
จาํนวน
โครงการยอ่ย/กจิกรรม

รวมจาํนวนโครงการ 64

1 โครงการใหม ่จาํนวน 45 โครงการ

1.1 โครงการยอ่ย/กจิกรรมทีเ่สนอ 45

1.2 เป้าหมายเสร็จโครงการยอ่ย/กจิกรรม

ไตรมาส 1 0

ไตรมาส 2 3

ไตรมาส 3 1

ไตรมาส 4 41

2 งานประจาํ จาํนวน 19 งาน

2.1 กจิกรรมยอ่ย 19

2.1 เป้าหมายเสร็จกจิกรรมยอ่ย

ไตรมาส 1 0

ไตรมาส 2 3

ไตรมาส 3 0

ไตรมาส 4 16

กลุม่โครงการใหม่
ที่ จาํนวนโครงการยอ่ย

1 2

แผนปฏบิตัริาชการสํานกัคอมพวิเตอร์
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รายละเอยีด

ชือ่กลุม่โครงการ

แนวปฏบัิตทิีด่ดีา้นไอซทีี1 2

2 6

3 4

4 4

5 2

6 3

7 3

8 9

9 3

10 5

11 1

12 3

งานประจํา
ที่ จาํนวนโครงการยอ่ย

1 1

2 2

3 11

4 5สง่เสรมิสนับสนุนการดําเนนิงานตามนโยบายมหาวทิยาลยั

โครงการพัฒนาสํานักคอมพวิเตอร์

ชือ่กลุม่โครงการ

การรณรงคก์ารรูจั้ก SWU IT Services

สง่เสรมิการวจัิย สาํนักคอมพวิเตอร์

การบรหิารคณุภาพการดําเนนิงานของสาํนักคอมพวิเตอร์

แนวปฏบตทดดานไอซท

เพิม่ประสทิธภิาพระบบคอมพวิเตอรแ์ละเครอืขา่ย

พัฒนาระบบบรหิารการจัดการไอซทีทีีด่ี

พัฒนาประสทิธภิาพของการบรกิารไอทเีพือ่นสิติและบคุลากร

ระบบคลังขอ้มลูมหาวทิยาลัย SUPREMEPlus 

เว็บไซต ์มศว

โครงการจัดการความรูด้า้นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (ICT)

ระบบสารสนเทศและระบบฐานขอ้มลูมหาวทิยาลัย ศรนีครนิทรวโิรฒ

โครงการเพิม่เสถยีรภาพระบบสารสนเทศ มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

การศกึษาไซเบอร ์(SWU Cyber Education) 

โครงการหารายได ้

หนา้ 1



แผนปฏบิตัริาชการสํานกัคอมพวิเตอร์
เพือ่สนบัสนนุภารกจิของมหาวทิยาลยั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

จาํนวนโครงการยอ่ย

โครงการศกึษาวเิคราะหก์ารทํางานของหน่วยงานระดบัคณะ 1
โครงการประหยัดทรัพยากร 2

โครงการปรับปรุงสภาพหอ้งเรยีนโสตทศันูปกรณ์และจัดหาอปุกรณ์สือ่การ
เรยีนการสอนใหเ้อือ้ตอ่การเรยีนรู ้

2

โครงการผลติสือ่และเทคโนโลยหีรอืนวตักรรมในการสอน เพือ่สง่เสรมิการ
เรยีนรูด้ว้ยตนเอง

1

โครงการพัฒนาศกัยภาพและสง่เสรมิการทําวจัิยของอาจารย์ 2

โครงการพัฒนาฐานขอ้มลูวจัิย 1

โครงการถา่ยทอดองคค์วามรูแ้ละแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัชมุชน 2
โครงการเผยแพร่ผลงานบรกิารวชิาการแกช่มุชนทัง้ภายในและภายนอก
มหาวทิยาลยั

2

การประเมนิโครงการบรกิารวชิาการแกช่มุชนและสงัคม 1

โครงการสรา้งเครอืขา่ยเพือ่การมสีว่นร่วมในกจิกรรมทางวฒันธรรม 1

โครงการพัฒนาระบบและสรา้งวฒันธรรมคณุภาพ 4
โครงการพัฒนาระบบการบรหิารผลการปฏบิตังิานของบคุลากร (Performance
 Management System)

2

SSAP 8 : การบรหิารจัดการมหาวทิยาลยัโดยใชห้ลกั Cost Effectiveness (Lean Management)

ยทุธศาสตรท์ี ่1 :  สรา้งองคค์วามรูด้า้นการศกึษาเพือ่พัฒนาคณุภาพการจัดการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน

ยทุธศาสตรท์ี ่2 : พัฒนางานวจัิยและนวตักรรมสูก่ารแกปั้ญหาสงัคม  ชีนํ้าสงัคม  และความเป็นสากล

ยทุธศาสตรท์ี ่ 3  : สรา้งองคค์วามรูแ้ละพัฒนาโครงการบรกิารวชิาการทีม่คีณุภาพเพือ่พัฒนาชมุชน 
                        และสงัคมอยา่งย่ังยนื

ยทุธศาสตรท์ี ่ 4 : สบืสานและสรา้งองคค์วามรูใ้นการทํานุบํารุงวฒันธรรมและศลิปะ

ยทุธศาสตรท์ี ่ 5 : พัฒนาระบบบรหิารทีม่คีณุภาพโดยใชเ้ครือ่งมอืทางการบรหิาร และเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่หมาะสม
RAP 7

SAP 40
SAP 42

SSAP 8-2

การดําเนนิงานตามแผนยทุธศาสตร ์15 ปี มศว

RAP 6

SSAP 8-4

SAP 1

SAP 2

SAP 19

SAP 20

SAP 32
SAP 33

โครงการพัฒนาระบบและปรับปรุงฐานขอ้มลูดา้นงบประมาณใหม้ปีระสทิธภิาพ 3

โครงการทบทวนและพัฒนาแผนยทุธศาสตรข์องมหาวทิยาลยั 1

โครงการจัดทําแผนและผังการพัฒนาทางกายภาพและสาธารณูปโภค 4
โครงการพัฒนาชอ่งทางการสือ่สารทีม่คีวามหลากหลายและมคีณุภาพ 6
โครงการจัดทําคูม่อืแสดงความกา้วหนา้ของบคุลากรทกุสายงาน (Career 1
โครงการเตรยีมความพรอ้มบคุลากรเพือ่รองรับประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ปี 
2558

