
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ส านักคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
รอบ 12 เดือน: ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 

ตารางสรุปผลการด าเนินงาน 
 

  
ผลด าเนินงาน 

จ านวนโครงการย่อย/ 
กิจกรรม 

ร้อยละ 
จ านวน 

โครงการย่อย/กิจกรรม 
ที่ด าเนินการเสร็จสิ้น 

ร้อยละ 

 โครงการในปีงบประมาณ 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 โครงการประจ า 16 22.22 16.00 22.22 

2 สถานะผลการด าเนินงาน     
ร้อยละ 

ความส าเร็จ 
คะแนนเต็ม (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   

 

 
 

 
 

  

โครงการย่อย/กิจกรรมที่
เสนอ, 56, 78%

โครงการประจ า, 16, 22%

จ านวนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการส านักคอมพิวเตอร์
ปีงบประมาณ 2558

โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ โครงการประจ า

0

10

20

30

40

50

60
55

0 0 0 0
2

1 0

14

ผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน



สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ส านักคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
รอบ 12 เดือน: ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 

 
 

โครงการย่อย/กิจกรรม (เสร็จสิ้น) 
ผู้รับผิดชอบ 
โครงการย่อย 

ระดับผลส าเร็จเปรียบกับ
เป้าหมายของตัวชี้วัด 
(เมื่อเสร็จโครงการ) 

เสร็จสิ้นไตรมาส 

โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ       

5 ปรับปรุงระบบจัดเก็บข้อมูล (Storage) ภาคภูม ิ
ญาดา 

ตามเป้าหมาย ไตรมาส 2 

6 ปรับปรุงประสิทธิภาพเซิร์ฟเวอร์เสมือนส่วน Hyper-V ของ
ระบบ Cloud computing 

ภาคภูม ิ
ญาดา 
นคร 

ตามเป้าหมาย ไตรมาส 2 

8 ปรับปรุงบริการตรวจสอบลิขสิทธิร์ะบบปฏิบตัิการ Windows 
8.1 

ภาคภูม ิ
ญาดา 
นคร 

ตามเป้าหมาย ไตรมาส 2 

9 ปรับปรุงระบบตรวจสอบสิทธ์ิเครอืข่ายไรส้าย มศว องครักษ์ 
(Radius) 

นคร 
ญาดา 
ธนกฤต 

ตามเป้าหมาย ไตรมาส 1 

10 ปรับปรุงการเชื่อมต่ออินเทอร์เนต็ มศว องครักษ ์ มหัทธวัฒน์ 
ประกิจ 
เฉลิมพล 

ตามเป้าหมาย ไตรมาส 1 

11 ปรับปรุงระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR) มหัทธวัฒน์ 
ธันยธร 
ธนกฤต 

ตามเป้าหมาย ไตรมาส 4 

12 จัดเก็บค่าติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย (Config) นคร 
ญาดา 
ธันยธร 

ตามเป้าหมาย ไตรมาส 4 

13 พัฒนากลไกการตรวจสอบและติดตามระบบโทรศัพท์ มหัทธวัฒน์ 
ธันยธร 
เฉลิมพล 

ตามเป้าหมาย ไตรมาส 2 

15 ส่งเสริมระบบการติดต่อสื่อสารและการใช้ทรัพยากรณ์ร่วมกัน
ผ่านระบบเครือข่าย (Google Apps) 

มหัทธวัฒน์ 
ธันยธร 
เฉลิมพล 

ตามเป้าหมาย ไตรมาส 3 

17 โครงการส่งเสริมการใช้งานระบบ SWU-SAP Monitoring 
System 

สุวิมล 
ภัทรชัย 

สูงกว่าเป้าหมาย ไตรมาส 4 

19 โครงการปรับระบบรับนสิิตใหม ่(รับตรง) วันทนา ตามเป้าหมาย ไตรมาส 2 

20 โครงการระบบงานสารบรรณอิเลค็ทรอนิกส ์ วันทนา 
กฤษดา 

ตามเป้าหมาย ไตรมาส 1 

21 โครงการพัฒนาระบบ Web Service สุทิสา 
กฤษดา 
กาญจนา 

ตามเป้าหมาย ไตรมาส 4 

22 โครงการพัฒนาระบบหอพัก ระยะที่ 3 วันทนา สูงกว่าเป้าหมาย ไตรมาส 4 

24 โครงการพัฒนาระบบจองที่น่ัง รับ-ส่ง บุคลากร มศว ระยะที่ 2 วัทนา 
กัลยา 

สูงกว่าเป้าหมาย ไตรมาส 4 

27 โครงการบ ารุงรักษาระบบ HURIS มณฑล ี
ฐิตาภา 
กฤษดา 

ตามเป้าหมาย ไตรมาส 4 

28 โครงการบ ารุงรักษาระบบ SUPREME2004 พรทิพย์ 
วันทนา 
อมรรัตน ์
กัลยา 
กาญจนา 

ตามเป้าหมาย ไตรมาส 4 

29 โครงการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ WWW ฝ่ายระบบสารสนเทศ ตามเป้าหมาย ไตรมาส 4 

30 โครงการส่งเสริมการใช้งานระบบ Job online อมรรัตน ์
ฐิตาภา 

ตามเป้าหมาย ไตรมาส 4 

31 โครงการส่งเสริมการใช้งานระบบ จองห้อง online อมรรัตน ์ ตามเป้าหมาย ไตรมาส 4 



สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ส านักคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
รอบ 12 เดือน: ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 

โครงการย่อย/กิจกรรม (เสร็จสิ้น) 
ผู้รับผิดชอบ 
โครงการย่อย 

ระดับผลส าเร็จเปรียบกับ
เป้าหมายของตัวชี้วัด 
(เมื่อเสร็จโครงการ) 

เสร็จสิ้นไตรมาส 

32 โครงการระบบคลังข้อมูลมหาวิทยาลัย SUPREMEPlus สุทิสา 
วิลาวัลย ์

ต ากว่าเป้าหมาย ไตรมาส 4 

33 เพิ่มประสิทธิภาพเครื่อง Web Hosting สุวิมล 
ปวริศร 
ชัยวัฒน์ 

ตามเป้าหมาย ไตรมาส 4 

35 พัฒนาเว็บไซตม์หาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุวิมล 
ปวริศร 

ตามเป้าหมาย ไตรมาส 3 

37 ส่งเสริมการใช้งานระบบบริหารการจัดเว็บไซต์ (CMS) ปวริศร 
สุวิมล 

ตามเป้าหมาย ไตรมาส 3 

38 เพิ่มทางเลือกในการบริการระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
(LMS) 

ชัยวัฒน์ 
ภัทรชัย 
ปวริศร 
สุวิมล 

ตามเป้าหมาย ไตรมาส 4 

39 โครงการบ ารุงรักษาระบบบริหารจัดการเรียนการสอน online ชัยวัฒน์ 
ภัทรชัย 

ตามเป้าหมาย ไตรมาส 4 

40 โครงการศึกษา Digital Portfolio ภัทรชัย 
ชัยวัฒน์ 
ปวริศร 

ตามเป้าหมาย ไตรมาส 4 

42 การเช่ือมโยงระบบฐานข้อมลูมหาวิทยาลัยเข้าสู่ระบบ GAFE ภัทรชัย 
สุวิมล 

ตามเป้าหมาย ไตรมาส 2 

45 ส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักการ Lean Management ในการ
บริหารงานของส านักคอมพิวเตอร ์

พัชรินทร์ 
อ.สุธิดา 
พรทิพย์ 
นคร 
สันต ิ

ตามเป้าหมาย ไตรมาส 4 

46 โครงการศึกษาดูงานสรา้งองค์ความรู้ด้านการบริหารระบบไอทีที่
ด ี

อ.อรรณพ 
พัชรินทร์ 
ดนัย 

ตามเป้าหมาย ไตรมาส 4 

48 โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 

ผู้อ านวยการส านัก
คอมพิวเตอร ์
ไพโรจน ์
ศิริศศิเกษม 
จิตติมา 

ตามเป้าหมาย ไตรมาส 3 

49 โครงการพัฒนาระบบประมวลผลผู้เข้ารับพระราชทานปริญญา
บัตร มศว 

วรเศรษฐ ์
ภัทรชัย 
ชัยวัฒน์ 

ตามเป้าหมาย ไตรมาส 3 

50 โครงการพัฒนาระบบการค านวณต้นทุนต่อหน่วยหลักสูตร สุทิสา 
พรทิพย์ 
วิลาวัลย ์

ตามเป้าหมาย ไตรมาส 4 

51 โครงการพัฒนาระบบการวเิคราะห์การใช้ประโยชน์จากอาคาร กัลยา 
อมรรัตน ์
วิลาวัลย ์

ตามเป้าหมาย ไตรมาส 3 

52 จัดท ามาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มศว คณะกรรมการ ISM ตามเป้าหมาย ไตรมาส 3 

53 โครงการจดัหาโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร ์มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวโิรฒ 

สันต ิ
และทีมงาน 

ตามเป้าหมาย ไตรมาส 4 

53 โครงการจดัหาโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร ์มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวโิรฒ 

สันต ิ
และทีมงาน 

ตามเป้าหมาย ไตรมาส 4 

54 โครงการปรับระบบรับนสิิตใหม ่(รับตรง) รอบ 2 (การ
ประมวลผลคะแนนO-NET และ การใช้คะแนนสูงสดุของสทศใน
การยื่นสมัครได้) 

วันทนา ตามเป้าหมาย ไตรมาส 4 

55 โครงการพัฒนาและตดิตั้งระบบบริหารงบประมาณการเงิน บัญชี 
พัสด ุ

ผู้อ านวยการส านัก
คอมพิวเตอร ์
ผศ.วัชรชัย 
สุทิสา 

ต ากว่าเป้าหมาย ไตรมาส 4 

56 กิจกรรม : (ร่าง) ข้อก าหนด และรายละเอียดโครงการพัฒนาและ
ติดตั้งระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิาร 

ผู้อ านวยการส านัก
คอมพิวเตอร ์
สุทิสา 
กัลยา 
กฤษดา 

ตามเป้าหมาย ไตรมาส 4 
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โครงการย่อย/กิจกรรม (เสร็จสิ้น) 
ผู้รับผิดชอบ 
โครงการย่อย 

ระดับผลส าเร็จเปรียบกับ
เป้าหมายของตัวชี้วัด 
(เมื่อเสร็จโครงการ) 

เสร็จสิ้นไตรมาส 

งานประจ า       

57 โครงการประชาสมัพันธ์ระบบโดยผ่านสื่อตา่งๆ วณิชยา ตามเป้าหมาย ไตรมาส 4 

58 โครงการวิจัยส านักคอมพิวเตอร ์ ผศ.วัชรชัย 
ประกิจ 
สุวิมล 

ตามเป้าหมาย ไตรมาส 4 

59 จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู ้ สมบุญ 
มหัทธวัฒน ์
นคร 
ดนัย 
ญาดา 

ต ากว่าเป้าหมาย ไตรมาส 4 

60 ปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงาน พัชรินทร์ 
นคร 
สันต ิ
พรทิพย์ 
ดนัย 
จันทนา 

ต ากว่าเป้าหมาย ไตรมาส 4 

61 การบริหารแผนการใช้งบประมาณ ส านักคอมพิวเตอร ์ พัชรินทร์ 
สุธาทิพย ์
กรัณฑร์ัตน ์
ชูศรี 
จุฬารัตน ์
บุศรารักษ์ 

ตามเป้าหมาย ไตรมาส 4 

62 การบริหารการติดตามแผนปฏิบัตกิารส านักคอมพิวเตอร์ สมบุุญ 
พัชรินทร์ 
บุศรารักษ์ 

ตามเป้าหมาย ไตรมาส 4 

63 การประกันคณุภาพ อ.อรรณพ 
ไพโรจน ์
ศิริศศิเกษม 
บุศรารักษ์ 

ตามเป้าหมาย ไตรมาส 4 

64 การควบคุมภายใน อ.อรรณพ 
มหัทธวัฒน์ 
กรัณฑร์ัตน ์

ตามเป้าหมาย ไตรมาส 4 

65 ระบบบรหิารความเสี่ยง อ.อรรณพ 
มหัทธวัฒน์ 
กรัณฑร์ัตน ์

ตามเป้าหมาย ไตรมาส 4 

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

ตามเป้าหมาย ไตรมาส 4 

67 การด าเนินงานโครงการ 5 ส จักรพันธ์ 
วรรณ ี
และทีมงาน 

ตามเป้าหมาย ไตรมาส 4 

68 การประหยัดพลังงาน ดิเรก 
สันต ิ
จักรพันธ์ 

ตามเป้าหมาย ไตรมาส 4 

69 โครงการบริการวิชาการเพื่อการพฒันาสมรรถนะดา้นไอซีท ี อ.อรรณพ 
ศิริศศิเกษม 
จิตติมา 

ต ากว่าเป้าหมาย ไตรมาส 3 

70 โครงการเสวนาไอทีเพื่อการเรียนรู ้Business Intelligence 
ส านักคอมพิวเตอร ์
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ผศ.วัชรชัย 
ธนรรณพ 
ศิริศศิเกษม 
จิตติมา 

ตามเป้าหมาย ไตรมาส 1 

71 โครงการสืบสานและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม สุธาทิพย ์
ถาวร 
อุดร 

ตามเป้าหมาย ไตรมาส 4 

72 โครงการพัฒนาสมรรถนะดา้นภาษาสู่ประชาคมอาเซียน ศิริศศิเกษม 
ดนัย 
พัชรินทร์ 

ต ากว่าเป้าหมาย ไตรมาส 4 
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รอบ 12 เดือน: ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 

 

โครงการย่อย/กิจกรรม  
(ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถดัไป) 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการย่อย 

เหตุผล 

โครงการย่อย/กจิกรรมที่เสนอ     

1 ติดตั้งห้องคอมพิวเตอร์กลางของมหาวิทยาลัย (Data 
Center) ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร. สาโรช บัวศร ี

มหัทธวัฒน์ 
นคร 
ภาคภูม ิ

เนื่องจาก คณะกรรมการตรวจรับมอบแบบรูปรายการงานปรับปรุงศูนย์
คอมพิวเตอร์และระบบโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัย และบริษัท อยู่ระหว่างร่วมกัน
ปรับปรุงแบบ  TOR และ BOQ 

2 ปรับปรุงเครือข่ายสายไฟเบอร์ออฟติกภายใน มศว 
องครักษ ์

มหัทธวัฒน์ 
นคร 
เฉลิมพล 

เนื่องจากต้องเปลี่ยนวิธีการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-Auction เป็น e-Bidding 
ซึ่งจะสามารถด าเนินการไดต้ั้งแต่ 1 ตค. 2558 เป็นต้นไป 

3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไฟเบอร์ออฟติก มศว 
องครักษ ์ 

มหัทธวัฒน์ 
ประกิจ 
เฉลิมพล 
ธนกฤต 

เนื่องจากต้องเปลี่ยนวิธีการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-Auction เป็น e-Bidding 
ซึ่งจะสามารถด าเนินการไดต้ั้งแต่ 1 ตค. 2558 เป็นต้นไป 

4 ติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (WiSE) มศว ประสาน
มิตร (Wireless Controller และ Access Point) 

นคร 
ญาดา 
เฉลิมพล 

เนื่องจากต้องเปลี่ยนวิธีการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-Auction เป็น e-Bidding 
ซึ่งจะสามารถด าเนินการไดต้ั้งแต่ 1 ตค. 2558 เป็นต้นไป 

7 ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภยั (Firewall) มศว 
องครักษ ์

มหัทธวัฒน์ 
ประกิจ 
ธันยธร 

เนื่องจากต้องเปลี่ยนวิธีการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-Auction เป็น e-Bidding 
ซึ่งจะสามารถด าเนินการไดต้ั้งแต่ 1 ตค. 2558 เป็นต้นไป 

14 บริการซอฟแวรเ์พื่อการพัฒนาและการวิจัยด้านไอซีที 
(DreamSpark) 

มหัทธวัฒน์ 
ภาคภูม ิ
ธนกฤต 

เนื่องจาก อยู่ระหว่างรอจดัประชุมกับคณะต่างๆ เพือ่ด าเนินการเผยแพร่ในปี
การศึกษา 2558ต่อไป 

16 โครงการจดัหาคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนส าหรับงาน
บริการ 

ดิเรก 
สันต ิ
และทีมงาน 

เนื่องจากต้องเปลี่ยนวิธีการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-Auction เป็น e-Bidding 
ซึ่งจะสามารถด าเนินการไดต้ั้งแต่ 1 ตค. 2558 เป็นต้นไป 

