
จํานวน
โครงการยอย/
กิจกรรม

62

1 โครงการใหม จํานวน 13 โครงการ

1.1 โครงการยอย/กิจกรรมท่ีเสนอ 44
1.2 เปาหมายเสร็จโครงการยอย/กิจกรรม

ไตรมาส 1 0
ไตรมาส 2 8
ไตรมาส 3 0
ไตรมาส 4 36

2 งานประจํา จํานวน 4 งาน
2.1 กิจกรรมยอย 18
2.1 เปาหมายเสร็จกิจกรรมยอย

ไตรมาส 1 0
ไตรมาส 2 0
ไตรมาส 3 0
ไตรมาส 4 18

กลุมโครงการใหม
ท่ี ช่ือกลุมโครงการ จํานวนโครงการยอย
1 แนวปฏิบัติที่ดีดานไอซีที 2

   2 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 4
3 พัฒนาระบบบริหารการจัดการไอซีทีที่ดี 3
4 พัฒนาประสิทธิภาพของการบริการไอทีเพ่ือนิสิตและบุคลากร 9

   5 ระบบคลังขอมูลมหาวิทยาลัย SUPREMEPlus 3
6 เว็บไซต มศว 2
7 โครงการจัดการความรูดานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 1

แผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอร
เพ่ือสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย  ปงบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอร
เพ่ือสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย  ปงบประมาณ พ.ศ. 2555

รวมจํานวนโครงการ

8 ระบบสารสนเทศและระบบฐานขอมูลมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

8

9 โครงการเพิ่มเสถียรภาพระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 5

10 โครงการการศึกษาไซเบอร 6
11 โครงการหารายได 1
12 โครงการพัฒนาสํานักคอมพิวเตอร 1

งานประจํา
ท่ี ช่ือกลุมโครงการ จํานวนโครงการยอย
  1 การรณรงคการรูจัก SWU IT Services 1
  2 สงเสริมการวิจัย สํานักคอมพิวเตอร 2
  3  การบริหารคุณภาพการดําเนินงานของสํานักคอมพิวเตอร 11
4 สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัย 4
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      63,746,680 
1 แนวปฏิบัติที่ดีดาน

ไอซีที
1 แนวปฏิบัติที่ดีดานระบบ

สารสนเทศและเครือขาย
คอมพิวเตอร

วิจัย/
นวัตกรรม

เพื่อจัดทําแนวปฏิบัติที่ดีในการ
ใชงานระบบสารสนเทศและ
เครือขายคอมพิวเตอร
และการจัดการความรู

แนวปฏิบัติที่ดีของ
สารสนเทศและ
เครือขายคอมพิวเตอร
 และ การจัดการความรู

4 ฉบับ            50,000  เงินรายได 1 ป ต.ค.54-
ก.ย.55

มหัทธวัฒน,
วิลาวัลย,
ดิเรก,
สุพิมพ,
วราภรณ

สํานัก
คอมพิวเตอร

RAP126 4

2 โครงการ DOffice Model 
Project เพื่อเสริมสราง
ความเขมแข็งดานไอที
ของหนวยงาน ครั้งที่ 3

 1. เพื่อใหไดแนวปฏิบัติที่ดี
ของการใชไอซีที (ICT Best 
Practice)
2. เพื่อสรางหนวยงานตนแบบ
ดานการใชไอซีทีที่ดี (Digital 
Office Model) ใหแก
มหาวิทยาลัย
3. เพื่อสรางเครือขายความ
รวมมือทางวิชาการระหวาง
หนวยงาน 
4. เพื่อสรางเครือขายการใช
ทรัพยากรรวมกันในดานตางๆ
5. เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกันระหวางบุคลากร
6. เพื่อพัฒนาบุคลากรของ
หนวยงานใหมีสมรรถนะดาน
การใชไอซีที

ความพึงพอใจระดับดี
ขึ้นไป ในดานตางๆ

รอยละ 80 50,000  เงินรายได 1 ป ม.ค.54-
ก.ย.55

วิลาวัลย
,วราภรณ
และทีมงาน

ฝายระบบ
สารสนเทศ

RAP123
RAP124
RAP125
RAP126

1 2 4 5 6

  2        8,000,000  เงินรายได

       5,000,000  เงินยืมมหาวิทยาลัย

4 ติดตั้งระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร อาคาร
นวัตกรรมฯ ศ.ดร. สาโรช 
บัวศรี และ อาคารบริการฯ 
หมอมหลวง ปน มาลากุล

 เพื่อใหบริการระบบเครือขาย
ภายในอาคารนวัตกรรมฯ ศ.ดร.
 สาโรช บัวศรี และ อาคาร
บริการฯ หมอมหลวง ปน 
มาลากุล

การดําเนินการติดตั้ง
สมบูรณ

2 อาคาร        6,300,000  กองทุนพัฒนา
มหาวิทยาลัย

6 เดือน ต.ค.54-
มี.ค.55

ประกิจ
,ธันยธร
,ญาดา

ฝายระบบ
คอมพิวเตอรและ
เครือขาย

RAP123 4,5

5 ปรับปรุงระบบโทรศัพท
สวนกลางของมหาวิทยาลัย
เพื่อรองรับอาคารนวัตกรรม
ฯ ศ.ดร. สาโรช บัวศรี และ
 อาคารบริการฯ 
หมอมหลวง ปน มาลากุล

 เพื่อเปดบริการการใชระบบ
โทรศัพทดวยระบบ IP Phone 
และระบบ SIP Phone

การดําเนินการติดตั้ง
สมบูรณ

2 อาคาร        3,700,000  เงินแผนดิน 6 เดือน ต.ค.54-
มี.ค.55

เฉลิมพล
,ธันยธร
,ญาดา

ฝายระบบ
คอมพิวเตอรและ
เครือขาย

RAP123 4,5

6 ปรับปรุงระบบเครือขายไร
สาย (Wireless Controller)

