1

แผนปฏิบัติการของสานักคอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คาชี้แจ้ง ประเภทของโครงการ คือ :
1. โครงการ/กิจกรรม ใหม่ คือ โครงการที่เกิดขึ้นใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2. โครงการ/กิจกรรม ต่อเนื่อง คือ โครงการที่มีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
3. โครงการ/กิจกรรม ประจา คือ โครงการที่เป็นงานประจา
4. โครงการ/กิจกรรม ขยายระยะเวลา คือ โครงการที่ดาเนินการไม่แล้วเสร็จในปีที่ผ่านมา โดยขอขยายเวลาต่อเนื่องมาในปีปัจจุบัน

ตารางที่ 1 แสดงผลสรุปจานวนโครงการ/กิจกรรมจาแนกตามยุทธศาสตร์ของสานักคอมพิวเตอร์
ยุทธศาสตร์

จานวน
โครงการ/
กิจกรรม

ประเภทโครงการ/กิจกรรม
ฝ่ายที่รับผิดชอบ

ใหม่

ต่อเนื่อง

ประจา

ขยายระยะเวลา

6

-

2

1

5

6

-

1

4

1

-

-

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย

9

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อการบริหารจัดการ

12

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการค้นคว้าวิจัย
และการเรียนการสอน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อพัฒนานิสิตและบุคลากร
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาระบบการบริหารสานักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ

5

- ฝ่ายระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์
- ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ
- ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์องครักษ์
- ฝ่ายระบบสารสนเทศ
- ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา
- ฝ่ายสานักงานผู้อานวยการ

4

- ฝ่ายสานักงานผู้อานวยการ

2

-

2

-

7

- ฝ่ายสานักงานผู้อานวยการ

17

1

6

8

10

2

รวม

37

งานนโยบายและแผน สานักคอมพิวเตอร์
* ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561

2

แผนปฏิบัติการของสานักคอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ

ตัวชี้วัดของโครงการ

1) เพื่อปรับปรุงระบบเครือข่าย
ในการรองรับการใช้งานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
2) เพื่อออกแบบเครือข่ายให้
รองรับการใช้งานที่ขยายตัว
เพิ่มขึ้น
2 โครงการติดตั้งห้องคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับการขยายตัวของ
กลางของมหาวิทยาลัย (Data ระบบคอมพิวเตอร์และ
Center) ณ อาคารนวัตกรรม
เครือข่ายที่เพิ่มขึ้น
ศ.ดร. สาโรช บัวศรี

ความสาเร็จของ
โครงการ

3 โครงการบารุงรักษาตูส้ าขาและ
อุปกรณ์เครือข่ายประจาอาคาร
มศว ประสานมิตร

1) เพื่อตรวจสภาพและ
บารุงรักษาอุปกรณ์
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
ตู้สาขาเครือข่ายสาหรับการ
ให้บริการเครือข่ายบัวศรีให้
มีสภาพพร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ
2) เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับ
อุปกรณ์เครือข่าย
คอมพิวเตอร์และตูส้ าขา
เครือข่ายตามหน่วยงาน

เป้าหมาย
1 ระบบ

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา

งบประมาณ
(บาท)

แหล่งเงิน

ประกิจ
เฉลิมพล
ธนกฤต
พงษ์ทิพย์

ฝ่ายระบบ
ต.ค. 61คอมพิวเตอร์ ก.ย.62
และเครือข่าย

1,820,400.- เงินรายได้

จานวนห้อง Data
1 ห้องทีต่ ิดตั้ง
Center ที่ติดตั้งสมบูรณ์ สมบูรณ์

มหัทธวัฒน์
ประกิจ

ฝ่ายระบบ
ต.ค. 61คอมพิวเตอร์ ก.ย.62
และเครือข่าย

17,750,000.- - เงินยืม
มหาวิทยาลัย
- เงินรายได้

จานวนตู้สาขาและ
อุปกรณ์เครือข่าย
ภายในอาคารได้รับการ
ตรวจเช็ค

สันติ
ถาวร
อุดร
สมภพ
เอนกวิทย์

ฝ่ายปฎิบตั ิ
การและ
บริการ

5 ตู้สาขา

ต.ค. 61ก.ย.62

-

-

ความเชื่อมโยง
ประเภทของ
แผนแม่บท แผนปฏิบัติการ
โครงการ/
ICT มศว มหาวิทยาลัย
กิจกรรม
60-63
60-63
ใหม่

