
 

 

 
 

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตร์ 

ส านักคอมพิวเตอร์ ปี 2560 – 2564 (ฉบับร่าง) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้จัดท า 
งานนโยบายและแผน 

กันยายน 2560 
 



 

1. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของส านักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 
2560 

ตามที่มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒได้ใช้ระบบไอซีทีเป็นเครื่องมือในการบริหารงานมหาวิทยาลัยและ
ให้ความส าคัญกับการประยุกต์ไอซีทีเข้าสู่การปฏิบัติงานของบุคลากร หน่วยงานและมหาวิทยาลัยมาอย่าง
ต่อเนื่องนั้น ส านักคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลและให้บริการด้านไอซีทีจึงต้องตระเตรียม
แผนปฏิบัติราชการส านักคอมพิวเตอร์ให้สอดรับกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี ของมหาวิทยาลัย  
แผนแม่บทไอซีที และแผนยุทธศาสตร์ของส านักคอมพิวเตอร์เพ่ือให้ระบบไอซีทีได้ส่วนหนึ่งของเครื่องมือที่
สามารถน า มาใช้เพ่ือสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างแท้จริง 

ส านักคอมพิวเตอร์ได้จัดให้มีการประชุมบุคลากร เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการ
ส านักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณพ.ศ.2560 รอบ 12 เดือน พร้อมทั้งได้ท าการทบทวนผลการด าเนินที่ผ่านมา 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการส านักคอมพิวเตอร์ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ตามแผนยุทธศาสตร์ของส านักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 – 2559 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 – 2559) และได้ผ่าน 
การเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์แล้ว มีจ านวนทั้งสิ้น 35 โครงการ/กิจกรรม 
โดยแยกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัย  
มีจ านวน 6 โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเพ่ือรองรับภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างครบวงจร  
มีจ านวน 14 โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการค้นคว้าวิจัยและการเรียนการสอน  
จ านวน 1 โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการบริการวิชาการด้วยระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
จ านวน 2 โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารส านักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ  
จ านวน 12 โครงการ 

 

 

  



 

2. ส่วนของการสรุปผลการด าเนินงาน รอบ 12 เดือน  (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) 
ตามที่ส านักคอมพิวเตอร์ได้น าเสนอแผนปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์ส านัคอมพิวเตอร์  

ประจ าปีงบประมาณ 2559 ต่อที่ประชุมและคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์ โดยมี 5 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการทั้งสิ้น 35 โครงการ/กิจกรรม  (ดูตารางที่ 1 ) และได้เริ่มด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติราชการฯ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 จนถึงเดือนกันยายน 2560 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. โครงการที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จ านวน 23 โครงการ 
2. โครงการที่ขอยกเลิกไมด่ าเนินการ จ านวน  2 โครงการ 
3. โครงการที่ขยายเวลาโครงการต่อเนื่องไปในปีถัดไป จ านวน 10 โครงการ 

และส านักคอมพิวเตอร์ได้ท าการประเมินผลส าเร็จของแผนปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์ของส านัก
คอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ 2560 ในรอบ 12 เดือน ดังนี้ 

1. ร้อยละของโครงการที่ด าเนินการส าเร็จ จ านวน 23 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 65.72 
2. ร้อยละของโครงการที่ด าเนินการแล้วแตไ่ม่ส าเร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

จ านวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28.57 
3. ร้อยละของโครงการที่ด าเนินการแล้วในระหว่างปี ที่ขอยกเลิกโครงการ จ านวน 2 โครงการ  

คิดเป็นร้อยละ 5.71 
4. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการเท่ากับ 65.72 

คิดเป็น 3.29 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5  (ดูตารางที่ 2 ) 
 



 

ตารางที ่1 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์ส านักคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน  

ค าชี้แจ้ง : ร้อยละความส าเร็จของโครงการโดยจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ คิดเฉพาะโครงการที่มีการด าเนินงานส าเร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน 
โครงการ 
(แผน) 

โครงการ 
ที่ด าเนินการ 

เสร็จสิ้น 

โครงการ 
ที่ด าเนินการไม่เสร็จในปีนี้และ

ขยายเวลาต่อเนื่องไปใน
ปีงบประมาณถัดไป 

โครงการ 
ที่ยกเลิก 
โครงการ 

โครงการ 
ที่ชะลอในปนีี้
และท าในปี

ถัดไป 

ร้อยละ
ความส าเร็จ
ของโครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลยั 

6 4 2 - - 66.66 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเพื่อ
รองรับภารกจิของมหาวิทยาลยัอยา่งครบวงจร 

14 9 4 1 - 64.29 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การค้นคว้าวิจัยและการเรยีนการสอน 

1 1 - - - 100 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการบริการวิชาการด้วยระบบเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

2 2 - - - 100 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารส านักคอมพิวเตอร์ให้มี
ประสิทธิภาพ 

12 7 4 1 - 58.33 

รวมท้ังหมด 35 23 10 2 - 65.72 

 



 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการประเมินความส าเร็จของโครงการของแผนปฏิราชการฯ โดยจ าแนกตามสถานะ 
ผลการด าเนินงาน 

ที ่ สถานะผลการด าเนินงาน 
จ านวน
โครงการ 

ร้อยละ 
ร้อยละ

ความส าเร็จ 
คะแนน
เต็ม (5) 

1 โครงการที่ด าเนินการเสร็จสิ้น 23 65.72 65.72 
3.29 2 โครงการที่ขอยกเลิกการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 2 5.71 

34.28 
3 โครงการทีล่่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป 10 28.57 
 รวม 35 100.00 100.00   

 
 

แผนภาพที่ 1 แผนภูมิแท่งแสดงผลประเมินความส าเร็จของโครงการตามแผนปฏิราชการฯ จ าแนกตามสถานะ 

 
 

จากตารางที่ 1-2 และแผนภาพที่ 1 จะเห็นว่าผลการด าเนินงานของโครงการส่วนใหญ่ส าเร็จ 
ตามเวลาและเป้าหมายโครงการที่ก าหนด แต่ยังมีบางโครงการที่ไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลา
ที่ก าหนด จึงถือว่าว่ายังไม่ผ่านเกณฑ์ที่ให้ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้  โดยสรุปประเด็น
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะไว้ดังต่อไปนี้ 
  



 

ประเด็นปัญหา และอุปสรรค ของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ 
1. มีโครงการที่ล่าช้าและขอขยายเวลาต่อเนื่องไปในปีถัดไปอยู่จ านวนค่อนข้างมาก เนื่องจากมีการ

ปรับปรุง TOR ของครุภัณฑ์ และยังอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการทางพัสดุ ท าให้โครงการด าเนินการไม่ส าเร็จ
ในปีงบประมาณนี ้

2. โครงการ/กิจกรรมมีจ านวนมากท าให้เป็นปัญหาเรื่องระยะเวลา และงบประมาณในการด าเนินการ 
3. การด าเนินโครงการบางโครงการไม่เป็นไปตามแผน ด้วยยังขาดก าลังคนและมีภาระงานประจ า

ค่อนข้างมาก 

 

ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ 
1. โครงการ/กิจกรรมที่มีผลการด าเนินงาน แต่ไม่บรรลุเป้าหมายหรือด าเนินการไม่ส าเร็จใน

ปีงบประมาณนี้ ควรมีการทบทวนถึงความเป็นไปได้ในการท าโครงการ/กิจกรรม และควรมีการทบทวนค่า
เป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ในแต่ละโครงการ 

2. โครงการที่ไม่บรรลุเป้าหมายเพราะไม่ได้ด าเนินการ ควรมีการสร้างระบบในการบริหารจัดการ เช่น 
 มีการสนับสนุนผู้ที่รับผิดชอบของแต่ละโครงการ ให้ความร่วมมือผู้ที่ส่งผลงาน เพ่ือให้มีการด าเนินงาน
โครงการ 
 



 

3. ส่วนของรายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ตารางที ่3 แสดงรายละเอียดจ าแนกตามสถานะผลการด าเนินงานของโครงการ ดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 3.1 โครงการที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว มีจ านวน 23 โครงการ ดังนี้ 

โครงการ
ล าดับที ่

โครงการ/กิจกรรม  ผู้รับผิดชอบ ผลส าเร็จของโครงการ เสร็จสิ้นในไตรมาส 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัย  จ านวน 3 โครงการ 

โครงการ
ล าดับที ่2 

โครงการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย 
(Firewall) มศว องครักษ์ 

มหัทธวัฒน ์
และฝ่ายระบบคอมพิว
เตอร๋และเครือข่าย 

ผลส าเร็จตามเป้าหมายของโครงการ คือ ด าเนินการ
ปรับปรุงระบบรักษาควาปลอดภัย (Firewall) มศว 
องครักษ์ เสร็จสมบูรณ ์ จ านวน1 ระบบ 

ด าเนินการเสร็จสิน้ใน
ไตรมาส 1 

โครงการ
ล าดับที ่4 

โครงการติดตั้งระบบปรบัปรุงชอ่งโหว่ WSUS สันต ิ
ธนรรณพ 

ผลส าเร็จตามเป้าหมายของโครงการ คือ ด าเนินการ
ติดตั้งระบบปรับปรุงช่องโหว่ WSUS ทั้งที่ มศว 
ประสารมิตร และ มศว  องครักษ์ เสร็จสมบูรณ ์
จ านวน 2 ระบบ 
 

ด าเนินการเสร็จสิน้ใน
ไตรมาส 4 

โครงการ
ล าดับที ่5 

โครงการบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ประจ าอาคาร 

สันต ิ
ธนรรณพ 
วรเศรษฐ 

ผลส าเร็จตามเป้าหมายของโครงการ คือ ด าเนินการ
บ ารุงรักษา ตูส้าขาและอุปกรณเ์ครือข่ายประจ า
อาคาร จ านวน 3 ตู้สาขา 
เสร็จสมบูรณ ์
 