1

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารทีม่ปีระสทิธภิาพ 29
โครงการจัดทําแนวปฏบิตัทิีด่ใีนการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
(ICT)

6

จาํนวนโครงการยอ่ย

พัฒนาศกัยภาพนสิติ คณาจารย ์และบคุลากรใหส้ามารถใชไ้อซทีไีดอ้ยา่ง
สรา้งสรรค ์มคีณุธรรม จรยิธรรม วจิารณญาณและรูเ้ทา่ทนั

29

สรา้งสรรคน์วตักรรมและทรัพยากรเพือ่การเรยีนรูด้ว้ยไอซทีทีีเ่หมาะสม 10

สรา้งความร่วมมอืดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
เพือ่สนับสนุนการคน้ควา้วจัิยและการสรา้งองคค์วามรูร้่วมกบัสงัคม

7

เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจัดการและการใหบ้รกิารดว้ยไอซทีทีีเ่หมาะสม 50

สง่เสรมิการใชท้รัพยากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศร่วมกนัอยา่งมปีระสทิธภิาพ 33

สรา้งระบบบรหิารจัดการไอซทีทีีด่ ี 8

จาํนวนโครงการยอ่ย

ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 3
ดา้นการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวทิยาลยั 5
ดา้นการสนับสนุนการเรยีนการสอนและการวจัิย 22
ดา้นการบรกิารวชิาการ 32
ดา้นการบรหิาร 24ดา้นที่ 5

การดําเนนิงานตามแผนยทุธศาสตรสํ์านกัคอมพวิเตอร ์

ดา้นที ่1
ดา้นที ่2
ดา้นที ่3
ดา้นที ่4

ยทุธศาสตรท์ี ่6

ยทุธศาสตรท์ี ่3

ยทุธศาสตรท์ี ่4

ยทุธศาสตรท์ี ่5

RAP 24

RAP 28
RAP 29

การดําเนนิงานตามแผนแมบ่ทไอซที ีมศว

ยทุธศาสตรท์ี ่1

ยทุธศาสตรท์ี ่2

SAP 47

RAP 13

RAP 19

RAP 16
RAP 17

 ดานการบรหาร 24ดานท 5
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1 แนวปฏบิัตทิีด่ดีา้น
ไอซทีี

1 จัดทํามาตรฐานความ
มั่นคงปลอดภัยดา้น
สารสนเทศ มศว

เพือ่ใหร้ะบบสารสนเทศ
ของมหาวทิยาลัยเป็นไป
ตามมาตรฐานสากล

จํานวนแนวปฏบิัตทิีผ่า่น
ความเห็นชอบใหน้ํามา
ประกาศใช ้

4 ฉบับ 2 ปี ต.ค.55-
ก.ย.57

คณะกรรมการ ISM สาํนัก
คอมพวิเตอร์

RAP 29 1,3 5

2 จัดทํามาตรฐานการ
ใหบ้รกิารระบบไอท ีมศว 
องครักษ์

เพือ่ใหก้ารใหบ้รกิาร
เครอืขา่ยคอมพวิเตอร์
ประจําหน่วยงาน มศว 
องครักษ์ มปีระสทิธภิาพ
และพรอ้มใชง้าน

จํานวนมาตรฐานของ
อปุกรณ์

5 อปุกรณ์ 1 ปี ต.ค.55-
ก.ย.56

คณะกรรมการ
พัฒนางานบรกิาร
ไอที

องครักษ์ RAP 29 1,3 1,2,4,5,6

   2 เพิม่ประสทิธภิาพ
ระบบคอมพวิเตอร์

3 ปรับปรงุหอ้งคอมพวิเตอร์
กลาง (Data Center) ที่

เพือ่รองรับการขยายตัว
ของระบบคอมพวิเตอร์

การตดิตัง้หอ้ง Data 
Center สมบรูณ์

1 หอ้ง 1 ปี ต.ค.55-
ม.ีค.56

มหัทธวัฒน์
นคร
พงษ์ภมพิันธ

ฝ่ายระบบ
คอมพวิเตอร์
และเครอืขา่ย

RAP 28 1 4,5

สํานัก
คอมฯ

ICT 
Master 

Planกลุม่โครงการ โครงการยอ่ย/กจิกรรม
เป้าหมาย

ระยะ
เวลา

เริม่ตน้-
สิน้สดุ
โครงการ

ฝ่าย
เจา้ของ
โครงการ

แผนยทุธศาสตร์

KPI
ผูร้ับ
ผดิชอบ

โครงการยอ่ย

 โครงการยอ่ย/กจิกรรมทีเ่สนอ

แผนปฏบิตังิาน

 
วตัถปุระสงค์ ที่

มศว 
15 ปี

และเครอืขา่ย
( )

อาคารนวตักรรม ศ.ดร.
สาโรช บัวศรี

และเครอืขา่ยทีเ่พิม่ขึน้
ู

พงษภมูพนธ และเครอขาย

4 บรกิารระบบโทรศัพท ์
VoIP ผา่น SIP Phone

ขยายบรกิารระบบ
โทรศัพท ์VoIP ผา่น SIP
 Phone ใหก้บัหน่วยงาน
บรกิารของมหาวทิยาลัย

ตดิตัง้หัวเครือ่ง SIP 
Phone ใหส้ามารถใชง้าน
ไดส้มบรุณ์

 3 หน่วยงาน 1 ปี ต.ค.55-
ก.ย.56

เฉลมิพล
ธันยธร
ญาดา

ฝ่ายระบบ
คอมพวิเตอร์
และเครอืขา่ย

RAP 28 3 4,7

5 ตดิตัง้ระบบเครอืขา่ยไร ้
สาย (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

6 ตดิตัง้ระบบเครอืขา่ยไร ้
สาย (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

7 ปรับเปลีย่นอปุกรณ์ระบบ
เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์
ภายใน มศว องครักษ์