ขยาย
ระยะเวลา

ประจา

งานนโยบายและแผน สานักคอมพิวเตอร์
* ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561

3
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

4 โครงการบารุงรักษาตูส้ าขาและ
อุปกรณ์เครือข่ายประจาอาคาร
มศว องครักษ์

วัตถุประสงค์
ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
ให้มีประสิทธิภาพและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
ข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น
3) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการ
ดาเนินงานให้เป็นไป
มาตรฐานการเชื่อมต่อ
สายสัญญาณและอุปกรณ์
เครือข่ายในตูส้ าขาเครือข่าย
ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกันตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย
บนพื้นฐานของแนว
ปฏิบัติการความมั่นคง
ปลอดภัย
1) เพื่อตรวจสภาพและ
บารุงรักษาอุปกรณ์
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
ตู้สาขาเครือข่ายสาหรับการ
ให้บริการเครือข่ายบัวศรีให้
มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่
เสมอ
2) เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับ
อุปกรณ์เครือข่าย

ตัวชี้วัดของโครงการ

จานวนตู้สาขาและ
อุปกรณ์เครือข่าย
ภายในอาคารได้รับการ
ตรวจเช็ค

เป้าหมาย

6 ตู้สาขา

ผู้รับผิดชอบ

ธนรรณพ
วรเศรษฐ์
อานาจ
สุกิจ

ฝ่ายที่
รับผิดชอบ

ฝ่ายบริการ
คอมพิวเตอร์
องค์รักษ์

ระยะเวลา

ต.ค. 61ก.ย.62

งบประมาณ
(บาท)

แหล่งเงิน

35,000.- - เงินรายได้

ความเชื่อมโยง
ประเภทของ
แผนแม่บท แผนปฏิบัติการ
โครงการ/
ICT มศว มหาวิทยาลัย
กิจกรรม
60-63
60-63

ประจา

งานนโยบายและแผน สานักคอมพิวเตอร์
* ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561

4
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

5 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(Sever)

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดของโครงการ

คอมพิวเตอร์และตูส้ าขา
เครือข่ายตามหน่วยงาน
ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
ให้มีประสิทธิภาพและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
ข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น
3) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการ
ดาเนินงานให้เป็นไป
มาตรฐานการเชื่อมต่อ
สายสัญญาณและอุปกรณ์
เครือข่ายในตูส้ าขาเครือข่าย
ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกันตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย
บนพื้นฐานของแนว
ปฏิบัติการความมั่นคง
ปลอดภัยของสารสนเทศ
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ความสาเร็จของ
ให้บริการและรองรับการ
โครงการ
ขยายตัวของการใช้งานบริการ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

เป้าหมาย

1 ระบบ

ผู้รับผิดชอบ

มหัทธวัฒน์
จักรพันธ์
จุฬาลักษณ์

ฝ่ายที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา

ฝ่ายระบบ
ต.ค. 61คอมพิวเตอร์ ก.ย.62
และเครือข่าย

งบประมาณ
(บาท)

3,860,000.-

แหล่งเงิน

ความเชื่อมโยง
ประเภทของ
แผนแม่บท แผนปฏิบัติการ
โครงการ/
ICT มศว มหาวิทยาลัย
กิจกรรม
60-63
60-63

เงินรายได้

ใหม่

งานนโยบายและแผน สานักคอมพิวเตอร์
* ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561

5
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดของโครงการ

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา

งบประมาณ
(บาท)

6

โครงการขยายเครือข่ายไปยัง
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย แม่แจ่ม
จ.เชียงใหม่

เพื่อเชื่อมต่อสัญญาณเครือข่าย ระบบเครือข่ายที่ตดิ ตั้ง
บัวศรีไปยังวิทยาลัยโพธิ
สาเร็จ
วิชชาลัย อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