ด าเนินการเสร็จสิน้ใน
ไตรมาส 4 

โครงการ
ล าดับที่ 6 

โครงการการท าความร่วมมือ (MOU)  
กับ AIS 

มหัทธวัฒน ์ ผลส าเร็จตามเป้าหมายของโครงการ คือ เอกสาร
ความร่วมมือ  (MOU) กับ AIS 1 ฉบับ 

ด าเนินการเสร็จสิน้ใน
ไตรมาส 1 



 

โครงการ
ล าดับที ่

โครงการ/กิจกรรม  ผู้รับผิดชอบ ผลส าเร็จของโครงการ เสร็จสิ้นในไตรมาส 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวทิยาลัยเพ่ือรองรับภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างครบวงจร จ านวน 12 โครงการ 

โครงการ
ล าดับที ่8 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ บริหารทรัพยากร
บุคคล 

มณฑล ี
ฐิตาภา 
วิลาวัลย ์

ผลส าเร็จตามเป้าหมายของโครงการ คือ 
ด าเนินการปรับปรุงประสทิธิภาพระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เสร็จสิน้สมบูรณ์  
จ านวน 3 มอดูล 

ด าเนินการเสร็จสิน้ใน
ไตรมาส 4 

โครงการ
ล าดับที่ 9 

โครงการพัฒนาระบบงาน TQF  
ระยะที่ 4 

อมรรัตน์ 
ฐิตาภา 
พงษ์ทิพย ์
กาญจนา 
พรทิพย์ 

ผลส าเร็จตามเป้าหมายของโครงการ คือ 
การพัฒนา และปรับปรุงระบบงาน TQF   
เสร็จสิ้นสมบูรณ์ จ านวน 1 มอดูล 

ด าเนินการเสร็จสิน้ใน
ไตรมาส 4 

โครงการ
ล าดับที่ 11 

โครงการ D-Office++ : Digital Office Model 
Project 

วันทนา 
มณฑล ี
อมรรัตน์ 
ฐิตาภา 
พงษ์ทิพย ์
วิลาวัลย ์

ผลส าเร็จตามเป้าหมายของโครงการ คือ 
มีแนวปฎิบัตดิ้านไอซีทีที่ดีจ านวน 2 แนวปฏบิัติ 
และมีการจัดอบรมระบบสารสนเทศให้แก่ 
บุคลากรของหน่วยงาน จ านวน 2 คร้ัง  

ด าเนินการเสร็จสิน้ใน
ไตรมาส 4 

โครงการ
ล าดับที่ 12 

โครงการจัดตั้งเครือข่ายผู้ประสานงานดา้นการพัฒนา
และการให้บริการระบบสารสนเทศของหน่วยงาน 
ระยะที่ 1 

วันทนา 
มณฑล ี
อมรรัตน์ 
ฐิตาภา 
พงษ์ทิพย ์
วิลาวัลย ์

ผลส าเร็จตามเป้าหมายของโครงการ คือ 
มีหน่วยงานที่น าระบบสารสนเทศไปไปใช้จ านวน 3 
หน่วยงาน และมีจัดอบรมสมถรรนะด้านไอซีที 
จ านวน 3 ครั้ง 

ด าเนินการเสร็จสิน้ใน
ไตรมาส 4 



 

โครงการ
ล าดับที ่

โครงการ/กิจกรรม  ผู้รับผิดชอบ ผลส าเร็จของโครงการ เสร็จสิ้นในไตรมาส 

โครงการ
ล าดับที่ 16 

กิจกรรมส่งเสริมการใช้งานระบบบริหารการจัดการ
เว็บไซต ์

ปวริศร 
ชัยวัฒน ์

ผลส าเร็จตามต่ ากวา่เป้าหมายของโครงการ คือ มีการ
ส่งเสริมการใช้งานระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ส าเร็จ 
2 หน่วยงาน จากเป้าหมาย 3 หน่วยงาน 

ด าเนินการเสร็จสิน้ใน
ไตรมาส 4 

โครงการ
ล าดับที่ 17 

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน SWU Mobile ภัทรชัย 
สุวิมล 

ผลส าเร็จตามเป้าหมายของโครงการ คือ มีการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบงาน SWU Mobile ส าเร็จ 1 
Module 

ด าเนินการเสร็จสิน้ใน
ไตรมาส 3 

โครงการ
ล าดับที่ 18 

พัฒนาระบบติดตามแผนยทุธศาสตร์ (SWU-SAP) 
ส าหรับหน่วยงาน 

ภัทรชัย 
สุวิมล 

ผลส าเร็จตามเป้าหมายของโครงการ คือ  
พัฒนาระบบติดตามแผนยทุธศาสตร์  
(SWU-SAP) ส าหรับหน่วยงาน ส าเร็จ 1 ระบบ 

ด าเนินการเสร็จสิน้ใน
ไตรมาส 3 

โครงการ
ล าดับที่ 19 

พัฒนาเว็บไซตง์านพระราชทานปริญญาบตัรโฉมใหม่ ชัยวัฒน ์ ผลส าเร็จตามเป้าหมายของโครงการ คือ พัฒนา
เว็บไซต์พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ส าเร็จ 1 เว็บไซต์  

ด าเนินการเสร็จสิน้ใน
ไตรมาส 4 

โครงการ
ล าดับที่ 20 

พัฒนาระบบติดตามเร่ืองร้องเรียน/คดีความ สุวิมล 
ชัยวัฒน ์

ผลส าเร็จตามเป้าหมายของโครงการ คือ พัฒนาระบบ
ติดตามเร่ืองร้องเรียน/คดีความ ส าเร็จ 1 ระบบ 

ด าเนินการเสร็จสิน้ใน
ไตรมาส 3 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการค้นคว้าวิจัยและการเรียนการสอน จ านวน 1 โครงการ 

โครงการ
ล าดับที่ 21 

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ห้องเรียน  
(Smart Classroom) 

สุวิมล 
ชัยวัฒน ์
ปวริศ 
ภัทรชัย 

ผลส าเร็จตามเป้าหมายของโครงการ คือ จัดหา
ครุภัณฑ์ห้องเรียน (Smart Classroom) ส าเร็จ
จ านวน 3 ห้องเรียน 

ด าเนินการเสร็จสิน้ใน
ไตรมาส 2 



 

โครงการ
ล าดับที ่

โครงการ/กิจกรรม  ผู้รับผิดชอบ ผลส าเร็จของโครงการ เสร็จสิ้นในไตรมาส 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมการบริการวิชาการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จ านวน 2 โครงการ 

โครงการ
ล าดับที่ 22 

โครงการพัฒนาทักษะความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

จันทนา 
จิตติมา 

ผลส าเร็จตามเป้าหมายของโครงการ คือ มีการจัด
กิจกรรมจ านวน 1 ครั้ง 
 

ด าเนินการเสร็จสิน้ใน
ไตรมาส 4 

โครงการ
ล าดับที่ 23 

โครงการพัฒนาศักยภาพดา้นไอซีทีแก่ชุมชน  
ระยะที่ 2 

จันทนา 
จิตติมา 

ผลส าเร็จตามเป้าหมายของโครงการ คือ บรรลุตาม 
KPI ชองแผนบริการวิชาการแก่ชุมชน 

ด าเนินการเสร็จสิน้ใน
ไตรมาส 2 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : ส่งเสริมการบริการวิชาการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จ านวน 7 โครงการ 

โครงการ
ล าดับที่ 26 

โครงการปรับโครงสร้างส านักคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการบริหาร
และติดตามงานส านัก
คอมพิวเตอร์ 

ผลส าเร็จตามเป้าหมายของโครงการ คือ โครงสร้าง
ใหม่ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 1 ฉบบั 
 

ด าเนินการเสร็จสิน้ใน
ไตรมาส 1 

โครงการ
ล าดับที่ 29 

โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านภาษาสู่
อาเซียน 

พัชรินทร์ 
ดนัย 
นฤดี 
จิตติมา 

ผลส าเร็จตามเป้าหมายของโครงการ คือ  
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการเท่ากับ 78.26 
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมเท่ากับ 

92.26  
 

ด าเนินการเสร็จสิน้ใน
ไตรมาส 4 

โครงการ
ล าดับที่ 30 

โครงการวิจัยส านักคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการบริหาร
งานวิจยัส านัก
คอมพิวเตอร์ 

ผลส าเร็จตามเป้าหมายของโครงการ คือ  มี
โครงการวิจัยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560  
จ านวน 1 โครงการวิจัทั้งนี้ไมไ่ดข้อรับทุนสนบัสนุน
งานวิจยั  
 

ด าเนินการเสร็จสิน้ใน
ไตรมาส 4 



 

โครงการ
ล าดับที ่

โครงการ/กิจกรรม  ผู้รับผิดชอบ ผลส าเร็จของโครงการ เสร็จสิ้นในไตรมาส 

โครงการ
ล าดับที่ 31 

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาส านักคอมพิวเตอร์ ดร.อรรณพ 
ประกิจ 

ผลส าเร็จตามเป้าหมายของโครงการ คือ  
1. ผู้บริหารและบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์เข้าร่วม
โครงการ ประชุมเชงิปฎบิัติการ เร่ือง  
การเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2560 ณ โรงแรมเทวัญดารา บชีวิลล่า  
กุยบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี
ผู้บริหารและบุคลากรของส านักคอมพิวเตอร์  เข้าร่วม
ทั้งหมด 39 คน 
2. ผู้บริหารและบุคลาการเข้ารับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาและฟังผลการตรวจประเมินฯ เม่ือ
วันที่ 12-14 กันยายน 2560 