 เพื่อรองรับการขยาย Access 
Point เพื่มในอนาคต

การดําเนินการติดตั้ง
สมบูรณ

48 AP        1,300,000 บริการวิชาการแบบ
ครั้งคราว

1 ป ต.ค.54-
ก.ย.55

นคร
,ญาดา

ฝายระบบ
คอมพิวเตอรและ
เครือขาย

RAP123 4,5

สํานัก
ICT 

Master 
Plan

 งบประมาณ 
2555

เปาหมาย  แหลงเงิน

แผนยุทธศาสตร

มศว 
15 ป

เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบคอมพิวเตอร
และเครือขาย

 โครงการยอย/กิจกรรมที่เสนอ

แผนปฏิบัติงาน

 ที่
โครงการยอย/กิจกรรมกลุมโครงการ

ประเภท
โครงการ

ระยะ
เวลา

 
วัตถุประสงค

เริ่มตน-
สิ้นสุด
โครงการ

KPI

1 หอง3 ปรับปรุงหองคอมพิวเตอร
กลาง (Data Center) ที่
อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.

สาโรช บัวศรี

 เพื่อรองรับการขยายตัวของ
ระบบคอมพิวเตอรและ
เครือขายที่เพิ่มขึ้น

การติดตั้งหอง Data 
Center สมบูรณ

4,51 ป ต.ค.54-
ก.ย.55

มหัทธวัฒน
,นคร
,พงษภูมิพันธ

ฝายระบบ
คอมพิวเตอรและ
เครือขาย

RAP123

ฝายเจาของ
โครงการ

ผูรับ
ผิดชอบ

โครงการยอย

รวบรวมโดย ผศ.ศิรินุช เทียนรุงโรจน SWUCCActionPlan2012_SWU15_Plan%20for%20Q1[1] ปรับปรุงเมื่อเดือนพฤศจิกายน  2554
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สํานัก
ICT 

Master 
Plan

 งบประมาณ 
2555

เปาหมาย  แหลงเงิน

แผนยุทธศาสตร

มศว 
15 ป

แผนปฏิบัติงาน

 ที่
โครงการยอย/กิจกรรมกลุมโครงการ

ประเภท
โครงการ

ระยะ
เวลา

 
วัตถุประสงค

เริ่มตน-
สิ้นสุด
โครงการ

KPI
ฝายเจาของ
โครงการ

ผูรับ
ผิดชอบ

โครงการยอย

3 7 บริการระบบเครือขายไร
สาย (WiSE) สําหรับ
อุปกรณ mobile device

 เพื่อเปดบริการการใชอูปกรณ 
mobile device ผานระบบ
เครือขายไรสายของ
มหาวิทยาลัย
- สามารถใชบริการแบบ 
Roaming ได

การดําเนินการติดตั้ง
สมบูรณ

อุปกรณ 
Mobile 

Device 2 
ระบบปฏิบัติกา
ร คือ IOS 
และ Android
 สามารถใช
งานได

             5,000  เงินรายได 1 ป ต.ค.54-
ก.ย.55

นคร
,ญาดา

ฝายระบบ
คอมพิวเตอรและ
เครือขาย

RAP123 4,5

8 ระบบตรวจสอบสถานะ
ระบบเครือขาย

วิจัย/
นวัตกรรม

เพื่อมีขอมูลสถานะของระบบ
เครือขายภายในมหาวิทยาลัย

จํานวนอุปกรณ
เครือขายที่สามารถ
จัดเก็บขอมูลได

ไมนอยกวา 
10 อุปกรณ

             3,000  เงินรายได 1 ป ต.ค.54-
ก.ย.55

นคร
,ธันยธร

ฝายระบบ
คอมพิวเตอรและ
เครือขาย

RAP123 4,5

9 จัดทําแผนผังเครือขายไฟ
เบอรออพติก

 เพื่อมีขอมูลเสนทางการติดตั้ง
สายไฟเบอรออพติกของ
มหาวิทยาลัย

จํานวนแผนผัง
เครือขายสายไฟ
เบอรออพติก

1 พื่นที่ 
(location)

           10,000  เงินรายได 1 ป ต.ค.54-
ก.ย.55

เฉลิมพล
,ธันยธร
,ญาดา

ฝายระบบ
คอมพิวเตอรและ
เครือขาย

RAP123 4,5

4 10 จัดพื้นที่บริการ ณ อาคาร
นวัตกรรม ศาสตราจารย
สาโรช บัวศรี

 เพื่อใหบริการแกหนวยงาน 
นิสิต คณาจารย บุคลากรและ
ประชาชน

สามารถเปดบริการได
ในปการศึกษา 2554

4 ชั้น      12,600,000  เงินยืมมหาวิทยาลัย 1 ป ต.ค.53-
ก.ย.55

ดิเรก
, พัชรินทร

ฝายปฏิบัติการ
และบริการ

SAP12
RAP28

1,4,5

11 ขยายพื้นที่ใหบริการ
คอมพิวเตอร ณ สํานัก
คอมพิวเตอร อาคารเรียน
รวม องครักษ

 เพื่อใหบริการแกนิสิต 
คณาจารย และบุคลากร

การดําเนินการติดตั้ง
สมบูรณ

1 หอง        1,600,000  เงินรายได 1 ป ต.ค.53-
ก.ย.55

ดิเรก
, สุพิมพ

ฝายปฏิบัติการ
และบริการ

SAP12
RAP28

1,4,5

12 จัดทําเอกสารคูมือการ
ใหบริการ ฉบับ
ภาษาอังกฤษ

เพื่อใหนิสิต คณาจารย และ
บุคลากรชาวตางประเทศ
สามารถขอรับบริการได

จํานวนเอกสารที่
จัดทําเปน
ภาษาอังกฤษ

2 เอกสาร            20,000  เงินรายได 2 ป ต.ค.53-
ก.ย.55

ดิเรก
, วราภรณ

ฝายปฏิบัติการ
และบริการ

RAP125 1,4,5

13  มศว IT Clinic เคลื่อนที่  เพื่อเปดบริการสงเสริมกิจกรรม
การใหบริการของหนวยงาน
และเพิ่มชองทางการขอรับ
บริการ

รอยละความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ

ไมต่ํากวารอย
ละ 80

           20,000  เงินรายได 1 ป ต.ค.54-
ก.ย.55

ดิเรก
, ธนรรณพ

ฝายปฏิบัติการ
และบริการ

RAP86 1,4,5

14  พัฒนางานใหบริการพิมพ
ผล

 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ใหบริการแกผูรับบริการ

รอยละความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ

ไมต่ํากวารอย
ละ 80

           10,000  เงินรายได 1 ป ต.ค.54-
ก.ย.55

สันติ, ธนรรณพ ฝายปฏิบัติการ
และบริการ

RAP33 1,4,5

15 โครงการศึกษาเทคโนโลยี
 Access Control รูปแบบ
ตางๆ

วิจัย/
นวัตกรรม

เพื่อศึกษารูปแบบของ
เทคโนโลยี

รายงานผลการศึกษา 1 ฉบับ              2,000  เงินรายได 1 ป ต.ค. 54 - 
ก.ย. 55

ดิเรก
, สันติ

ฝายปฏิบัติการ
และบริการ

RAP33 1,3,4,5

16 จัดทําผังครุภัณฑ
คอมพิวเตอรเพื่ออาคาร
นวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัว
ศรี

 เพื่อเตรียมใหบริการแก
หนวยงาน นิสิต คณาจารย 
บุคลากรและประชาชน

จํานวนผังครุภัณฑ
คอมพิวเตอรประจํา
หอง

10 หอง              2,000  เงินรายได 1 ป ต.ค.54-
ก.ย.55

สันติ
, นคร

ฝายปฏิบัติการ
และบริการ

SAP12
RAP28

1,4,5

17 เปดบริการหอง
คอมพิวเตอร ณ อาคาร
บริการกลาง (หอพักนิสิต) 
มศว องครักษ

 เพื่อใหบริการแกนิสิตและ
บุคลากร มศว องครักษ

จํานวนผูเขารับบริการ ไมต่ํากวา 
100 คน

           95,680  เงินรายได 1 ป ต.ค.54-
ก.ย.55

อํานาจ
, สุพิมพ

องครักษ SAP12
RAP28

1,4,5

18 จัดทํามาตรฐานการ
ใหบริการเครือขาย มศว 
องครักษ

 เพื่อใหการใหบริการเครือขาย
คอมพิวเตอรประจําหนวยงาน 
มศว องครักษ มีประสิทธิภาพ
และพรอมใชงาน

จํานวนมาตรฐานของ
อุปกรณ

5 อุปกรณ              2,000 เงินรายได 1 ป ต.ค.54-
ก.ย.55

เฉลิมพล
, นคร

องครักษ RAP124 1,4,5

5 19 จัดทําระบบสารสนเทศ
เพื่อผูบริหารระดับสูง

 นวัตกรรม เพื่อเปดบริการการนําเสนอ
ขอมูลเพื่อการบริหารและ
ตัดสินใจ

รายงานสารสนเทศ
จากระบบ SUPREME
Plus

ไมต่ํากวา 5 
รายงาน

           20,000  เงินรายได 1 ป ต.ค. 54 - 
ก.ย.55

วิลาวัลย
, สุทิสา
, วราภรณ

ศูนย UOC RAP123 1,2,3,4,5ระบบคลังขอมูล
มหาวิทยาลัย 
SUPREMEPlus

พัฒนาประสิทธิภาพ
ของการบริการไอที
เพื่อนิสิตและบุคลากร

พัฒนาระบบบริหาร
การจัดการไอซีทีที่ดี
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20 สงเสริมการใชระบบ
คลังขอมูลมหาวิทยาลัย

เพื่อใหขอมูลจากระบบ
คลังขอมูลสามารถนําไปใช
งานไดจริง

จํานวนงานที่สามารถ
นําขอมูลไปใชไดจริง

ไมต่ํากวา 1 
งานใหม

           20,000  เงินรายได 1 ป ต.ค. 54 - 
ก.ย.56

วิลาวัลย
, สุทิสา
, วันทนา

ศูนย UOC RAP123 1,2,3,4,5

6 21 ระบบ SWU Information 
Portal : ติดตั้งระบบ Portal
 สําหรับนิสิต

 นวัตกรรม เพื่อใหนิสิตรายคนสามารถ
เขาถึงขอมูลสวนตนได

มีจํานวนขอมูล
รายบุคคลนํามาแสดง
ได

3 รายการ              2,000  เงินรายได 1 ป ต.ค.53-
ก.ย.55

สุทิสา
, สุวิมล

ศูนย UOC RAP123 1,2,3,4,5

 22 Upgrade Version 
DotNetNuke

เพื่อติดตั้งระบบบริหารงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัย และของ
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย

รอยละของความพึง
พอใจ

80 2,000  เงินรายได 1 ป ต.ค.54-
ก.ย.55

สุวิมล
, สมถวิล
, ปวริศร

ฝายระบบ
สารสนเทศ

RAP123
RAP125

1,2

7 โครงการจัดการ
ความรูดานระบบ
สารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย

23 การจัดกิจกรรมพัฒนา
บุคลากรใหมีความรูและ
แบงปนความรูรวมกัน เรื่อง
 ระบบสารสนเทศ มศว