1 ระบบ

ประกิจ
พงษ์ทิพย์

ฝ่ายระบบ
ต.ค. 61คอมพิวเตอร์ ก.ย.62
และเครือข่าย

7

โครงการจัดทาแผนรับมือภัย
พิบัติสาหรับการเรียนการสอน
และความมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศ

เพื่อจัดทาแผนรับมือภัยพิบตั ิ 1) แผนรับมือภัยพิบัติ
สาหรับการเรียนการสอน และ
สาหรับการเรียน
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบ การสอน
สารสนเทศ
2) แผนความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ
เพื่อให้สามารถเพิ่ม
จานวนอาคารที่ตดิ ตั้ง
ประสิทธิภาพเครือข่ายแกน
อุปกรณ์กระจาย
หลักภายในประสานมิตร
สัญญาณใหม่

1. 1 ฉบับ

ประกิจ
พงษ์ทิพย์

ฝ่ายระบบ
ก.ย. 61 คอมพิวเตอร์ ต.ค. 62
และเครือข่าย

20 อาคาร

มหัทธวัฒน์
และทีมงาน

ฝ่ายระบบ
ต.ค. 61 คอมพิวเตอร์ ก.ย. 60
และเครือข่าย

10,000,000.- เงินอุดหนุน
รัฐบาล

ใหม่

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้
รองรับระบบสารสนเทศต่างๆ
ภายในมหาวิทยาลัย

> 95% ของระบบ
เดิมที่อยู่บนระบบ
Blade Server

มหัทธวัฒน์
และทีมงาน

ฝ่ายระบบ
ก.ย. 61 คอมพิวเตอร์ ต.ค. 62
และเครือข่าย

5,789,500.- เงินอุดหนุน
รัฐบาล

ใหม่

8

โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน

9

โครงการส่งเสริมการเข้าถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศแก่ชุมชน

จานวนระบบ
สารสนเทศที่สามารถ
รองรับบนระบบใหม่ที่
เป็นระบบ
HyperConverged

420,000.-

แหล่งเงิน

-

เงินรายได้

ความเชื่อมโยง
ประเภทของ
แผนแม่บท แผนปฏิบัติการ
โครงการ/
ICT มศว มหาวิทยาลัย
กิจกรรม
60-63
60-63
ใหม่

-

ใหม่

2. 1 ฉบับ

งานนโยบายและแผน สานักคอมพิวเตอร์
* ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561

6
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อการบริหารจัดการ
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดของ
โครงการ

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายที่
รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา

1

โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการประสิทธิภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

เพื่อพัฒนาระบบบริหาร
จานวนระบบที่ตดิ ตั้ง
จัดการประสิทธิภาพการศึกษา สาเร็จและใช้งานทดแทน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
ระบบงานเดิมได้
โรฒ แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ทดแทนระบบงานเดิม

1 ระบบ

พรทิพย์
วันทนา
อมรรัตน์
พงษ์ทิพย์
สราลี
ทวีศักดิ์

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ

เมื่อบริษัท
ส่งมอบ
งานเสร็จ
สิ้น

2

โครงการ
“จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(HURIS) เพื่อก้าวสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562-2563”

1) เพื่อพัฒนาโปรแกรมของ
โครงการฉบับสมบูรณ์
ระบบสารสนเทศทรัพยากร TOR ฉบับสมบูรณ์
บุคคลให้สามารถรองรับ
การดาเนินงานของการเป็น
มหาวิทยาลัยในกากับ
ของรัฐ
2) เพื่อ Cleansing &
Migrate ข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน

1 ฉบับ
1 ฉบับ

วิลาวัลย์
มณฑลี
ฐิตาภา
สุพิชญา

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ

ต.ค. 61ธ.ค. 61

งบประมาณ
(บาท)
13,000,000

-

แหล่งเงิน

ประเภทของ
โครงการ/
กิจกรรม

-

ขยาย
ระยะเวลา

-

ใหม่

ความเชื่อมโยง
แผนแม่บท แผนปฏิบัติการ
ICT มศว มหาวิทยาลัย
60-63
60-63

งานนโยบายและแผน สานักคอมพิวเตอร์
* ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561