ด าเนินการเสร็จสิน้ใน
ไตรมาส 4 

โครงการ
ล าดับที่ 32 

โครงการบริหารความเสี่ยง ดร.อรรณพ 
มหัทธวัฒน ์
กรัณฑ์รัตน์ 
  

ผลส าเร็จตามเป้าหมายของโครงการ คือ  
   - มีแผนบริหารความเสี่ยง 
   - มีการรายผลต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการ 
     ประจ าส านักคอมพิวเตอร์ 

ด าเนินการเสร็จสิน้ใน
ไตรมาส 4 

โครงการ
ล าดับที่ 33 

โครงการสืบสานและท านบุ ารุงศิลปะวฒันธรรมของ
ส านักคอมพิวเตอร์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คณะกรรมการท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  
ส านักคอมพิวเตอร์ 

ผลส าเร็จตามเป้าหมายของโครงการ คือ  
- จ านวนกิจกรรมที่จัด จ านวน 3 กิจกรรม 
- จ านวนการประชาสัมพันธผ์่านเว็บเพจ 
   เผยแพร่องค์ความรู้ 2 ครั้ง 
 

ด าเนินการเสร็จสิน้ใน
ไตรมาส 4 

โครงการ
ล าดับที่ 34 

โครงการพัฒนาและเสริมศักยภาพการประชาสัมพันธ์
ของส านักคอมพิวเตอร์ 

วณิชยา ผลส าเร็จต่ าเป้าหมายของโครงการ คือ  
มีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด ท าให้ผู้รับผิดชอบไม่
สามารถประเมนิความเสร็จของโครงการได้ 

ด าเนินการเสร็จสิน้ใน
ไตรมาส 4 



 

ตารางท่ี 3.2. โครงการที่ท าการยกเลิกไม่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีจ านวน 2 โครงการ 

โครงการ
ล าดับที ่

โครงการ/กิจกรรม  ผู้รับผิดชอบ เหตุผลที่ยกเลิกโครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวทิยาลัยเพ่ือรองรับภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างครบวงจร  จ านวน 1 โครงการ 

โครงการ
ล าดับที่ 10 

โครงการจัดการความรู ้
ด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย(KM MIS)  
ระยะที่ 1 (SUPREME 2004) 

พรทิพย์ 
วันทนา 
อมรรัตน์ 
พงษ์ทิพย ์
มณฑล ี
ฐิตาภา 
ผศ.วัชรชัย 
วิลาวัลย ์

เนื่องจากติดภาระกิจโครงการพฒันาระบบบริหารจัดการ
ประสิทธิภาพการศึกษา มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาระบบการบริหารส านักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ  จ านวน 1 โครงการ 

โครงการ
ล าดับที่ 35 

โครงการปรับปรุงระบบแสงสว่าง เพื่อการประหยัดพลังงาน ณ 
มหาวิทยาลยั      
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และองครักษ์ 

ธนรรณพ 
และทีมงาน 

เนื่องจากกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ ได้จัดท าโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วนงานภาครัฐ และขอความ
ร่วมมือให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และ
องครักษ์ ส่งข้อมูลรายละเอียดเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว 
ด้วยเหตุนี้ส านักคอมพิวเตอร์ จึงเห็นควรยุติการด าเนินการ
โครงการเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนกัน 

 
  



 

 

 
ตารางท่ี 3.3 โครงการที่ด าเนินการไม่ส าเร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และขยายเวลาต่อเนื่องไปในปีถัดไป มีจ านวน 10 โครงการ 

โครงการ
ล าดับที ่

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
เหตุผลทีโ่ครงการไม่ส าเร็จในปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2560 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัย  จ านวน 2 โครงการ 

โครงการ
ล าดับที่ 1 

โครงการติดตั้งห้องคอมพิวเตอร์กลาง
ของมหาวิทยาลัย  
(Data Center) ณ อาคารนวัตกรรม 
ศ.ดร.สาโรช บัวศร ี

มหัทธวัฒน์  
และฝ่ายระบบ
คอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

ผลการด าเนนิงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คือ  
1. ส านักคอมพิวเตอร์ ได้รับความอนุเคราะห์

บริษัท เดลล์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด  
ออกแบบ-เขียนแบบ และก าหนดรายละเอียดงาน 
และแบบรปูรายการ  มหาวทิยาลัยได้แต่งตัง้
คณะกรรมการตรวจรับมอบแบบรูปรายการ และได้
ร่วมประชุมกับบริษัทฯ  

2. อยู่ระหว่างการจัดท า TOR 
 

เนื่องจากคณะกรรมการตรวจรับมอบ 
แบบรูปรายการ “งานปรับปรุง 
ศูนย์คอมพิวเตอร์และระบบโทรศัพท์ของ
มหาวิทยาลยั” และบริษทั อยู่ระหว่างร่วมกัน
ปรับปรุงแบบ TOR และ BOQ 

โครงการ
ล าดับที่ 3 

โครงการปรับปรุงประสทิธิภาพการ
ส ารองข้อมูลเพื่อรองรับเหตุภัยพิบัต ิ

มหัทธวัฒน ์
ประกิจ 

ผลการด าเนนิงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คือ  
อยู่ในขั้นตอนที่คณะกรรมการจัดท ารายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง 

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์ 
ท าให้ล่าช้าในการขอรับการจัดสรรงบประมาณ 
จ าเป็นต้องขยายระยะเวลาการด าเนินงานไป
ในปีงบประมาณถัดไป 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวทิยาลัยเพ่ือรองรับภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างครบวงจร  จ านวน 4 โครงการ 

โครงการ
ล าดับที่ 7 

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ประสิทธิภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

ผศ.วัชรชัย 
วิลาวัลย ์
พรทิพย์ 
อมรรัตน์ 

ผลการด าเนนิงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คือ  
         บริษัทบิซโพเทนเชียล จ ากัด อยู่ระหว่าง 
การพัฒนาระบบงานในงวดที่ 2 และงวดที่ 3 
(สิ้นสดุระยะเวลาโครงการวนัที่ 10 ตุลาคม 2560) 

เนื่องจาก บริษัทบิซโพเทนเชียล จ ากัดพัฒนา
ระบบงานไม่ส าเร็จตามระยะเวลาของ
โครงการ และการด าเนินการในขั้นตอน 



 

โครงการ
ล าดับที ่

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
เหตุผลทีโ่ครงการไม่ส าเร็จในปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2560 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 

วันทนา 
กาญจนา 
พงษ์ทิพย ์

บริษัทฯไมส่ามารถส่งมอบงานได้ตามระยะเวลาใน
สัญญา 

ที่ผ่านมา มีความล่าช้า จึงไมส่ามารถ พัฒนา
ระบบได้ตามแผน  

โครงการ
ล าดับที่ 13 

โครงการจัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษาการ
ใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
(Clinic MIS) 

อมรรัตน์ 
วันทนา 
มณฑล ี
ฐิตาภา 
วิลาวัลย ์
พรทิพย์ 

ผลการด าเนนิงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
มีดังนี ้
1. วางแผน รวบรวมประเด็นปญัหาและศึกษา
วิธีการน าเสนอแนวปฏบิัติและการให้ค าปรึกษาการ
ใช้งานระบบสารสนเทศ 
2. ออกแบบการจัดท าเอกสาร และรูปแบบการ
น าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ
สารสนเทศ โดยแบ่งระดับการเข้าถึงแนวทางการ
แก้ไขปัญหา 2 ระดับ ดังนี ้

   - ระดับการใช้งานทัว่ไป (การเตรียม
สภาพแวดล้อมก่อนการใช้งานระบบสารสนเทศ) 

   - ระดับการใช้งานระบบสารสนเทศเฉพาะดา้น 
(เช่น ระบบ SUPREME ระบบ SWU-TQF เป็นต้น) 

เนื่องจากติดภาระกิจโครงการอื่นสง่ผลให้
ด าเนินการไดล้่าช้ากว่าแผน ทีมผูร้ับผิดชอบจงึ
จ าเป็นต้องขยายระยะเวลาการด าเนินงานไป
ในปีงบประมาณถัดไป 

โครงการ
ล าดับที่ 14 

โครงการพัฒนาระบบการปฏบิตัิงาน
นอกเวลาราชการ ระยะที่ 2 

พงษ์ทิพย ์
ฐิตาภา 

ผลการด าเนนิงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คือ 
ปรับปรุงแก้ไขระบบบริหารจัดการการปฏิบัติงาน
ล่วงเวลา ดงันี ้
- ก าหนดแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
- ก าหนดผู้ตรวจเวร 
- เปลี่ยนวนัปฏบิัติงาน 
- ยืนยันการปฏิบัติงาน 

เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนความต้องการของ
ระบบ และติดภารกิจโครงการอ่ืน ส่งผลให้
ด าเนินการได้ลา่ชา้กว่าแผน รับผิดชอบจึงขอ
ขยายเวลาด าเนินการโครงการไป
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 



 

โครงการ
ล าดับที ่

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
เหตุผลทีโ่ครงการไม่ส าเร็จในปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2560 

- ตรวจสอบการปฏิบตัิงาน 
- รายงานโครงการปฏบิัติงานลว่งเวลา 
- เตรียมตารางปฏบิัติงาน 
- บันทึกกิจกรรมการปฏิบัติงานล่วงเวลา 

โครงการ
ล าดับที่ 15 

โครงการพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ เวอร์ชั่น
ภาษาตา่งประเทศ 