18 โครงการพฒันาระบบงาน TQF ระยะที่ 2 อมรรัตน ์
ฐิตาภา 
กฤษดา 
กัลยา 

เนื่องจากมีการปรบัเพิ่มเติมมอดูลการท างานหลายงานทีไ่ม่มีในแผนการพัฒนา
เดิม ดังนี ้
1.งานอัพโหลดเอกสาร มคอ.1 และ มคอ.2 
2.งานบันทึกข้อมูล Curriculum Mapping 
3. งานก าหนดผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูล มคอ. (หน่วยงานเจ้าของวิชา) 
4.งานติดตามการบันทึก มคอ. 
ส่งผลกระทบให้งานท่ีด าเนินการไม่เป็นไปเป้าหมายที่วางไว ้จึงจ าเป็นต้อง
ด าเนินการในส่วนท่ียังไม่ครบถ้วนในปีถัดไป 

23 โครงการพัฒนาระบบจองรถส่วนกลางของ
มหาวิทยาลยั ระยะที่ 3  

วันทนา ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ แจ้งขอยกเลิกการพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติม 
เนื่องจากตรวจสอบแล้วพบว่าระบบงานเดิมสามารถรองรับการท างานนี้ได ้

25 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพระบบบริหารทรัพยากร
บุคคล 

มณฑล ี
ฐิตาภา 
กฤษดา 

ยังไม่สามารถด าเนินการต่อได ้เนื่องจากการประชุมร่วมกับกองการเจ้าหน้าท่ี 
ทางผู้พัฒนาระบบได้มีข้อสงสัยเกีย่วกับข้อมูลที่จะแสดงข้ึนมาในหนา้จอ และ
เงื่อนไขในการแสดงการแจ้งเตือน และได้มอบหมายให้กองการเจา้หน้าท่ีไปหา
ข้อสรุป ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่ยังไมไ่ด้ด าเนินการ 

26 โครงการศึกษาและวิเคราะห์ระบบบริการการศึกษา 
(SUPREME 2004) 

ผศ.วัชรชัย 
วิลาวัลย ์
พรทิพย์ 
อมรรัตน ์
วันทนา 

ยังไม่สามารถด าเนินการจัดท าเอกสาร TOR ได้ เนื่องจากในการพัฒนา
ระบบงานใหม่ต้องมีการส ารวจความต้องการของผู้ใช้เพิ่มเติม ซึ่งยังไม่ได้
ด าเนินการ 

34 ระบบประชาสัมพันธ์ข้อมลูมหาวทิยาลัยผ่าน Mobile 
Device 

ภัทรชัย 
สุวิมล 

ระยะเวลาที่ใช้ในการสมัคร Apple Developer และ Google Developer มี
ความล่าช้า เนื่องจากต้องมีการยื่นหลักฐานในการยืนยันตัวตนขององค์กรที่การ
สมัคร 

36 ศึกษาระบบบริหารการจัดการเว็บไซต์ ปวริศร 
สุวิมล 

ทดสอบติดตั้งระบบบริหารจัดการเว็บไซต์แบบ Open Source เพื่อทดลองใช้
งานแล้วนั้น แต่ยังไมต่รงกับความต้องการเท่าที่ควร 

41 โครงการส่งเสริมการผลิตสื่อการเรยีนการสอน
ออนไลน ์

ชัยวัฒน์ 
สุวิมล 
ปวริศร 
ภัทรชัย 

ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการ 
1.จัดท าห้องส าหรับผลิตสื่อการเรยีนรู้ตัวตนเอง (Self Service Studio) เพื่อ
อ านวยความสะดวกให้กับอาจารย/์บุคลากร 
2. ควรมีนโยบายในการผลักดันหรอืสร้างแรงจูงใจในการผลิตสื่อ 

44 งาน Open house ส านักคอมพิวเตอร ์ พัชรินทร์ 
วันทนา 
ธันยธร 
สุธาทิพย ์
กรัณฑร์ัตน ์
ไพโรจน ์
ธนรรณพ 

เนื่องจากต้องใช้เวลาในการวางแผนและด าเนินโครงการ"งาน Open house  
ส านักคอมพิวเตอร"์ จึงไมส่ามารถด าเนินการได้ทันเวลาตามแผนการด าเนินงาน 

 
  



สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ส านักคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
รอบ 12 เดือน: ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 

 

โครงการย่อย/กิจกรรม (ชะลอไปในปีถัดไป) 
ผู้รับผิดชอบ 
โครงการย่อย 

เหตุผล 

โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ     
43 โครงการบริการวิชาการส าหรับบคุคลภายนอก ผช.วัชรชัย 

และทีมงาน 
1. มีการปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบโครงการ ท าให้เกิดความไม่ต่อเนื่อง 
2. เนื่องจากมีการปรับปรุงหลักสูตรที่จะใช้อบบรบ ในโครงการบริการ
วิชาการส าหรับบุคคลภายนอก ท าให้ต้องเลื่อนการจดัโครงการไปใน
ปีงบประมาณ 2559 แทน 

 

โครงการย่อย/กิจกรรม (ยกเลิก) 
ผู้รับผิดชอบ 
โครงการย่อย 

เหตุผล 

โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ     
23 โครงการพัฒนาระบบจองรถส่วนกลางของ

มหาวิทยาลยั ระยะที่ 3  
วันทนา ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ แจ้งขอยกเลิกการพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติม 

เนื่องจากตรวจสอบแล้วพบว่าระบบงานเดิมสามารถรองรับการท างานนี้ได ้
47 โครงสร้างส านักคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ ผู้อ านวยการส านัก

คอมพิวเตอร ์
พัชรินทร์ 
นคร 
พรทิพย์ 
สันต ิ

1. เนื่องจากคณะผูจ้ัดท าโครงสร้างส านักคอมพิวเตอร ์มีภาระงานจงึท าให้ไม่มี
เวลาที่ตรงกันจึงท าให้ไม่สามารถด าเนินการได ้
2. การปรับโครงสร้างส านักคอมพวิเตอร์ มีกระบวนการที่ยุ่งยากและซับซ้อน  

 
 

 



สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ส านักคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
รอบ 12 เดือน: ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 

ค าชี้แจง :  
1. ตัวอักษรสีแดง หมายถึง โครงการที่มีสถานะการด าเนินงานคือ ยังไม่เริ่มโครงการ ยกเลิก และโครงการมีความล่าช้า 
2. ตัวอักษรสีเขียว หมายถึง โครงการที่มีการด าเนินงานแล้วเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 1-4 

แผนปฏิบัติการ 
ฝ่ายเจ้าของ
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ผลส าเร็จเปรยีบกับเปา้หมาย

ของตัวชี้วัด 
ผลการด าเนนิงาน  

(แบบย่อ) 
ผลด าเนนิงาน 
ภาพรวม (%) 

สภานภาพ 
การ

ด าเนนิงาน 

เหตุผลที่โครงการไม่
สามารถด าเนนิการ
ได้ตามเป้าหมาย 

(แบบย่อ) 
กลุ่มโครงการ ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ KPI เป้าหมาย 

ต.
ค.

-5
7 

พ.
ย.-

57
 

ธ.ค
.-5

7 

ม.
ค.

-5
8 

ก.
พ.

-5
8 

มี.
ค.

-5
8 

เม
.ย.

-5
8 

พ.
ค.

-5
8 

มิ.
ย.-

58
 

ก.
ค.

-5
8 

ส.ค
.-5

8 

ก.
ย.-

58
 

ผลส าเร็จ 
ระดับ

ผลส าเร็จ 

โครงการย่อย/กิจกรรม 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

1 ติดตั้งห้องคอมพิวเตอร์
กลางของมหาวทิยาลัย 
(Data Center) ณ อาคาร
นวัตกรรม ศ.ดร. สาโรช 
บัวศร ี

เพื่อรองรับการขยายตัวของ
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือขา่ย
ที่เพิ่มขึ้น 

การติดตั้งห้อง 
Data Center 
สมบูรณ ์

จ านวน 1 
ห้อง 

ฝ่ายระบบ
คอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

มหัทธวฒัน ์
นคร 
ภาคภูมิ 

    ด าเนนิการประชมุคณะกรรมการตรวจรับ
แบบ TOR และ BOQ ของห้อง
คอมพิวเตอร์กลางของมหาวิทยาลัย 
(Data Center) ณ อาคารนวัตกรรม 
ศ.ดร. สาโรช บัวศร ี

50% ล่าช้าและ
ขยายเวลา
ต่อเนื่องปี
ถัดไป 

เนื่องจาก 
คณะกรรมการตรวจรับ
มอบแบบรูปรายการ
งานปรับปรุงศูนย์
คอมพิวเตอร์และระบบ
โทรศัพท์ของ
มหาวิทยาลัย และ
บริษัท อยู่ระหว่าง
ร่วมกันปรับปรงุแบบ  
TOR และ BOQ 

  2 ปรับปรุงเครอืข่ายสายไฟ
เบอรอ์อฟตกิภายใน มศว 
องครกัษ์ 

เพื่อให้ระบบเครือข่ายสายไฟ
เบอรอ์อฟตกิภายในอาคารที่
เกิดขึ้นใหม่และอาคารทีม่ีปัญหา
สามารถใช้งานเครือข่ายบัวศรีได้
อย่างมีประสทิธิภาพ 

จ านวนพื้นที่ที่
ท าการปรับปรุง
เครือข่ายสายไฟ
เบอรอ์อฟตกิ 

1 พื่นที่ 
(location) 

ฝ่ายระบบ
คอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

มหัทธวฒัน์
นคร 
เฉลิมพล 

     ก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะ (TOR) 
เรียบร้อยแลว้ และรอด าเนินการประกาศ
ประกวดราคาในปีงบประมาณถดัไป 

60% ล่าช้าและ
ขยายเวลา
ต่อเนื่องปี
ถัดไป 

 เนือ่งจากต้องเปลี่ยน
วิธีการจัดซือ้จัดจ้างจาก
ระบบ e-Auction เป็น 
e-Bidding ซ่ึงจะ
สามารถด าเนนิการได้
ตั้งแต่ 1 ตค. 2558 
เป็นต้นไป 

  3 พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
ไฟเบอร์ออฟตกิ มศว 
องครกัษ์  

ติดตั้งสายไฟเบอรอ์อฟตกิให้โรง
อาหารหอพกันสิิต และสถาบัน
สิ่งแวดฯ องครกัษ์ 

จ านวนอาคารที่
ติดตั้งสายไฟ
เบอรอ์อฟตกิ
ส าเร็จ 

2 อาคาร ฝ่ายระบบ
คอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

มหัทธวฒัน ์
ประกิจ 
เฉลิมพล 
ธนกฤต 

     ก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะ (TOR) 
เรียบร้อยแลว้ และรอด าเนินการประกาศ
ประกวดราคาในปีงบประมาณถดัไป 

60% ล่าช้าและ
ขยายเวลา
ต่อเนื่องปี
ถัดไป 

เนื่องจากต้องเปลี่ยน
วิธีการจัดซือ้จัดจ้างจาก
ระบบ e-Auction เป็น 
e-Bidding ซ่ึงจะ
สามารถด าเนนิการได้
ตั้งแต่ 1 ตค. 2558 
เป็นต้นไป 

  4 ติดตั้งระบบเครือข่ายไร้
สาย (WiSE) มศว 
ประสานมติร (Wireless 
Controller และ Access 
Point) 

เพื่อเพิม่พื้นที่ให้บริการเครือข่าย
ไร้สาย WiSE 

จ านวน AP ที่
ติดตั้งสมบูรณ ์

 64 AP ฝ่ายระบบ
คอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

นคร 
ญาดา 
เฉลิมพล 

     ก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะ (TOR) 
เรียบร้อยแลว้ และรอด าเนินการประกาศ
ประกวดราคาในปีงบประมาณถดัไป 

60% ล่าช้าและ
ขยายเวลา
ต่อเนื่องปี
ถัดไป 

เนื่องจากต้องเปลี่ยน
วิธีการจัดซือ้จัดจ้างจาก
ระบบ e-Auction เป็น 
e-Bidding ซ่ึงจะ
สามารถด าเนนิการได้
ตั้งแต่ 1 ตค. 2558 
เป็นต้นไป 



สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ส านักคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
รอบ 12 เดือน: ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 

แผนปฏิบัติการ 
ฝ่ายเจ้าของ
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ผลส าเร็จเปรยีบกับเปา้หมาย

ของตัวชี้วัด 
ผลการด าเนนิงาน  

(แบบย่อ) 
ผลด าเนนิงาน 
ภาพรวม (%) 

สภานภาพ 
การ

ด าเนนิงาน 

เหตุผลที่โครงการไม่
สามารถด าเนนิการ
ได้ตามเป้าหมาย 

(แบบย่อ) 
กลุ่มโครงการ ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ KPI เป้าหมาย 
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8 
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8 
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8 
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ก.
ค.
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8 

ส.ค
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8 

ก.
ย.-
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ผลส าเร็จ 
ระดับ

ผลส าเร็จ 

  5 ปรับปรุงระบบจัดเก็บ
ข้อมูล (Storage) 

เพื่อทดแทนระบบเดิมและเพิ่ม
พื้นที่จดัเก็บข้อมูลให้รองรับ
ระบบสารสนเทศมากขึ้น 

จ านวนระบบ
จัดเก็บข้อมลู 

1 ระบบ ฝ่ายระบบ
คอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

ภาคภูมิ 
ญาดา 

จ านวนระบบ
จัดเก็บข้อมลู 1 
ระบบ 

ตาม
เป้าหมาย 

ด าเนนิการปรับปรุงระบบจัดเก็บข้อมูล
เสร็จเสิ้นแล้ว และระสมารถจดัเก็บข้อมูล
ให้รองรัยระบบสารสนเทศมากขึ้น 

100% เสร็จสิน้ ไตรมาส 2 

  6 ปรับปรุงประสิทธิภาพ
เซิร์ฟเวอรเ์สมอืนสว่น 
Hyper-V ของระบบ 
Cloud computing 

เพิ่มประสทิธิภาพการบริการ
ระบบ Cloud computing 

จ านวนระบบที่
ท าการปรับปรุง
ประสิทธภิาพ
เซิร์ฟเวอร ์

1 ระบบ ฝ่ายระบบ
คอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

ภาคภูมิ 
ญาดา 
นคร 

จ านวนระบบที่
ท าการ
ปรับปรุง
ประสิทธภิาพ
เซิร์ฟเวอร ์1 
ระบบ 

ตาม
เป้าหมาย 

ด าเนนิการปรับปรุวประสิทธิภาพ
เซิร์ฟเวอรเ์สมอืนเป็น Windows 
2012R2 และสามารถให้บริการ Cloud 
Computing ตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

100% เสร็จสิน้ ไตรมาส 2 

  7 ปรับปรุงระบบรกัษาความ
ปลอดภัย (Firewall) มศว 
องครกัษ์ 

เพื่อเพิม่ระบบรกัษาความ
ปลอดภัยเครอืข่าย และแบ่ง
หมวดหมู่ขอ้มูลออกสู่
อินเทอร์เน็ต 

จ านวนระบบที่
ท าการปรับปรุง 

1 ระบบ ฝ่ายระบบ
คอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

มหัทธวฒัน ์
ประกิจ 
ธันยธร 

     ก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะ (TOR) 
เรียบร้อยแลว้ และรออด าเนนิการ
ประกาศประกวดราคาในปีงบประมาณ
ถัดไป 

60% ล่าช้าและ
ขยายเวลา
ต่อเนื่องปี
ถัดไป 

เนื่องจากต้องเปลี่ยน
วิธีการจัดซือ้จัดจ้างจาก
ระบบ e-Auction เป็น 
e-Bidding ซ่ึงจะ
สามารถด าเนนิการได้
ตั้งแต่ 1 ตค. 2558 
เป็นต้นไป 

  8 ปรับปรุงบริการตรวจสอบ
ลิขสิทธิร์ะบบปฏิบัติการ 
Windows 8.1 

เพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบ
ลิขสิทธิร์ะบบปฏิบัติการของ
มหาวิทยาลัยให้รองรับ 
Windows 8.1 

จ านวนระบบที่
ท าการปรับปรุง 

1 ระบบ 
ปฏิบัติการ 

ฝ่ายระบบ
คอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

ภาคภูมิ 
ญาดา 
นคร 

จ านวน 1 
ระบบปฏิบัติก
ารทีท่ าการ
ปรับปรุง 

ตาม
เป้าหมาย 

ด าเนนิการปรับปรุงการตรวจสอบลิขสทิธิ์
ระบบปฏิบัติการ Windows 8.1 และ
ให้บริการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