1. เพื่อศึกษาสถานระบบ
คอมพิวเตอรและระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อศึกษาความสอดคลอง
ของระบบสารสนเทศกับ
ระเบียบที่เกี่ยวของของ
มหาวิทยาลัย
3. เพื่อศึกษาและวิเคราะห
ปญหาในปจจุบัน
4. เพื่อพัฒนาบุคลากรดานไอ
ทีใหมีความเขาใจในระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย
5. เพื่อจัดทําเอกสารความรู
ดานระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย
6. เพื่อจัดการเผยแพรความรู
ดานระบบสารสนเทศใหแก
บุคลากรในหนวยงานตางๆ

1. รายงานสถานะ
ของระบบไอทีของ
มหาวิทยาลัย
2. เอกสารความรูดาน
ระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย
3. จํานวนบุคลากรมี
ความเขาใจในระบบ
สารสนเทศเพิ่มขึ้น
4. บุคลากรใน
หนวยงานตางๆ มี
ความเขาใจระบบ
สารสนเทศมากขึ้น

500,000 เงินรายได 2 ป ต.ค.54-
ก.ย.56

วิลาวัลย
, พรทิพย
และทีม

ฝายระบบ
สารสนเทศ

RAP17
RAP123
RAP125
RAP126

1,2

เว็บไซต มศว
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8 24 ระบบ SWU-SAP 
Monitoring System

นวัตกรรม เพื่อพัฒนาระบบติดตาม และ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนยุทธศาสตร

รอยละของความพึง
พอใจ

80 200,000  เงินแผนดิน 1 ป ต.ค.54-
ก.ย.55

สุวิมล
, ศิริศศิเกษม
และทีม

ฝายระบบ
สารสนเทศ

RAP123 1,2

25 ระบบ ROSE ระยะที่ 3 วิจัย เพื่อติดตั้งระบบบริหารงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัย และของ
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย

รอยละของความพึง
พอใจ

80 20,000  เงินรายได 1 ป ต.ค.54-
ก.ย.55

สุวิมล
, วิลาวัลย
และทีม

ฝายระบบ
สารสนเทศ

RAP49
RAP50
RAP123

1,2

26 ระบบงานรับสมัครนิสิต
ใหมทั้งป

 นวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการใชงาน
สารสนเทศแกหนวยงาน

รอยละของความพึง
พอใจ

80 10,000  เงินรายได 1 ป ต.ค.54-
ก.ย.55

วันทนา
, พรทิพย

ฝายระบบ
สารสนเทศ

RAP123 1,2

27 ระบบบริหารงานหอพัก  นวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการใชงาน
สารสนเทศแกหนวยงาน

รอยละของความพึง
พอใจ

80 10,000  เงินรายได 1 ป ต.ค.54-
ก.ย.55

วันทนา
, พรทิพย

ฝายระบบ
สารสนเทศ

RAP123 1,2

28 มอดูล รับสมัครพนักงาน
ออนไลน

 นวัตกรรม เพื่อพัฒนาระบบงานรับสมัคร
พนักงานออนไลน

รอยละของความพึง
พอใจ

80 100,000  เงินรายได 4 เดือน ต.ค.54-
ม.ค.55

มณฑลี, ฐิตาภา ฝายระบบ
สารสนเทศ

RAP123 1,2

29 มอดูล ขอมูลการมาทํางาน
(finger scan) เขาสูงาน
วันลาในระบบ HURIS

 นวัตกรรม เพื่อพัฒนาระบบงานนําเขา
ขอมูลการมาทํางาน(finger 
scan) เขาสูงานวันลาในระบบ 
HURIS

รอยละของความพึง
พอใจ

80 3,000  เงินรายได 4 เดือน ต.ค.54-
ม.ค.55

ฐิตาภา ฝายระบบ
สารสนเทศ

RAP123 1,2

30 มอดูล สงเสริมการมีงาน
ทําของนิสิต

 นวัตกรรม เพื่อพัฒนาระบบงานการมีงาน
ทํา online ของนิสิต

รอยละของความพึง
พอใจ

80 75,000  เงินรายได 4 เดือน ต.ค.54-
ม.ค.55

วันทนา
, อมรรัตน

ฝายระบบ
สารสนเทศ

RAP123 1,2

31 มอดูล จองหอง online  นวัตกรรม เพื่อพัฒนาระบบงานจองหอง รอยละของความพึง
พอใจ

80 5,000  เงินรายได 4 เดือน ต.ค.54-
ม.ค.55

อมรรัตน ฝายระบบ
สารสนเทศ

RAP123 1,2

9 32 การบํารุงรักษาระบบ HURIS  เพื่อการบํารุงรักษาระบบใหมี
ความถูกตองในการใชงาน

รอยละของความพึง
พอใจ

80 100,000  เงินแผนดิน 1 ป ต.ค.54-
ก.ย.55

มณฑลี
, ฐิตาภา

ฝายระบบ
สารสนเทศ

RAP102
RAP123

1,2

33 การบํารุงรักษาระบบ 
SUPREME2004

 เพื่อบํารุงรักษาระบบใหมีความ
ถูกตองในการใชงาน

รอยละของความพึง
พอใจ

80 100,000  เงินแผนดิน 1 ป ต.ค.54-
ก.ย.55

พรทิพย
, วันทนา

ฝายระบบ
สารสนเทศ

RAP9
RAP10
RAP29
RAP111
RAP112
RAP116
RAP123

1,2

34 บํารุงรักษาระบบ
สารสนเทศทั่วไป อาทิเชน
 e-Train e-Project e-
Survey e-Doc e-Meeting 
News&Events Alumni ...