ปวริศร 
สุวิมล 

ผลการด าเนนิงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คือ  
1. ทีมผู้รับผิดชอบ ได้ท าการศึกษาข้อมูลเว็บไซต์

ภาษาตา่งประเทศของมหาวิทยาลัยปจัจุบนั ศึกษา
เทคนิคการพัฒนา และออกแบบเว็บไซต์แบบใหม่ 

2. เตรียมด าเนินการโครงการตอ่ไปในปีถัดไป 

เนื่องจากทีมผู้รับผิดชอบตดิภาระงานอื่นๆ 
ส่งผลกระทบให้ไม่สามารถด าเนนิการ
โครงการดังกล่าวได้ตามแผนที่วางไว้ ทางทีม
ผู้รับผิดชอบจึงขอขยายเวลาด าเนินการ
โครงการไปปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาระบบการบริหารส านักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ  จ านวน 4 โครงการ 

โครงการ
ล าดับที่ 24 

โครงการหารายไดโ้ดยใช้ทรัพยากรที่
มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

อ.อรรณพ 
และทีมงาน 

ผลการด าเนนิงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คือ  
มีการจัดประชุมคณะกรรมการหารายได้ของ

ส านักคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดท าร่างหลักเกณฑ์การคิด
ค่าธรรมเนียม การใช้บริหารห้องต่างๆ ในส านัก
คอมพิวเตอร์ 

เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ส านักคอมพิวเตอร์ ขาดผู้เชี่ยวชาญในการจัด
กิจกรรมโครงการหารายได้ จึงไม่สามารถ
ด าเนินการจัดกิจกรรมได้ตามแผนที่วางไว้ จึง
ขอขยายเวลาด าเนนิการโครงการไป
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

โครงการ
ล าดับที่ 25 

โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
ส านักคอมพิวเตอร์ ปี 2560 - 2564 

คณะกรรมการ
จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ของ
ส านักคอมพิวเตอร์ 

ผลการด าเนนิงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คือ  
1. ทบทวนและพิจารณาเนื้อหาของแผนยุทธศาสตร์ฯ 
น าเสนอต่อทีป่ระชุมประจ าหนว่ยงานพิจารณา 
2. อยู่ระหว่างการตรวจสอบและแก้ไขจากมติที่
ประชุม  

การด าเนินงานจัดท าเล่มแผนยทุธศาสตร์ฯ  
ไม่สามารถด าเนนิการให้แล้วเสร็จทันเวลา 
เนื่องจากทีมผู้รับผิดชอบตดิภาระงานอื่นๆ 
ส่งผลกระทบให้ไม่สามารถด าเนนิการ
โครงการดังกล่าวได้ตามแผนที่วางไว้ ทางทีม
ผู้รับผิดชอบจึงขอขยายเวลาด าเนินการ
โครงการไปปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 



 

โครงการ
ล าดับที ่

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
เหตุผลทีโ่ครงการไม่ส าเร็จในปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2560 

โครงการ
ล าดับที่  27 

โครงการจัดท าคู่มือการปฏบิัติงาน พัชรินทร ์ ผลการด าเนนิงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คือ 
มีการรวบรวมและจัดท าคู่มือการปฎิบัติงานให้สอด
รับกับภาระงานของแต่ละงานในปัจจบุัน 

เนื่องจาก ผู้รับผิดชอบติดภารกิจอื่น จึงไม่
สามารถด าเนินการโครงการดังกล่าวตามแผน
ที่วางไว้ จึงขอขยายเวลาด าเนนิการโครงการ
ไปปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

โครงการ
ล าดับที่ 28 

โครงการจัดท าแผนพฒันาบุคลากร
ของส านักคอมพิวเตอร์ ระยะ 4 ปี 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564) 

พัชรินทร ์
ดนัย 
นฤดี 

ผลการด าเนนิงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คือ 
ศึกษาแนวทางการจัดท าแผนพฒันาบุคลากรให้สอด
รับกับภารงาน และทักษะวชิาชพี 

เนื่องจาก ผู้รับผิดชอบติดภารกิจอื่น จึงไม่
สามารถด าเนินการโครงการดังกล่าวตามแผน
ที่วางไว้ จึงขอขยายเวลาด าเนนิการโครงการ
ไปปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 



 

ตารางท่ี 4 รายละเอียดผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการตามแผนยุทธศาสตร์ส านักคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา ผลส าเร็จเปรียบ ระดับผลส าเร็จ ผลการด าเนินงาน  ร้อยละของผล สถานะการ 
เหตุผลที่โครงการ 

ไม่สามารถด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ฝ่าย 
  ของโครงการ ของโครงการ ด าเนินงาน กับเป้าหมาย  (แบบย่อ) การด าเนินงาน ด าเนินงาน ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ) โครงการ ที่รับผิดชอบ 

1 โครงการติดตั้งห้องคอมพิวเตอร์กลางของ
มหาวิทยาลยั (Data Center) ณ อาคาร
นวัตกรรม ศ.ดร. สาโรช บัวศร ี

จ านวนห้อง Data 
Center ที่ติดตั้ง
สมบูรณ ์

 1 ห้อง ต.ค. 57 – 
ก.ย. 50 

-  ไม่ประเมิน ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คือ   
ส านักคอมพิวเตอร์  ไดร้ับความอนุเคราะห์บริษัท เดลล์ 
คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด  ออกแบบ-เขียนแบบ 
และก าหนดรายละเอียดงาน และแบบรูปรายการ  
มหาวิทยาลยัได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับมอบแบบ
รูปรายการ  และไดร้่วมประชุมกับบริษัทฯ  อยู่ระหว่าง
ร่วมกันปรับปรุงรายละเอยีดงาน และแบบรปูรายการ 

30% ล่าช้าและขยาย
เวลาต่อเนื่องปี
ถัดไป 

เนื่องจากบริษัท เดลล์ คอร์ปอเรชั่น 
(ประเทศไทย) จ ากัด ส่งมอบแบบให้
ล่าช้า ส่งผลให้การด าเนินงานล่าชา้ 

มหัทธวัฒน์  
และฝา่ยระบบ
คอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

ระบบ
คอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

2 โครงการปรับปรุงระบบรักษาความ
ปลอดภัย (Firewall) มศว องครักษ ์

จ านวนระบบท่ีท าการ
ปรับปรุง 

1 ระบบที่ท าการ
ปรับปรุง 

ต.ค.57- 
ก.ย.59 

1 ระบบที่ท าการ
ปรับปรุงส าเร็จ 

ตามเป้าหมาย ส านักคอมพิวเตอร์ ไดด้ าเนินการปรับปรุงระบบรักษา
ความปลอดภัย  (Firewall) มศว องครักษ์ เสร็จสิ้น 

100% เสร็จสิ้น โครงการเสรจ็สิ้นในรายไตรมาส 1 มหัทธวัฒน์
ประกิจ 
ธันยธร 
เฉลิมพล 
ธนกฤต 

ระบบ
คอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

3 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการ
ส ารองข้อมูลเพื่อรองรับเหตุภัยพิบตัิ 

จ านวนระบบส ารอง
ข้อมูลที่ติดตั้งสมบรูณ ์

1 ระบบท่ีติดตั้ง
สมบูรณ ์

ต.ค. 59- 
ก.ย. 60 

- ไม่ประเมิน ยังไม่ได้รับจดัสรรงบประมาณ - - - มหัทธวัฒน์
ประกิจ 

ระบบ
คอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 



 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา ผลส าเร็จเปรียบ ระดับผลส าเร็จ ผลการด าเนินงาน  ร้อยละของผล สถานะการ 
เหตุผลที่โครงการ 

ไม่สามารถด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ฝ่าย 
  ของโครงการ ของโครงการ ด าเนินงาน กับเป้าหมาย  (แบบย่อ) การด าเนินงาน ด าเนินงาน ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ) โครงการ ที่รับผิดชอบ 

4 โครงการติดตั้งระบบปรับปรุงช่องโหว่ 
WSUS 

จ านวนระบบปรับปรุง
ช่องโหว่ WSUS มีความ 
สามารถในการ
ให้บริการกับเครื่อง
คอมพิวเตอรล์ูกข่ายที่
อยู่ภายในมหาวิทยาลัย
โดยสามารถท างานได้
เต็มประสิทธิภาพ 

2 ระบบที่ไดร้ับการ
ปรับปรุง 

ต.ค. 59- 
ก.ย. 60 

2 ระบบ  ตามเป้าหมาย ส านักคอมพิวเตอร์ได้ด าเนินการ ติดตั้งระบบและเปิดให้
ใช้งานระบบ ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ทั้งที่ มศว 
ประสานมิตร และ มศว องครักษ ์

100% เสร็จสิ้น โครงการเสรจ็สิ้นในรายไตรมาส 4 สันต ิ
ธนรรณพ 

ฝ่ายปฏิบตัิการ
และบริการ 

5 โครงการบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ประจ าอาคาร 

จ านวนตู้สาขา และ
อุปกรณ์เครือข่าย
ประจ าอาคาร ของ 
มศว ประสานมิตร และ 
องครักษ์ ได้รับการ
ตรวจเช็คและ
บ ารุงรักษาให้มสีภาพ
พร้อมใช้งานเสมอ 
 

1. ตู้สาขาและ
อุปกรณ์เครือประจ า 
อาคารของคณะ
ศึกษาศาสตร์ 
จ านวน 2 ตู้สาขา 
2. ตู้สาขาและ
อุปกรณ์เครือประจ า 
อาคารอ านวยการ 
มศว องค์รักษ์ 
จ านวน 1 ตู้สาขา 