100% เสร็จสิน้ ไตรมาส 2 

  9 ปรับปรุงระบบตรวจสอบ
สิทธิ์เครือข่ายไร้สาย มศว 
องครกัษ์ (Radius) 

เพื่อติดตั้งระบบตรวจสอบสิทธ์
เครือข่ายไร้สาย มศว องครกัษ์ 

จ านวนระบบที่
ท าการปรับปรุง 

จ านวน 1 
ระบบ 

ฝ่ายระบบ
คอมพิวเตอร ์
และเครือข่าย 

นคร 
ญาดา 
ธนกฤต 

จ านวน 1 
ระบบ
ตรวจสอบสิทธิ์
เครือข่ายไร้
สายที่ท าการ
ปรับปรุง 

ตาม
เป้าหมาย 

ด าเนนิการติดตั้งระบบตรวจสอบสทิธ์
เครือข่ายไร้สาย มศว องครกัษ์ จ านวน 1 
ระบบ 

100% เสร็จสิน้ ไตรมาส 1 

  10 ปรับปรุงการเชือ่มตอ่
อินเทอร์เน็ต มศว 
องครกัษ์  

เพื่อเพิม่ช่องทางการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต มศว องครกัษ์ 

จ านวนพื้นที่ที่
ท าการปรับปรุง
การเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต 

1 พื้นที่
(Location) 

ฝ่ายระบบ
คอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

มหัทธวฒัน ์
ประกิจ 
เฉลิมพล 

จ านวน 1 
พื้นที่ ที่ท าการ
ปรับปรุงการ
เชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต 

ตาม
เป้าหมาย 

ด าเนนิการเพิ่มช่องทางการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต มศว องครกัษ์ เสร็จสิน้
เรียบร้อย 

100% เสร็จสิน้ ไตรมาส 1 

  11 ปรับปรุงระบบโทรศัพท์
ตอบรับอัตโนมตัิ(IVR) 

เพื่อทดแทนระบบโทรศัพทต์อบ
รับอัตโนมัตเิดิม 

จ านวนระบบที่
ท าการปรับปรุง 

1 ระบบ ฝ่ายระบบ
คอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

มหัทธวฒัน ์
ธันยธร 
ธนกฤต 

จ านวน 1 
ระบบโทรศัพท์
ตอบรับ
อัตโนมัติ (IVR) 

ตาม
เป้าหมาย 

ด าเนนิการปรับปรุงระบบโทรศัพท์ตอบรับ
อัตโนมัติ (IVR) ทดแทนระบบเดิม และ
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภา 

100% เสร็จสิน้ ไตรมาส 4 



สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ส านักคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
รอบ 12 เดือน: ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 

แผนปฏิบัติการ 
ฝ่ายเจ้าของ
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ผลส าเร็จเปรยีบกับเปา้หมาย

ของตัวชี้วัด 
ผลการด าเนนิงาน  

(แบบย่อ) 
ผลด าเนนิงาน 
ภาพรวม (%) 

สภานภาพ 
การ

ด าเนนิงาน 

เหตุผลที่โครงการไม่
สามารถด าเนนิการ
ได้ตามเป้าหมาย 

(แบบย่อ) 
กลุ่มโครงการ ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ KPI เป้าหมาย 
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ผลส าเร็จ 
ระดับ

ผลส าเร็จ 

2. พัฒนาระบบบริหาร
การจัดการไอซีทีท่ีด ี

12 จัดเก็บค่าติดตั้งอุปกรณ์
เครือข่าย (Config) 

จัดเก็บค่าติดตั้งอุปกรณ์
เครือข่ายทั้งประสานมติร และ
องครกัษ์ 

จ านวนอุปกรณ์
เครือข่าย 
(Config)ที่
จัดเก็บ 

10 อุปกรณ ์ ฝ่ายระบบ
คอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

นคร 
ญาดา 
ธันยธร 

จ านวน 1 
ระบบจัดเก็บ
ค่าติดตั้ง
อุปกรณ์
เครือข่าย 

ตาม
เป้าหมาย 

ด าเนนิการจัดท าโปรแกรมจัดเก็บค่าติดตั้ง
อุปกรณ์เครอืข่าย (Config) 

100% เสร็จสิน้ ไตรมาส 4 

  13 พัฒนากลไกการตรวจสอบ
และติดตามระบบโทรศัพท ์

เครื่องมือตดิตามและตรวจสอบ
สถานะระบบโทรศัพท ์

จ านวนระบบ
การตรวจสอบ
สถานะระบบ
โทรศัพท์ทีท่ า
การพัฒนา 

1 ระบบ ฝ่ายระบบ
คอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

มหัทธวฒัน ์
ธันยธร 
เฉลิมพล 

จ านวน 1 
ระบบการ
ตรวจสอบ
สถานะระบบ
โทรศัพท์ทีท่ า
การพัฒนา
เสร็จสิน้ 

ตาม
เป้าหมาย 

ด าเนนิการจัดท าเว็บไซต์แสดงสถานะ
ระบบโทรศัพท ์และสามารถให้บรกิารได้
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 URL : 
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?ta
bid=4586 

100% เสร็จสิน้ ไตรมาส 2 

  14 บริการซอฟแวร์เพือ่การ
พัฒนาและการวิจัยด้าน
ไอซีที (DreamSpark) 

เพื่อส่งเสริมให้นิสิตและ
บุคคลากรได้ใช้เครื่องมอืในการ
พัฒนาและวิจัยด้านไอซีท ี

จ านวนซอฟแวร์
ที่ให้บริการ 

1 ระบบ ฝ่ายระบบ
คอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

มหัทธวฒัน ์
ภาคภูมิ 
ธนกฤต 

   รอด าเนนิการเผยแพร่กับคณะต่างๆ ในปี
การศกึษา 2558 

60% ล่าช้าและ
ขยายเวลา
ต่อเนื่องปี
ถัดไป 

เนื่องจาก อยู่ระหว่าง
รอจดัประชมุกับคณะ
ต่างๆ เพือ่ด าเนินการ
เผยแพร่ในปีการศกึษา 
2558ต่อไป 

  15 ส่งเสริมระบบการ
ติดต่อสือ่สารและการใช้
ทรัพยากรณร์่วมกันผ่าน
ระบบเครอืข่าย (Google 
Apps) 

เพื่อส่งให้หน่วยงานได้ใช้
เครื่องมือในการท างานรว่มกัน
ผ่านระบบเครือข่าย 

จ านวนผู้ใช้งาน 
(Google 
Apps)เพิ่มขึ้น 
10 % จาก
ผู้ใช้งานทีม่ีอยู่ 

จ านวนผู้ใช้
(Google 
Apps) 

ฝ่ายระบบ
คอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

มหัทธวฒัน ์
ธันยธร 
เฉลิมพล 

จ านวนผู้ใช้งาน 
(Google 
Apps) เพิ่มขึ้น 
10 % จาก
ผู้ใช้งานทีม่ีอยู่ 

ตาม
เป้าหมาย 

ด าเนนิการส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ ใช้
งาน Google Apps เพิ่มขึน้ ซึ่งจ านวน
ผู้ใช้เพิ่มขึน้จากเดอืนธันวาคม 2557 จาก
จ านวนผู้ใช้งาน 9,939 บัญชี ถึงเดือน
มิถุนายน 2558 มีจ านวนผู้ใช้งาน 12,551 
บัญชี 

100% เสร็จสิน้ ไตรมาส 3 

3. พัฒนาประสิทธิภาพ
ของการบริการไอทีเพ่ือ
นิสิตและบุคลากร 

16 โครงการจัดหา
คอมพิวเตอร์เพือ่ทดแทน
ส าหรับงานบรกิาร 

เพื่อจัดหาคอมพิวเตอรท์ดแทน
ส าหรับงานบรกิาร 

ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บรกิาร 

ร้อยละ 80 
ของ
ผู้ใช้บริการ 

ฝ่ายปฏิบัติการ
และบรกิาร 

ดิเรก 
สันต ิ
และทมีงาน 

     1.ด าเนนิการจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการก าหนดคุณสมบัติ 
ด าเนนิการเรียบร้อยแล้ว 
2. อยู่ระหว่างการจัดท าค าสั่ง
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ
3. อยู่ระหว่างกระบวนการ 
การจดัซ้ือจัดจ้าง 

60% ล่าช้าและ
ขยายเวลา
ต่อเนื่องปี
ถัดไป 

เนื่องจากต้องเปลี่ยน
วิธีการจัดซือ้จัดจ้างจาก
ระบบ e-Auction เป็น 
e-Bidding ซ่ึงจะ
สามารถด าเนนิการได้
ตั้งแต่ 1 ตค. 2558 
เป็นต้นไป 



สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ส านักคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
รอบ 12 เดือน: ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 

แผนปฏิบัติการ 
ฝ่ายเจ้าของ
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ผลส าเร็จเปรยีบกับเปา้หมาย

ของตัวชี้วัด 
ผลการด าเนนิงาน  

(แบบย่อ) 
ผลด าเนนิงาน 
ภาพรวม (%) 

สภานภาพ 
การ

ด าเนนิงาน 

เหตุผลที่โครงการไม่
สามารถด าเนนิการ
ได้ตามเป้าหมาย 

(แบบย่อ) 
กลุ่มโครงการ ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ KPI เป้าหมาย 
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ธ.ค
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8 

มิ.
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8 
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8 
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58
 

ผลส าเร็จ 
ระดับ

ผลส าเร็จ 

4.ระบบสารสนเทศและ
ระบบฐานข้อมูล
มหาวิทยาลยั 

17 โครงการส่งเสริมการใช้
งานระบบ SWU-SAP 
Monitoring System 

เพื่อส่งเสริมการใชเ้ครือ่งมอืใน
การติดตามแผนยุทธศาสตรข์อง
หน่วยงาน 

จ านวน
หน่วยงานทีเ่ข้า
ร่วมโครงการ 

3 หน่วยงาน ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ 

สุวิมล 
ภัทรชัย 

    ทุกหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัย 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี รว่มกับ
ส านักคอมพิวเตอร์จัดอบรมการใช้ 
“ระบบติดตามแผนยุทธศาสตร ์(SWU-
SAP)” เพื่อให้เป็นเครือ่งมอืทีช่่วยอ านวย
ความสะดวกในการติดตามแผน
ยุทธศาสตร์  ในวนัที่ 20-21 สิงหาคม 
2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชัน้ 11 ส านกั
คอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรมฯ มศว 
ประสานมติร และทางกองแผนงานได้
ก าหนดให้ทกุหนว่ยงานตอ้งท าการ
รายงานผลการด าเนนิงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
รอบ 12 เดอืน ผ่านระบบ 

100% เสร็จสิน้ ไตรมาส 4 

  

18 โครงการพัฒนาระบบงาน 
TQF ระยะที่ 2 

เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพของ
ระบบงานให้ครอบคลุมความ
ต้องการของผู้ใช ้

ความส าเร็จของ
โครงการ 

จ านวน 1 
ระบบ 

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ 

อมรรัตน ์
ฐิตาภา 
กฤษดา 
กัลยา 

    1. วิเคราะห์ ออกแบบ ปรับแก้ไข
โปรแกรม และทดสอบการใช้งานโดย
ผู้พัฒนาระบบ 
  1.1 งานบันทึกข้อมูล มคอ.3 
  1.2 งานติดตามการบันทึกข้อมูล 
2. พัฒนารายงานเพิ่มเติมตามความ
ต้องการผู้ใช ้
3. จัดท าข้อมลูและคูม่ือการใช้งานระบบ 
4. จัดอบรมและด าเนินการทดสอบ
โปรแกรมโดยผู้ใช้ 
5. ให้ค าแนะน า ประสานงาน/ช่วยเหลอื
แก่ผู้ใช้งานทีเ่กี่ยวข้อง 

85% ล่าช้าและ
ขยายเวลา
ต่อเนื่องปี
ถัดไป 

เนื่องจากมีการปรับ
เพิ่มเตมิมอดูลการ
ท างานหลายงานที่ไม่มี
ในแผนการพฒันาเดิม 
ดังนี ้
1.งานอัพโหลดเอกสาร 
มคอ.1 และ มคอ.2 
2.งานบันทกึขอ้มูล 
Curriculum Mapping 
3. งานก าหนด
ผู้รับผิดชอบการบันทกึ
ข้อมูล มคอ. 
(หน่วยงานเจ้าของวชิา) 
4.งานติดตามการ
บันทึก มคอ. 
ส่งผลกระทบให้งานที่
ด าเนนิการไม่เป็นไป
เป้าหมายที่วางไว้ จงึ
จ าเป็นตอ้งด าเนินการ
ในส่วนที่ยังไม่ครบถ้วน
ในปีถัดไป 



สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ส านักคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
รอบ 12 เดือน: ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 

แผนปฏิบัติการ 
ฝ่ายเจ้าของ
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ผลส าเร็จเปรยีบกับเปา้หมาย

ของตัวชี้วัด 
ผลการด าเนนิงาน  

(แบบย่อ) 
ผลด าเนนิงาน 
ภาพรวม (%) 

สภานภาพ 
การ

ด าเนนิงาน 

เหตุผลที่โครงการไม่
สามารถด าเนนิการ
ได้ตามเป้าหมาย 

(แบบย่อ) 
กลุ่มโครงการ ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ KPI เป้าหมาย 
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7 
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ย.-
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ธ.ค
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ผลส าเร็จ 
ระดับ

ผลส าเร็จ 

  

19 โครงการปรับระบบรับ
นิสิตใหม ่(รับตรง) 

1.ปรับปรุงระบบและพฒันา
ระบบงานรับนิสิตใหม่ให้รองรับ
ระบบการคดัเลอืกเข้าเป็นนิสิต
ระดับปริญญาตรี(รับตรง)ของ
มหาวิทยาลัยสรีนครินทรวิโรฒ 
2.เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพของ
ระบบงานให้คลอบคลุมความ
ต้องการของผู้ใช้บรกิาร 
3.หน่วยงานสามารถใช้งาน
ระบบเพื่อสนับสนนุการท างาน
ได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

ความส าเร็จของ
โครงการ 

จ านวน 1 
มอดูล 
(มอดูล รับ
สมัคร โดยวธิี
รับตรง) 

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ 

วันทนา จ านวน 1 
มอดูล (มอดูล 
รับสมัคร โดยวิธี
รับตรง) 

ตาม
เป้าหมาย 

1. ก ากับดแูล และประสานงานการ
ปรับปรุง / พัฒนาโปรแกรมบริษทั  
2. ทดสอบการใช้งาน เมื่อมีการปรับแก้ไข
โปรแกรมตามความต้องการของผู้ใช ้ 
3. จัดท าข้อมลู และคู่มือการใช้งานระบบ 
4. จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมให้แก่
ผู้ใช้งาน 
5. ให้ค าแนะน า/ช่วยเหลอื ในการใช้งาน
โปรแกรมเพื่อด าเนนิการรับสมัครนิสิต
ใหม่ ประจ าปี 2558 (รับตรง และ
โครงการ 11 โครงการ)  

100% เสร็จสิน้ ไตรมาส 1 

  

20 โครงการระบบงานสาร
บรรณอเิล็คทรอนกิส ์

1.เพื่อจัดหาระบบใหม่เพือ่
ทดแทนระบบเก่า 
2.เพื่อได้ระบบงานสารบรรณ
อิเล็คทรอนกิส์ทีม่ีประสทิธิภาพ 
3.ผลักดัน/ส่งเสริม การใช้งาน
ระบบให้แก่หนว่ยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 

เอกสาร
ข้อก าหนด และ
ขอบเขต TOR 
ฉบับร่าง 

จ านวน 1 
ฉบับ 

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ 

วันทนา 
กฤษดา 

 เอกสาร
ข้อก าหนด 
และขอบเขต 
TOR ฉบับร่าง 
จ านวน 1 ฉบับ 

ตาม
เป้าหมาย 

1. จัดท าแผนการด าเนินงาน 
2. จัดหาและประสานงานบริษทัที่พฒันา
ระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนกิส์ ให้มา
น าเสนอระบบแกม่หาวิทยาลัย 
3. ร่วมในการร่างเอกสารข้อก าหนด และ
ขอบเขต TOR ฉบับร่าง ของระบบงาน
สารบรรณอิเล็กทรอนกิส ์
4. ได้ส่งมอบเอกสารขอ้ก าหนด และ
ขอบเขต TOR ฉบับร่าง ให้กับหน่วยงาน
กองกลางเรียบร้อยแลว้  