 เพื่อสนับสนุนการใชงาน
สารสนเทศแกหนวยงาน

รอยละของความพึง
พอใจ

80 40,000  เงินแผนดิน 1 ป ต.ค.54-
ก.ย.55

พรทิพย
, สุวิมล
และทีม

ฝายระบบ
สารสนเทศ

RAP123
RAP125
RAP126

1,2

35 งานปรับปรุงประสิทธิภาพ
เครื่อง Database Server
(config database oralce 
server)

 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
เครื่อง Server

จํานวนครั้งของการ
เกิด database down
 ลดลง

ลดลงมากกวา
 90 % ตอป

50,000  เงินรายได 6 เดือน ต.ค.54-
มี.ค.55

มณฑลี ฝายระบบ
สารสนเทศ

RAP124 1,2

โครงการเพิ่ม
เสถียรภาพระบบ
สารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ

ระบบสารสนเทศ
และระบบฐานขอมูล
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
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36 การจัดยายฐานขอมูลและ
การสํารองขอมูลกลางของ
มหาวิทยาลัย
(Database Migration 
Implementation to 
External Storage)

 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
เครื่อง Server

ระยะเวลาในการหยุด
ใหบริการฐานขอมูล

นอยกวา 1 วัน 50,000 เงินรายได 6 เดือน ต.ค.54-
มี.ค.55

ประกิจ
, มณฑลี

ฝายระบบ
สารสนเทศ

RAP124 1,2

37 โครงการระบบแหลง
ทรัพยากรการเรียนรูดิจิตัล
เพื่อการพัฒนาสมรรถนะ
ดานไอซีที

 เพื่อจัดหาหรือพัฒนาระบบการ
บริการแหลงเรียนรูดิจิตัล

1. ระบบการบริการ
แหลงเรียนรูดิจิตัล
2. จํานวนสื่อการ
เรียนรูเพิ่มมากขึ้น

1 ระบบ และ 
มีสื่อการ

เรียนรูเพิ่มขึ้น
ในระบบไม
นอยกวา 100

 ชิ้น

          800,000  เงินแผนดิน บก 1 ป ต.ค.54-
ก.ย.55

อุราพร
, ชัยวัตน
, ปวริศร

ศูนยการศึกษา
ไซเบอร

RAP125

38 ICT Competency 
Curriculum

นวัตกรรม เพื่อพัฒนาหลักสูตรการพัฒนา
สมรรถนะดาน ICT ใหแก
บุคลากรและนิสิต

จํานวนหลักสูตรครบ
ตามกรอบสมรรถนะ

1 หลักสูตร            50,000  เงินรายได 1 ป ต.ค.54-
ก.ย.55

อุราพร
, ภาณุวัฒน

ศูนยการศึกษา
ไซเบอร

SAP10
RAP20

1,2,3

39 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนา
รูปแบบการจัดการฝกอบรม
เพื่อพัฒนาสมรรถนะดาน
ไอซีที

วิจัย เพื่อจัดหาหรือพัฒนารูปแบบ
การฝกอบรมที่เหมาะสม

รูปแบบการจัดระบบ
การฝกอบรม

1 รูปแบบ            80,000  เงินรายได 1 ป ต.ค.54-
ก.ย.55

อุราพร
, วัชรพงศ

ศูนยการศึกษา
ไซเบอร

SAP10
RAP20

1,2,3

40 ICT Competency 
Training 2012

 เพื่อพัฒนานิสิตและบุคลากรให
เปนผูรูไอทีและรูสารสนเทศ

จํานวนโครงการ 2 โครงการ           220,000  เงินรายได 1 ป ต.ค.54-
ก.ย.55

อุราพร
, ภาณุวัฒน
, จันทนา
จิตติมา

ศูนยการศึกษา
ไซเบอร

RAP109 1,2,3

41 - โครงการพัฒนา 
E-Learning Courseware 
(SOT2)
- โครงการอาจารยพี่เลี้ยง
ระบบการศึกษาออนไลน 
มศว (SOT2FM)
- โครงการเสริมสรางแนว
ปฏิบัติที่ดีดานระบบ
การศึกษาไฮบริด มศว 
(SOT2BP)

 

วิจัย

เพื่อสงเสริมนโยบายการพัฒนา
 E-Learning Courseware 
ของมหาวิทยาลัย

1. แนวปฏิบัติที่ดีดาน
การจัดการศึกษา
ไฮบริด มศว
2.รายวิชาที่มี
คุณภาพที่ใชระบบ
การจัดการศึกษาแบบ
ไฮบริด มศว ในป
การศึกษา 2554
3. คณาจารยที่เขา
รวมโครงการพัฒนา 
E-Learning 
Courseware
4. จํานวนอาจารยที่
เลี้ยงในระบบ
การศึกษาไฮบริด มศว
5. นิสิตทีไดรับ
การศึกษาผานระบบ
การจัดการศึกษา
ไฮบริด มศว
6. ความพึงพอใจ
ของผูเขารวมโครงการ

1. มีแนว
ปฏิบัติที่ดี 
จํานวน 1 เลม
2. มีจํานวน
รายวิชาไม
นอยกวา 60 
รายวิชา

3. มีจํานวน
คณาจารยเขา
รวมโครงการ
ไมนอยกวา 

60 คน
4. มีจํานวน
อาจารยพี่
เลี้ยงไมนอย
กวา 12 คน
5. มีจํานวน
นิสิตที่ใช

ระบบมากกวา
 2,000 คน

6. มีความพึง
พอใจไมต่ํา
กวารอยละ 85

       1,800,000  กองทุนพัฒนา
มหาวิทยาลัย

1 ป ม.ค.54 - 
ก.ย.55

อุราพร
, สุพิมพ
, ภานุวัฒน
, ชัยวัฒน
, จิตติมา

ศูนยการศึกษา
ไซเบอร

SAP9,13
RAP17

3,4 1,2,3

10 การศึกษาไซเบอร 
(SWU Cyber 
Education)
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สํานัก
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 งบประมาณ 
2555