ต.ค. 59- 
ก.ย. 60 

3 ตู้สาขา ตามเป้าหมาย ส านักคอมพิวเตอร์ได้ด าเนินการบ ารุงรักษา ตู้สาขา และ
อุปกรณ์เครือข่ายประจ าอาคาร ทั้งที่ 
มศว ประสานมิตร และ องครักษ์ ตามมาตรฐานการ
เชื่อมต่อสายสัญญาณและอุปกรณเ์ครือข่ายในตูส้าขา
เครือข่ายของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

100% เสร็จสิ้น โครงการเสรจ็สิ้นในรายไตรมาส 4 สันต ิ
ธนรรณพ 
วรเศรษฐ 

ฝ่ายปฏิบตัิการ
และบริการ 

6 โครงการการท าความร่วมมือ (MOU) กับ 
AIS 

เอกสารความร่วมมือ 
(MOU) กับ AIS 

1 ฉบับ ต.ค. 59 - 
ธ.ค. 59 

มีเอกสารความ
ร่วมมือ(MOU) 
กับ AIS 1 ฉบับ 

ตามเป้าหมาย ส านักคอมพิวเตอร์ ได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
โครงการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย (Wireless 
LAN) ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ บริษัท 
แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด เมื่อวันจันทร์ที่ 31 
ตุลาคม 2559 ณ ห้องปฐมบริบท ช้ัน 1 อาคารประสาน
มิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

100% เสร็จสิ้น โครงการเสรจ็สิ้นในรายไตรมาส 1 มหัทธวัฒน์ 
 

ฝ่ายระบบ
คอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 



 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา ผลส าเร็จเปรียบ ระดับผลส าเร็จ ผลการด าเนินงาน  ร้อยละของผล สถานะการ 
เหตุผลที่โครงการ 

ไม่สามารถด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ฝ่าย 
  ของโครงการ ของโครงการ ด าเนินงาน กับเป้าหมาย  (แบบย่อ) การด าเนินงาน ด าเนินงาน ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ) โครงการ ที่รับผิดชอบ 

7 โครงการระบบบริหารจดัการ
ประสิทธิภาพ การศึกษามหาวิทยาลัย 
 ศรีนครินทรวิโรฒ แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

จ านวนระบบท่ีตดิตั้ง
ส าเรจ็และใช้งาน
ทดแทนระบบ 
งานเดิมได ้

1 ระบบ ต.ค. 59- 
ก.ย.60 

- ไม่ประเมิน บริษัทบิซโพเทนเชียล จ ากัด อยู่ระหว่าง 
การพัฒนาระบบงานในงวดที่ 2 และงวดที่ 3 (สิ้นสุด
ระยะเวลาโครงการวันท่ี 10 ตุลาคม 2560) บริษัทฯไม่
สามารถส่งมอบงานได้ตามระยะเวลาในสัญญา 

50% ล่าช้า และขยาย
เวลาต่อเนื่องในปี
ถัดไป 

เนื่องจาก บริษัทบิซโพเทนเชียล จ ากัด
พัฒนาระบบงานไม่ส าเร็จตาม
ระยะเวลาของโครงการ และการ
ด าเนินการในขั้นตอนท่ีผ่านมา มีความ
ล่าช้า จึงไมส่ามารถ พัฒนาระบบได้
ตามแผน 

พรทิพย์ 
วันทนา 
อมรรัตน ์
กาญจนา 
พงษ์ทิพย์ 
มณฑล ี
ฐิตาภา 
ผศ.วัชรชัย 
วิลาวัลย ์

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ 

8 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

จ านวนมอดูลที่พัฒนา
ส าเรจ็ 

อย่างน้อยจ านวน  
3 มอดูล 

ต.ค. 59- 
ก.ย.60 

3 มอดูล ตามเป้าหมาย ส านักคอมพิวเตอร์ ได้ปรับปรุงเพือ่เพิ่มประสิทธิภาพ 
ระบบรหิารทรัพยากรบุคคล ดังนี ้ 
1. ปรับปรุงโปรแกรมงานเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลยั เพื่อให้รองรับหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 1 ตุลาคม 2560 
2. ปรับปรุงโปรแกรมส าหรับจัดเกบ็ผลงานทางวิชาการ
เพื่อใช้ส าหรับการตรวจประเมินประกันคณุภาพ
การศึกษา 
3. ตรวจสอบข้อมลูลลาศึกษา  
ลาฝึกอบรม ลาแพทย์ประจ าบา้น 
4. อมรมการใช้งานระบบให้แก่หนว่ยงาน ดังนี ้
 

100% เสร็จสิ้น โครงการเสรจ็สิ้นไตรมาส 4 มณฑล ี
ฐิตาภา 
วิลาวัลย ์

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ 

9 โครงการพัฒนาระบบ SWU-TQF  
ระยะที่ 4 

จ านวนมอดูลที่พัฒนา
ส าเรจ็ 

อย่างน้อยจ านวน 1 
มอดูล 

ต.ค. 59- 
ก.ย.60 

1 มอดูล ตามเป้าหมาย 1. ประสานงานและให้ค าปรึกษาในการใช้งานระบบท้ัง
ทางโทรศัพท์และอีเมล 
2. ด าเนินการเตรียมและจัดอบรมผู้ใช้งาน 
 (On-demand) วันท่ี 7 สิงหาคม 2560 

100% เสร็จสิ้น โครงการเสรจ็สิ้นไตรมาส 4 อมรรัตน ์
ฐิตาภา 
พงษ์ทิพย์ 
กาญจนา 
พรทิพย์ 

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ 



 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา ผลส าเร็จเปรียบ ระดับผลส าเร็จ ผลการด าเนินงาน  ร้อยละของผล สถานะการ 
เหตุผลที่โครงการ 

ไม่สามารถด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ฝ่าย 
  ของโครงการ ของโครงการ ด าเนินงาน กับเป้าหมาย  (แบบย่อ) การด าเนินงาน ด าเนินงาน ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ) โครงการ ที่รับผิดชอบ 

3. จัดท าข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel ตามที่ผู้ใช้ต้องการ
7. จัดท าข้อมูลงานหลักสูตร ผ่านWeb Service เพื่อ
ให้บริการข้อมลูตามความต้องการของผู้ใช้ 

10 โครงการจดัการความรู ้
ด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
(KM MIS)  
ระยะที่ 1 (SUPREME 2004) 

จ านวนเอกสารทีเ่ป็น
องค์ความรู้ของระบบ 
SUPREME 2004 

1 ฉบับ  - ไม่ประเมิน ไม่มีการด าเนินการโครงการจดัการความรูเ้นื่องจากติด
ภาระกิจโครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการ
ประสิทธิภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

- ยกเลิกโครงการ เนื่องจากติดภาระกิจโครงการพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการประสิทธิภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา 
กรุงเทพมหานคร 

พรทิพย์ 
วันทนา 
อมรรัตน ์
พงษ์ทิพย์ 
มณฑล ี
ฐิตาภา 
ผศ.วัชรชัย 
วิลาวัลย ์

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ 

11 โครงการ D-Office++ : Digital Office 
Model Project 

1. จ านวนแนวปฏิบัต ิ
ที่ด ี
2. จ านวนครั้งท่ีจัด
อบรม 

1. อย่างน้อย 2 
แนวปฏิบัต ิ
2. อย่างน้อย 2 ครั้ง 

เม.ย.60 – 
ก.ย. 60 

- แนวปฎิบัติด้าน
ไอซีทีที่ดีจ านวน  
2 แนวปฏิบัติ 
- จัดอบรม 
จ านวน 2 ครั้ง 

ตามเป้าหมาย มีการด าเนินการ ดังน้ี  
1. จัดท าแนวปฏิบัติที่ดี ในการใช้ระบบสารสนเทศของ
หน่วยงาน ให้แก่หัวหน้างาน และกลุ่มเจ้าหน้าท่ีผู้ใช้
ระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย  
 1.1 แนะน าภาพรวมระบบสารสนเทศส าหรับหน่วยงาน
ให้แก่หัวหน้างาน 
 1.2 กลุ่มเจ้าหน้าท่ีผู้ใช้ระบบสารสนเทศภายใน
มหาวิทยาลยั  ได้จดัท าแนวปฏิบัตทิี่ดี SWU IT Tools 
ดังนี ้
   - โครงการบริการวิชาการ 
   - โครงการพัฒนาบุคคลากร 
2. จัดอบรมระบบสารสนเทศให้แก่ บุคลากรของ
หน่วยงาน ดังนี้  
   2.1 ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document 
Portal)  เมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม 2560 

100% เสร็จสิ้น โครงการเสรจ็สิ้นไตรมาส 4 วันทนา 
มณฑล ี
อมรรัตน ์
ฐิตาภา 
พงษ์ทิพย์ 
วิลาวัลย ์

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ 



 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา ผลส าเร็จเปรียบ ระดับผลส าเร็จ ผลการด าเนินงาน  ร้อยละของผล สถานะการ 
เหตุผลที่โครงการ 

ไม่สามารถด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ฝ่าย 
  ของโครงการ ของโครงการ ด าเนินงาน กับเป้าหมาย  (แบบย่อ) การด าเนินงาน ด าเนินงาน ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ) โครงการ ที่รับผิดชอบ 

   2.2 ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (งานค าสั่ง) 
เมื่อวันท่ี เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 
   2.3 HURIS งานลา ประวัติส่วนตัว เมื่อวันที่ 18 
สิงหาคม 2560 
3. สรุปผลการประเมินโครงการพฒันาทักษะและความรู้
ด้านการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ เมษายน -สิงหาคม 
2560  
โดย มีหัวข้อการประเมินการอบรม ดังน้ี 
3.1 แนะน าสารสนเทศส าหรับหนว่ยงานและแลกเปลีย่น
ประสบการณ์ฯ 
3.2 ระบบบริหารงานโครงการ (e-Project) 
3.3 ระบบรับสมัครเข้าอบรมออนไลน์ (e-Train) 
3.4 ระบบบริหารการจดัการขนส่งและความปลอดภัย 
3.5 ระบบแบบสอบถามออนไลน์ (e-Survey) 
3.6 ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document 
Portal) 
3.7 ระบบสารสนเทศทรัพยากรบคุคล 
3.8 HURIS งานลา ประวัตสิ่วนตัว 