100% เสร็จสิน้ ไตรมาส 1 

  

21 โครงการพัฒนาระบบ 
Web Service 

เพื่อเพิม่ช่องทางการให้บรกิาร
ด้านขอ้มูล ในรูปแบบอเิล็กโทรนิ
คด้วยเทคโนโลย่ีทีเ่ป็น
มาตราฐานในการแลกเปลี่ยน 

ความส าเร็จของ
โครงการ 

1 ระบบ ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ 

สุทิสา 
กฤษดา 
กาญจนา 

จ านวน 1  

ระบบ 

ตาม

เป้าหมาย 

1. การพฒันาและติดตั้งระบบ 

webservice register หรือ 

http://webservice.swu.ac.th/WebSe

rviceRegister/ เสร็จสิน้ตามวัตถุประสงค ์

และขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย  

2. ให้บริการกับหน่วยงาน ได้แกส่ถาบัน

ยุทธศาสตร์ และวจิัย เชน่  ข้อมูลเกี่ยวกับ

บุคลากร ขอ้มูลเกี่ยวหน่วยงาน เป็นตน้ 

100% เสร็จสิน้ ไตรมาส 4 



สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ส านักคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
รอบ 12 เดือน: ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 

แผนปฏิบัติการ 
ฝ่ายเจ้าของ
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ผลส าเร็จเปรยีบกับเปา้หมาย

ของตัวชี้วัด 
ผลการด าเนนิงาน  

(แบบย่อ) 
ผลด าเนนิงาน 
ภาพรวม (%) 

สภานภาพ 
การ

ด าเนนิงาน 

เหตุผลที่โครงการไม่
สามารถด าเนนิการ
ได้ตามเป้าหมาย 

(แบบย่อ) 
กลุ่มโครงการ ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ KPI เป้าหมาย 
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ผลส าเร็จ 
ระดับ

ผลส าเร็จ 

  

22 โครงการพัฒนาระบบ
หอพัก ระยะที ่3 

1.เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพของ
ระบบงานให้ครอบคลุมความ
ต้องการของผู้ใช ้ 
2.หน่วยงานสามารถใช้งาน
ระบบเพื่อสนับสนนุการท างาน 

ความส าเร็จของ
โครงการ 

จ านวน 1 
มอดูล 

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ 

วันทนา    1. งานใหม่ 7 

มอดูล 

2.งานปรับปรุง 

4 มอดูล 

3.รายงาน 2 

รายงาน 

 

สูงกว่า

เป้าหมาย 

1. ก ากับดแูล และประสานงานการ

ปรับปรุง / พัฒนาโปรแกรมบริษทั 

2. ทดสอบการใช้งาน เมื่อมีการปรับแก้ไข

โปรแกรมตามความต้องการของผู้ใช ้

3. จัดท าข้อมลู และคู่มือการใช้งานระบบ 

4. จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมให้แก่

ผู้ใช้งาน 

5. ให้ค าแนะน า/ช่วยเหลอื ในการใช้งาน

โปรแกรม  ในช่วงกจิกรรมการจองหอพกั

ของนิสติรุน่พี่ และนิสิตใหม ่ ประจ าภาค/

ปีการศึกษา  1/2558  

100% เสร็จสิน้ ไตรมาส 4 

  

23 โครงการพัฒนาระบบจอง
รถส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย ระยะที่ 3  

1.เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพของ
ระบบงานให้ครอบคลุมความ
ต้องการของผู้ใช ้ 
2.หน่วยงานสามารถใช้งานระบบ
เพื่อสนับสนุนการท างาน 

ความส าเร็จของ
โครงการ 

จ านวน 1 
มอดูล 

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ 

วันทนา         เมื่อวนัที ่27 พฤษภาคม 2558 ไดม้กีาร
ประชมุรว่มกบัผูด้แูลระบบจองรถ
ส่วนกลางมหาวลิยั(เจา้หน้าทีศ่นูย์
พฒันาสภาพกายภาพฯ) ในการน า
ขอ้มลูรถบรษิ ทมาบนัทกึในโปรแกรม 
และไดต้รวจสอบโปรแกรมแลว้ พบวา่
ระบบเดมิสามารถรองรบัการท างาน
ดงักล่าวได ้ทางศนูยพ์ฒันาสภาพ
กายภาพฯ จงึขอใหห้น้าจอการท างาน
เดมิ 

0% ยกเลิก ศูนย์พัฒนาสภาพ

กายภาพฯ แจ้งขอ

ยกเลิกการพฒันา

โปรแกรมเพิ่มเติม 

เนื่องจากตรวจสอบแล้ว

พบว่าระบบงานเดิม

สามารถรองรับการ

ท างานนี้ได้ 

  

24 โครงการพัฒนาระบบจอง
ที่นั่ง รับ-ส่ง บุคลากร มศว 
ระยะที่ 2 

1.เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพของ
ระบบงานให้ครอบคลุมความ
ต้องการของผู้ใช ้ 
2.ผลักดัน/ส่งเสริมการใช้งาน
ระบบให้แก่หนว่ยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 

จ านวน
หน่วยงานที่ใช้
ระบบ 

อย่างน้อย 5 
หน่วยงาน 

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ 

วัทนา 
กัลยา 

จ านวน 37 

หน่วยงานที่ใช้

ระบบ 

สูงกว่า

เป้าหมาย 

หน่วยงานศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพการ

จัดการขนส่งและความปลอดภัย ร่วมกับ

ส านักคอมพิวเตอร ์ได้จัดอบรมการใช้งาน

ระบบให้แก่หนว่ยงานภายในมหาวทิยาลัย   

เมิ่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2558 เวลา 8.30 

- 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ 1 ส านักคอมพิวเตอร์ ชัน้ 

11 อ.นวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มศว 

ประสานมติร โดยมีจ านวนบุคลากร

หน่วยงานทีเ่ข้าร่วม ทั้งสิ้น 47 ท่าน จาก 

37 หน่วยงาน  

100% เสร็จสิน้ ไตรมาส 4 



สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ส านักคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
รอบ 12 เดือน: ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 

แผนปฏิบัติการ 
ฝ่ายเจ้าของ
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ผลส าเร็จเปรยีบกับเปา้หมาย

ของตัวชี้วัด 
ผลการด าเนนิงาน  

(แบบย่อ) 
ผลด าเนนิงาน 
ภาพรวม (%) 

สภานภาพ 
การ

ด าเนนิงาน 

เหตุผลที่โครงการไม่
สามารถด าเนนิการ
ได้ตามเป้าหมาย 

(แบบย่อ) 
กลุ่มโครงการ ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ KPI เป้าหมาย 

ต.
ค.

-5
7 

พ.
ย.-

57
 

ธ.ค
.-5

7 

ม.
ค.

-5
8 

ก.
พ.

-5
8 

มี.
ค.

-5
8 

เม
.ย.

-5
8 

พ.
ค.

-5
8 

มิ.
ย.-

58
 

ก.
ค.

-5
8 

ส.ค
.-5

8 

ก.
ย.-

58
 

ผลส าเร็จ 
ระดับ

ผลส าเร็จ 

5.โครงการจัดหาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการ
บริหารใหม่ 

25 โครงการเพิม่ประสทิธิภาพ
ระบบบริหารทรัพยากร
บุคคล 

1.เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพของ
ระบบงานให้ครอบคลุมความ
ต้องการของผู้ใช้งาน 
2. เพื่อส่งเสริมการเข้าใช้งาน
ระบบสารสนเทศ 
3. เพื่อดแูลและปรับปรุงขอ้มูล
ในระบบให้ถูกตอ้ง และครบถ้วน 
4. เพื่อให้บุคลากรหรอื
หน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูล
ตนเองในระบบได้มากขึน้ 

ความส าเร็จของ
โครงการ 

2 มอดูล ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ 

มณฑล ี
ฐิตาภา 
กฤษดา 

     งานสญัญาจา้ง 
1. อยู่ระหว่างกองการเจา้หน้าที่
ด าเนินการน าขอ้มลูสญัญาจา้งเขา้ระบบ
ใหเ้ป็นปัจจบุนั 
2. จากการประชมุรว่มกบักองการ
เจา้หน้าที ่ทางผูพ้ฒันาระบบไดม้ขีอ้สงสยั
เกีย่วกบัขอ้มลูทีจ่ะแสดงขึน้มาในหน้าจอ 
และเงื่อนไขในการแสดงการแจง้เตอืน 
และไดม้อบหมายใหก้องการเจา้หน้าทีไ่ป
หาขอ้สรปุ ซึง่กองการเจา้หน้าทีย่งัไมไ่ด้
ด าเนินการ 

50% ล่าช้าและ

ขยายเวลา

ต่อเนื่องปี

ถัดไป 

งานสญัญาจา้ง 
1. อยู่ระหว่างกองการ
เจา้หน้าทีด่ าเนินการน า
ขอ้มลูสญัญาจา้งเขา้
ระบบใหเ้ป็นปัจจบุนั 
2. จากการประชมุ
รว่มกบักองการ
เจา้หน้าที ่ทางผูพ้ฒันา
ระบบไดม้ขีอ้สงสยั
เกีย่วกบัขอ้มลูทีจ่ะแสดง
ขึน้มาในหน้าจอ และ
เงื่อนไขในการแสดงการ
แจง้เตอืน และได้
มอบหมายใหก้องการ
เจา้หน้าทีไ่ปหาขอ้สรปุ 
ซึง่กองการเจา้หน้าทีย่งั
ไมไ่ดด้ าเนินการ 

  

26 โครงการศึกษาและ
วิเคราะห์ระบบบริการการ
ศึกษ 
 (SUPREME 2004) 

1.เพื่อศึกษาและวเิคราะห์
ระบบงานเดมิ  
2.เพื่อจัดท าร่างเอกสาร TOR 
ระบบบริการการศึกษาใหม ่

1.เอกสาร
การศกึษา
วิเคราะห์ระบบ 
2.เอกสาร TOR 
ฉบับร่าง 

1.เอกสาร
การศกึษา
วิเคราะห์ระบบ
จ านวน 1 ฉบับ 
2.เอกสาร TOR 
ฉบับร่างจ านวน 
1 ฉบับ 

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ 

ผศ.วัชรชัย 
วิลาวัลย์ 
พรทิพย์ 
อมรรัตน ์
วันทนา 

     1.ด าเนนิการจดัท าเอกสารการศกึษา
วเิคราะหร์ะบบเสรจ็สิน้  
2.การจดัท าเอกสาร TOR ฉบบัรา่ง ยงั
ไมด่ าเนินการ 

50% ล่าช้าและ

ขยายเวลา

ต่อเนื่องปี

ถัดไป 

ยังไม่สามารถด าเนนิการ

จัดท าเอกสาร TOR ได้ 

เนื่องจากในการพัฒนา

ระบบงานใหม่ตอ้งมกีาร

ส ารวจความตอ้งการของ

ผู้ใช้เพิ่มเตมิ ซ่ึงยังไม่ได้

ด าเนนิการ 

6.โครงการบ ารุงรักษา
ระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

27 โครงการบ ารุงรักษาระบบ 
HURIS 

เพื่อดแูล และบ ารุงรกัษา 
ระบบงานให้พรอ้มใช้และมี
ประสิทธภิาพ 

ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบ 

ร้อยละ 70 
ของผู้ใช้ระบบ 

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ 

มณฑล ี
ฐิตาภา 
กฤษดา 

ความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บรกิาร

ร้อยละ 70 

ตาม

เป้าหมาย 

1. ปรับโปรแกรมเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน

มหาวิทยาลัย ตามหลักเกณฑ์การพิจารณา

ปรับค่าจ้าง โดยเมื่อค านวณจ านวนเงินที่

ได้รับจนถึงทศนิยมสองต าแหน่ง  ถ้ามีเศษไม่

ถึงสิบบาท ให้ปัดเป็นสิบบาท 

2. ตรวจสอบค าน าหน้าชื่อภายในของผู้ด ารง

ต าแหน่งวิชาการ กับต าแหน่งในอัตราก าลัง 

3. จัดท าหน้าจอส าหรับตรวจสอบค าน าหน้า

ชื่อภายในของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

4. ออกแบบหน้าจอส าหรับจัดเก็บข้อมูล

ผู้ปฏิบัติงานสอน  

5. ออกแบบหน้าจอส าหรับจัดเก็บข้อมูลการ

บันทึกกิจกรรมสัมนา/อบรม/ศึกษาดูงาน 

100% เสร็จสิน้ ไตรมาส 4 



สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ส านักคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
รอบ 12 เดือน: ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 

แผนปฏิบัติการ 
ฝ่ายเจ้าของ
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ผลส าเร็จเปรยีบกับเปา้หมาย

ของตัวชี้วัด 
ผลการด าเนนิงาน  

(แบบย่อ) 
ผลด าเนนิงาน 
ภาพรวม (%) 

สภานภาพ 
การ

ด าเนนิงาน 

เหตุผลที่โครงการไม่
สามารถด าเนนิการ
ได้ตามเป้าหมาย 

(แบบย่อ) 
กลุ่มโครงการ ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ KPI เป้าหมาย 

ต.
ค.

-5
7 

พ.
ย.-

57
 

ธ.ค
.-5

7 

ม.
ค.

-5
8 

ก.
พ.

-5
8 

มี.
ค.

-5
8 

เม
.ย.

-5
8 

พ.
ค.

-5
8 

มิ.
ย.-

58
 

ก.
ค.

-5
8 

ส.ค
.-5

8 

ก.
ย.-

58
 

ผลส าเร็จ 
ระดับ

ผลส าเร็จ 

  28 โครงการบ ารุงรักษาระบบ 
SUPREME2004 

เพื่อดแูล และบ ารุงรกัษา 
ระบบงานให้พรอ้มใช้และมี
ประสิทธภิาพ 

ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบ 

ร้อยละ 70 
ของผู้ใช้ระบบ 

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ 

พรทิพย์ 
วันทนา 
อมรรัตน ์
กัลยา 
กาญจนา 

ร้อยละ 70 

ของผู้ใช้ระบบ 

ตาม

เป้าหมาย 

1. ดูแลให้ค าปรึกษาการใช้งานระบบ 

2. จัดท าข้อมลู/รายงาน ตามความ

ต้องการของผู้ใช ้

100% เสร็จสิน้ ไตรมาส 4 

 

29 โครงการบ ารุงรักษาระบบ
สารสนเทศ WWW 

เพื่อดแูล และบ ารุงรกัษา 
ระบบงานให้พรอ้มใช้และมี
ประสิทธภิาพ (ระบบ E-Train, 
E-Survey, E-Project, E-
Document) 

ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบ 

ร้อยละ 70 
ของผู้ใช้ระบบ 

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ 

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ 

ร้อยละ 70 

ของผู้ใช้ระบบ 

ตาม

เป้าหมาย 

ให้ค าปรึกษาผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ 

อบรมการใช้งาน ประสานงานผู้ใช้

เกี่ยวกับระบบ  

100% เสร็จสิน้ ไตรมาส 4 

7.โครงการเสริมการใช้
งานระบบสารสนเทศ 
มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

30 โครงการส่งเสริมการใช้
งานระบบ Job online 

เพื่อดแูล/บ ารุงรักษา ระบบงาน
ให้พร้อมใช้และมีประสิทธิภาพ 

ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบ 

ร้อยละ 70 
ของผู้ใช้ระบบ 

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ 

อมรรัตน ์
ฐิตาภา 

ร้อยละ 70 

ของผู้ใช้ระบบ 

ตาม

เป้าหมาย 

1. ให้ค าปรึกษา ประสานงาน/ช่วยเหลอื

แก่เจ้าหน้าที่ทีเ่กี่ยวข้อง 

2. จัดท าและตรวจสอบขอ้มูล ตามความ

ต้องการของผู้ใช ้

3. ส่งเสรมิการใช้แก่ผู้ใช้งาน 

100% เสร็จสิน้ ร้อยละ 70 ของผู้ใช้

ระบบ 

  31 โครงการส่งเสริมการใช้
งานระบบ จองห้อง 
online 

เพื่อดแูล/บ ารุงรักษา ระบบงาน
ให้พร้อมใช้และมีประสิทธิภาพ 

ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบ 

ร้อยละ 70 
ของผู้ใช้ระบบ 

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ 

อมรรัตน ์ ร้อยละ 70 

ของผู้ใช้ระบบ 

ตาม

เป้าหมาย 

1. ให้ค าปรึกษา ประสานงาน/ช่วยเหลอื 

ระบบจองห้องออนไลน ์และแนะน าระบบ

เพื่อการบริหารจัดการอาคารสถานที่แก่

เจ้าหน้าที่ทีเ่กี่ยวข้อง 

2. ปรับแก้ไขหน้าจอการอนุมัตกิารจอง 

โดยเพิ่มหมายเหตกุารอนมุัต ิ

3. ส่งเสรมิการใช้งานและจดัอบรมให้แก่

ผู้ใช้งาน ตามความตอ้งการของหน่วยงาน 

4. หน่วยงานที่เริม่ใช้ในปี 2558 คือ 

ส านักหอสมุดกลาง 

100% เสร็จสิน้ ไตรมาส 4 

8.ระบบคลังข้อมูล
มหาวิทยาลยั 

32 โครงการระบบคลังข้อมลู
มหาวิทยาลัย 
SUPREMEPlus  

ปรับปรุงระบบคลังขอ้มูล และ
ระบบธุรกิจอัจฉริยะ เพื่อให้
สอดคล้องกับเทคโนโลยี และ
สนับสนุนการใช้งานให้ง่ายขึ้น 
ทั้งนี้จดัท าระบบใหม ่ 