7
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อการบริหารจัดการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

3

โครงการความร่วมมือการแลก
เปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
มหาวิทยาลัย กับหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย

4

โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการ
ให้บริการข้อมูล Web Service

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดของ
โครงการ

3) เพื่อให้ระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคล (HURIS)
สามารถทางานบนเว็บ
เบราว์เซอร์ และอุปกรณ์ที่
มีการใช้งานในปัจจุบัน
(Web Responsive)
และมีส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน
ระบบ (User Interface)
ที่ทันสมัย
4) เพื่อกาหนดการพัฒนาเว็บ
ศูนย์กลาง (Portal)
เพื่อให้บริการข้อมูล
จานวนด้านของข้อมูลที่
สารสนเทศ
ให้บริการ
- ด้านการเรียนการสอน
- ด้านทรัพยากรบุคคล
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
จานวนระบบที่พัฒนา
ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ สาเร็จ
ข้อมูลที่ทันสมัยและมีความ
ปลอดภัย

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา

งบประมาณ
(บาท)

แหล่งเงิน

ประเภทของ
โครงการ/
กิจกรรม

2 ด้าน

พรทิพย์
และทีมงาน

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ

ต.ค. 61ก.ย. 62

-

-

ใหม่

1 ระบบ

อมรรัตน์
ฐิตาภา
บูรฮาน

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ

ม.ค. 62ก.ย. 62

-

-

ใหม

ความเชื่อมโยง
แผนแม่บท แผนปฏิบัติการ
ICT มศว มหาวิทยาลัย
60-63
60-63

งานนโยบายและแผน สานักคอมพิวเตอร์
* ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561

8
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อการบริหารจัดการ
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดของ
โครงการ

เป้าหมาย

ฝ่ายที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ
(บาท)

แหล่งเงิน

เม.ย. 62ก.ย. 62

-

-

ใหม่

ฝ่ายเทคโนโลยี ต.ค. 61สารสนเทศ
ก.ย. 62
เพื่อการศึกษา

-

-

ต่อเนื่อง

ที่

โครงการ/กิจกรรม

5

โครงการการนาโครงสร้าง
การพัฒนา (SEALS Framework)
มาพัฒนาระบบสารสนเทศ

1) เพื่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศใหม่ด้วย
เครื่องมือ (SEALS
Framework)
2) เพื่อเปลี่ยนการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเดิม
โดยใช้เครื่องมือ
(SEALS Framework)
มาพัฒนาทดแทน

1.จานวนระบบ
1 ระบบ
สารสนเทศใหม่ที่พัฒนา
สาเร็จ
2.จานวนระบบ
1 ระบบ
สารสนเทศเดิมที่พัฒนา
ใหม่โดยใช้ เครื่องมือ
(SEALS Framework)
สาเร็จ

อมรรัตน์
และทีม

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ

6

โครงการพัฒนาระบบริหาร
โครงการบริการวิชาการแก่
ชุมชน

เพื่อพัฒนาระบบติดตามงาน
โครงการบริการวิชาการแก่
สังคม ให้ครอบคุลมความ
ต้องการของส่วนกิจการเพื่อ
สังคม

จานวนระบบที่พัฒนา
สาเร็จ

ภัทรชัย
สุวิมล

1 ระบบ

ผู้รับผิดชอบ

ประเภทของ
โครงการ/
กิจกรรม

ระยะเวลา

ความเชื่อมโยง
แผนแม่บท แผนปฏิบัติการ
ICT มศว มหาวิทยาลัย
60-63
60-63

ยุทธศาสตร์
ที่ 3

SAP6

งานนโยบายและแผน สานักคอมพิวเตอร์
* ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561

9
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อการบริหารจัดการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดของ
โครงการ

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา

งบประมาณ
(บาท)