12 โครงการจดัตั้งเครือข่ายผู้ประสานงาน
ด้านการพัฒนาและการให้บริการระบบ
สารสนเทศของหน่วยงาน ระยะที่ 1 

1 จ านวนหน่วยงานท่ี
น าระบบไปใช้งาน 
2.จ านวนงานท่ีจัด
อบรม /สัมมนา 

1.ไม่น้อยกว่า 3 
หน่วยงาน 
2.ไม่น้อยกว่า 3 
งาน 

ม.ค. 60 – 
ก.ย. 60 

1. หน่วยงานท่ีน า
ระบบไปใช้ 3 
หน่วยงาน 
2. จัดอบรม
จ านวน 3 ครั้ง 

ตามเป้าหมาย
  

มีการด าเนินการดังนี้  
    1. สรุปผลการประเมินโครงการพัฒนาทักษะและ
ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  เพื่อน าไป
ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเพิ่มเติม  
เมษายน -สิงหาคม 2560  
  2.ระบบงานรับนิสติใหม่  
    ด าเนินการปรับเว็บไซต์รับสมัครนิสิตใหม่ ให้รองรับ
กับรูปแบบการรับ TCAS61 

100% เสร็จสิ้น โครงการเสรจ็สิ้นไตรมาส 4 วันทนา 
มณฑล ี
อมรรัตน ์
ฐิตาภา 
พงษ์ทิพย์ 
วิลาวัลย ์

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ 



 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา ผลส าเร็จเปรียบ ระดับผลส าเร็จ ผลการด าเนินงาน  ร้อยละของผล สถานะการ 
เหตุผลที่โครงการ 

ไม่สามารถด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ฝ่าย 
  ของโครงการ ของโครงการ ด าเนินงาน กับเป้าหมาย  (แบบย่อ) การด าเนินงาน ด าเนินงาน ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ) โครงการ ที่รับผิดชอบ 

  3. ออกแบบฐานข้อมูลและจัดเตรียมฐานข้อมลูที่
เกี่ยวข้อง ส าหรับระบบให้ผูส้มัครรับรหสัผ่าน Clearing 
house ผ่านทางเว็บไซต์รับนสิิตใหม่  
 

13 โครงการจดัตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษาการใช้
ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลยั 
(Clinic MIS) 

1. เครื่องมือส าหรับ
จัดเก็บความรู ้
2. แนวปฏิบัติที่ดีในการ
ใช้ระบบสารสนเทศ  
 

1. 1 ระบบ 
2. แนวปฏิบัติที่ดี
อย่างน้อย 5 
แนวทาง 

เม.ย.60 – 
ก.ย.60 

- ไม่ประเมิน ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คือ 
1. วางแผน รวบรวมประเด็นปญัหาและศึกษาวิธีการ
น าเสนอแนวปฏิบตัิและการให้ค าปรึกษาการใช้งาน
ระบบสารสนเทศ 
2. ออกแบบการจัดท าเอกสาร และรูปแบบการน าเสนอ
แนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศ 
โดยแบ่งระดับการเข้าถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา 2 
ระดับ ดังน้ี 
 - ระดับการใช้งานท่ัวไป    
- ระดับการใช้งานระบบสารสนเทศเฉพาะด้าน 

5% ล่าช้า ขยายเวลา
ต่อเนื่องในปี
ถัดไป 

เนื่องจากติดภาระกิจโครงการอื่น
สง่ผลใหด้ าเนินการได้ล่าช้ากว่าแผน 

อมรรัตน ์
วันทนา 
มณฑล ี
ฐิตาภา 
วิลาวัลย ์
พรทิพย์ 

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ 

14 โครงการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ ระยะที่ 2 

จ านวนมอดูลที่พัฒนา
ส าเรจ็ 

อย่างน้อย 3 มอดูล เม.ย.60 – 
ก.ย.60 

- ไม่ประเมิน ปรับปรุงแก้ไขระบบบริหารจดัการการปฏิบัติงาน
ล่วงเวลา ดังนี ้
- ก าหนดแผนปฏิบตัิงานประจ าป ี
- ก าหนดผู้ตรวจเวร 
- เปลี่ยนวันปฏิบตัิงาน 
- ยืนยันการปฏิบตัิงาน 
- ตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
- รายงานโครงการปฏิบัติงานล่วงเวลา 
- เตรียมตารางปฏิบัติงาน 
- บันทึกกิจกรรมการปฏิบัติงานล่วงเวลา 

70 % ล่าช้า ขยายเวลา
ต่อเนื่องในปี
ถัดไป 

เนื่องจากมีการปรบัเปลีย่นความ
ต้องการของระบบ และติดภารกิจ
โครงการอื่น ส่งผลให้ด าเนินการได้
ล่าช้ากว่าแผน 

พงษ์ทิพย์ 
ฐิตาภา 

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ 



 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา ผลส าเร็จเปรียบ ระดับผลส าเร็จ ผลการด าเนินงาน  ร้อยละของผล สถานะการ 
เหตุผลที่โครงการ 

ไม่สามารถด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ฝ่าย 
  ของโครงการ ของโครงการ ด าเนินงาน กับเป้าหมาย  (แบบย่อ) การด าเนินงาน ด าเนินงาน ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ) โครงการ ที่รับผิดชอบ 

15 กิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ เวอร์ชั่นภาษาต่างประเทศ 

จ านวนเว็บไซต์
มหาวิทยาลยั  
เวอร์ช่ัน ภาษาต่าง 
ประเทศ 

1 เว็บไซต ์ ต.ค. 59- 
ก.ย. 60 

- ไม่ประเมิน ศึกษาข้อมูลเว็บไซตภ์าษาต่างประเทศของมหาวิทยาลัย
ปัจจุบัน ศึกษาเทคนิคการพัฒนา และออกแบบเว็บไซต์
แบบใหม่ 

50% ล่าช้าและขยาย
เวลาต่อเนื่องปี
ถัดไป 

เนื่องจากทีมผู้รับผิดชอบตดิภาระงาน
อื่นๆ ส่งผลกระทบใหไ้ม่สามารถ
ด าเนินการโครงการดังกล่าวได้ตาม
แผนที่วางไว้ ทางทีผู้รับผดิชอบ จะ
ด าเนินโครงการดังกล่าวต่อไปในปี
ถัดไป 

ปวริศร 
สุวิมล 

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ
เพื่อการศึกษา 

16 กิจกรรมส่งเสริมการใช้งานระบบบริหาร
การจัดการเว็บไซต ์

จ านวนหน่วยงาน 
น าร่อง 

3 หน่วยงาน เม. ย. 60-
ก.ย. 60 

2 หน่วยงาน ต่ ากว่าเป้าหมาย ติดตั้งระบบบริหารจดัการเว็บไซตด์้วย DirectAdmin 
เรียบร้อย โดยปจัจุบันมีเว็บไซต์ที่อยู่บน DirectAdmin 
ดังนี ้
- เว็บไซต์ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร ์
http://materials.science.swu.ac.th/ 
- ระบบ digital signage ส านักคอมพิวเตอร ์
http://ds.cc.swu.ac.th/ 
- ระบบ Moodle ส านักคอมพิวเตอร ์
https://moodle.swu.ac.th 

100% เสร็จสิ้น โครงการเสรจ็สิ้นในรายไตรมาส 4 ปวริศร 
ชัยวัฒน์ 

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ
เพื่อการศึกษา 

17 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน 
SWU Mobile 

จ านวน Module     
ที่เพ่ิมขึ้น 

1 Module ต.ค. 59 – 
ก.ย. 60 

1 Module ตามเป้าหมาย ส านักคอมพิวเตอร์มีการพัฒนา SUPREME Module 
ดังนี ้
1) ตารางเรียนนสิิตและอาจารย ์
2) ผลการเรียน 
3) กิจกรรมนิสติปรญิญาตร ี

100% เสร็จสิ้น โครงการเสรจ็สิ้นในรายไตรมาส 3 ภัทรชัย 
สุวิมล 

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ
เพื่อการศึกษา 



 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา ผลส าเร็จเปรียบ ระดับผลส าเร็จ ผลการด าเนินงาน  ร้อยละของผล สถานะการ 
เหตุผลที่โครงการ 

ไม่สามารถด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ฝ่าย 
  ของโครงการ ของโครงการ ด าเนินงาน กับเป้าหมาย  (แบบย่อ) การด าเนินงาน ด าเนินงาน ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ) โครงการ ที่รับผิดชอบ 

18 พัฒนาระบบติดตามแผนยุทธศาสตร์ 
(SWU-SAP) ส าหรับหน่วยงาน 

จ านวน Module ที่
เพิ่มขึ้น 

1 Module ม.ค.60 – 
ก.ย. 60 

1 Module ตามเป้าหมาย - พัฒนาส่วนบันทึกข้อมูลโครงการหน่วยงานสอดคล้อง
แผนยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย 
- ปรับปรุงแบบฟอร์มการรายงานผลโครงการใหร้องรับ
การบันทึกข้อมูลโครงการจากหน่วยงาน 
- หน้าจอสรุปสถิติงบประมาณและจ านวนโครงการ
หน่วยงานสอดคล้องแผนยุทธสาสตร์มหาวิทยาลัย 