ปรับเปลีย่นอปุกรณ์
สวติซท์ีม่อีายกุารใชง้าน
มานานและเสือ่ม
ประสทิธภิาพลง

การดําเนนิการตดิตัง้
สมบรูณ์

 1 พืน่ที ่
(location)

1 ปี ต.ค.55-
ก.ย.56

มหัทธวัฒน์
นคร
เฉลมิพล

ฝ่ายระบบ
คอมพวิเตอร์
และเครอืขา่ย

RAP 28 4 4,10

หนา้ 3



แผนปฏบิตัริาชการสํานกัคอมพวิเตอรเ์พือ่สนบัสนุนภารกจิของมหาวทิยาลยั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

สํานัก
คอมฯ

ICT 
Master 

Planกลุม่โครงการ โครงการยอ่ย/กจิกรรม
เป้าหมาย

ระยะ
เวลา

เริม่ตน้-
สิน้สดุ
โครงการ

ฝ่าย
เจา้ของ
โครงการ

แผนยทุธศาสตร์

KPI
ผูร้ับ
ผดิชอบ

โครงการยอ่ย

แผนปฏบิตังิาน

 
วตัถปุระสงค์ ที่

มศว 
15 ปี

8 การปรับปรงุเครอืขา่ย
สายไฟเบอรอ์อพตคิ
ภายในมศว องรักษ์

เพือ่ใหร้ะบบเครอืขา่ย
สายไฟเบอรอ์อพตคิ
ภายในอาคารทีเ่กดิขึน้
ใหมแ่ละอาคารทีม่ปีัญหา
สามารถใชง้านเครอืขา่ย
บัวศรไีดอ้ยา่งมี
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

3 พัฒนาระบบบรหิาร
การจัดการไอซทีทีีด่ี

9 บรกิารพสิจูนส์ทิธิร์ะบบ
เครอืขา่ยไรส้าย (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

10 ปรับปรงุระบบปฏบิัตกิาร 
Cloud computing เป็น

่

ปรับปรงุและเพิม่คณุภาพ
การบรกิาร

การดําเนนิการตดิตัง้
สมบรูณ์

 1 ระบบ 1 ปี ต.ค.55-
ก.ย.56

พงษ์ภมูพิันธ์
ญาดา

ฝ่ายระบบ
คอมพวิเตอร์
และเครอืขา่ย

RAP 28 4 4,13

เวอรช์ัน่ 2012 ระบบ Cloud computing
และเครอขาย

11 จัดทําแผนผังเครอืขา่ยไฟ
เบอรอ์อพตกิ

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

12 จัดเก็บคา่ตดิตัง้อปุกรณ์
เครอืขา่ย (Config)

จัดเก็บคา่ตดิตัง้อปุกรณ์
เครอืขา่ยทัง้ประสานมติร
และองครักษ์

การดําเนนิการตดิตัง้
สมบรูณ์

 10 อปุกรณ์ 6 เดอืน ต.ค.55-
ม.ีค.56

ธันยธร
ญาดา

ฝ่ายระบบ
คอมพวิเตอร์
และเครอืขา่ย

RAP 28 4 4,15

4 พัฒนาประสทิธภิาพ
ของการบรกิารไอที
เพือ่นสิติและบคุลากร

13 จัดทํา Fan Page สํานัก
คอมพวิเตอร์

เพือ่ประชาสมัพันธบ์รกิาร
สํานักคอมพวิเตอรแ์ละ
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

14 จัดพืน้ทีบ่รกิาร ณ อาคาร
นวตักรรม ศาสตราจารย์
สาโรช บัวศรี

เพือ่ใหบ้รกิารแก่
หน่วยงาน นสิติ 
คณาจารย ์บคุลากร
และประชาชน

สามารถเปิดบรกิารไดใ้น
ปีการศกึษา 2555

4 ชัน้ 3 ปี ต.ค.53-
ก.ย.56

ดเิรก
พัชรนิทร์

ฝ่ายปฏบิัตกิาร
และบรกิาร

SAP 1
RAP 28

3,4 1,4,5

15 ขยายพืน้ทีใ่หบ้รกิาร
คอมพวิเตอร ์ณ สํานัก
คอมพวิเตอร ์อาคารเรยีน
รวม 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

หนา้ 4
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วตัถปุระสงค์ ที่

มศว 
15 ปี

16 จัดทําผังครภุัณฑ์
คอมพวิเตอรเ์พือ่อาคาร
นวตักรรม ศ.ดร.สาโรช 
บัวศรี

เพือ่เตรยีมใหบ้รกิารแก่
หน่วยงาน นสิติ 
คณาจารย ์บคุลากรและ
ประชาชน

จํานวนผังครภุัณฑ์
คอมพวิเตอรป์ระจําหอ้ง

10 หอ้ง 1 ปี ต.ค.55-
ก.ย.56

สนัติ
นคร
ไพโรจน์

ฝ่ายปฏบิัตกิาร
และบรกิาร

RAP 28 3,4 1,4,5

5 ระบบคลังขอ้มลู
มหาวทิยาลัย 
SUPREMEPlus

17 ศกึษาและพัฒนาระบบ
คลังขอ้มลู

เพือ่ศกึษาหาแนว
ทางการประยกุต์
เครือ่งมอืตา่งๆ มาใช ้
ในการพัฒนาคลังขอ้มลู
มหาวทิยาลัยใหม้ี
ประสทิธภิาพ

จํานวนสารสนเทศทีไ่ดร้ับ
การตดิตัง้ใชง้าน

10 รายงาน 1 ปี ต.ค.55-
ก.ย.56

สมบุญ
วลิาวัลย์
สทุสิา
สวุมิล
วันทนา

ศนูย ์UOC RAP 28 2 1,4,5

18 สง่เสรมิการใชร้ะบบ
คลังขอ้มลูมหาวทิยาลัย

เพือ่ใหเ้กดิการนํา
สารสนเทศจากระบบ
ั ไปใ ้ ี

จํานวนสารสนเทศทีไ่ดร้ับ
การตดิตัง้ใชง้าน

11 รายงาน 3 ปี ต.ค.54-
ก.ย.57

สมบุญ
วลิาวัลย์
สทสิา

ศนูย ์UOC RAP 28 2 1,4,5

คลังขอ้มลูไปใชอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ

สุ ส
สวุมิล
วันทนา

6 เว็บไซต ์มศว 19 สง่เสรมิการใชง้าน
DotNetNuke 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

