ 

ความสําเร็จ 
คะแนน
เต็ม (5) 

  2.1 เสร็จสิ้น 55 76.39 76.39 3.82 

  2.2 ด าเนินการแล้วตามแผน 0 0.00 

  2.3 เร็วกว่าแผน 0 0.00 

  2.4 ล่าช้า 0 0.00 23.61 

  2.5 รอเริ่มโครงการ 0 0.00 

  2.6 ยกเลิก 2 2.78 

  2.7 ชะลอไปในปีถัดไป 1 1.39 

  2.8 ล่าช้าและขยายเวลาให้เสร็จในปีนี ้ 0 0.00 

  2.9 ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป 14 19.44 

    รวม 72 100.00 100.00   

 

 

 

 

 



 
8 ภาคผนวก 3 : รายละเอยีดผลการด าเนินงาน 

โครงการย่อย/กิจกรรม  
(เสร็จสิ้น) 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการย่อย 

ระดับผลสําเร็จ
เปรียบกับเป้าหมาย

ของตัวชี้วัด  
(เมื่อเสร็จโครงการ) 

เสร็จสิ้น 
ไตรมาส 

โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ 
5 ปรับปรุงระบบจัดเก็บข้อมูล (Storage) ภาคภูมิ 

กาดา 
ตามเป้าหมาย ไตรมาส 2 

6 ปรับปรุงประสิทธิภาพเซิร์ฟเวอร์เสมือน
ส่วน Hyper-V ของระบบ Cloud 
computing 

ภาคภูมิ 
กาดา 
นคร 

ตามเป้าหมาย ไตรมาส 2 

8 ปรับปรุงบริการตรวจสอบลิขสิทธิ์
ระบบปฏิบัติการ Windows 8.1 

ภาคภูมิ 
กาดา 
นคร 

ตามเป้าหมาย ไตรมาส 2 

9 ปรับปรุงระบบตรวจสอบสิทธิ์เครือข่ายไร้
สาย มศว องครักษ์ (Radius) 

นคร 
กาดา 
ธนกฤต 

ตามเป้าหมาย ไตรมาส 1 

10 ปรับปรุงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต มศว 
องครักษ์  

มหัทธวัฒน์ 
ประกิจ 
เฉลิมพล 

ตามเป้าหมาย ไตรมาส 1 

11 ปรับปรุงระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ
(IVR) 

มหัทธวัฒน์ 
ธันยธร 
ธนกฤต 

ตามเป้าหมาย ไตรมาส 4 

12 จัดเก็บค่าติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย 
(Config) 

นคร 
กาดา 
ธันยธร 

ตามเป้าหมาย ไตรมาส 4 

13 พัฒนากลไกการตรวจสอบและติดตาม
ระบบโทรศัพท์ 

มหัทธวัฒน์ 
ธันยธร 
เฉลิมพล 

ตามเป้าหมาย ไตรมาส 2 



 
9 ภาคผนวก 3 : รายละเอยีดผลการด าเนินงาน 

โครงการย่อย/กิจกรรม  
(เสร็จสิ้น) 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการย่อย 

ระดับผลสําเร็จ
เปรียบกับเป้าหมาย

ของตัวชี้วัด  
(เมื่อเสร็จโครงการ) 

เสร็จสิ้น 
ไตรมาส 

15 ส่งเสริมระบบการติดต่อสื่อสารและการใช้
ทรัพยากรณ์ร่วมกันผ่านระบบเครือข่าย 
(Google Apps) 