100% สร็จสิ้น โครงการเสรจ็สิ้นในรายไตรมาส 3 ภัทรชัย 
สุวิมล 

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ
เพื่อการศึกษา 

19 พัฒนาเว็บไซค์งานพระราชทานปริญญา
บัตรโฉมใหม ่

จ านวนเว็บไซค์
พระราชทานปรญิญา
บัตร 

1 เว็บไซต ์ ต.ค. 59 – 
ก.ย. 60 

1 เว็บไซต ์ ตามเป้าหมาย ส านักคอมพิวเตอร์ได้พัฒนาเว็บไซต์พิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรโฉมใหม่ โดยใช้ Word Press เวอร์ชัน 
4.7.2 และได้ด าเนินปรับปรุงข้อมลูในเว็บไซต์ให้มีความ
ทันสมัยมากยื่งข้ึน 

100% เสร็จสิ้น โครงการเสรจ็สิ้นในรายไตรมาส 4 ชัยวัฒน์ ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ
เพื่อการศึกษา 

20 พัฒนาระบบตดิตามเรื่องร้องเรยีน/ 
คดีความ 

ระบบตดิตามร้องเรียน/
คดีความ 

1 ระบบ ม.ค.60 – 
ก.ย.60 

1 ระบบ ตามเป้าหมาย พัฒนาระบบตดิตามงานเรื่องร้องเรียน / คดีความ
เรียบร้อยตามความต้องการผู้ใช้งาน 
http://calts.dld.oop.swu.ac.th/ 

100% เสร็จสิ้น โครงการเสรจ็สิ้นในรายไตรมาส 3 สุวิมล 
ชัยวัฒน์ 

ฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ
เพื่อการศึกษา 

21 โครงการจดัหาครุภณัฑ์ห้องเรยีน 
 Smart Classroom 

จ านวนห้องเรียน 
Smart Classroom 

3 ห้องเรียน ต.ค. 59 - 
มี.ค. 60 

ห้องเรียน 
 Smart 
Classroom 
 ที่สมบูรณ์ 
จ านวน 3 
ห้องเรียน 

ตามเป้าหมาย ส านักคอมพิวเตอร์ได้จัดหาห้องเรยีน  Smart 
Classroom เพื่อรองรับเทคโนลโลยี และกิจกรรมการ
เรียนการสอนในช้ันเรียน จ านวน 3 ห้องเรียน ได้แก่  
1  ห้องเรียน Active Learning  ณ  ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 301 ส านักคอมพิวเตอร์ องครักษ์ 
2   ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom)  
ณ ห้องบรรยายบัวศรี (66 ท่ีนั่ง) (01-34-1104)  ส านัก
คอมพิวเตอร์ ประสานมิตร 
3  ห้องเรียน Active Learning ณ ห้องปฏิบัติการ
ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 3  (21 ท่ีนั่ง) (01-34-1103) 
ส านักคอมพิวเตอร์ ประสานมติร 
   

100% เสร็จสิ้น โครงการเสรจ็สิ้นในรายไตรมาส 2 สุวิมล 
ชัยวัฒน์ 
ปวริศร 
ภัทรชัย 

ฝ่าย
ปฏิบัติการ
และบริการ 
(องครักษ์) 



 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา ผลส าเร็จเปรียบ ระดับผลส าเร็จ ผลการด าเนินงาน  ร้อยละของผล สถานะการ 
เหตุผลที่โครงการ 

ไม่สามารถด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ฝ่าย 
  ของโครงการ ของโครงการ ด าเนินงาน กับเป้าหมาย  (แบบย่อ) การด าเนินงาน ด าเนินงาน ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ) โครงการ ที่รับผิดชอบ 

22 โครงการพัฒนาทักษะและความรูด้้านการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

จ านวนการจัดกิจกรรม อย่างน้อย 1 ครั้ง เม.ย.60 - 
ส.ค.60 

มีการจัดกจิกรรม
จ านวน 1 ครั้ง 

 ตามเป้าหมาย ส านักคอมพิวเตอร์ได้ด าเนินการจดัโครงการพัฒนา
ทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ระหว่างเดือนเมษายน 2560 ถึง  
เดือนสิงหาคม 2560 โดยมีการจดัฝึกอบรมทีส่ านัก
คอมพิวเตอร์ ประสานมิตร และสามารถดรูายละเอียด
รายงานผลโครงการได้ที ่
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/
1195900201700112.pdf 
 

100% เสร็จสิ้น โครงการเสรจ็สิ้นในรายไตรมาส 4 จันทนา 
จิตติมา 

ฝ่ายส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

23 โครงการพัฒนาศักยภาพ 
ด้านไอซีทีแก่ชุมชน ระยะที ่2 

บรรลตุาม KPI ของ
แผนบริการวิชาการแก่
ชุมชน 

อย่างน้อย 3 ข้อ ต.ค.59 - 
มิ.ย. 60 

บรรลตุาม KPI 
ของแผนบริการ
วิชาการแก่ชุมชน 

ตามเป้าหมาย ส านักคอมพิวเตอร์ ไดด้ าเนินการจดัโครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน ระยะที่ 2 
 ในเดือนพฤศจิกายน 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2560  มี
ผลการด าเนินการดังนี้    
- ผู้เข้าร่วมอบรม ได้แก่ นักเรียน ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ผู้น าและบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครนายก จ านวน 60  คน  
- งบประมาณที่ใช้คือ 69,831.99 บาท  
และสามารถดูรายละเอียดรายงานผล 
การด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่
ชุมชน ได้ที ่
http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/
1195900201700061.pdf 

100% เสร็จสิ้น โครงการเสรจ็สิ้นในรายไตรมาส 3 จิตติมา ฝ่ายส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

24 โครงการหารายไดโ้ดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

จ านวนการจัดกิจกรรม
การหารายได ้

อย่างน้อย 1 
กิจกรรม 

ต.ค. 59 – 
ก.ย. 60 

- ไม่ประเมิน มีการจัดประชุมคณะกรรมการหารายได้ของส านัก
คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดท าร่างหลักเกณฑ์การคิด
ค่าธรรมเนียม การใช้บริหารห้องตา่งๆ ในส านัก
คอมพิวเตอร ์

- ล่าช้าและขยาย
เวลาต่อเนื่องในปี
ถัดไป 

เนื่องจากขาดผู้เชี่ยวชาญในการจดั
กิจกรรมการหารายได ้

ดร.อรรณพ 
และ
กรรมการฯ 

ฝ่ายส านักงาน
ผู้อ านวยการ 



 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา ผลส าเร็จเปรียบ ระดับผลส าเร็จ ผลการด าเนินงาน  ร้อยละของผล สถานะการ 
เหตุผลที่โครงการ 

ไม่สามารถด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ฝ่าย 
  ของโครงการ ของโครงการ ด าเนินงาน กับเป้าหมาย  (แบบย่อ) การด าเนินงาน ด าเนินงาน ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ) โครงการ ที่รับผิดชอบ 

25 โครงการจดัท าแผนยุทธศาสตร ์
ส านักคอมพิวเตอร์ ปี 2560 – 2564 

เอกสารแผน
ยุทธศาสตร์  
ส านักคอมพิวเตอร์ ปี 
2560 - 2564 

 1 ฉบับ ต.ค. 58  – 
ก.ย. 60 

- ไม่ประเมิน 1. ทบทวนและพิจารณาเนื้อหาของแผนยุทธศาสตร์ฯ 
น าเสนอต่อที่ประชุมประจ าหน่วยงานพิจารณา 
2. อยู่ระหว่างการตรวจสอบและแก้ไขจากมติที่ประชุม 

80% ล่าช้าและขยาย
เวลาต่อเนื่องในปี
ถัดไป 

เนื่องจากทีมผู้รับผิดชอบตดิภาระงาน
อื่นๆ ส่งผลกระทบใหไ้ม่สามารถ
ด าเนินการโครงการดังกล่าวได้ตาม
แผนที่วางไว้  

คณะกรรมการ
จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์
ของส านัก
คอมพิวเตอร ์

 

26 โครงการการปรับโครงสร้างของ 
ส านักคอมพิวเตอร ์

โครงสร้างของ 
ส านักคอมพิวเตอร์
ฉบับใหม่ที่ผ่านการ
อนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลยั 

1 ฉบับ 
 

ต.ค.59-
มี.ค.60 

1 ฉบับ ตามเป้าหมาย ส านักคอมพิวเตอร์มีโครงสร้างใหม่ตามประกาศของ
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับท่ี 10/2559 เรื่อง 
การแบ่งหน่วยงานภายในของส านกัคอมพิวเตอร์ โดยมี
ผลตั้งแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 

100% เสร็จสิ้น เสร็จสิ้นในรายไตรมาส 1 คณะ      
กรรมการ 
บริหารและ
ติดตามงาน 
ส านัก
คอมพิวเตอร ์

ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

27 โครงการจดัท าคู่มือการปฏิบัติงาน จ านวนคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 

1 ฉบับ ก.พ.60- 
ต.ค.60 
 

- ไม่ประเมิน มีการรวบรวมและจัดท าคู่มือการปฎิบัติงานให้สอดรับ
กับภาระงานของแตล่ะงานในปัจจบุัน 

70% ล่าช้าและขยาย
เวลาต่อเนื่องในปี
ถัดไป 

เนื่องจากทีมผู้รับผิดชอบ 
ติดภารกิจอื่น 

พัชรินทร์ ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

28 โครงการจดัท าแผนพัฒนาบุคลากรของ
ส านักคอมพิวเตอร์ ระยะ 4 ปี 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564) 

1. เอกสารแผนพัฒนา
บุคลากรของ 
ส านักคอมพิวเตอร์ 
ระยะ 4 ปี 
2. ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาความรู้
และทักษะวิชาชีพท่ี
สอดคล้อง 