 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

21 การประชาสมัพันธข์อ้มลู
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
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15 ปี

7 โครงการจัดการ
ความรูด้า้นระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สือ่สาร (ICT)

22 การจัดกจิกรรมพัฒนา
บคุลากรใหม้คีวามรูแ้ละ
แบง่ปันความรูร้ว่มกนั 
ดา้นระบบคอมพวิเตอร์
และเครอืขา่ย

1. นําแผนยทุธฯ 15 ปี 
ของมหาวทิยาลัยมา
ปฏบิัตใิหเ้กดิผลอยา่งเป็น
รปูธรรม
2. รวบรวมองคค์วามรู ้
ระบบคอมพวิเตอรแ์ละ
เครอืขา่ย
3. นําความรูท้ีไ่ดจ้ากการ
รวบรวมองคค์วามรูไ้ปใช ้
ในการพัฒนาศักยภาพ
ของบคุลากรดา้น
คอมพวิเตอรข์องสํานัก
คอมพวิเตอร์
4 ใหเ้กดิการแลกเปลีย่น

1. เอกสารทีเ่ป็นองค์
ความรูข้องระบบ
คอมพวิเตอรแ์ละเครอืขา่ย
2. มจีํานวนนักวชิาการ
คอมพวิเตอรข์องสํานัก
คอมพวิเตอรท์ีไ่ดร้ับการ
พัฒนาไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ
 90

1. เอกสารที่
เป็นองค์
ความรูข้อง
ระบบ
คอมพวิเตอร์
และเครอืขา่ย
2. มจีํานวน
นักวชิาการ
คอมพวิเตอร์
ของสํานัก
คอมพวิเตอรท์ี่
ไดร้ับการ
พัฒนาไมน่อ้ย
กวา่รอ้ยละ 90

2 ปี ต.ค.55-
ก.ย.57

มหัทธวัฒน์
นคร
พงษ์ภมูพิันธ์
ประกจิ
เฉลมิพล
ธันยธร
ญาดา

ฝ่ายระบบ
คอมพวิเตอร์
และเครอืขา่ย

RAP 29
SAP 32
SAP 33

2,5 1,2

4. ใหเกดการแลกเปลยน
เรยีนรู ้แบง่ปัน
ประสบการณ์ดา้นระบบ
คอมพวิเตอรแ์ละเครอืขา่ย

กวารอยละ 90

23 โครงการจัดการความรู ้
(KM) สํานักคอมพวิเตอร์

เผยแพรอ่งคค์วามรูแ้ละ
แลกเปลีย่นเรยีนรูก้บั
ชมุชนภายในและ
ภายนอกสํานัก
คอมพวิเตอร์

จํานวนบคุลากรทีน่ํา
ความรูไ้ปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 90 
ของผูเ้ขา้รว่ม
โครงการ

1 ปี ต.ค.55-
ก.ย.56

นคร
ญาดา
ธันยธร
ไพโรจน์
ทนงศกัดิ์
ธนรรณพ
ชยัวัฒน์

สาํนัก
คอมพวิเตอร์

RAP 29 4 6

  24 โครงการจัดการความรู ้
ดา้นระบบสารสนเทศของ
มหาวทิยาลัย Phase 2

1. กจิกรรมพัฒนา
บคุลากรใหม้คีวามรูแ้ละ
แบง่ปันความรูร้ว่มกนั 
เรือ่ง ระบบสารสนเทศ 
มศว
2. เผยแพรอ่งคค์วามรู ้
และแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บั
ชมุชนภายในและ
ภายนอกสํานัก
คอมพวิเตอร์

จํานวนบคุลากรทีน่ํา
ความรูไ้ปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 90 
ของผูเ้ขา้รว่ม
โครงการ

1 ปี ต.ค.55-
ก.ย.56

วลิาวัลย์
อ.วราภรณ์
นคร
ศริศิศเิกษม
พรทพิย์
และทมี

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ

RAP 29 4 1,4,5

หนา้ 6
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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
ภทัรชยั
ศริศิศเิกษม

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ

SAP 20 3,4 1,4,5

26 ระบบ ROSE ระยะที ่3 เพือ่เป็นเครือ่งมอืในการ
บรหิารและตดิตาม
โครงการวจิัย

ความพงึพอใจของผูใ้ช ้
ระบบ

รอ้ยละ 90 2 ปี ต.ค.55-
ก.ย.57

สวุมิล
ภทัรชยั

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ

RAP 28 3,4 1,4,5

27 ระบบบรหิารงานหอพัก เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพของ
ระบบงานใหค้รอบคลมุ
ความตอ้งการของผูใ้ช ้

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

28 มอดลู สง่เสรมิการมงีาน
ทําของนสิติ

เพือ่สง่เสรมิการใชง้าน
ระบบเกดิประโยชนส์งสด

ความพงึพอใจของผูใ้ช ้
ระบบ

รอ้ยละ 90 1 ปี ต.ค.55-
ก.ย.56

พรทพิย์
อมรรัตน์

ั ิ์

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ

RAP 28 3,4 1,4,5

ทาของนสต ระบบเกดประโยชนสงูสดุ ระบบ ก.ย.56
ทนงศกัดิ

29 มอดลู จองหอ้ง online เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพของ
ระบบงานใหค้รอบคลมุ
ความตอ้งการของผูใ้ช ้

ความพงึพอใจของผูใ้ช ้
ระบบ

รอ้ยละ 90 1 ปี ต.ค.55-
ก.ย.56

พรทพิย์
อมรรัตน์

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ

RAP 28 3,4 1,4,5

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

31 ระบบสารสนเทศบน 
Mobile Device

เพือ่ใหร้ะบบสารสนเทศ
ของมหาวทิยาลัยสามารถ
ใชง้านบนอปุกรณ์ 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

32 จัดทําแนวทางการ
นําเสนอระบบสารสนเทศ
เพือ่การบรหิาร

เพือ่การนําสารสนเทศไป
ใชใ้นการตัดสนิใจได ้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ

จํานวนสารสนเทศทีไ่ดร้ับ
การตดิตัง้ใชง้าน

10 รายงาน 1 ปี ต.ค.55-
ก.ย.56

สมบุญ
วลิาวัลย์
พรทพิย ์
สวุมิล 
สทุสิา

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ

RAP 28 3,4 1,4,5

33 โครงการจัดหาระบบ
สารสนเทศเพือ่การบรหิาร
ใหม่

เพือ่ตดิตัง้ระบบ ERP HR 
 Payroll และ ระบบ
ลงทะเบยีนเรยีน

ความสําเร็จของการทํา
สญัญาจัดจา้ง
ผูป้ระกอบการ

1 สญัญา 2 ปี ต.ค.55-
ก.ย.57

สมบุญ
วลิาวัลย์
มหัทธวัฒน์
พรทพิย์
สวุมิล
สทุสิา
มณฑลี

สาํนัก
คอมพวิเตอร์

SAP 47 3,4 1,4,5
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สํานัก
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Master 

Planกลุม่โครงการ โครงการยอ่ย/กจิกรรม
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สิน้สดุ
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โครงการยอ่ย

แผนปฏบิตังิาน

 
วตัถปุระสงค์ ที่

มศว 
15 ปี

9 โครงการเพิม่
เสถยีรภาพระบบ
สารสนเทศ 
มหาวทิยาลัยศรนีคริ
นทรวโิรฒ

34 การบํารงุรักษาระบบ 
HURIS

เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพของ
ระบบงานใหค้รอบคลมุ
ความตอ้งการของผูใ้ช ้

ความพงึพอใจของผูใ้ช ้
ระบบ

รอ้ยละ 90 1 ปี ต.ค.55-
ก.ย.56

มณฑลี
ฐติาภา

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ

RAP 28 3,4 1,4,5

35 การบํารงุรักษาระบบ 
SUPREME2004

เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพของ
ระบบงานใหค้รอบคลมุ
ความตอ้งการของผูใ้ช ้

ความพงึพอใจของผูใ้ช ้
ระบบ

รอ้ยละ 90 1 ปี ต.ค.55-
ก.ย.56

พรทพิย์
วันทนา
อมรรัตน์
ทนงศกัดิ์

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ

RAP 28 3,4 1,4,5

36 บํารงุรักษาระบบ
สารสนเทศทั่วไป อาทิ
เชน่ e-Train e-Project 
e-Survey e-Doc e-
Meeting News&Events

เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพของ
ระบบงานใหค้รอบคลมุ
ความตอ้งการของผูใ้ช ้

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

Meeting News&Events 
Alumni ...

10 การศกึษาไซเบอร ์
(SWU Cyber 
Education)

37 โครงการพัฒนาแหลง่
เรยีนรูด้า้นพรรณไมใ้น
มหาวทิยาลัย

เพือ่จัดหาหรอืพัฒนา
ระบบการบรกิารแหลง่
เรยีนรูด้จิติัล

1. ระบบการบรกิารแหลง่
เรยีนรูด้จิติัล
2. จํานวนสือ่การเรยีนรู ้
เพิม่มากขึน้

1 ระบบ 1 ปี ต.ค.55-
ก.ย.56

สวุมิล
ปวรศิร

ศนูยก์ารศกึษา
ไซเบอร์

RAP 17 4 1,2,3

38 ICT Competency 
Curriculum

เพือ่พัฒนาหลักสตูรการ
พัฒนาสมรรถนะดา้น ICT
 ใหแ้กบ่คุลากรและนสิติ

หลักสตูรผา่นความ
เห็นชอบ

ระดับดขี ึน้ไป 1 ปี ต.ค.55-
ก.ย.56

ภาณุวัฒน์
วัชรพงศ์
ชยัวัฒน์
ศริศิศเิกษม

ศนูยก์ารศกึษา
ไซเบอร์

RAP 28 4 1,2,3

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

ศนูยก์ารศกึษา
ไซเบอร์

RAP 28 4 1,2,3
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วตัถปุระสงค์ ที่

มศว 
15 ปี

40 โครงการ SWU Hybrid 
Education System 
2012 (ตอ่เนือ่ง
ปีงบประมาณ 2555)

เพือ่สง่เสรมินโยบายการ
พัฒนา E-Learning 
Courseware ของ
มหาวทิยาลัย

1. แนวปฏบิัตทิีด่ดีา้นการ
จัดการศกึษาไฮบรดิ มศว
2.รายวชิาทีม่คีณุภาพที่
ใชร้ะบบการจัดการศกึษา
แบบไฮบรดิ มศว ในปี
การศกึษา 2554
3. คณาจารยท์ีเ่ขา้รว่ม
โครงการพัฒนา 
E-Learning Courseware
4. จํานวนอาจารยท์ีเ่ลีย้ง
ในระบบการศกึษาไฮบรดิ
 มศว
5. นสิติทไีดร้ับการศกึษา
ผา่นระบบการจัด

1. มแีนว
ปฏบิัตทิีด่ ี
จํานวน 1 เลม่
2. มจีํานวน
รายวชิาไม่
นอ้ยกวา่ 60 
รายวชิา
3. มจีํานวน
คณาจารยเ์ขา้
รว่มโครงการ
ไมน่อ้ยกวา่ 60
 คน
4. มจีํานวน
อาจารยพ์ี่

8 เดอืน ต.ค.55-
พ.ค.56

ภานุวัฒน์
วัชรพงศ์
ชยัวัฒน์
ศริศิศเิกษม

ศนูยก์ารศกึษา
ไซเบอร์

SAP 2 3,4 1,2,3

ผานระบบการจด
การศกึษาไฮบรดิ มศว
6. ความพงึพอใจของ
ผูเ้ขา้รว่มโครงการ

อาจารยพ
เลีย้งไมน่อ้ย
กวา่ 12 คน
5. มจีํานวน
นสิติทีใ่ช ้
ระบบมากกวา่ 
2,000 คน
6. มคีวามพงึ
พอใจไมต่ํ่า
กวา่รอ้ยละ 85