ความส าเร็จของ
โครงการ  

1 มีระบบ
คลังข้อมูล 1 
ระบบ 
2. มีผู้ใช้อย่าง
น้อย 2 
หน่วยงาน 
3. มีเว็ปไซต์
อย่างน้อย 1 
เว็บไซต์ 

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ 

สุทิสา 
วิลาวัลย์ 

1. ระบบงาน 1 

ระบบ 

2. มีผู้ใช้งาน 1 

หน่วยงาน (ต่ า

กว่าเป้าหมาย) 

3. มี 1 เว็บไซต์ 

แต่ยังไม่ได้มีการ

ประชาสัมพนัธ ์

ต ากว่า

เป้าหมาย 

1. ปรับปรุงคลังข้อมูลบนระบบ 

SUPREMEplus โดยท าการปรับข้อมูลทีม่ี

ความซ้ าซ้อน ได้แก ่ipass ,wise เป็นตน้ 

 2. ปรับปรุงให้ข้อมูลสามารถให้บริการได้

มากกว่า 1 ทาง เช่น ให้สามารถน าขอ้มูล

ไปเผยแพร่บน web service ได้  

100% เสร็จสิน้ ไตรมาส 4 



สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ส านักคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
รอบ 12 เดือน: ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 

แผนปฏิบัติการ 
ฝ่ายเจ้าของ
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ผลส าเร็จเปรยีบกับเปา้หมาย

ของตัวชี้วัด 
ผลการด าเนนิงาน  

(แบบย่อ) 
ผลด าเนนิงาน 
ภาพรวม (%) 

สภานภาพ 
การ

ด าเนนิงาน 

เหตุผลที่โครงการไม่
สามารถด าเนนิการ
ได้ตามเป้าหมาย 

(แบบย่อ) 
กลุ่มโครงการ ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ KPI เป้าหมาย 
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ผลส าเร็จ 
ระดับ

ผลส าเร็จ 

9.เว็บไซต์มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

33 เพิม่ประสทิธิภาพเครือ่ง 
Web Hosting 

เพื่อเพิม่เสถียรภาพของเครือ่ง
แม่ข่ายในการให้บรกิาร Web 
Hosting 

ความส าเร็จของ
โครงการ 

จ านวน 1 
ระบบ 

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ 

สุวิมล 
ปวริศร 
ชัยวัฒน ์

    เพิ่ม

ประสิทธภิาพ

เครื่อง Web 

Hosting 1 

ระบบ 

ตาม

เป้าหมาย 

ได้ด าเนินการติดตั้งระบบบนเครือ่งแม่ข่าย 

Windows Server2012 ทั้ง Web 

Server และ Database Server  และได้

เปิดพื้นที่ให้บรกิารส าหรับเว็บไซต์

หน่วยงาน 

100% เสร็จสิน้ ไตรมาส 4 

  34 ระบบประชาสัมพนัธข์้อมูล
มหาวิทยาลัย 
ผ่าน Mobile Device 

เพื่อเพิม่ช่องทางการ
ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร
ของมหาวทิยาลัย 

จ านวน 
Application ที่ 
Run ผ่าน 
Mobile 
Device 

1 ระบบ 
ปฏิบัติการ 

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ 

ภัทรชัย 
สุวิมล 

           ท าการสมัครลงทะเบียนเป็นนกัพัฒนะ

ระบบ Google Developer  และ Apple 

Developer เรียบร้อย 

30% ล่าช้าและ

ขยายเวลา

ต่อเนื่องปี

ถัดไป 

ระยะเวลาที่ใช้ในการ

สมัคร Apple 

Developer และ 

Google Developer มี

ความล่าช้า เนือ่งจากต้อง

มีการย่ืนหลักฐานในการ

ยืนยันตัวตนขององค์กรที่

การสมัคร 

  35 พัฒนาเว็บไซต์
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครนิทรวโิรฒ 

เพื่อพัฒนาเว็บไซต์มหาวทิยาลัย
ให้ทันสมัยและทนัเทคโนโลยี 

ความส าเร็จของ
โครงการ 

จ านวน 1 
ระบบ 

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ 

สุวิมล 
ปวริศร 

       จ านวน 1  

ระบบ 

ตาม

เป้าหมาย 

ได้ด าเนินการเผยแพร่เว็บไซต์

มหาวิทยาลัยโฉมใหม ่เมื่อวนัที ่28 

เมษายน 2558  

100% เสร็จสิน้ ไตรมาส 3 

  36 ศึกษาระบบบริหารการ
จัดการเว็บไซต ์

เพื่อศกึษาและวเิคราะห์จัดหา
ระบบบริหารการจดัการเว็บไซต์
ให้มีคุณภาพ 

ความส าเร็จของ
โครงการ 

จ านวน 1 
ระบบ 

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ 

ปวริศร 
สุวิมล 

           ศึกษาข้อมูล และทดสอบติดตั้งระบบ

บริหารจัดการเว็บไซต์แบบ Open 

Source 

30% ล่าช้าและ

ขยายเวลา

ต่อเนื่องปี

ถัดไป 

ทดสอบติดตั้งระบบ

บริหารจัดการเว็บไซต์

แบบ Open Source 

เพื่อทดลองใช้งานแลว้

นั้น แต่ยังไม่ตรงกับ

ความต้องการเท่าที่ควร 

  37 ส่งเสริมการใช้งานระบบ
บริหารการจัดเว็บไซต์ 
(CMS) 

เพื่อส่งเสริมให้หนว่ยงานใช้งาน
ระบบบริหารจัดการเว็บไซต ์

จ านวนเว็บไซต ์ ไม่น้อยกว่า 5 
เว็บไซต์ 

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ 

ปวริศร 
สุวิมล 

   จ านวน 5  

เว็บไซต์ 

ตาม

เป้าหมาย 

ส านักคอมพิวเตอร์ได้จัดอบรมการใช้งาน 

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ด้วย DNN" 

ให้กับหน่วยงาน  และคอยให้ค าปรึกษาใน

การพัฒนาเว็บไซต์ ปัจจุบันได้มีหนว่ยงาน

สนใจพัฒนาเว็บไซต์ด้วย DNN ประมาณ 

30 เว็บไซต์ 

100% เสร็จสิน้ ไตรมาส 3 

10.ส่งเสริมการเรียนการ
สอนโดยใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT)  

38 เพิ่มทางเลือกในการ
บริการระบบจัดการเรียน
การสอนออนไลน ์(LMS) 

เพื่อเพิม่ช่องทางการให้บรกิาร
ระบบการจัดการเรียนการสอน
ให้มีความหลากหลายมากย่ิงขึ้น 

ติดตั้งระบบ 
LMS เพิ่มเติม 

จ านวน 1 
ระบบ 

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ 

ชัยวัฒน ์
ภัทรชัย 
ปวริศร 
สุวิมล 

ติดตั้งLMS 

ทางเลอืก 1  

ระบบ 

ตาม

เป้าหมาย 

1. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน

โครงการ iTunes U เรียบรอ้ยแล้ว 

2. ศึกษาและทดสอบการตั้งค่า site ,การ

ก าหนดสทิธิ์ผู้ใช้ใน , การ Import ข้อมูล

นิสิตและอาจารย์เข้าระบบ Moodle 

100% เสร็จสิน้ ไตรมาส 4 



สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ส านักคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
รอบ 12 เดือน: ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 

แผนปฏิบัติการ 
ฝ่ายเจ้าของ
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ผลส าเร็จเปรยีบกับเปา้หมาย

ของตัวชี้วัด 
ผลการด าเนนิงาน  

(แบบย่อ) 
ผลด าเนนิงาน 
ภาพรวม (%) 

สภานภาพ 
การ

ด าเนนิงาน 

เหตุผลที่โครงการไม่
สามารถด าเนนิการ
ได้ตามเป้าหมาย 

(แบบย่อ) 
กลุ่มโครงการ ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ KPI เป้าหมาย 
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ผลส าเร็จ 
ระดับ

ผลส าเร็จ 

  39 โครงการบ ารุงรักษาระบบ
บริหารจัดการเรียนการ
สอน online 

เพื่อพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนให้มีคุณภาพ 

รายงานผลการ
บ ารุงรักษา 

จ านวน 1 
ฉบับ 

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ 

ชัยวัฒน ์
ภัทรชัย 

รายงาน

จ านวน 1 ฉบับ 

ตาม

เป้าหมาย 

1. ท าการโอนย้ายข้อมูลจากเครื่องแม่ข่าย

แบบสเมือนเดมิให้มาท างานบน

ระบบปฏิบัติการ Windows Server 

2012 R2 ซ่ึงท าให้เกิดความสะดวกในการ

บริหารจัดการ Server โดยสามารถเพิ่ม

ความเรว็ด้านการประมวลผล/การเข้าถงึ

ข้อมูลบนดิสก ์การส ารองขอ้มูล ท าให้เกิด

ประสิทธภิาพด้านบรกิารและรองรับ

จ านวนผู้ใช้งานได้มากขึน้  

2. ประสานงานฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์

และเครือข่ายในการติดตั้ง HTTPS เพื่อ

เข้ารหัสการรับ-ส่งขอ้มูลผ่านเว็บไซต ์

3. ทดสอบการท างานของมอดูลหลักใน 

ATutor เวอร์ชัน 2.2  

100% เสร็จสิน้ ไตรมาส 4 

  40 โครงการศึกษา Digital 
Portfolio 

เพื่อศกึษาและวเิคราะห์จัดหา
ระบบจัดเก็บผลงาน
อิเล็คทรอนกิส ์ในการให้บรกิาร 
คณาจารย์ นิสติ และบุคลากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รายงานผล
การศกึษา 

จ านวน 1 
ฉบับ 

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ 

ภัทรชัย 
ชัยวัฒน ์
ปวริศร 

รายงานผล

การศกึษา 1 

ฉบับ 

ตาม

เป้าหมาย 

ได้ผลการศกึษาแนวทางการพัฒนาระบบ 

Digital Portfolio ต้นแบบเว็บไซต์ 

http://10.1.3.248/portfolio/swu/bo

otstrap/pages/swu.html  

100% เสร็จสิน้ ไตรมาส 4 

  41 โครงการส่งเสริมการผลิต
สื่อการเรียนการสอน
ออนไลน ์

เพื่อเปิดบรกิารห้องส าหรับผลติ
ส่ือการเรียนรู้ตวัตนเอง (Self 
Service Studio) เปิดหลักสูตร
การอบรมเพื่อการผลติสื่อการ
เรียนรู ้

จ านวนสื่อการ
เรียนรู ้

ไม่น้อยกว่า 
20 ชิ้นงาน 

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ 

ชัยวัฒน ์
สุวิมล 
ปวริศร 
ภัทรชัย 

     ส านักคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงการน ารอ่ง 

"เผยแพร่สือ่การเรียนรู้บนระบบ iTunes" 

มีผู้เข้าร่วมโครงการ 32 คน จากการ

ติดตามและประเมินผลโครงการน ารอ่ง

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 ยังไม่มีผู้เข้าร่ว

โครงการผลิตสือ่ได้สมบูรณท์ี่จะเผยแพร ่

60% ล่าช้าและ

ขยายเวลา

ต่อเนื่องปี

ถัดไป 

ข้อเสนอแนะจาก

ผู้เข้ารว่มโครงการ 

1.จัดท าห้องส าหรับ

ผลิตส่ือการเรยีนรู้

ตัวตนเอง (Self 

Service Studio) เพื่อ

อ านวยความสะดวก

ให้กับอาจารย์/บุคลากร 

2. ควรมนีโยบายในการ

ผลักดันหรือสร้าง

แรงจูงใจในการผลิตสือ่ 



สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ส านักคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
รอบ 12 เดือน: ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 

แผนปฏิบัติการ 
ฝ่ายเจ้าของ
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ผลส าเร็จเปรยีบกับเปา้หมาย

ของตัวชี้วัด 
ผลการด าเนนิงาน  

(แบบย่อ) 
ผลด าเนนิงาน 
ภาพรวม (%) 

สภานภาพ 
การ

ด าเนนิงาน 

เหตุผลที่โครงการไม่
สามารถด าเนนิการ
ได้ตามเป้าหมาย 

(แบบย่อ) 
กลุ่มโครงการ ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ KPI เป้าหมาย 
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ผลส าเร็จ 
ระดับ

ผลส าเร็จ 

11.โครงการ Google 
Apps เพ่ือการศึกษา 

42 การเชื่อมโยงระบบ
ฐานขอ้มูลมหาวิทยาลัยเข้า
สู่ระบบ GAFE 

เพื่ออ านวยความสะดวกในการ
ใช้งาน Google Calendar 

จ านวนระบบที่
มีการน าปฏิทนิ
เข้าสู ่Google 
Calendar 

1 ระบบ ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ 

ภัทรชัย 
สุวิมล 

       จ านวน 1 ระบบ

ที่มกีารน าปฏิทิน

เข้าสู่ Google 

Calendar 

ตาม

เป้าหมาย 

สร้างเครือ่งมอื SWUCC GAFE ส าหรับ

เชื่อมโยงระบบสารสนเทศเขา้สู่ Google 

Calendar 

100% เสร็จสิน้ ไตรมาส 2 

12. โครงการจัดหา
รายได้ 

43 โครงการบรกิารวิชาการ
ส าหรับบุคคลภายนอก 

เพื่อหารายได ้และการให้ความ
ร่วมมอืกับมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานภายนอก 

จ านวนโครงการ
ที่จัด 

1 โครงการ ส านัก
คอมพิวเตอร ์

ผศ.วัชรชัย 
และทมีงาน 

     1. มีการปรับเปลี่ยนผูร้ับผิดชอบโครงการ  

2. มีการปรับปรุงหลักสูตรที่จะใชอ้บบรบ 

ในโครงการบรกิารวิชาการส าหรับ

บุคคลภายนอก  

3. อยู่ระหว่างการหาแนวทางการหา

รายได้ ส านักคอมพิวเตอร์ และ

ปรับเปลี่ยนการด าเนินกิจกรรมโดยจะเริ่ม

โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

30% ชะลอไปในปี

ถัดไป 

1. มีการปรับเปลี่ยน

ผู้รับผิดชอบโครงการ ท า

ให้เกิดความไมต่่อเนือ่ง 

2. เนือ่งจากมกีาร

ปรับปรุงหลักสูตรทีจ่ะใช้

อบบรบ ในโครงการ

บริการวิชาการส าหรับ

บุคคลภายนอก ท าให้

ต้องเลือ่นการจัดโครงการ

ไปในปีงบประมาณ 2559 

แทน 

13. โครงการพัฒนา
ส านักคอมพิวเตอร ์

44 งาน Open house ส านัก
คอมพิวเตอร ์

เพื่อประชาสัมพนัธ์ภารกิจ พันธ
กิจของส านกัคอมพิวเตอร์ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีการจัด
กิจกรรม 

1 ครั้ง ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

พัชรินทร ์
วันทนา 
ธันยธร 
สุธาทิพย์ 
กรัณฑ์รัตน ์
ไพโรจน ์
ธนรรณพ 

     1. จัดประชมุคณะกรรมการฯ เพื่อหารือ
การจดัเตรียมงาน Open house 
ครบรอบ 20 ปี ส านักคอมพิวเตอร ์
2. อยู่ในขั้นตอนการเตรียมงาน  
Open house ครบรอบ 20 ปี  
ส านักคอมพิวเตอร ์