เปาหมาย  แหลงเงิน

แผนยุทธศาสตร

มศว 
15 ป

แผนปฏิบัติงาน

 ที่
โครงการยอย/กิจกรรมกลุมโครงการ

ประเภท
โครงการ

ระยะ
เวลา

 
วัตถุประสงค

เริ่มตน-
สิ้นสุด
โครงการ

KPI
ฝายเจาของ
โครงการ

ผูรับ
ผิดชอบ

โครงการยอย

42 โครงการบริการวิชาการแก
ชุมชน (บก.12)

นวัตกรรม เพื่อจัดใหบริการความรู
ประชาชนในเรื่องการประยุกต
ไอซีที

ตาม KPI ของแผน
บริการวิชาการแก
ชุมชน

5 โครงการ           700,000  เงินแผนดิน บก 1 ป ต.ค.54-
ก.ย.55

อุราพร
, ดิเรก
, วัชรพงศ
, พัชรินทร

ศูนยการศึกษา
ไซเบอร

RAP66 3,4 1,2,3,6

11 โครงการหารายได 43 โครงการนํารองการ
ประยุกตและบูรณาการ
คอมพิวเตอรแท็บเล็ต
เพื่อการเรียนการสอนใน
ระดับประถมศึกษาตาม
แนวนโยบายของรัฐบาล

วิจัย/
นวัตกรรม

เพื่อหารายได และ การให
ความรวมมือกับมหาวิทยาลัย
และหนวยงานภายนอก

ความสําเร็จของ
โครงการ

รอยละ 100      20,000,000  บริการวิชาการแบบ
ครั้งคราว

1 ป ต.ค. 54 - 
ก.ย. 55

ศิรินุช
, สมบุญ
, สุธาทิพย
, กรัณฑรัตน
, ศิริศศิเกษม

ศูนยการศึกษา
ไซเบอร

SSAP1 1,2,3,6

12 โครงการพัฒนา
สํานักคอมพิวเตอร

44 ศึกษาการจัดโครงสราง
สํานักคอมพิวเตอรให
เหมาะสมกับภารกิจและ
พันธกิจของสํานัก
คอมพิวเตอร

เพื่อปรับโครงสรางสํานัก
คอมพิวเตอรใหเหมาะสม

วาระการประชุม
คณะกรรมการประจํา
สํานัก

ไมนอบกวา 2
 ครั้ง

           20,000  เงินรายได 1 ป ต.ค. 54 - 
ก.ย. 56

อุราพร
, พัชรินทร

สํานักงาน
ผูอํานวยการ

SAP35 6
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สํานัก
ICT 

Master 
Plan

 งบประมาณ 
2555

เปาหมาย  แหลงเงิน

แผนยุทธศาสตร

มศว 
15 ป

แผนปฏิบัติงาน

 ที่
โครงการยอย/กิจกรรมกลุมโครงการ

ประเภท
โครงการ

ระยะ
เวลา

 
วัตถุประสงค

เริ่มตน-
สิ้นสุด
โครงการ

KPI
ฝายเจาของ
โครงการ

ผูรับ
ผิดชอบ

โครงการยอย

           176,000 
  1 การรณรงคการรูจัก 

SWU IT Services
45 ประชาสัมพันธระบบโดย

ผานสื่อตางๆ
เพื่อเผยแพรระบบงาน ใหแก 
บุคลากร และ หนวยงานทราบ
 ทางสื่อตางๆ เชน Website 
SWU Weekly Newsletter

จํานวนครั้งของการ
ประชาสัมพันธตอป

รายเดือน              5,000  เงินรายได 1 ป ต.ค.54-
ก.ย.55

ปนทิพย
, จันทนา

สํานักงาน
ผูอํานวยการ

RAP125 6

  2 สงเสริมการวิจัย 
สํานักคอมพิวเตอร

46 จัดทําแผนยุทธศาสตรการ
วิจัยประจําป

เพื่อสงเสริมใหบุคลากรของ
สํานักคอมพิวเตอรสามารถทํา
วิจัยได

จํานวนโครงการวิจัยที่
เปนไปตามแผน

1 โครงการ              5,000  เงินรายได 1 ป ต.ค.54-
ก.ย.55

สุพิมพ
, ประกิจ

สํานัก
คอมพิวเตอร

SAP23 4

47 กิจกรรมเสริมสรางนักวิจัย
ใหบรรลุเปาหมายของ
งานวิจัย

เพื่อใหนักวิจัยสามารถดําเนิน
งานวิจัยและสงผลงานวิจัยได
ทันเวลา

จํานวนกิจกรรม
เสริมสรางนักวิจัย

2 กิจกรรม            10,000  เงินรายได 1 ป ต.ค.54-
ก.ย.55

สุพิมพ
, ประกิจ
, สุวิมล

สํานัก
คอมพิวเตอร

RAP 47-
50

4

  3  การบริหารคุณภาพ
การดําเนินงานของ
สํานักคอมพิวเตอร

48 จัดทําแผนการพัฒนา
บุคลากรและการจัดการ
ความรู

เพื่อใหการบริหารงานบุคคล
ของสํานักคอมพิวเตอรมีระบบ 
และมีการบริหารงานที
สอดคลองกับมหาวิทยาลัย
และบุคลากรทุกคนไดรับการ
พัฒนาใหเปนผูมีความรู
ความสามารถเหมาะสม

1.มีแผนการพัฒนา
บุคลากรและแผนการ
จัดการความรู
2.บุคลากรทุกคน
ไดรับการพัฒนาตาม
แผน
3.มีรายงานผลการ
ดําเนินงานนําเสนอ
ตอคณะกรรมการ
ประจําสํานักฯ 