41 โครงการบรกิารวชิาการ
แกช่มุชน 2556

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

บรรลตุาม KPI ของแผน
บรกิารวชิาการแกช่มุชน

4 โครงการ 1 ปี ต.ค.55-
ก.ย.56

ดเิรก
วัชรพงศ์
พัชรนิทร์
จติตมิา
ศริศิศเิกษม

ศนูยก์ารศกึษา
ไซเบอร์

RAP 6
SAP 32
SAP 33

3,4 1,2,3,6

11 โครงการหารายได ้ 42 โครงการบรกิารวชิาการ
สําหรับบคุคลภายนอก

เพือ่หารายได ้และ การ
ใหค้วามรว่มมอืกบั
มหาวทิยาลัยและ
หน่วยงานภายนอก

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

สมบุญ
มหัทธวัฒน์

สาํนัก
คอมพวิเตอร์

SAP 47 4,5 1,2,3,6
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15 ปี

12 โครงการพัฒนา
สํานักคอมพวิเตอร์

43 โครงสรา้งสํานัก
คอมพวิเตอร ์ฉบับใหม่

เพือ่ปรับโครงสรา้งสํานัก
คอมพวิเตอรใ์หเ้หมาะสม

วาระการประชมุ
คณะกรรมการประจําสํานัก

ไมน่อ้ยกวา่ 
2 ครัง้

1 ปี ต.ค.55-
ก.ย.56

พัชรนิทร์
หน.ฝ่าย
กรัณฑร์ัตน์

สาํนักงาน
ผูอ้ํานวยการ

5 6

44 โครงการพัฒนาสํานัก
คอมพวิเตอรด์ว้ยงานวจิัย
สถาบัน

เพือ่จัดทําวจิัยสถาบัน
ตามภารกจิดา้นไอททีี่
สํานักคอมพวิเตอร์
รับผดิชอบ
เพือ่จัดการวเิคราะหแ์ละ
พัฒนางานดา้นไอททีี่
สํานักคอมพวิเตอร์
รับผดิชอบ

วาระการประชมุ
คณะกรรมการประจําสํานัก

ไมน่อ้ยกวา่ 
2 ครัง้

1 ปี ต.ค.55-
ก.ย.56

คณะกรรมการวจิัย
สถาบัน

สาํนัก
คอมพวิเตอร์

RAP 28 5 6

45 โครงการศกึษาดงูาน
สรา้งองคค์วามรูด้า้นการ
บรหิารระบบไอททีีด่ี

เพือ่นําแนวปฏบิัตทิีด่มีา
ใชใ้นการพัฒนาสํานัก
คอมพวิเตอร์

วาระการประชมุ
คณะกรรมการประจําสํานัก

ไมน่อ้ยกวา่ 
2 ครัง้

1 ปี ต.ค.55-
ก.ย.56

ผศ.ศรินิุช สาํนักงาน
ผูอ้ํานวยการ

RAP 29 5 6

บรหารระบบไอททด คอมพวเตอร

หนา้ 10
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สํานัก
คอมฯ
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Master 
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โครงการ

ฝ่าย
เจา้ของ
โครงการ
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วตัถปุระสงค์ ที่

มศว 
15 ปี

   1 การรณรงคก์ารรูจ้ัก 
SWU IT Services

46 ประชาสมัพันธร์ะบบโดย
ผา่นสือ่ตา่งๆ

เพือ่เผยแพรร่ะบบงาน 
ใหแ้ก ่บคุลากร และ 
หน่วยงานทราบ ทางสือ่
ตา่งๆ เชน่ Website
SWU Weekly Newsletter
Face Book

จํานวนครัง้ของการ
ประชาสมัพันธ์
ตอ่ปี

รายเดอืน 1 ปี ต.ค.55-
ก.ย.56

ภภสัสรณ์
ปวรศิร
นคร
ธนรรณพ
ไพโรจน์

สาํนักงาน
ผูอ้ํานวยการ

RAP 17 4,5 6

   2 สง่เสรมิการวจิัย 
สํานักคอมพวิเตอร์

47 จัดทําแผนยทุธศาสตร์
การวจิัยประจําปี

เพือ่สง่เสรมิใหบ้คุลากร
ของสํานักคอมพวิเตอร์
สามารถทําวจิัยได ้

ภายใน 3 เดอืนมี
แผนยทุธศาสตรก์ารวจิัย
1.มกีารตัง้คณะกรรมการ
เพือ่สง่เสรมิ
งานวจิัยในองคก์ร

1 แผน 1 ปี ต.ค.55-
ก.ย.56

อ.อรรณพ
ประกจิ
สวุมิล
ไพโรจน์
ชยัวัฒน์

สาํนัก
คอมพวิเตอร์

SAP 19 3,5 4

 งานประจํา

งานวจยในองคกร
2.มกีารตดิตามและ
ใหค้ําแนะนําดา้น
งานวจิัยโดย
คณะกรรมการ
สง่เสรมิการวจิัยฯ

48 กจิกรรมเสรมิสรา้งนักวจิัย
ใหบ้รรลเุป้าหมายของ
งานวจิัย

เพือ่ใหน้ักวจิัยสามารถ
ดําเนนิงานวจิัยและสง่ผล
งานวจิัยไดท้ันเวลา

คูม่อืการปฏบิัตขิอง
ทกุฝ่าย 
(ฉบับปรับปรงุ)
1.มกีารแตง่ตัง้
คณะกรรมการสง่เสรมิ
งานวจิัย
ในองคก์ร
2.มกีารตดิตามและ
ใหค้ําแนะนําดา้น
งานวจิัยโดย
คณะกรรมการสง่เสรมิ
งานวจิัยฯ

1 คําสัง่ 1 ปี ต.ค.55-
ก.ย.56

อ.อรรณพ
ประกจิ
สวุมิล
ไพโรจน์
ชยัวัฒน์

สาํนัก
คอมพวิเตอร์

SAP 19 3,5 4
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   3  การบรหิารคณุภาพ
การดําเนนิงานของ
สํานักคอมพวิเตอร์