แหล่งเงิน

ประเภทของ
โครงการ/
กิจกรรม

7

โครงการพัฒนาเว็บไซต์
1) เพื่อสร้างเว็บไซต์
จานวนเว็บไซต์
มหาวิทยาลัย สีเขียวอย่างยั่งยืน
มหาวิทยาลัยสีเขียวอย่าง
มหาวิทยาลัย
ยั่งยืน
สีเขียวอย่างยั่งยืน
2) เพื่อประชาสัมพันธ์ และ
สื่อสารข้อมูลให้เป็นทีร่ ู้จัก
อย่างกว้างขวาง และเกิด
ความตระหนักในประเด็น
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
3) เพื่อเป็นแหล่ง ข้อมูลความรู้
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

1 เว็บไซต์

ปวริศร
สุวิมล

ฝ่ายเทคโนโลยี ต..ค. 61สารสนเทศ
ก.ย. 62
เพื่อการศึกษา

-

-

ต่อเนื่อง

8

โครงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ เพื่อพัฒนาเว็บไซต์
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยให้ทันสมัยและ
ทันเทคโนโลยี

จานวนเว็บไซต์
มหาวิทยาลัย

1 เว็บไซต์

ปวริศร
สุวิมล

ฝ่ายเทคโนโลยี ม.ค. 62สารสนเทศ
ก.ย. 62
เพื่อการศึกษา

-

-

ต่อเนื่อง

9

โครงการบารุงรักษา SUPREME เพื่อบารุงรักษาระบบ
2004
ให้พร้อมใช้งาน

ระบบที่พร้อมใช้งาน

1 ระบบ

พรทิพย์
วันทนา
อมรรัตน์
ทวีศักดิ์

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ

-

-

ต่อเนื่อง

ต.ค. 61ก.ย. 62

ความเชื่อมโยง
แผนแม่บท แผนปฏิบัติการ
ICT มศว มหาวิทยาลัย
60-63
60-63
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่
ที่ 3
5

ยุทธศาสตร์
ที่ 3

SSAP7-05
SSAP7-07

งานนโยบายและแผน สานักคอมพิวเตอร์
* ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561

10
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อการบริหารจัดการ
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดของ
โครงการ

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายที่
รับผิดชอบ

ประเภทของ
โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

แหล่งเงิน

ต.ค. 61ก.ย. 62

-

-

ต่อเนื่อง

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ

ต.ค. 61ก.ย. 62

-

-

ต่อเนื่อง

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ

ต.ค. 61ก.ย. 62

11,360,000

ที่

โครงการ/กิจกรรม

10

โครงการบารุงรักษาระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล HURIS

1) บารุงรักษาระบบให้พร้อม ความพร้อมใช้งานของ
ใช้งาน
ระบบ
2) ปรับปรุง แก้ไข ระบบให้
พร้อมใช้งาน
3) เพื่อดูแลและปรับปรุงข้อมูล
ในระบบให้ถูกต้อง และ
ครบถ้วน
4) ให้คาปรึกษา ประสานงาน
การใช้งานระบบ

1 ระบบ

มณฑลี
ฐิตาภา
สุพิชญา
วิลาวัลย์

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ

11

โครงการบารุงรักษาระบบ
สารสนเทศมหาวิทยาลัย

เพื่อบารุงรักษาระบบให้พร้อม ความพร้อมใช้งานของ
ใช้งานได้อย่างมีรปะสิทธิภาพ ระบบ

1 ระบบ

พรทิพย์และ
ทีม

12

โครงการจัดหาเครื่องมือในการ
พัฒนาระบบ Business
Intelligent เพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจ

1) เพื่อพัฒนาระบบคลังข้อมูล 1) ซอฟต์แวร์สาหรับ
และจัดทารายงานเพื่อการ
พัฒนาระบบ
ตัดสินใจ (Business
คลังข้อมูล (Data
Intelligence) สาหรับ
Warehouse)
ผู้บริหาร

1) ซอฟต์แวร์สาหรับ วิลาวัลย์
พัฒนาระบบ
วันทนา
คลังข้อมูล (Data มณฑลี
Warehouse)
จานวน 1
ซอฟต์แวร์

ระยะเวลา

ความเชื่อมโยง
แผนแม่บท แผนปฏิบัติการ
ICT มศว มหาวิทยาลัย
60-63
60-63
SAP-15

งบพัฒนา
ใหม่
มหาวิทยาลัย

งานนโยบายและแผน สานักคอมพิวเตอร์
* ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561