มหัทธวัฒน์ 
ธันยธร 
เฉลิมพล 

ตามเป้าหมาย ไตรมาส 3 

17 โครงการส่งเสริมการใช้งานระบบ SWU-
SAP Monitoring System 

สุวิมล 
ภัทรชัย 

สูงกว่าเป้าหมาย ไตรมาส 4 

19 โครงการปรับระบบรับนิสิตใหม่ (รับตรง) วันทนา ตามเป้าหมาย ไตรมาส 2 

20 โครงการระบบงานสารบรรณ
อิเล็คทรอนิกส์ 

วันทนา 
กฤษดา 

ตามเป้าหมาย ไตรมาส 1 

21 โครงการพัฒนาระบบ Web Service สุทิสา 
กฤษดา 
กากจนา 

ตามเป้าหมาย ไตรมาส 4 

22 โครงการพัฒนาระบบหอพัก ระยะที่ 3 วันทนา สูงกว่าเป้าหมาย ไตรมาส 4 

24 โครงการพัฒนาระบบจองที่นั่ง รับ-ส่ง 
บุคลากร มศว ระยะที่ 2 

วัทนา 
กัลยา 

สูงกว่าเป้าหมาย ไตรมาส 4 

27 โครงการบ ารุงรักษาระบบ HURIS มณฑลี 
ฐิตาภา 
กฤษดา 

ตามเป้าหมาย ไตรมาส 4 

28 โครงการบ ารุงรักษาระบบ 
SUPREME2004 

พรทิพย์ 
วันทนา 
อมรรัตน์ 
กัลยา 
กากจนา 

ตามเป้าหมาย ไตรมาส 4 

29 โครงการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ 
WWW 

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ 

ตามเป้าหมาย ไตรมาส 4 



 
10 ภาคผนวก 3 : รายละเอยีดผลการด าเนินงาน 

โครงการย่อย/กิจกรรม  
(เสร็จสิ้น) 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการย่อย 

ระดับผลสําเร็จ
เปรียบกับเป้าหมาย

ของตัวชี้วัด  
(เมื่อเสร็จโครงการ) 

เสร็จสิ้น 
ไตรมาส 

30 โครงการส่งเสริมการใช้งานระบบ Job 
online 

อมรรัตน์ 
ฐิตาภา 

ตามเป้าหมาย ไตรมาส 4 

31 โครงการส่งเสริมการใช้งานระบบ จอง
ห้อง online 

อมรรัตน์ ตามเป้าหมาย ไตรมาส 4 

32 โครงการระบบคลังข้อมูลมหาวิทยาลัย 
SUPREMEPlus 

สุทิสา 
วิลาวัลย ์

ต ากว่าเป้าหมาย ไตรมาส 4 

33 เพ่ิมประสิทธิภาพเครื่อง Web Hosting สุวิมล 
ปวริศร 
ชัยวัฒน ์

ตามเป้าหมาย ไตรมาส 4 

35 พัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ 

สุวิมล 
ปวริศร 

ตามเป้าหมาย ไตรมาส 3 

37 ส่งเสริมการใช้งานระบบบริหารการจัด
เว็บไซต์ (CMS) 

ปวริศร 
สุวิมล 

ตามเป้าหมาย ไตรมาส 3 

38 เพ่ิมทางเลือกในการบริการระบบจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ (LMS) 

ชัยวัฒน ์
ภัทรชัย 
ปวริศร 
สุวิมล 

ตามเป้าหมาย ไตรมาส 4 

39 โครงการบ ารุงรักษาระบบบริหารจัดการ
เรียนการสอน online 

ชัยวัฒน ์
ภัทรชัย 

ตามเป้าหมาย ไตรมาส 4 

40 โครงการศึกษา Digital Portfolio ภัทรชัย 
ชัยวัฒน ์
ปวริศร 

ตามเป้าหมาย ไตรมาส 4 

42 การเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล
มหาวิทยาลัยเข้าสู่ระบบ GAFE 

ภัทรชัย 
สุวิมล 

ตามเป้าหมาย ไตรมาส 2 



 
11 ภาคผนวก 3 : รายละเอยีดผลการด าเนินงาน 

โครงการย่อย/กิจกรรม  
(เสร็จสิ้น) 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการย่อย 

ระดับผลสําเร็จ
เปรียบกับเป้าหมาย

ของตัวชี้วัด  
(เมื่อเสร็จโครงการ) 

เสร็จสิ้น 
ไตรมาส 

45 ส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักการ Lean 
Management ในการบริหารงานของ
ส านักคอมพิวเตอร์ 