50% ล่าช้าและ
ขยายเวลา
ต่อเนื่องปี
ถัดไป 

เนื่องจากต้องใชเ้วลาใน
การวางแผนและด าเนนิ
โครงการ"งาน Open 
house ส านัก
คอมพิวเตอร์" จึงไม่
สามารถด าเนนิการได้
ทันเวลาตามแผนการ
ด าเนนิงาน 

  45 ส่งเสริมการประยุกต์ใช้
หลักการ Lean 
Management ในการ
บริหารงานของส านัก
คอมพิวเตอร ์

เพื่อให้ส านกัคอมพิวเตอร์มี
ระบบการด าเนนิงานที่มี
ประสิทธภิาพ และประสทิธิผล
สูงสุด 

จ านวนกจิกรรม
ที่ส่งเสริม
หลักการ Lean 
Management 

อยุ่างน้อย 1 
กิจกรรม 

ส านัก
คอมพิวเตอร ์

พัชรินทร ์
อ.สุธิดา 
พรทิพย์ 
นคร 
สันต ิ

มีการจัด
กิจกรรมที่
ส่งเสริม
หลักการ Lean 
Managemen
t 1 กิจกรรม 

ตาม
เป้าหมาย 

ส านักคอมพิวเตอร์ด าเนินการจัดโครง
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้าง
ประสิทธภิาพในการให้บรกิารโดยใชก้าร
บริหารจัดการแบบลีน (Lean 
Management) เมื่อวันที่ 7 และ 10 - 11 
สิงหาคม 2558 ณ ส านกัคอมพวิเตอร ์
อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี และ
โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอรแ์คว รีสอร์ท 
กาญจนบุร ีโดยมีผู้บริหารและบุคลากร
ส านักคอมพิวเตอร์เข้าร่วม จ านวน 45 คน 

100% เสร็จสิน้ ไตรมาส 4 



สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ส านักคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
รอบ 12 เดือน: ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 

แผนปฏิบัติการ 
ฝ่ายเจ้าของ
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ผลส าเร็จเปรยีบกับเปา้หมาย

ของตัวชี้วัด 
ผลการด าเนนิงาน  

(แบบย่อ) 
ผลด าเนนิงาน 
ภาพรวม (%) 

สภานภาพ 
การ

ด าเนนิงาน 

เหตุผลที่โครงการไม่
สามารถด าเนนิการ
ได้ตามเป้าหมาย 

(แบบย่อ) 
กลุ่มโครงการ ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ KPI เป้าหมาย 
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ระดับ

ผลส าเร็จ 

  

46 โครงการศึกษาดูงานสร้าง
องค์ความรู้ด้านการบริหาร
ระบบไอททีี่ด ี

เพื่อน าแนวปฏิบัติที่ดีมาใช้ใน
การพัฒนาส านักคอมพิวเตอร ์

จ านวนกจิกรรม
ศึกษาดูงาน 

ไม่น้อยกว่า 2 
ครั้ง 

ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

อ.อรรณพ 
พัชรินทร ์
ดนัย 

2 กิจกรรม
ศึกษาดูงาน 

ตาม
เป้าหมาย 

ผู้บริหารได้เข้าร่วมการอบรมและศกึษาดู
งานทั้งในและนอกประเทศ ด้านการบริหาร
ระบบไอททีี่ดี จ านวน 2 กิจกรรม ดังนี ้
1. ผู้อ านวยการส านกัคอมพวิเตอร์ เข้าร่วม
ศึกษาดูงานด้านไอที โดยเข้าร่วมประชมุ
วิชาการเพือ่น าเสนอผลงานวิจัย เรื่อง 
Developing a Prototype of 
Sonoporation Sytem using 
Ultrasound Technique for 
Implemementation in Drug Delivery 
เมื่อวันที่ 7 - 10 ธันวาคม 2557 ณ เมอืง 
Sarawak ประเทศ Malasia 
2. ผู้อ านวยการส านกัคอมพวิเตอร์ เข้าร่วม
การอบรมหลกัสูตรผู้บริหาร ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการวางแผนงานรัฐบาล
ดิจิตอล ตามโครงการเพือ่การวจิัยอาเซียน 
ACSG ภายใต้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั
ทา ที่ได้รับการสนับสนนุจากกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

100% เสร็จสิน้ ไตรมาส 4 

  47 โครงสร้างส านกั
คอมพิวเตอร์ฉบับใหม ่

เพื่อปรับโครงสร้างส านกั
คอมพิวเตอร์ให้เหมาะสม 

โครงสร้างส านกั
คอมพิวเตอร ์
(ร่าง) 

1 ฉบับ ส านัก
คอมพิวเตอร ์

ผู้อ านวยการ
ส านัก
คอมพิวเตอร ์
พัชรินทร ์
นคร 
พรทิพย์ 
สันต ิ

           ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากตอ้งใช้เวลาใน

การปรับโครงสรา้งส านกัคอมพิวเตอร์ จึง

ไม่สามารถด าเนนิการให้แล้วเสรจ็ใน

ปีงบประมาณ 2558 

0% ยกเลิก 1. เนือ่งจากคณะ
ผู้จัดท าโครงสร้างส านกั
คอมพิวเตอร ์มีภาระ
งานจึงท าให้ไม่มีเวลาที่
ตรงกนัจึงท าให้ไม่
สามารถด าเนนิการได ้
2. การปรับโครงสร้าง
ส านักคอมพิวเตอร์ มี
กระบวนการที่ยุ่งยาก
และซับซ้อน  

14.โครงการบริการ
วิชาการแก่ชุมชน 

48 โครงการบรกิารวิชาการแก่
ชุมชน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 

เพื่อจัดให้บรกิารความรู้แก่
นักเรียน ครู และบุคลากร ทาง
การศกึษา ด้วยกจิกรรมต่อไปนี ้
1. โครงการเตรียมความพรอ้ม
บุคลากรทางการศึกษาดว้ยไอซี
ทีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ระยะที่ 2 

บรรลุตาม KPI 
ของแผนบรกิาร
วิชาการแก่
ชุมชน 

บรรล ุ5 ข้อ ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

ผู้อ านวยการ
ส านัก
คอมพิวเตอร ์
ไพโรจน ์
ศิริศศิเกษม 
จิตติมา 

บรรลุตาม KPI 

ของแผน

บริการวิชาการ

แก่ชมุชน 

ตาม

เป้าหมาย 
ด าด าเนนิการจัดโครงการเตรียมความพรอ้ม
บุคลากรทางการศึกษาดว้ยไอซีทีสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระยะที่ 2  
สุรปดังนี ้
(1)  ผู้เข้ารับการอบรม  66 คน 
(2)  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
164,167.00 บาท 
(3)  รายงานผลการด าเนนิงานส่ง
ศูนย์บริการวิชาการ ดังนี ้
 3.1 รายงานผลสรุปผลการด าเนินโครงการ 
 3.2 รายงานผลฉบับย่อเพื่อตีพมิพ์ในเลม่
รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
(4)  รายงานผลการด าเนนิงานที ่
http://edocument.swu.ac.th/showde
tail_general.asp?doc_id=1748 

100% เสร็จสิน้ ไตรมาส 3 



สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ส านักคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
รอบ 12 เดือน: ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 

แผนปฏิบัติการ 
ฝ่ายเจ้าของ
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ผลส าเร็จเปรยีบกับเปา้หมาย

ของตัวชี้วัด 
ผลการด าเนนิงาน  

(แบบย่อ) 
ผลด าเนนิงาน 
ภาพรวม (%) 

สภานภาพ 
การ

ด าเนนิงาน 

เหตุผลที่โครงการไม่
สามารถด าเนนิการ
ได้ตามเป้าหมาย 

(แบบย่อ) 
กลุ่มโครงการ ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ KPI เป้าหมาย 
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ผลส าเร็จ 
ระดับ

ผลส าเร็จ 

แผนงานเพิ่มเติมไตรมาส 2 

1.โครงการจัดหาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร
ใหม่ 

49 โครงการพัฒนาระบบ
ประมวลผลผู้เข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร มศว 

เพื่อพัฒนาระบบประมวลผลผู้
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
มศว 

ความส าเร็จของ
โครงการ 

จ านวน 1 
ระบบ 

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ 

วรเศรษฐ ์
ภัทรชัย 
ชัยวัฒน ์

        จ านวน 1 

ระบบ 

ตาม

เป้าหมาย 

1. ท าการทดสอบการใช้งานระบบ 

2. ด าเนนิการใช้ระบบในพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตร มศว ปีการศกึษา 2556 

100% เสร็จสิน้ ไตรมาส 3 

 50 โครงการพัฒนาระบบการ
ค านวณตน้ทนุต่อหน่วย
หลักสูตร 

เพื่อจัดท าฐานขอ้มูลส าหรับ
ค านวณตน้ทนุต่อหน่วยรายวิชา 
และต้นทนุต่อหน่วยหลักสูตร
ต่างๆของมหาวทิยาลัย ซึ่งใช้
หลักเกณฑ์และขั้นตอนที่
กรมบญัชีกลางก าหนด โดยมี
การน าขอ้มูลจากระบบงาน
บริการการศึกษา (SUPREME 
2004) ได้แก่ ข้อมูลรายวิชาที่
หน่วยงานเปิดสอน จ านวนนิสิต
ที่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละ
รายวิชา และจ านวนนิสิตเต็ม
เวลา (Full Time Equivalent 
Student : FTES) ในแต่ละ
รายวิชา ในแต่ละภาคการศกึษา 
มาใช้ในการค านวณต้นทนุต่อ
หน่วยรายวิชา และตน้ทนุต่อ
หน่วยหลักสูตรของแต่หนว่ยงาน
ที่มกีารเรียนการสอน / 
หลักสูตรที่มนีิสิต ซึ่งขอ้มูลนี้ 
มหาวิทยาลัย(กองแผนงาน) จะ
ด าเนนิการส่งขอ้มูลตน้ทนุตอ่
หน่วยรายวิชา และตน้ทนุต่อ
หน่วยหลักสูตร ให้แต่ละ
หน่วยงานด าเนินการเพิ่มเติม
ข้อมูลตน้ทุนผลผลิต ในแต่ละ
หลักสูตรของตนเองต่อไป 

ความส าเร็จของ
โครงการ 

อย่างน้อย 3 
รายงาน 

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ 

สุทิสา 
พรทิพย์ 
วิลาวัลย์ 

   จ านวน 3 

รายงาน 

ตาม

เป้าหมาย 

1. ด าเนนิการจัดท าจดัท าท าฐานขอ้มูล

ส าหรับค านวณตน้ทนุตอ่หน่วยรายวิชา 

และต้นทนุต่อหน่วยหลักสูตรต่างๆของ

มหาวิทยาลัยได้ตามแผน 

2. จัดท าคูม่ือการประมวลผล 

3. มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อที่

ประชุมคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 

100% เสร็จสิน้ ไตรมาส 4 

 51 โครงการพัฒนาระบบการ
วิเคราะห์การใช้ประโยชน์
จากอาคาร 

1. เพื่อวเิคราะห์ปริมาณและ
ความเหมาะสมของการใช้ประ
โยขน์ของอาคารต่างๆ ใน
มหาวิทยาลยั 
2. เพื่อส่งเสริม และจัด
สภาพแวดลอ้มที่เหมาะสมตอ่
การจดัการเรียนการสอน 

ความส าเร็จของ
โครงการ 

จ านวน 1 
ระบบ 

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ 

กัลยา 
อมรรัตน ์
วิลาวัลย์ 

   จ านวน 1 

ระบบ 

ตาม

เป้าหมาย 

1.จัดท าขอ้มูล และคู่มือการใช้งานระบบ 

2..อบรมการใช้งานให้แก่ผู้ดูแลระบบงาน

กองแผนงาน และผู้ใช้งานระบบประจ า

หน่วยงาน 

100% เสร็จสิน้ ไตรมาส 3 
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รอบ 12 เดือน: ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 

แผนปฏิบัติการ 
ฝ่ายเจ้าของ
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ผลส าเร็จเปรยีบกับเปา้หมาย

ของตัวชี้วัด 
ผลการด าเนนิงาน  

(แบบย่อ) 
ผลด าเนนิงาน 
ภาพรวม (%) 

สภานภาพ 
การ

ด าเนนิงาน 

เหตุผลที่โครงการไม่
สามารถด าเนนิการ
ได้ตามเป้าหมาย 

(แบบย่อ) 
กลุ่มโครงการ ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ KPI เป้าหมาย 
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ผลส าเร็จ 
ระดับ

ผลส าเร็จ 

2.โครงการแนวปฏิบัติท่ีดี
ด้านไอซีที 

52 จัดท ามาตรฐานความ
มั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ มศว 

เพื่อให้ระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 

จ านวนแนว
ปฏิบัติที่ผ่าน
ความเห็นชอบ
ให้น ามา
ประกาศใช ้

จ านวน 4 
ฉบับ 

ส านัก
คอมพิวเตอร ์

คณะ 
กรรมการ 
ISM 

   จ านวน 4 ฉบับ ตาม

เป้าหมาย 

1. ด าเนนิการจัดสง่นโยบายและแนว

ปฏิบัติในการรักษาความมัน่คงปลอดภัย

ด้านสารสนเทศของมหาวทิยาลัย- 

ศรีนครนิทรวโิรฒ พร้อมแบบประเมนิฯ 

เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนกิส์ 

2. คณะกรรมการธุรกรรมทาง

อิเลก็ทรอนิกส ์มีมติในการประชุมครั้งที่ 

2/2558 เมื่อวนัจันทรท์ี่ 27 เมษายน 2558 

เห็นชอบตอ่นโยบายและแนวปฏิบัติในการ

รักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

ของมหาวทิยาลัย- 

ศรีนครนิทรวโิรฒ 

3. ด าเนนิการเสนอนโยบายและแนวปฏิบัติ

ฯ ต่อมหาวิทยาลัยเพื่อประกาศใช ้

4. มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ ได้ใช้

ประกาศ นโยบายและแนวปฏิบัติในการ

รักษาความั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 

ของมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประกาศ ณ วนัที่ 2 มิถนุายน พ.ศ. 2558 

100% เสร็จสิน้ ไตรมาส 3 

3. เพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

53 โครงการจัดหาโปรแกรม
ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร ์
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครนิทรวโิรฒ 

เพื่อความปลอดภัยของขอ้มูล
และลดความเสี่ยงทีจ่ะเกิดขึ้นกับ
ระบบเครอืข่าย อีกแก้ปัญหา
การละเมิดลขิสิทธิ์ซอฟแวร์ ที่
เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย 

จ านวนระบบ
ป้องกันไวรัส
คอมเตอรท์ี่มี
ลิขสิทธิถ์ูกตอ้ง 

จ านวน 1 
ระบบ 

ส านัก
คอมพิวเตอร ์

ฝ่าย
ปฏิบัติการ
และบรกิาร 

   จ านวน 1 

ระบบ 

ตาม

เป้าหมาย 

ได้ด าเนินการติดตั้งเครื่องแมข่่ายพร้อมทั้งได้

จัดอบรมการใช้งานให้กับเจ้าหนา้ที่

ผู้ปฏิบัติงานและด าเนนิการติดตั้งโปรแกรม

ป้องกันไวรัสตามหน่วยงานต่างๆ โดยมี

รายละเอียดดังนี ้

ประสานมติร รวม 360 เครือ่ง 

 1. ส านกัคอมพวิเตอร ์จ านวน 104 เครื่อง 

 2. บัณฑิตวิทยาลัย จ านวน 42 เครือ่ง 

 3. ส านกัหอสมดุกลาง จ านวน 149 เครื่อง 

 4. ส านกังานอธกิารบด ีจ านวน 55 เครื่อง  

(กองกจิการนิสติ, กองบรกิารการศึกษา)  

 5. หน่วยงานอื่นๆ จ านวน 10 เครื่อง  

องครกัษ์   รวม 423 เครื่อง 

 1. ศูนย์การแพทย์ปัญญานนัทภิกข ุฯ รวม 

88 เครื่อง 

100% เสร็จสิน้ ไตรมาส 4 



สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ส านักคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
รอบ 12 เดือน: ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 

แผนปฏิบัติการ 
ฝ่ายเจ้าของ
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ผลส าเร็จเปรยีบกับเปา้หมาย

ของตัวชี้วัด 
ผลการด าเนนิงาน  

(แบบย่อ) 
ผลด าเนนิงาน 
ภาพรวม (%) 

สภานภาพ 
การ

ด าเนนิงาน 

เหตุผลที่โครงการไม่
สามารถด าเนนิการ
ได้ตามเป้าหมาย 

(แบบย่อ) 
กลุ่มโครงการ ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ KPI เป้าหมาย 

ต.
ค.