49 จัดทําแผนการพัฒนา
บคุลากรและการจัดการ
ความรู ้

เพือ่ใหก้ารบรหิารงาน
บคุคลของสํานัก
คอมพวิเตอรม์รีะบบ และ
มกีารบรหิารงานที
สอดคลอ้งกบั
มหาวทิยาลัยและ
บคุลากรทกุคนไดร้ับการ
พัฒนาใหเ้ป็นผูม้คีวามรู ้
ความสามารถเหมาะสม

1.แผนการใชจ้า่ย
งบประมาณ
เงนิแผน่ดนิและเงนิรายได ้
2.มรีายงานผลการ
ดําเนนิงานตอ่
คณะกรรมการประจํา
สํานักฯ

1 แผน

รายเดอืน/ราย
ไตรมาส

1 ปี ต.ค.55-
ก.ย.56

สมบุญ
นคร
ดนัย
ญาดา

สาํนักงาน
ผูอ้ํานวยการ

SAP 42 5 4

50 จัดทําแผนอตัรากําลัง เพือ่ใหก้ารบรหิารงาน
บคุคลของสํานัก
คอมพวิเตอรม์รีะบบ 
สามารถบรหิาร

จํานวนครัง้ของการ
ตดิตามผลงาน

รายงานผลการ

ไมต่ํ่ากวา่ 
2 ครัง้

1 ปี ต.ค.55-
ก.ย.56

พัชรนิทร์
ศริศิศเิกษม
ดนัย

สาํนักงาน
ผูอ้ํานวยการ

SAP 42 5 4

อตัรากําลังสอดคลอ้งกบั
ทศิทางและหน่วยงาน
และมหาวทิยาลัย  และ
กําหนดเสน้ทาง
ความกา้วหนา้ของ
บคุลากรไดอ้ยา่งเหมาะสม

ดําเนนิงานตอ่
คณะกรรมการประจํา
สํานักฯ

รายไตรมาส

51 ปรับปรงุคูม่อืปฏบิัตงิาน เพือ่ปรับปรงุคูม่อื
ปฏบิัตงิานใหส้อดคลอ้ง
กบัภารกจิและภาระงาน
ทีเ่พิม่ขึน้และเป็นไปตาม
ทศิทางการพัฒนา
หน่วยงาน และ
แผนยทุธศาสตรข์อง
มหาวทิยาลัย

คะแนนการประเมนิ
คณุภาพ

รายงานผลการ
ดําเนนิงานตอ่
คณะกรรมการประจํา
สํานักฯ

อยูใ่นเกณฑด์ี

ทกุ 6 เดอืน

1 ปี ต.ค.55-
ก.ย.56

พัชรนิทร์
นคร
ดนัย
จันทนา

สาํนักงาน
ผูอ้ํานวยการ

RAP 19 5 4

52 จัดทําแผนการใชจ้า่ย
งบประมาณแผน่ดนิและ
เงนิรายได ้
รายงานผลการเนนิงาน
ตอ่คณะกรรมการประจํา
สํานักฯ

เพือ่ใหก้ารบรหิาร
งบประมาณของสํานัก
คอมพวิเตอรม์รีะบบ และ
มกีารบรหิารงานที
สอดคลอ้งกบัมหาวทิยาลัย

มแีผนการควบคมุภายใน
 
มกีารรายงานผลการ
ดําเนนิงาน

1 แผน

6/9/12 เดอืน

1 ปี ต.ค.55-
ก.ย.56

พัชรนิทร์
สธุาทพิย์
กรัณฑร์ัตน์

สาํนักงาน
ผูอ้ํานวยการ

SAP 47 5 4
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53 ตดิตามผลงานตาม
แผนปฏบิัตกิารสํานัก
คอมพวิเตอร์

เพือ่ใหผ้ลการดําเนนิงาน
โครงการตา่งๆ เป็นไป
ตามแผนงาน และ 
เป้าหมาย

รายงานผลการ
ดําเนนิงานตอ่
คณะกรรมการประจํา
สํานักฯ

6 เดอืน/ครัง้ 1 ปี ต.ค.55-
ก.ย.56

สมบุญ
ศริศิศเิกษม

สาํนักงาน
ผูอ้ํานวยการ

RAP 13 5 4

54 การประกนัคณุภาพ เพือ่ดําเนนิงานตาม
นโยบายและแผนการ
ดําเนนิงานดา้นการ
ประกนัคณุภาพการศกึษา
ของมหาวทิยาลัย

รายงานผลการ
ดําเนนิงานตอ่
คณะกรรมการประจํา
สํานักฯ

6/9/12 
เดอืน

1 ปี ต.ค.55-
ก.ย.56

กรัณฑร์ัตน์
มหัทธวัฒน์

สาํนักงาน
ผูอ้ํานวยการ

SAP 40 5 4

55 การควบคมุภายใน
รายงานผลการ

เพือ่กําหนดมาตรการ 
และตดิตามการ

มแีผนการควบคมุภายใน 1 แผน 1 ปี ต.ค.55-
ก.ย.56

กรัณฑร์ัตน์
มหัทธวัฒน์
พัชรนิทร์

สาํนักงาน
ผูอ้ํานวยการ

SAP 40 5 4

ดําเนนิงานตอ่
คณะกรรมการประจํา
สํานักฯ

ดําเนนิงานเพือ่ป้องกนั
ปัญหา และสง่เสรมิการ
ดําเนนิงานทีเ่ป็นจดุแข็ง
ใหม้ปีระสทิธภิาพสงูขึน้

มกีารรายงานผลการ
ดําเนนิงาน 6/9/12 เดอืน

พชรนทร

56 การบรหิารความเสีย่ง เพือ่ป้องกนัความไม่
เสถยีรของระบบไอซที ี
และการดําเนนิงานของ
สํานักคอมพวิเตอร์

มแีผนการบรหิารความ
เสีย่ง
 
รายงานผลการ
ดําเนนิงานตอ่
คณะกรรมการประจํา
สํานักฯ

2 ประเด็น

6 เดอืน/ครัง้

1 ปี ต.ค.55-
ก.ย.56

กรัณฑร์ัตน์
มหัทธวัฒน์
ชศูรี

สาํนักงาน
ผูอ้ํานวยการ

SAP 40 5 4

57 การปฏบิัตติามตัวชีว้ดัของ
 ก.พ.ร.