พัชรินทร์ 
อ.สุธิดา 
พรทิพย์ 
นคร 
สันติ 

ตามเป้าหมาย ไตรมาส 4 

46 โครงการศึกษาดูงานสร้างองค์ความรู้ด้าน
การบริหารระบบไอทีที่ดี 

อ.อรรณพ 
พัชรินทร์ 
ดนัย 

ตามเป้าหมาย ไตรมาส 4 

48 โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

ผู้อ านวยการ 
ส านักคอมพิวเตอร์ 
ไพโรจน์ 
ศิริศศิเกษม 
จิตติมา 

ตามเป้าหมาย ไตรมาส 3 

49 โครงการพัฒนาระบบประมวลผลผู้เข้ารับ
พระราชทานปริกกาบัตร มศว 

วรเศรษฐ์ 
ภัทรชัย 
ชัยวัฒน ์

ตามเป้าหมาย ไตรมาส 3 

50 โครงการพัฒนาระบบการค านวณต้นทุน
ต่อหน่วยหลักสูตร 

สุทิสา 
พรทิพย์ 
วิลาวัลย ์

ตามเป้าหมาย ไตรมาส 4 

51 โครงการพัฒนาระบบการวิเคราะห์การใช้
ประโยชน์จากอาคาร 

กัลยา 
อมรรัตน์ 
วิลาวัลย ์

ตามเป้าหมาย ไตรมาส 3 

52 จัดท ามาตรฐานความม่ันคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ มศว 

คณะกรรมการ 
ISM 

ตามเป้าหมาย ไตรมาส 3 



 
12 ภาคผนวก 3 : รายละเอยีดผลการด าเนินงาน 

โครงการย่อย/กิจกรรม  
(เสร็จสิ้น) 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการย่อย 

ระดับผลสําเร็จ
เปรียบกับเป้าหมาย

ของตัวชี้วัด  
(เมื่อเสร็จโครงการ) 

เสร็จสิ้น 
ไตรมาส 

53 โครงการจัดหาโปรแกรมป้องกัน 
ไวรัสคอมพิวเตอร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

สันติ 
และทีมงาน 

ตามเป้าหมาย ไตรมาส 4 

54 โครงการปรับระบบรับนิสิตใหม่ (รับตรง) 
รอบ 2 (การประมวลผลคะแนนO-NET 
และ การใช้คะแนนสูงสุดของสทศในการ
ยื่นสมัครได้) 

วันทนา ตามเป้าหมาย ไตรมาส 4 

55 โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบบริหาร
งบประมาณการเงิน บักชี พัสดุ 

ผู้อ านวยการ 
ส านักคอมพิวเตอร์ 
ผศ.วัชรชัย 
สุทิสา 

ต ากว่าเป้าหมาย ไตรมาส 4 

56 กิจกรรม : (ร่าง) ข้อก าหนด และ
รายละเอียดโครงการพัฒนาและติดตั้ง
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 

ผู้อ านวยการ 
ส านักคอมพิวเตอร์ 
สุทิสา 
กัลยา 
กฤษดา 

ตามเป้าหมาย ไตรมาส 4 

งานประจํา       
57 โครงการประชาสัมพันธ์ระบบโดยผ่านสื่อ

ต่างๆ 
วณิชยา ตามเป้าหมาย ไตรมาส 4 

58 โครงการวิจัยส านักคอมพิวเตอร์ ผศ.วัชรชัย 
ประกิจ 
สุวิมล 

ตามเป้าหมาย ไตรมาส 4 



 
13 ภาคผนวก 3 : รายละเอยีดผลการด าเนินงาน 

โครงการย่อย/กิจกรรม  
(เสร็จสิ้น) 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการย่อย 

ระดับผลสําเร็จ
เปรียบกับเป้าหมาย

ของตัวชี้วัด  
(เมื่อเสร็จโครงการ) 

เสร็จสิ้น 
ไตรมาส 

59 จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรและการ
จัดการความรู้ 

สมบุก 
มหัทธวัฒน์ 
นคร 
ดนัย 
กาดา 

ต ากว่าเป้าหมาย ไตรมาส 4 

60 ปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงาน พัชรินทร์ 
นคร 
สันติ 
พรทิพย์ 
ดนัย 
จันทนา 