1. จ านวน 1 ฉบับ 
2. ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ต.ค.59 - 
ก.ย. 60 

- ไม่ประเมิน ศึกษาแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรใหส้อดรับ
กับภารงาน และทักษะวิชาชีพ 

30% ล่าช้าและขยาย
เวลาต่อเนื่องในปี
ถัดไป 

เนื่องจากทีมผู้รับผิดชอบ 
ติดภารกิจอื่น 

พัชรินทร์ 
ดนัย 
นฤดี 

ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 



 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา ผลส าเร็จเปรียบ ระดับผลส าเร็จ ผลการด าเนินงาน  ร้อยละของผล สถานะการ 
เหตุผลที่โครงการ 

ไม่สามารถด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ฝ่าย 
  ของโครงการ ของโครงการ ด าเนินงาน กับเป้าหมาย  (แบบย่อ) การด าเนินงาน ด าเนินงาน ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ) โครงการ ที่รับผิดชอบ 

29 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้าน
ภาษาสู่อาเซียน 

1. ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการ 
2. ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้ารับการ
อบรม 

1. ไม่น้อยกว่า 
 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 75 ของ
ความพึงพอใจของผู้
เข้ารับการอบรม 

พ.ค. 60 - 
ก.ย. 60 

1. ร้อยละของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการเท่ากับ 
78..26 
2. ร้อยละของ
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้ารับการอบรม
ในกระบวนการ
ให้บริการเท่ากับ  
92.26 

ตามเป้าหมาย ส านักคอมพิวเตอร์ ไดจ้ัดอบรมสมัมนา หัวข้อ "การ
สร้างแรงบันดาลใจกับภาษาอังกฤษ" ในวันที่  3 
สิงหาคม 2560 ณ ส านักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม 
ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ช้ัน 14  มีผู้เข้าร่วม
ทั้งหมด 36 คน งบประมาณที่ใช้ 
เป็นวงเงิน 18.152.07- บาท 

100% เสร็จสิ้น โครงการเสรจ็สิ้นไตรมาส 4 พัชรินทร์ 
ดนัย 
นฤดี 
จิตติมา 

ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

30 โครงการวิจัยส านักคอมพิวเตอร ์ จ านวนโครงการ  วิจัย
ที่ผ่านการขออนุมัติ
ด าเนินงาน 

อย่างน้อย 1 
โครงการวิจัย 

ต.ค.59- 
ก.ย.60 
 

1 โครงการวิจัย ตามเป้าหมาย 1. คณะกรรม การบริหางานวิจัย ส านักคอมพิวเตอร์ ได้
ประกาศการรับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัย งบประมาณ
เงินรายได้ส านักคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ท้ังนี้ยังไม่มีผู้เข้ารับสมัคร  
2. มีโครงการวิจัย 1 โครงการที่แลว้เสร็จทั้งนี้ไม่ได้ขอรับ
ทุนการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

100% เสร็จสิ้น 
 

โครงการเสรจ็สิ้นไตรมาส 4 คณะกรรม  
การบริหาร
งานวิจัย 
ส านัก
คอมพิวเตอร ์

ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

31 โครงการประกันคณุภาพการศึกษา ส านัก
คอมพิวเตอร ์

ผลการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาของ
ส านักคอมพิวเตอร ์

คะแนนการ
ประเมิน ≥ 200 
คะแนน 

ต.ค.59- 
ก.ย.60 
 

คะแนนการ
ประเมิน ≥ 200 
คะแนน 

ไม่ประเมิน 1. ผู้บริหารและบคุลากรส านักคอมพิวเตอร์ด าเนินการ
จัดท าโครงการ ประชุมเชิงปฎิบัตกิาร เรื่อง การเตรียม
ความพร้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 ณ 
เมื่อวันท่ี 24 – 26 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเทวญั
ดารา บีชวิลล่า กุยบุรี อ าเภอเมือง จังหวัด
ประจวบครีีขันธ์ โดยมผีู้บริหารและบุคลากรของส านัก
คอมพิวเตอร์  เข้าร่วมทั้งหมด 39 คน 
2. ผู้บริหารและบคุลาการเข้ารับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา เมื่อวันท่ี 12-14 กันยายน 2560  

100% เสร็จสิ้น 
 

โครงการเสรจ็สิ้นไตรมาส 4 ดร.อรรณพ 
ประกิจ 

ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 



 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา ผลส าเร็จเปรียบ ระดับผลส าเร็จ ผลการด าเนินงาน  ร้อยละของผล สถานะการ 
เหตุผลที่โครงการ 

ไม่สามารถด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ฝ่าย 
  ของโครงการ ของโครงการ ด าเนินงาน กับเป้าหมาย  (แบบย่อ) การด าเนินงาน ด าเนินงาน ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ) โครงการ ที่รับผิดชอบ 

32 โครงการบริหารความเสี่ยง 1. มีแผน การบรหิาร
ความเสีย่ง 
2. รายงานผลการ
ด าเนินงานต่อคณะ 
กรรมการประจ าส านัก
คอมพิวเตอร ์

1. ม ี1 แผนการ
บริหารความเสี่ยง 
2. รายงานผล 2 
ครั้ง ต่อปี 

ต.ค.59- 
ก.ย.60 
 

1. มีแผนบริหาร
ความเสีย่ง 1 แผน 
2. มีการรายงาน
ผลต่อคณะ
กรมการประจ า
ส านัก
คอมพิวเตอร์  
2 ครั้ง 

ตามเป้าหมาย - มีแผนบริหารความเสี่ยง 
 - มีการรายผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการ 
ประจ าส านักคอมพิวเตอร ์

100% เสร็จสิ้น โครงการเสรจ็สิ้นไตรมาส 4 ดร.อนรรณพ 
มหัทธวัฒน์ 
กรัณฑร์ัตน ์
จิตติมา 

ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

33 โครงการสืบสานและท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของ 
ส านักคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

1. จ านวนการจัด
กิจกรรม 
2. จ านวนครั้งของการ
ประชาสมัพันธ์ผ่านเว็บ
เพจเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1. อย่างน้อย 3 
กิจกรรม 
2.ประชา สัมพันธ์
ผ่านเว็บเพจ 2 ครั้ง
ต่อป ี

ต.ค.59- 
ก.ย.60 
 

1. มีการจัด
กิจกรรม 3 
กิจกรรม 
2.มีการประชา 
สัมพันธ์ผ่าน
เว็บไซต์  
2 ครั้ง 

ตามเป้าหมาย คณะกรรม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
ส านักคอมพิวเตอร์ ได้จัดกิจกรรม จ านวน 3 
กิจกรรม ดังนี้ 
1. กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาส านักคอมพิวเตอร์
ครบรอบ 23 ปี เม่ือวันที่ 29 ธันวาคม 2559 
2. กิจกรรม วันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 
2560 
3. กิจกรรมวันวิสาขบูชาและวนัเข้าพรรษา เมื่อวันที่ 
7 กรกรฎาคม 2560 

100% เสร็จสิ้น โครงการเสรจ็สิ้นไตรมาส 4 คณะกรรม 
การท านุบ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรมของ
ส านัก
คอมพิวเตอร ์
 

ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

34 โครงการพัฒนาและ 
เสรมิศักยภาพการประชาสัมพันธข์อง
ส านักคอมพิวเตอร ์

ผู้มีส่วนไดเ้สียไดร้ับรู้
ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง
และเพียงพอ 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80  
ต่อเป้าหมาย 

ต.ค.59- 
ก.ย.60 
 

- ไม่ประเมิน มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของส านัก
คอมพิวเตอร์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผ่าน 
Social work จ านวน 82 บทความ และ
ประชาสัมพนัธ์ผา่นช่องทาง จ านวน 4 ช่องทาง 
 

100% เสร็จสิ้น เนื่องจาก ผู้รับผิดชอบไมไ่ด้จดัท าแบบ
ส ารวจผู้มสี่วนไดเ้สยีในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร  

วณิชยา ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

35 โครงการปรับปรุงระบบแสงสว่าง เพื่อการ
ประหยดัพลังงาน ณ มหาวิทยาลยั      
ศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร และ
องครักษ ์

จ านวนปริมาณการใช้
ไฟฟ้าลดลงอย่างน้อย 
10% 

1. ลดการใช้พลังงาน 
อย่างน้อย 10% 
2. เปลี่ยนหลอด
ไฟฟ้าในอาคาร

ต.ค.59- 
ก.ย.60 
 

- ไม่ประเมิน - - ยกเลิก เนื่องจากกรมพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์ ดั้ดท าโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้หลังงานในหนว่น
งานภาครัฐ และขอความร่วมมือให้

ธนรรณพ 
อ านาจ 
สุกิจ 
วรเศรษฐ ์

ฝ่าย
ปฏิบัติการ
และบริการ 



 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา ผลส าเร็จเปรียบ ระดับผลส าเร็จ ผลการด าเนินงาน  ร้อยละของผล สถานะการ 
เหตุผลที่โครงการ 

ไม่สามารถด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ฝ่าย 
  ของโครงการ ของโครงการ ด าเนินงาน กับเป้าหมาย  (แบบย่อ) การด าเนินงาน ด าเนินงาน ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ) โครงการ ที่รับผิดชอบ 

ส านักคอมพิวเตอร์
จากชนิดฟลูออเรส
เซนต์เป็นหลอด
ประหยดัพลังงาน
ชนิด LED จ านวน 
371 หลอด 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรว ิ
โรฒ ประสานมติร และองครักษ ์ส่ง
ข้อมมูลรายละเอียดเพื่อสมัครเข้าร่วม
โครงการดังกล่าว 

 