-5
7 

พ.
ย.-

57
 

ธ.ค
.-5

7 

ม.
ค.

-5
8 

ก.
พ.

-5
8 

มี.
ค.

-5
8 

เม
.ย.

-5
8 

พ.
ค.

-5
8 

มิ.
ย.-

58
 

ก.
ค.

-5
8 

ส.ค
.-5

8 

ก.
ย.-

58
 

ผลส าเร็จ 
ระดับ

ผลส าเร็จ 

แผนงานเพ่ิมเติมไตรมาส 3                       

1.โครงการจัดหาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการ
บริหารใหม่ 

54 โครงการปรับระบบรับ
นิสิตใหม ่(รับตรง) รอบ 2 
(การประมวลผลคะแนนO-
NET และ การใช้คะแนน
สูงสุดของสทศในการย่ืน
สมัครได้) 

1.ปรับปรุงระบบและพัฒนา
ระบบงานรับนิสิตใหม่ให้รองรับ
ระบบการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต
ระดับปริญญาตรี 
(รับตรง) ของมหาวิทยาลัย- 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
2. สามารถก าหนดเงื่อนไขการย่ืน
คะแนนเปนแบบใชคะแนนสูงสุดได 
3. สามารถก าหนดข้อมูลรายวิชาที่
ต้องการท าประมวลผลคะแนนได้
มากกว่าหนึ่งครั้งในแต่ละขั้นตอน 
3.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
ระบบงานให้คลอบคลุมความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ 
4.หน่วยงานสามารถใช้งานระบบ
เพื่อสนับสนุนการท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ความส าเร็จของ
โครงการ 

จ านวน 1 
มอดูล 
(มอดูล การ
ประมวลผล
คะแนนO-
NET) 

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ 

วันทนา       มีระบบงานรับ
นิสิตใหม่ที ่
จ านวน 1 มอดูล 
 

ตาม
เป้าหมาย 

1. ก ากับดูแล และประสานงานการปรับปรุง / 
พัฒนาโปรแกรมบริษัท โดยมีกิจกรรมเพิ่มเตมิ 
ในไตรมาส 4 ดังนี้ 
 1.1 ปรับการออกแบบหน้าเว็บไซต์รับสมัคร
นิสิตใหม่  
 1.2  เปลี่ยนรูปแบบฟอร์มช าระเงินใหม่  
2. ทดสอบการใช้งาน เมื่อมีการปรับแก้ไข
โปรแกรมตามความต้องการของผู้ใช้  
3. จัดท าข้อมูล และคู่มือการใช้งานระบบ 
4. จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมให้แก่ผู้ใช้งาน 
ทดสอบการใช้งานโปรแกรม เมื่อวันที ่17 
มิถุนายน 2558 
5. ให้ค าแนะน า/ช่วยเหลือ ในการใช้งาน
โปรแกรมเพื่อด าเนินการรับสมัครนิสิตใหม่ 
ประจ าปี 2558 ครั้งที่ 2 

100% เสร็จสิน้ ไตรมาส 4 

 

55 โครงการพัฒนาและติดตั้ง
ระบบบริหารงบประมาณ
การเงิน บัญชี พัสด ุ

เพื่อให้มีระบบการพัสดุ การเงิน 
และการบัญชีที่ทันสมัย สามารถ
รองรับการท างานให้เป็นไปตาม 
กฎหมาย ระเบียบและแนวทาง
ปฎิบัติของทางราชการ และของ
มหาวิทยาลัยที่บังคับใช้ในปัจจุบัน 
ทั้งในด้านงบประมาณ บัญชีและ
การเงิน จัดซ้ือจัดจ้างและบริหาร
พัสดุ  

1. เอกสาร
ข้อก าหนด และ
ขอบเขตของ
โครงการฉบับจริง 
2. คัดเลือก
ผู้พัฒนา และ
ติดตั้งระบบโดย
ขบวนการจัดซ้ือ
จัดจ้าง 
3. พัฒนา และ
ติดตั้งระบบ 

1. จ านวน 1 
ฉบับ 
2. จ านวน 1 
ระบบ 

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ 

ผู้อ านวยการ
ส านัก
คอมพิวเตอร ์
ผศ.วัชรชัย 
สุทิสา 

      เอกสาร(ร่าง)
ข้อก าหนด
รายละเอียด
โครงการพัฒนา
และติดตั้งระบบ
สารสนเทศเพื่อ
การบริหาร 1 
ฉบับ 

ต ากว่า
เป้าหมาย 

1. ได้(ร่าง)ข้อก าหนดรายละเอียด โครงการ
พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัย 
(SWU-ERP)  
2. ร่วมจัดสัมมนา โดยเชิญวิทยากรเพื่อให้
ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวการจัดท าระบบ ERP 1 
ครั้ง 
3. จัดท าเอกสารกระบวนงานปัจจุบัน และ
จัดเก็บเอกสารการประชุมไว้บนเว็ปไซต์ 
http://erp.swu.ac.th  
ทั้งนี้เป้าหมายที่ต้องจัดท าต่อนั้นขึ้นกับ
คณะท างาน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับผิดชอบโครงการ และแผนการท างานมี
การปรับให้เป็น ตุลาคม 2558 - ธันวามคม 
2559 

100% เสร็จสิน้ ไตรมาส 4 

 

56 กิจกรรม : (ร่าง) ข้อก าหนด 
และรายละเอียดโครงการ
พัฒนาและติดตั้งระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร 

เพื่อสนับสนุนให้โครงการพัฒนา
และติดตั้งระบบบริหาร
งบประมาณ การเงิน บญัชีและ
พัสดุ ให้เป็นไปตามแผนงานและ
เป้าหมาย 

เอกสาร(ร่าง)
ข้อก าหนด
รายละเอียด
โครงการพัฒนา
และติดตั้งระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหาร 

จ านวน 1 ฉบับ ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ 

ผู้อ านวยการ
ส านัก
คอมพิวเตอร ์
สุทิสา 
กัลยา 
กฤษดา 

      เอกสาร(ร่าง)
ข้อก าหนด
รายละเอียด
โครงการพัฒนา
และติดตั้งระบบ
สารสนเทศเพื่อ
การบริหาร 1 
ฉบับ 

ตาม
เป้าหมาย 

1. ได้ (ร่าง)ข้อก าหนดรายละเอียด โครงการ
พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัย 
(SWU-ERP)  
2. ร่วมจัดสัมมนา โดยเชิญวิทยากรเพื่อให้
ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวการจัดท าระบบ ERP 1 
ครั้ง 
3. จัดท าเอกสารกระบวนงานปัจจุบัน และ
จัดเก็บเอกสารการประชุมไว้บนเว็ปไซต์ 
http://erp.swu.ac.th  

100% เสร็จสิน้ ไตรมาส 4 



สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ส านักคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
รอบ 12 เดือน: ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 

แผนปฏิบัติการ 
ฝ่ายเจ้าของ
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ผลส าเร็จเปรยีบกับเปา้หมาย

ของตัวชี้วัด 
ผลการด าเนนิงาน  

(แบบย่อ) 
ผลด าเนนิงาน 
ภาพรวม (%) 

สภานภาพ 
การ

ด าเนนิงาน 

เหตุผลที่โครงการไม่
สามารถด าเนนิการ
ได้ตามเป้าหมาย 

(แบบย่อ) 
กลุ่มโครงการ ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ KPI เป้าหมาย 
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ผลส าเร็จ 
ระดับ

ผลส าเร็จ 

งานประจ า 

1.การรณรงค์รู้จัก SWU 
IT Services 

57 โครงการประชาสัมพนัธ์
ระบบโดยผ่านสือ่ต่างๆ 

เพื่อเผยแพร่ระบบงานให้แก่
บุคลากร และหนว่ยงานทราบ 
ทางสื่อต่างๆ เช่น Website 
SWU Weekly 

จ านวนครั้งของ
การ
ประชาสัมพนัธ ์

รายเดือน ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

วณิชยา มีการ

ประชาสัมพนัธ์

ทุกเดือน 

ตาม

เป้าหมาย 

มีการประชาสมัพันธ์ผ่านสือ่ต่างๆ ได้แก่ 

SWU Weekly, website, Facebook  

100% เสร็จสิน้ ไตรมาส 4 

2.ส่งเสริมการวิจัยส านัก
คอมพิวเตอร์ 

58 โครงการวจิัยส านัก
คอมพิวเตอร ์

1.เพื่อส่งเสริมและจดักจิกรรมให้
บุคลากรของส านกัคอมพิวเตอร์
สามารถท าวจิัยได้ 
2.เพื่อด าเนินการงานวจิัยตาม
ภารกจิด้านไอททีี่ส านกั
คอมพิวเตอร์รับผิดชอบ 
3.เพื่อวเิคราะห์และพัฒนาด้าน
ไอทีที่ส านกัคอมพวิเตอร์
รับผิดชอบ 

1.แผน
ยุทธศาสตรก์าร
วิจัยประจ าปี 
2.จ านวน
กิจกรรมตาม
แผน 

1. 1 แผน 
2.จ านวน 1 
กิจกรรม 

ส านัก
คอมพิวเตอร ์

ผศ.วัชรชัย 
ประกิจ 
สุวิมล 

จ านวน 1  

กิจกรรม 

ตาม

เป้าหมาย 

1. จัดประชมุคณะกรรมการงานส่งเสริม

การวจิัยและงานสร้างสรรค ์เพื่อติดตาม

ความคืบหน้าของงานวิจัย 

2. รายงานผลการด าเนนิงานวิจัยทีเ่สร็จ

สมบูรณ์ 4 โครงการวจิัย และโครงการที่

ขอขยายระยะเวลาการด าเนนิงาน 1 

โครงการวจิัย ต่อที่ประชมุคณะกรรมการ

งานส่งเสริมการวจิัยและงานสร้างสรรค ์

100% เสร็จสิน้ ไตรมาส 4 

3.การบริหารด าเนินงาน
ของส านักคอมพิวเตอร ์

59 จัดท าแผนการพฒันา
บุคลากรและการจัดการ
ความรู ้

เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของ
ส านกัคอมพิวเตอรม์ีระบบ และมี
การบริหารงานทีสอดคล้องกับ
มหาวิทยาลัย และบุคลากรทกุคน
ได้รับการพัฒนาให้เป็นผูม้ีความรู้
ความสามารถเหมาะสม 

1.แผนการ
พัฒนาบุคลากร
และแผนการ
จัดการความรู้
ประจ าปี 
2.บุคลากรทกุ
คนได้รับการ
พัฒนาตามแผน 

1. 1 แผน  
2. อย่างน้อย 
1ครั้ง/คน/ปี 

ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

สมบุญ 
มหัทธวฒัน ์
นคร 
ดนัย 
ญาดา 

1. แผนการ

พัฒนาบุคลากร

และแผนการ

จัดการความรู้

ประจ าปี 1 ฉบับ 

เป็นไปตามแผน 

2.บุคลากรได้รับ

การพัฒนาตาม

แผน  96 % ต่ า

กว่าแผน 100 % 

ต ากว่า

เป้าหมาย 

1.  ส่งบุคลากรไปอบรม/สมัมนา/ประชมุ

เชิงปฏิบัติการ (ได้รับการพฒันา 96 %) 

2.  รายงานการพัฒนาบุคลากรส านัก

คอมพิวเตอร ์ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจ าส านักคอมพิวเตอร์และประชมุที่

เกี่ยวขอ้ง 

100% เสร็จสิน้ ไตรมาส 4 

  

60 ปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงคูม่ือปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับภารกิจและภาระ
งานทีเ่พิ่มขึน้และเป็นไปตามทิศ
ทางการพัฒนาหน่วยงาน และ
แผนยุทธศาสตรข์อง
มหาวิทยาลยั 

คู่มือการปฏิบัติ
ของทุกฝ่าย 
(ฉบับปรับปรุง) 

4 ฝ่าย ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

พัชรินทร ์
นคร 
สันต ิ
พรทิพย์ 
ดนัย 
จันทนา 

คู่มือการ

ปฏิบัติงาน 

(ฉบับปรับปรุง) 

จ านวน 1 ฝ่าย 

ต ากว่า

เป้าหมาย 

1. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา

ส านักงานผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร ์

เพื่อพิจารณาการจัดท าแนวปฏิบัติที่ดกีาร

ด าเนนิงานของส านักงานผู้อ านวยการ 

2. ฝ่ายส านักงานผู้อ านวยการส านกั

คอมพิวเตอร์ มกีารน าคู่มอืงานสารบรรณ 

หัวข้อกระบวนงานรับ-ส่งหนังสือ มา

พิจารณาปรับปรุงการด าเนินงานเพือ่เป็น

การเพิ่มประสทิธิภาพการท างาน 

100% เสร็จสิน้ ไตรมาส 4 



สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ส านักคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
รอบ 12 เดือน: ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 

แผนปฏิบัติการ 
ฝ่ายเจ้าของ
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ผลส าเร็จเปรยีบกับเปา้หมาย

ของตัวชี้วัด 
ผลการด าเนนิงาน  

(แบบย่อ) 
ผลด าเนนิงาน 
ภาพรวม (%) 

สภานภาพ 
การ

ด าเนนิงาน 

เหตุผลที่โครงการไม่
สามารถด าเนนิการ
ได้ตามเป้าหมาย 

(แบบย่อ) 
กลุ่มโครงการ ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ KPI เป้าหมาย 

ต.
ค.

-5
7 

พ.
ย.-

57
 

ธ.ค
.-5

7 

ม.
ค.

-5
8 

ก.
พ.

-5
8 

มี.
ค.

-5
8 

เม
.ย.

-5
8 

พ.
ค.

-5
8 

มิ.
ย.-

58
 

ก.
ค.

-5
8 

ส.ค
.-5

8 

ก.
ย.-

58
 

ผลส าเร็จ 
ระดับ

ผลส าเร็จ 

  

61 การบริหารแผนการใช้
งบประมาณ ส านัก
คอมพิวเตอร ์

เพื่อให้การบริหารงบประมาณ
ของส านักคอมพิวเตอร์มรีะบบ 
และมกีารบริหารงานที
สอดคล้องกับมหาวทิยาลัย 

รายงานผลการ
ด าเนนิงานตอ่
คณะกรรมการ
ประจ าส านัก
คอมพิวเตอร ์

รายไตรมาส ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

พัชรินทร ์
สุธาทิพย์ 
กรัณฑ์รัตน ์
ชูศร ี
จุฬารัตน ์
บุศรารักษ์ 

มีการรายงานผล

การด าเนนิงาน

ต่อ

คณะกรรมการ

ประจ าส านัก

คอมพิวเตอร ์

ตาม

เป้าหมาย 

1.จัดท าแผนการใชจ้่ายงบประมาณ

แผ่นดนิและเงินรายได้ ประจา

ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

2.รายงานผลการเนินงานตอ่

คณะกรรมการประจ าส านกัคอมพวิเตอร์

ทุกรายไตรมาส 

100% เสร็จสิน้ ไตรมาส 4 

  

62 การบริหารการติดตาม
แผนปฏิบัติการส านกั
คอมพิวเตอร ์

เพื่อให้ผลการด าเนินงาน
โครงการต่างๆ เป็นไปตาม
แผนงาน และ เป้าหมาย 

รายงานผลการ
ด าเนนิงานตอ่
คณะกรรมการ
ประจ าส านัก
คอมพิวเตอร ์

6 เดือน/ครั้ง ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

สมบุุญ 
พัชรินทร ์
บุศรารักษ์ 

  มีการรายงานผล

การด าเนนิงานตอ่

คณะกรรมการ

ประจ า 

ส านกั

คอมพิวเตอร ์

ตาม

เป้าหมาย 

1. มีการติดตามผลการด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติราชการฯ ทุกรายไตรมาส 

2. มีรายงานผลต่อคณะกรรมการที่

เกี่ยวขอ้งทกุรายไตรมาส 

3. ด าเนนิการจัดท าสรุปผลการด าเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ 12 เดือน 

และรายงานผลต่อมหาวิทยาลัยผ่านระบบ 

SWU-SAP 

100% เสร็จสิน้ ไตรมาส 4 

  63 การประกนัคุณภาพ เพื่อด าเนนิงานตามนโยบายและ
แผนการด าเนนิงานด้านการ
ประกนัคุณภาพการศกึษาของ
มหาวิทยาลัย 