ต ากว่าเป้าหมาย ไตรมาส 4 

61 การบริหารแผนการใช้งบประมาณ ส านัก
คอมพิวเตอร์ 

พัชรินทร์ 
สุธาทิพย์ 
กรัณฑ์รัตน์ 
ชูศรี 
จฬุารัตน์ 
บุศรารักษ์ 

ตามเป้าหมาย ไตรมาส 4 

62 การบริหารการติดตามแผนปฏิบัติการ
ส านักคอมพิวเตอร์ 

สมบุุก 
พัชรินทร์ 
บุศรารักษ์ 

ตามเป้าหมาย ไตรมาส 4 

63 การประกันคุณภาพ อ.อรรณพ 
ไพโรจน์ 
ศิริศศิเกษม 
บุศรารักษ์ 

ตามเป้าหมาย ไตรมาส 4 



 
14 ภาคผนวก 3 : รายละเอยีดผลการด าเนินงาน 

โครงการย่อย/กิจกรรม  
(เสร็จสิ้น) 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการย่อย 

ระดับผลสําเร็จ
เปรียบกับเป้าหมาย

ของตัวชี้วัด  
(เมื่อเสร็จโครงการ) 

เสร็จสิ้น 
ไตรมาส 

64 การควบคุมภายใน อ.อรรณพ 
มหัทธวัฒน์ 
กรัณฑ์รัตน์ 

ตามเป้าหมาย ไตรมาส 4 

65 ระบบบริหารความเสี่ยง อ.อรรณพ 
มหัทธวัฒน์ 
กรัณฑ์รัตน์ 

ตามเป้าหมาย ไตรมาส 4 

66 การปฏิบัติตามตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. พัชรินทร์ 
มหัทธวัฒน์ 
พรทิพย์ 
บุศรารักษ์ 

ตามเป้าหมาย ไตรมาส 4 

67 การด าเนินงานโครงการ 5 ส จักรพันธ์ 
วรรณี 
และทีมงาน 

ตามเป้าหมาย ไตรมาส 4 

68 การประหยัดพลังงาน ดิเรก 
สันติ 
จักรพันธ์ 

ตามเป้าหมาย ไตรมาส 4 

69 โครงการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนา
สมรรถนะด้านไอซีที 

อ.อรรณพ 
ศิริศศิเกษม 
จิตติมา 

ต ากว่าเป้าหมาย ไตรมาส 3 

70 โครงการเสวนาไอทีเพ่ือการเรียนรู้ 
Business Intelligence 
ส านักคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ผศ.วัชรชัย 
ธนรรณพ 
ศิริศศิเกษม 
จิตติมา 

ตามเป้าหมาย ไตรมาส 1 

71 โครงการสืบสานและท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

สุธาทิพย์ 
ถาวร 
อุดร 

ตามเป้าหมาย ไตรมาส 4 



 
15 ภาคผนวก 3 : รายละเอยีดผลการด าเนินงาน 

โครงการย่อย/กิจกรรม  
(เสร็จสิ้น) 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการย่อย 

ระดับผลสําเร็จ
เปรียบกับเป้าหมาย

ของตัวชี้วัด  
(เมื่อเสร็จโครงการ) 

เสร็จสิ้น 
ไตรมาส 

72 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาสู่
ประชาคมอาเซียน 

ศิริศศิเกษม 
ดนัย 
พัชรินทร์ 

ต ากว่าเป้าหมาย ไตรมาส 4 

 

โครงการย่อย/กิจกรรม  
(ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป) 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการย่อย 

เหตุผล 

โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ     
1 ติดตั้งห้องคอมพิวเตอร์กลางของ

มหาวิทยาลัย (Data Center) ณ 
อาคารนวัตกรรม ศ.ดร. สาโรช บัว
ศร ี

มหัทธวัฒน์ 
นคร 
ภาคภูมิ 

เนื่องจาก คณะกรรมการตรวจรับมอบแบบรูป
รายการงานปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์และระบบ
โทรศัพท์ของมหาวิทยาลัย และบริษัท อยู่ระหว่าง
ร่วมกันปรับปรุงแบบ  TOR และ BOQ 

2 ปรับปรุงเครือข่ายสายไฟเบอร์ออ
ฟติกภายใน มศว องครักษ์ 

มหัทธวัฒน์ 
นคร 
เฉลิมพล 

เนื่องจากต้องเปลี่ยนวิธีการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ 
e-Auction เป็น e-Bidding ซึ่งจะสามารถ
ด าเนินการได้ตั้งแต่ 1 ตค. 2558 เป็นต้นไป 