11
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อการบริหารจัดการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดของ
โครงการ

2) เพื่อจัดหาซอฟต์แวร์สาหรับ 2) ระบบคลังข้อมูลและ
พัฒนาระบบคลังข้อมูล
จัดทารายงานเพื่อ
(Data Warehouse)
การตัดสินใจ
3) เพื่อจัดหาซอฟต์แวร์สาหรับ
จัดทารายงานเพื่อการ
3) จานวนรายงาน
ตัดสินใจ (Business
Intelligence) ที่สามารถ
นามาวิเคราะห์ประมวลผล
สนับสนุนการวางแผนการ
ตัดสินใจการบริหาร
สามารถจัดทารายงานตาม
ความต้องการผู้บริหาร
สามารถสร้างรายงานข้อมูล
แบบทันทีทันใดจากกลุ่ม
ข้อมูลและนาเสนอรายงาน
ในรูปแบบภาพรวม
(Dashboard)การแสดง
รายงานในแบบตารางข้อมูล
และกราฟ (Chart)ได้

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา

งบประมาณ
(บาท)

แหล่งเงิน

ประเภทของ
โครงการ/
กิจกรรม

ความเชื่อมโยง
แผนแม่บท แผนปฏิบัติการ
ICT มศว มหาวิทยาลัย
60-63
60-63

2) ระบบคลังข้อมูล
และจัดทา
รายงานเพื่อการ
ตัดสินใจ 1ระบบ
3) จานวนรายงาน
ไม่น้อยกว่า 27
รายงาน

งานนโยบายและแผน สานักคอมพิวเตอร์
* ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561

12
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการค้นคว้าวิจัยและการเรียนการสอน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดของ
โครงการ

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา

งบประมาณ
(บาท)

แหล่งเงิน

ประเภทของ
โครงการ/
กิจกรรม

ความเชื่อมโยง
แผนแม่บท แผนปฏิบัติการ
ICT มศว มหาวิทยาลัย
60 - 2563
60-63
ยุทธศาสตร์ SSAP1-04
ที่ 3

1 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
บริหารการเรียนการสอนออนไลน์ ระบบบริหารการเรียนการ
(LMS)
สอนออนไลน์ ศึกษาและการ
ทางานขอโมดูลต่างๆ

จานวนมอดูลทีต่ ิดตั้ง
ใช้งาน

อย่างน้อย 1 มอดูล

ชัยวัฒน์
สุวิมล

ฝ่าย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เพื่อการศึกษา

ต.ค. 61 ก.ย. 62

-

-

ต่อเนื่อง

2 โครงการส่งเสริมและผลักดัน
การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอน

เพื่อเป็นส่งเสริมและผลักดัน
การใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร
เพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอน

จานวนกิจกรรมที่จัด

อย่างน้อย 1
กิจกรรม

สุวิมล
ชัยวัฒน์
ปวริศร
ภัทรชัย

ฝ่ายเทคโนโลยี ต.ค. 61 ก.ย. 62
สารสนเทศ
เพื่อการศึกษา

-

-

ใหม่

ยุทธศาสตร์
ที่ 6

SSAP1-04

3 โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ
บริหารจัดการ GAFF Account

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการ GAFE
Account และพัฒนาให้
รองรับความต้องการเพิ่มเติม

จานวนระบบทีส่ าเร็จ

1 ระบบ

ภัทรชัย

ฝ่ายเทคโนโลยี เม.ย 62 ก.ย. 62
สารสนเทศ
เพื่อการศึกษา

-

-

ใหม่

ยุทธศาสตร์
ที่ 3

ยุทธศาสตร์
ที่ 5

4 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
บริหารการเรียนการสอนออนไลน์ ระบบบริหารการเรียนการ
(LMS)
สอนออนไลน์ ศึกษาและการ
ทางานขอโมดูลต่างๆ