เพือ่จัดทําโครงการตาม
ตัวชีว้ดั พรอ้มกบัการ
ตดิตามผลการดําเนนิงาน
ตามโครงการตา่งๆ

รายงานผลการ
ดําเนนิงานตอ่
คณะกรรมการประจํา
สํานักฯ

6/9/12 
เดอืน

1 ปี ต.ค.55-
ก.ย.56

พัชรนิทร์
มหัทธวัฒน์
พรทพิย์

สาํนักงาน
ผูอ้ํานวยการ

SAP 40 5 4
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15 ปี

58 การดําเนนิงานโครงการ 5
 ส

1. เพือ่ดําเนนิการตาม
นโยบาย 5 ส ของ
มหาวทิยาลัย 
2. เพือ่สง่เสรมิให ้
บคุลากรรูจ้ักการประยกุต์
หลักการของ 5 ส เขา้สู่
การดําเนนิงานประจําเพือ่
เสรมิสรา้งการทํางานใหม้ี
ประสทิธภิาพ

1.มแีผนการดําเนนิงาน
2. มรีายงานผลการ
ดําเนนิงาน

1 แผน

รายภาค
การศกึษา

1 ปี ต.ค.55-
ก.ย.56

จักรพันธ์
และทมีงาน

สาํนัก
คอมพวิเตอร์

SSAP 8-04
RAP 16

5 4

59 การประหยัดพลังงาน เพือ่ใหก้ารดําเนนิงาน
สอดคลอ้งตามภารกจิที่
มหาวทิยาลัยมอบหมาย

มแีผนการดําเนนิงาน

รายงานผลการ
ดําเนนิงานตอ่
คณะกรรมการประจํา

1 แผน

รายไตรมาส

1 ปี ต.ค.55-
ก.ย.56

ดเิรก
จันทนา
สาวติรี
เฉลมิพล

สาํนัก
คอมพวิเตอร์

SSAP 8-04
RAP 16

5 4

คณะกรรมการประจา
สํานักฯ

รายงานการวเิคราะหผ์ล

4 สง่เสรมิสนับสนุน
การดําเนนิงานตาม
นโยบายมหาวทิยาลัย

60 สบืสานและทํานุบํารงุ
ศลิปะและวฒันธรรม

เพือ่ใหก้ารดําเนนิงาน
สอดคลอ้งตามภารกจิที่
มหาวทิยาลัยมอบหมาย

มกีจิกรรมทีด่ําเนนิงาน
ตามนโยบายของ
มหาวทิยาลัย

3 กจิกรรม 1 ปี ต.ค.55-
ก.ย.56

ถาวร
ไพโรจน์
และทมีงาน

สาํนัก
คอมพวิเตอร์

RAP 7 5 4

61 พัฒนาสมรรถนะดา้น
ภาษาสูป่ระชาคมอาเซยีน

เพือ่ใหก้ารดําเนนิงาน
สอดคลอ้งตามภารกจิที่
มหาวทิยาลัยมอบหมาย

มกีจิกรรมทีด่ําเนนิงาน
ตามนโยบายของ
มหาวทิยาลัย

2 กจิกรรม 1 ปี ต.ค.55-
ก.ย.56

สทุสิา
ทนงคศ์กัด ิ์
ดนัย

สาํนัก
คอมพวิเตอร์

RAP 24 5 4

62 ภาษาไทยเขม้แข็งและ
รักการอา่น

เพือ่ใหก้ารดําเนนิงาน
สอดคลอ้งตามภารกจิที่
มหาวทิยาลัยมอบหมาย

มกีจิกรรมทีด่ําเนนิงาน
ตามนโยบายของ
มหาวทิยาลัย

1 กจิกรรม 6 เดอืน ต.ค.55-
ม.ีค.56

ธนรรณพ
วรเศรษฐ์
เฉลมิพล
ปวรุฒน์

สาํนัก
คอมพวิเตอร์

RAP 29 5 4

63 จติอาสาสาธารณะ เพือ่ใหก้ารดําเนนิงาน
สอดคลอ้งตามภารกจิที่
มหาวทิยาลัยมอบหมาย

มกีจิกรรมทีด่ําเนนิงาน
ตามนโยบายของ
มหาวทิยาลัย

1 กจิกรรม 6 เดอืน ต.ค.55-
ม.ีค.56

จันทนา
สเุมธ
ถาวร

สาํนัก
คอมพวิเตอร์

RAP 16 5 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

สาํนัก
คอมพวิเตอร์

RAP 16 5 4
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ดา้นที ่1 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ดา้นที ่2

ดา้นที ่3 ดา้นการสนับสนุนการเรยีนการสอนและการวจิัย

ดา้นที ่4

ดา้นที ่5 ดา้นการบรหิารองคก์ร

ยทุธศาสตรท์ี ่1 พัฒนาศักยภาพนสิติ คณาจารย ์และบคุลากรใหส้ามารถใชไ้อซทีไีดอ้ยา่งสรา้งสรรค ์มคีณุธรรม 

ยทุธศาสตรต์ามแผนแมบ่ท ICT มศว 2554-2559

ยทุธศาสตรส์ํานกัคอมพวิเตอร ์2555-2559

ดา้นการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวทิยาลัย

ดา้นการบรกิารวชิาการ

ยทุธศาสตรท์ี ่2

ยทุธศาสตรท์ี ่3

ยทุธศาสตรท์ี ่4

จรยิธรรม วจิารณญาณและรูเ้ทา่ทัน

สรา้งสรรคน์วตักรรมและทรัพยากรเพือ่การเรยีนรูด้ว้ยไอซทีทีีเ่หมาะสม

สรา้งความรว่มมอืดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพือ่สนับสนุนการ
คน้ควา้วจิัยและการสรา้งองคค์วามรูร้ว่มกบัสงัคม

เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจัดการและการใหบ้รกิารดว้ยไอซทีทีีเ่หมาะสม

สง่เสรมิการใชท้รัพยากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศรว่มกนัอยา่งมปีระสทิธภิาพ

สรา้งระบบบรหิารจัดการไอซทีทีีด่ี

ยทุธศาสตรท์ี ่5

ยทุธศาสตรท์ี ่6
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