3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานไฟเบอร์ออ
ฟติก มศว องครักษ์  

มหัทธวัฒน์ 
ประกิจ 
เฉลิมพล 
ธนกฤต 

เนื่องจากต้องเปลี่ยนวิธีการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ 
e-Auction เป็น e-Bidding ซึ่งจะสามารถ
ด าเนินการได้ตั้งแต่ 1 ตค. 2558 เป็นต้นไป 

4 ติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (WiSE) 
มศว ประสานมิตร (Wireless 
Controller และ Access Point) 

นคร 
กาดา 
เฉลิมพล 

เนื่องจากต้องเปลี่ยนวิธีการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ 
e-Auction เป็น e-Bidding ซึ่งจะสามารถ
ด าเนินการได้ตั้งแต่ 1 ตค. 2558 เป็นต้นไป 

7 ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย 
(Firewall) มศว องครักษ์ 

มหัทธวัฒน์ 
ประกิจ 
ธันยธร 

เนื่องจากต้องเปลี่ยนวิธีการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ 
e-Auction เป็น e-Bidding ซึ่งจะสามารถ
ด าเนินการได้ตั้งแต่ 1 ตค. 2558 เป็นต้นไป 



 
16 ภาคผนวก 3 : รายละเอยีดผลการด าเนินงาน 

โครงการย่อย/กิจกรรม  
(ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป) 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการย่อย 

เหตุผล 

14 บริการซอฟแวร์เพ่ือการพัฒนาและ
การวิจัยด้านไอซีที (DreamSpark) 

มหัทธวัฒน์ 
ภาคภูมิ 
ธนกฤต 

เนื่องจาก อยู่ระหว่างรอจัดประชุมกับคณะต่างๆ 
เพ่ือด าเนินการเผยแพร่ในปีการศึกษา 2558ต่อไป 

16 โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์เพ่ือ
ทดแทนส าหรับงานบริการ 

ดิเรก 
สันติ 
และทีมงาน 

เนื่องจากต้องเปลี่ยนวิธีการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ 
e-Auction เป็น e-Bidding ซึ่งจะสามารถ
ด าเนินการได้ตั้งแต่ 1 ตค. 2558 เป็นต้นไป 

18 โครงการพัฒนาระบบงาน TQF 
ระยะที่ 2 

อมรรัตน์ 
ฐิตาภา 
กฤษดา 
กัลยา 

เนื่องจากมีการปรับเพ่ิมเติมมอดูลการท างาน
หลายงานที่ไม่มีในแผนการพัฒนาเดิม ดังนี้ 
1.งานอัพโหลดเอกสาร มคอ.1 และ มคอ.2 
2.งานบันทึกข้อมูล Curriculum Mapping 
3. งานก าหนดผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูล มคอ. 
(หน่วยงานเจ้าของวิชา) 
4.งานติดตามการบันทึก มคอ. 
ส่งผลกระทบให้งานที่ด าเนินการไม่เป็นไป
เป้าหมายที่วางไว้ จึงจ าเป็นต้องด าเนินการในส่วน
ที่ยังไม่ครบถ้วนในปีถัดไป 

23 โครงการพัฒนาระบบจองรถ
ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 
3  

วันทนา ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ แจ้งขอยกเลิกการ
พัฒนาโปรแกรมเพ่ิมเติม เนื่องจากตรวจสอบแล้ว
พบว่าระบบงานเดิมสามารถรองรับการท างานนี้ได้ 

25 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

มณฑลี 
ฐิตาภา 
กฤษดา 

ยังไม่สามารถด าเนินการต่อได้ เนื่องจากการ
ประชุมร่วมกับกองการเจ้าหน้าที่ ทางผู้พัฒนา
ระบบได้มีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลที่จะแสดงขึ้นมา
ในหน้าจอ และเงื่อนไขในการแสดงการแจ้งเตือน 
และได้มอบหมายให้กองการเจ้าหน้าที่ไปหา
ข้อสรุป ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 

26 โครงการศึกษาและวิเคราะห์ระบบ
บริการการศึกษา (SUPREME 
2004) 

ผศ.วัชรชัย 
วิลาวัลย ์
พรทิพย์ 

ยังไม่สามารถด าเนินการจัดท าเอกสาร TOR ได ้
เนื่องจากในการพัฒนาระบบงานใหม่ต้องมีการ