1 แผน 

ไมต่ํากวา
1ครั้ง/คน

             5,000  เงินรายได 1 ป ต.ค.54-
ก.ย.55

สมบุญ
, นคร
, ดนัย
, ญาดา

สํานักงาน
ผูอํานวยการ

SAP38 4

49 จัดทําแผนอัตรากําลัง เพื่อใหการบริหารงานบุคคล
ของสํานักคอมพิวเตอรมีระบบ 
สามารถบริหารอัตรากําลัง
สอดคลองกับทิศทางและ
หนวยงานและมหาวิทยาลัย  
และกําหนดเสนทาง
ความกาวหนาของบุคลากรได
อยางเหมาะสม

ภายใน 3 เดือนมีแผน
อัตรากําลัง

1 แผน              2,000  เงินรายได 1 ป ต.ค.54-
ก.ย.55

พัชรินทร
, ศิริศศิเกษม

สํานักงาน
ผูอํานวยการ

RAP99 4

50 ปรับปรุงคูมือปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงคูมือปฏิบัติงานให
สอดคลองกับภารกิจและภาระ
งาน
ที่เพิ่มขึ้นและเปนไปตามทิศ
ทางการพัฒนาหนวยงาน และ
แผนยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย

คูมือการปฏิบัติของ
ทุกฝาย
(ฉบับปรุงปรุง)

5 ฝาย            20,000  เงินรายได 1 ป ต.ค.54-
ก.ย.55

พัชรินทร
, นคร
, ดนัย
, จันทนา

สํานักงาน
ผูอํานวยการ

RAP104 4

51 จัดทําแผนการใชจาย
งบประมาณแผนดินและเงิน
รายได
รายงานผลการดําเนินงาน
ตอคณะกรรมการประจํา
สํานักฯ

เพื่อใหการบริหารงบประมาณ
ของสํานักคอมพิวเตอรมีระบบ 
และมีการบริหารงานที
สอดคลองกับมหาวิทยาลัย

1.แผนการใชจาย
งบประมาณ
เงินแผนดินและเงิน
รายได
2.มีรายงานผลการ
ดําเนินงานตอ
คณะกรรมการประจํา
สํานักฯ

1 แผน

รายเดือน/
รายไตรมาส

             2,000  เงินรายได 1 ป ต.ค.54-
ก.ย.55

พัชรินทร
, สุธาทิพย

สํานักงาน
ผูอํานวยการ

RAP122 4

 โครงการประจํา
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สํานัก
ICT 

Master 
Plan

 งบประมาณ 
2555

เปาหมาย  แหลงเงิน

แผนยุทธศาสตร

มศว 
15 ป

แผนปฏิบัติงาน

 ที่
โครงการยอย/กิจกรรมกลุมโครงการ

ประเภท
โครงการ

ระยะ
เวลา

 
วัตถุประสงค

เริ่มตน-
สิ้นสุด
โครงการ

KPI
ฝายเจาของ
โครงการ

ผูรับ
ผิดชอบ

โครงการยอย

52 ติดตามผลงานตาม
แผนปฏิบัติการสํานัก
คอมพิวเตอร

เพื่อใหผลการดําเนินงาน
โครงการตางๆ เปนไปตาม
แผนงาน และ เปาหมาย

จํานวนครั้งของการ
ติดตามผลงาน

รายงานผลการ
ดําเนินงานตอ
คณะกรรมการประจํา
สํานักฯ

ไมต่ํากวา 2 
ครั้ง

รายไตรมาส

           10,000 เงินรายได 1 ป ต.ค.54-
ก.ย.55

ศิริศศิเกษม สํานักงาน
ผูอํานวยการ

RAP83 4

53 การประกันคุณภาพ เพื่อดําเนินงานตามนโยบาย
และแผนการดําเนินงานดาน
การประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย

คะแนนการประเมิน
คุณภาพ

รายงานผลการ
ดําเนินงานตอ
คณะกรรมการประจํา
สํานักฯ

อยูในเกณฑดี

ทุก 6 เดือน

           28,000  เงินรายได 1 ป ต.ค.54-
ก.ย.55

กรัณฑรัตน
, มหัทธวัฒน

สํานักงาน
ผูอํานวยการ

RAP85 4

54 การควบคุมภายใน
รายงานผลการดําเนินงาน
ตอคณะกรรมการประจํา
สํานักฯ

เพื่อกําหนดมาตรการ และ
ติดตามการดําเนินงานเพื่อ
ปองกันปญหา และสงเสริมการ
ดําเนินงานที่เปนจุดแข็งใหมี
ประสิทธิภาพสงขึ้น

มีแผนการควบคุม
ภายใน
 
มีการรายงานผลการ
ดําเนินงาน

1 แผน

6/9/12 เดือน

           10,000  เงินรายได 1 ป ต.ค.54-
ก.ย.55

กรัณฑรัตน
, มหัทธวัฒน
, พัชรินทร

สํานักงาน
ผูอํานวยการ

RAP85 4

55 การบริหารความเสี่ยง เพื่อปองกันความไมเสถียรของ
ระบบไอซีที และการ
ดําเนินงานของสํานัก
คอมพิวเตอร

มีแผนการบริหารความ
เสี่ยง
 
รายงานผลการ
ดําเนินงานตอ
คณะกรรมการประจํา
สํานักฯ

2 ประเด็น

6 เดือน/ครั้ง

           10,000  เงินรายได 1 ป ต.ค.54-
ก.ย.55

กรัณฑรัตน
, มหัทธวัฒน
, ชูศรี

สํานักงาน
ผูอํานวยการ

RAP85 4

56 การปฏิบัติตามตัวชี้วัดของ 
ก.พ.ร.