รายงานผลการ
ด าเนนิงานตอ่
คณะกรรมการ
ประจ าส านัก
คอมพิวเตอร ์

6 เดือน/ครั้ง ส านัก
คอมพิวเตอร ์

อ.อรรณพ 
ไพโรจน ์
ศิริศศิเกษม 
บุศรารักษ์ 

มีการรายงานผล

การด าเนนิงานตอ่

คณะกรรมการ

ประจ า 

ส านกั

คอมพิวเตอร ์

ตาม

เป้าหมาย 

1. ด าเนนิการจัดท ารายงานการประเมนิ

ตนเอง ผ่านระบบ QA SAR Online และ

จัดท าเล่มรายงานการประเมนิตนเอง  

2557 

2. ส านักคอมพวิเตอร์ได้รับการตรวจ

ประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน 

ประจ าปีการศึกษา 2557 เมื่อวนัที่ 25 - 

27 สิงหาคม 2558  ผลการตรวจประเมิน

เท่ากับ 4.57 คะแนน 

3. ส านักคอมพวิเตอรแจ้งผลการประเมนิ

คุณภาพการศกึษาภายใน ปีการศกึษา 

2557 ต่อที่ประชมุทีเ่กี่ยวข้อง 

100% เสร็จสิน้ ไตรมาส 4 

  64 การควบคุมภายใน เพื่อก าหนดมาตรการและ
ติดตามการด าเนนิงานเพื่อป้อง
การปัญหา และส่งเสรมิการ
ด าเนนิงานที่เป็นจุดแข็งให้มี
ประสิทธภิาพสูงขึน้ 

1.มีแผนการ
ควบคุมภายใน 
2.มีการรายงาน
ผลการ
ด าเนนิงาน 

1. 1 แผน 
2. 6 เดือน/
ครั้ง 

ส านัก
คอมพิวเตอร ์

อ.อรรณพ 
มหัทธวฒัน ์
กรัณฑ์รัตน ์

มีการรายงานผล

การด าเนนิงานตอ่

คณะกรรมการ

ประจ า 

ส านกั

คอมพิวเตอร ์

ตาม

เป้าหมาย 

1. มีการติดตามผลการด าเนินงานการ

ควบคุมภายใน ทกุรายไตรมาส 

2. มีการรายงานผลต่อคณะกรรมการที่

เกี่ยวขอ้งทกุรายไตรมาส 

100% เสร็จสิน้ ไตรมาส 4 



สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ส านักคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
รอบ 12 เดือน: ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 

แผนปฏิบัติการ 
ฝ่ายเจ้าของ
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ผลส าเร็จเปรยีบกับเปา้หมาย

ของตัวชี้วัด 
ผลการด าเนนิงาน  

(แบบย่อ) 
ผลด าเนนิงาน 
ภาพรวม (%) 

สภานภาพ 
การ

ด าเนนิงาน 

เหตุผลที่โครงการไม่
สามารถด าเนนิการ
ได้ตามเป้าหมาย 

(แบบย่อ) 
กลุ่มโครงการ ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ KPI เป้าหมาย 

ต.
ค.

-5
7 

พ.
ย.-

57
 

ธ.ค
.-5

7 

ม.
ค.

-5
8 

ก.
พ.

-5
8 

มี.
ค.

-5
8 

เม
.ย.

-5
8 

พ.
ค.

-5
8 

มิ.
ย.-

58
 

ก.
ค.

-5
8 

ส.ค
.-5

8 

ก.
ย.-

58
 

ผลส าเร็จ 
ระดับ

ผลส าเร็จ 

  65 ระบบบริหารความเสี่ยง 1.เพื่อป้องกันความไม่เสถียรของ
ระบบไอซีท ีและการด าเนนิงาน
ของส านักคอมพิวเตอร ์
2.เพื่อก าหนดมาตรการ และ
ติดตามการด าเนนิงานเพื่อ
ป้องกันปัญหา และส่งเสริมการ
ด าเนนิงานที่เป็นจุดแข็งให้มี
ประสิทธภิาพสูงขึน้ 

1.มีแผนการ
บริหารความ
เสี่ยง 
2.รายงานผล
การด าเนนิงาน
ต่อ
คณะกรรมการ
ประจ าส านัก
คอมพิวเตอร ์

1. 1 แผน 
2. 6 เดือน/
ครั้ง 

ส านัก
คอมพิวเตอร ์

อ.อรรณพ 
มหัทธวฒัน ์
กรัณฑ์รัตน ์

1. มีแผนบริหาร

ความเสี่ยง 

2. มีการรายงาน

ผลมกีารรายงาน

ผลการด าเนนิงาน

ต่อคณะกรรมการ

ประจ า 

ส านกั

คอมพิวเตอร ์

ตาม

เป้าหมาย 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง และควบคุมภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558 

2.  มีการวเิคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยที่

เกิดความเสี่ยง 

3. มีแผนการบริหารความเสี่ยง 

ปีงบประมาณ 2557 

4. มีการติดตามความคืบหน้าตามแผน

บริหารความเสี่ยง 

5. มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อที่

ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวขอ้ง 

100% เสร็จสิน้ ไตรมาส 4 

  

66 การปฏิบัติตามตัวชี้วัดของ 
ก.พ.ร. 

เพื่อจัดท าโครงการตามตัวชี้วดั 
พร้อมกับการติดตามผลการ
ด าเนนิงานตามโครงการต่างๆ 

รายงานผลการ
ด าเนนิงานตอ่
คณะกรรมการ
ประจ าส านัก
คอมพิวเตอร ์

6 เดือน/ครั้ง ส านัก
คอมพิวเตอร ์

พัชรินทร ์
มหัทธวฒัน ์
พรทิพย์ 
บุศรารักษ์ 

มีการรายงานผล

การด าเนนิงานตอ่

คณะกรรมการ

ประจ า 

ส านกั

คอมพิวเตอร ์

ตาม

เป้าหมาย 

1. การตดิตามผลการด าเนนิงานตาม

โครงการต่างๆ 

2. มีการรายงานผลการด าเนินงานการ

ปฏบัิติตามตัวชี้วัดของ ก.พ.ร ต่อ

คณะกรรมการที่เกี่ยวขอ้ง 

100% เสร็จสิน้ ไตรมาส 4 

  

67 การด าเนนิงานโครงการ 5 
ส 

1. เพื่อด าเนนิการตามนโยบาย 
5ส ของมหาวิทยาลัย 
2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรรู้จกั
การประยุกต์หลักการของ 5ส 
เข้าสู่การด าเนนิงานประจ าเพือ่
เสริมสร้างการท างานให้มี
ประสิทธภิาพ 

1.มีแผนการ
ด าเนนิงาน 
2.มีรายงานผล
การด าเนนิงาน 

1. 1 แผน 
2. รายภาค
การศกึษา 

ส านัก
คอมพิวเตอร ์

จักรพนัธ ์
วรรณ ี
และทมีงาน 

1. มีแผนการ

ด าเนนิงาน 

2. มีการรายงาน

ผลมกีารรายงาน

ผลการด าเนนิงาน

ต่อคณะกรรมการ

ประจ า 

ส านกั

คอมพิวเตอร ์

ตาม

เป้าหมาย 

1. ด าเนนิการจัดกิจกรรม 5ส ส านกั

คอมพิวเตอร ์"สะสาง สะดวก สะอาด 

สุขลักษณะ สร้างนิสัย" Big Cleaning 

Day" เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 ณ 

อาคารนวัตกรรมศาสตรจารย์ ดร.สาโรช 

บัวศรี ชั้น 11 - 14 ส านักคอมพิวเตอร ์ 

ประสานมติร และอาคารเรียนรวม ส านกั

คอมพิวเตอร์ องครกัษ์ 

2. มีรายงานผลต่อคณะกรรมการที่

เกี่ยวขอ้ง 

100% เสร็จสิน้ ไตรมาส 4 

  

68 การประหยัดพลังงาน เพื่อให้การด าเนินงานสอดคล้อง
ตามภารกิจที่มหาวทิยาลัย
มอบหมาย 

1.มีแผนการ
ด าเนนิงาน 
2.รายงานผล
การด าเนนิงาน
ต่อ
คณะกรรมการ
ประจ าส านัก
คอมพิวเตอร ์

1. 1 แผน 
2. 6 เดือน/
ครั้ง 

ส านัก
คอมพิวเตอร ์

ดิเรก 
สันต ิ
จักรพนัธ ์

1. มีแผนการ

ด าเนนิงาน 

2. มีการรายงาน

ผลมกีารรายงาน

ผลการด าเนนิงาน

ต่อคณะกรรมการ

ประจ า 

ส านกั

คอมพิวเตอร ์

ตาม

เป้าหมาย 

1. ติดโปสเตอรก์ิจกรรมการประหยัดพลัง

ที่บอรด์ชั้น 11 

2. รณรงคก์ารใชก้ระดาษ 2 หน้า เพือ่

ประหยัดทรัพยากร 

3. มีการรายงานผลต่อที่ประชมุ

คณะกรรมการที่เกี่ยวขอ้ง 

100% เสร็จสิน้ ไตรมาส 4 



สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ส านักคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
รอบ 12 เดือน: ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 

แผนปฏิบัติการ 
ฝ่ายเจ้าของ
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ผลส าเร็จเปรยีบกับเปา้หมาย

ของตัวชี้วัด 
ผลการด าเนนิงาน  

(แบบย่อ) 
ผลด าเนนิงาน 
ภาพรวม (%) 

สภานภาพ 
การ

ด าเนนิงาน 

เหตุผลที่โครงการไม่
สามารถด าเนนิการ
ได้ตามเป้าหมาย 

(แบบย่อ) 
กลุ่มโครงการ ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ KPI เป้าหมาย 
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ธ.ค
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7 

ม.
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8 

ก.
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8 

มี.
ค.

-5
8 

เม
.ย.

-5
8 

พ.
ค.

-5
8 

มิ.
ย.-

58
 

ก.
ค.

-5
8 

ส.ค
.-5

8 

ก.
ย.-

58
 

ผลส าเร็จ 
ระดับ

ผลส าเร็จ 

4.โครงการบริการ
วิชาการด้าน
คอมพิวเตอร์ 

69 โครงการบรกิารวิชาการ
เพื่อการพัฒนาสมรรถนะ
ด้านไอซีท ี

เพื่อจัดบริการอบรมให้ความรู้
ด้านคอมพิวเตอร ์แก่นิสิตและ
บุคลากร ของมหาวิทยาลัย 

จ านวนการจัด
อบรม 

2 ครั้ง ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

อ.อรรณพ 
ศิริศศิเกษม 
จิตติมา 

จัดอบรม 1 

ครั้ง 

ต ากว่า

เป้าหมาย 

เนื่องจากการจัดโครงการบรกิารวิชาการ

เพื่อการพัฒนาสมรรถนะดา้นไอซีที เป็น

การอบรมส าหรับนิสิต คณาจารย์และ

บุคลากร ดังนี ้ 

1. ปีการศกึษา 2558 ระยะเวลาในการ

เปิดภาคเรียนเป็นกลางเดอืนสิงหาคม 

2558 จึงท าให้การเปิดอบรมไม่สอดคลอ้ง

กับการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 

2. หน่วยงานด าเนนิการจัดอบรมหลกัสูตร

ที่ใช้ระบบสารสนเทศของมหาวทิยาลัย 

โดยเชิญบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์เป็น

วิทยากร 

3. ส านักคอมพวิเตอร์มกีารจัดอบรมโดย

เป็นการอบรมทีม่ีชื่อแตกต่างกันแต่เป็น

งานด้านบริการวิชาการ เชน่ โครงการ

เสวนาไอทีเพือ่การเรียนรู้ Business 

Intelligence ส านักคอมพิวเตอร ์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือ

โครงการน าร่อง “เผยแพร่สื่อการเรียนรู้

บนระบบ iTunes U” 

100% เสร็จสิน้ ไตรมาส 3 

  70 โครงการเสวนาไอทีเพือ่
การเรียนรู ้Business 
Intelligence  
ส านักคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ 

1. เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านไอที
เรื่อง Business Intelligence 
ส าหรับคณาจารย์ นิสิต และ
บุคลากรของมหาวทิยาลัย  
2. เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้
เรียนรู้ประสบการณก์าร
ประยุกต์ไอทีในการท างานจริง    

จ านวนการจัด
อบรม 

1 ครั้ง ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

ผศ.วัชรชัย 
ธนรรณพ 
ศิริศศิเกษม 
จิตติมา 

          มีจัดอบรม 1 

ครั้ง 

ตาม

เป้าหมาย 

ด าเนนิการจัดโครงการเสวนาไอทเีพื่อการ

เรียนรู ้Business Intelligence ในวัน

อังคารที่ 21 ตุลาคม  2557 เรียบร้อย

แล้ว สรุปดังนี ้

1. ผู้เข้ารับการอบรม  139 คน 

2. จ่ายค่าตอบแทนวทิยากร 3,000 บาท 

3. รายงานผลการด าเนนิงานที ่

http://edocument.swu.ac.th/showd

etail_general.asp?doc_id=1705 

100% เสร็จสิน้ ไตรมาส 1 



สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ส านักคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
รอบ 12 เดือน: ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 

แผนปฏิบัติการ 
ฝ่ายเจ้าของ
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ผลส าเร็จเปรยีบกับเปา้หมาย

ของตัวชี้วัด 
ผลการด าเนนิงาน  

(แบบย่อ) 
ผลด าเนนิงาน 
ภาพรวม (%) 

สภานภาพ 
การ

ด าเนนิงาน 

เหตุผลที่โครงการไม่
สามารถด าเนนิการ
ได้ตามเป้าหมาย 

(แบบย่อ) 
กลุ่มโครงการ ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ KPI เป้าหมาย 
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7 

พ.
ย.-

57
 

ธ.ค
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7 
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8 

ก.
พ.

-5
8 
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ค.

-5
8 

เม
.ย.

-5
8 

พ.
ค.

-5
8 

มิ.
ย.-

58
 

ก.
ค.

-5
8 

ส.ค
.-5

8 

ก.
ย.-
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ผลส าเร็จ 
ระดับ

ผลส าเร็จ 

5.ส่งเสริมการด าเนินงาน
ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลยั 

71 โครงการสืบสานและท านุ
บ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 

เพื่อให้การด าเนินงานสอดคล้อง
ตามภารกิจที่มหาวทิยาลัย
มอบหมาย 

มีกิจกรรมที่
ด าเนนิงานตาม
นโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

3 กิจกรรม ส านัก
คอมพิวเตอร ์

สุธาทิพย์ 
ถาวร 
อุดร 

 O มีกิจกรรมที่

ด าเนนิงานตาม

นโยบายของ

มหาวิทยาลัย 

2 กิจกรรม 

ตาม

เป้าหมาย 

ด าเนนิการตามแผนการด าเนนิงานจัด

โครงการสืบสานท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม ดังนี ้

  1. จัดกิจกรรมวนัคล้ายวันสถาปนา

ส านักคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 

2557 ณ ส านักคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน

มิตร 

  2. จัดกิจกรรม ประเพณีสงกรานต์ "สีสัน 

วันวาน สงกรานต์ บานฉ่ า" เมื่อวนัที ่9 

เมษายน พ.ศ. 2558 ณ บริเวณโถง ขั้น 

12 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.

สาโรช บัวศร ีเนื่องในโอกาสระหว่างวันที่ 

13-15 เมษายน 2558 เป็นวันสงกรานต ์

ถือเป็นวันส าคัญทางประเพณีของไทย 

100% เสร็จสิน้ ไตรมาส 4 

  

72 โครงการพัฒนาสมรรถนะ
ด้านภาษาสู่ประชาคม
อาเซียน 

เพื่อให้การด าเนินงานสอดคล้อง
ตามภารกิจที่มหาวทิยาลัย
มอบหมาย 

มีกิจกรรมที่
ด าเนนิงานตาม
นโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

1 กิจกรรม ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

ศิริศศิเกษม 
ดนัย 
พัชรินทร ์

 O มีกิจกรรมที่

ด าเนนิงานตาม

นโยบายของ

มหาวิทยาลัย 

1 กิจกรรม 

ต ากว่า

เป้าหมาย 

ด าเนนิการจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะ

ด้านภาษาสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่าง

เดือนมีนาคม  ถึงเดอืนสิงหาคม 2558  

เรียบร้อยแลว้ สรุปดังนี ้

1. ผู้เข้ารับการอบรม  24 คน 

2. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 40,387.50 

บาท 

3. รายงานผลการด าเนนิงานที ่

http://edocument.swu.ac.th/showd

etail_general.asp?doc_id=1882 

100% เสร็จสิน้ ไตรมาส 4 

 