 
17 ภาคผนวก 3 : รายละเอยีดผลการด าเนินงาน 

โครงการย่อย/กิจกรรม  
(ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป) 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการย่อย 

เหตุผล 

อมรรัตน์ 
วันทนา 

ส ารวจความต้องการของผู้ใช้เพ่ิมเติม ซึ่งยังไม่ได้
ด าเนินการ 

34 ระบบประชาสัมพันธ์ข้อมูล
มหาวิทยาลัยผ่าน Mobile Device 

ภัทรชัย 
สุวิมล 

ระยะเวลาที่ใช้ในการสมัคร Apple Developer 
และ Google Developer มีความล่าช้า เนื่องจาก
ต้องมีการยื่นหลักฐานในการยืนยันตัวตนของ
องค์กรที่การสมัคร 

36 ศึกษาระบบบริหารการจัดการ
เว็บไซต์ 

ปวริศร 
สุวิมล 

ทดสอบติดตั้งระบบบริหารจัดการเว็บไซต์แบบ 
Open Source เพ่ือทดลองใช้งานแล้วนั้น แต่ยัง
ไม่ตรงกับความต้องการเท่าที่ควร 

41 โครงการส่งเสริมการผลิตสื่อการ
เรียนการสอนออนไลน์ 

ชัยวัฒน ์
สุวิมล 
ปวริศร 
ภัทรชัย 

ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการ 
1.จัดท าห้องส าหรับผลิตสื่อการเรียนรู้ตัวตนเอง 
(Self Service Studio) เพ่ืออ านวยความสะดวก
ให้กับอาจารย์/บุคลากร 
2. ควรมีนโยบายในการผลักดันหรือสร้างแรงจูงใจ
ในการผลิตสื่อ 

44 งาน Open house ส านัก
คอมพิวเตอร์ 

พัชรินทร์ 
วันทนา 
ธันยธร 
สุธาทิพย์ 
กรัณฑ์รัตน์ 
ไพโรจน์ 
ธนรรณพ 

เนื่องจากต้องใช้เวลาในการวางแผนและด าเนิน
โครงการ"งาน Open house  ส านัก
คอมพิวเตอร์" จึงไม่สามารถด าเนินการได้ทันเวลา
ตามแผนการด าเนินงาน 

 

  



 
18 ภาคผนวก 3 : รายละเอยีดผลการด าเนินงาน 

โครงการย่อย/กิจกรรม  
(ชะลอไปในปีถัดไป) 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการย่อย 

เหตุผล 

โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ     
43 โครงการบริการวิชาการส าหรับ

บุคคลภายนอก 
ผช.วชัรชัย 
และทีมงาน 

1. มีการปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบโครงการ ท า
ให้เกิดความไม่ต่อเนื่อง 
2. เนื่องจากมีการปรับปรุงหลักสูตรที่จะใช้
อบบรบ ในโครงการบริการวิชาการส าหรับ
บุคคลภายนอก ท าให้ต้องเลื่อนการจัด
โครงการไปในปีงบประมาณ 2559 แทน 

 

โครงการย่อย/กิจกรรม  
(ยกเลิก) 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการย่อย 

เหตุผล 

โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ     
23 โครงการพัฒนาระบบจองรถ

ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 
3  

วันทนา ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ แจ้งขอยกเลิก
การพัฒนาโปรแกรมเพ่ิมเติม เนื่องจาก
ตรวจสอบแล้วพบว่าระบบงานเดิมสามารถ
รองรับการท างานนี้ได้ 

47 โครงสร้างส านักคอมพิวเตอร์ฉบับ
ใหม่ 

ผู้อ านวยการ 
ส านักคอมพิวเตอร์ 
พัชรินทร์ 
นคร 
พรทิพย์ 
สันติ 

1. เนื่องจากคณะผู้จัดท าโครงสร้างส านัก
คอมพิวเตอร์ มีภาระงานจึงท าให้ไม่มีเวลาที่
ตรงกันจึงท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ 
2. การปรับโครงสร้างส านักคอมพิวเตอร์ มี
กระบวนการที่ยุ่งยากและซับซ้อน  

 