เพื่อจัดทําโครงการตามตัวชี้วัด
 พรอมกับการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามโครงการตางๆ

รายงานผลการ
ดําเนินงานตอ
คณะกรรมการประจํา
สํานักฯ

6/9/12 
เดือน

             2,000  เงินรายได 1 ป ต.ค.54-
ก.ย.55

พัชรินทร
, มหัทธวัฒน
, พรทิพย

สํานักงาน
ผูอํานวยการ

RAP85 4

57 การดําเนินงานโครงการ 5 ส 1. เพื่อดําเนินการตามนโยบาย
 5 ส ของมหาวิทยาลัย 
2. เพื่อสงเสริมใหบุคลากรรูจัก
การประยุกตหลักการของ 5 ส 
เขาสูการดําเนินงานประจําเพื่อ
เสริมสรางการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพ

มีแผนการดําเนินงาน

มีรายงานผลการ
ดําเนินงาน

1 แผน

รายภาค
การศึกษา

           10,000  เงินรายได 1 ป ต.ค.54-
ก.ย.55

ฐืตาภา
และทีมงาน

สํานัก
คอมพิวเตอร

RAP85 4

58 การประหยัดพลังงาน เพื่อใหการดําเนินงาน
สอดคลองตามภารกิจที่
มหาวิทยาลัยมอบหมาย

มีแผนการดําเนินงาน

รายงานผลการ
ดําเนินงานตอ
คณะกรรมการประจํา
สํานักฯ

รายงานการวิเคราะห
ผล

1 แผน

รายไตรมาส

           10,000 เงินรายได 1 ป ต.ค.54-
ก.ย.55

ดิเรก
, จันทนา
, สาวิตตรี
, เฉลิมพล

สํานัก
คอมพิวเตอร

RAP93 4
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สํานักคอมพิวเตอร มศว หนา 10

แผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2555

สํานัก
ICT 

Master 
Plan

 งบประมาณ 
2555

เปาหมาย  แหลงเงิน

แผนยุทธศาสตร

มศว 
15 ป

แผนปฏิบัติงาน

 ที่
โครงการยอย/กิจกรรมกลุมโครงการ

ประเภท
โครงการ

ระยะ
เวลา

 
วัตถุประสงค

เริ่มตน-
สิ้นสุด
โครงการ

KPI
ฝายเจาของ
โครงการ

ผูรับ
ผิดชอบ

โครงการยอย

4 สงเสริมสนับสนุน
การดําเนินงานตาม
นโยบาย
มหาวิทยาลัย

59 สืบสานและทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม

เพื่อใหการดําเนินงาน
สอดคลองตามภารกิจที่
มหาวิทยาลัยมอบหมาย

มีกิจกรรมที่
ดําเนินงานตาม
นโยบายของ
มหาวิทยาลัย

3 กิจกรรม            15,000  เงินรายได 1 ป ต.ค.54-
ก.ย.55

ถาวร
และทีมงาน

สํานัก
คอมพิวเตอร

SAP31 4

60 ภาษาไทยเขมแข็งและรัก
การอาน

เพื่อใหการดําเนินงาน
สอดคลองตามภารกิจที่
มหาวิทยาลัยมอบหมาย

มีกิจกรรมที่
ดําเนินงานตาม
นโยบายของ
มหาวิทยาลัย

1 กิจกรรม            10,000  เงินรายได 1 ป ต.ค.54-
ก.ย.55

ธนรรณพ
, วรเศรษฐ
, เฉลิมพล

สํานัก
คอมพิวเตอร

RAP71 4

61 จิตอาสาสาธารณะ เพื่อใหการดําเนินงาน
สอดคลองตามภารกิจที่
มหาวิทยาลัยมอบหมาย

มีกิจกรรมที่
ดําเนินงานตาม
นโยบายของ
มหาวิทยาลัย

1 กิจกรรม            10,000  เงินรายได 1 ป ต.ค.54-
ก.ย.55

จันทนา
, สุเมธ
, ถาวร

สํานัก
คอมพิวเตอร

RAP71 4

62 Green University ของ
มหาวิทยาลัย

เพื่อใหการดําเนินงาน
สอดคลองตามภารกิจที่
มหาวิทยาลัยมอบหมาย

มีกิจกรรมที่
ดําเนินงานตาม
นโยบายของ
มหาวิทยาลัย

1 กิจกรรม            12,000 เงินรายได 1 ป ต.ค.54-
ก.ย.55

วรเศรษฐ
, จักรพันธ
, ญาดา
, ชูศรี
, สกัญญา

สํานัก
คอมพิวเตอร

RAP95 4

 งบประมาณ
ดานที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เงินรายได      12,772,680 
ดานที่ 2 ดานการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เงินแผนดิน        3,900,000 
ดานที่ 3 ดานการสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย เงินแผนดิน บก        1,500,000 
ดานที่ 4 ดานการบริการวิชาการ กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย        8,150,000 
ดานที่ 5 ดานการบริหาร เงินยืมมหาวิทยาลัย      17,600,000 

บริการวิชาการแบบครั้งคราว      20,000,000 

   63,922,680 

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาศักยภาพนิสิต คณาจารย และบุคลากรใหสามารถใชไอซีทีไดอยางสรางสรรค มีคุณธรรม จริยธรรม วิจารณญาณและรูเทาทัน

ยุทธศาสตรที่ 2 สรางสรรคนวัตกรรมและทรัพยากรเพื่อการเรียนรูดวยไอซีทีที่เหมาะสม

ยุทธศาสตรที่ 3 สรางความรวมมือดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการคนควาวิจัยและการสรางองคความรูรวมกับสังคม

ยุทธศาสตรที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการใหบริการดวยไอซีทีที่เหมาะสม

ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมการใชทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตรที่ 6 สรางระบบบริหารจัดการไอซีทีที่ดี

แหลงเงินยุทธศาสตรสํานักคอมพิวเตอร 2555-2559

ยุทธศาสตรตามแผนแมบท ICT มศว 2554-2559
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