จานวนมอดูลทีต่ ิดตั้ง
ใช้งาน

อย่างน้อย 1 มอดูล

ชัยวัฒน์
สุวิมล

ฝ่าย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เพื่อการศึกษา

ต.ค. 61 ก.ย. 62

-

-

ต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์
ที่ 3

SSAP1-04

งานนโยบายและแผน สานักคอมพิวเตอร์
* ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการค้นคว้าวิจัยและการเรียนการสอน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดของ
โครงการ

5 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบตั ิการ
คอมพิวเตอร์ /ห้องบรรยาย/
ห้องประชุม

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการ จานวนห้องที่ปรับปรุง
สาเร็จ
ให้บริการ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ /ห้องบรรยาย/
ห้องประชุม

6 โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์
สาหรับการเรียนการสอน (SPSS)

เพื่อจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์
สาหรับการเรียนการสอน
(SPSS)

เป้าหมาย
3 ห้อง

จานวนซอฟต์แวร์
ซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์
ลิขสิทธ์สาหรับการเรียน สาหรับการเรียน
การสอน (SPSS)
การสอน (SPSS)
1 ชุด

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา

งบประมาณ
(บาท)

แหล่งเงิน

ประเภทของ
โครงการ/
กิจกรรม

สันติ
ถาวร
อุดร
สมภพ
เอนกวิทย์

ฝ่ายปฏิบตั ิการ ต.ค. 61 ก.ย. 62
และบริการ

3,300,000.- เงินรายได้

ใหม่

สันติ
ถาวร
อุดร
สมภพ
เอนกวิทย์

ฝ่ายปฏิบตั ิการ ต.ค. 61 –
ธ.ค. 61
และบริการ

1,872,000.- เงินอุดหนุน
รัฐบาล

ใหม่

ความเชื่อมโยง
แผนแม่บท แผนปฏิบัติการ
ICT มศว มหาวิทยาลัย
60 - 2563
60-63

งานนโยบายและแผน สานักคอมพิวเตอร์
* ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนานิสิตและบุคลากร
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการพัฒนาสมถรรนะด้าน
ไอซีทีเพื่อเสริมสร้างองคความรู้
และร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
(จังหวัดนครนายก – อาเภอ
แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้าน
ไอซีทีเพื่อการเสริมสร้างองค์
ความรู้ให้เแก่เยาวชนและ
สมาชิกของชุมชน/ท้องถิ่น
จังหวัดนครนายกและ
อาเภอแม่แจ่ม จังหวัด
เชียงใหม่
2) เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและ
สมาชิกของชุมชน/ท้องถิ่น
จังหวัดนครนายกและ
อาเภอแม่แจ่ม จังหวัด
เชียงใหม่ สามารถนาความรู้
และทักษะด้านไอซีที มาใช้
ในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ชุมชน
2 โครงการทบทวนกรอบสมรรถนะ 1) เพื่อทบทวนและจัดทา
ด้าน ICT ของบุคลกรและนิสติ
กรอบสมรรถนะด้าน ICT
ของบุคลากรและนิสติ
2) เพื่อสร้างมาตรฐาน
สมรรถนะด้าน ICT ของ
บุคลากรและนิสิต

ตัวชี้วัดของ
โครงการ

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา

1) จานวนกิจกรรม
1) 2 กิจกรรม
งานบริการ
2) จานวนผู้เข้ารับบริการ 2) ไม่ต่ากว่า
การศึกษา
ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย
3) ร้อยละความพึงพอใจ 3) ไม่ต่ากว่า
ของผู้รับบริการ
ร้อยละ 95
4) ผู้รับบริการนาความรูไ้ ป 4) ไม่ต่ากว่า
ใช้ประโยชน์
ร้อยละ 85

สานักงาน
ผู้อานวยการ

ต.ค. 61 ก.ย. 62

กรอบสมรรถนะด้าน ICT 2 ฉบับ
ของบุคลากรและนิสติ

สานักงาน
ผู้อานวยการ

ต.ค. 61 ก.ย. 62

งานบริการ
การศึกษา

งบประมาณ
(บาท)

แหล่งเงิน

ประเภทของ
โครงการ/
กิจกรรม

180,000.- เงินอุดหนุน ประจา
รัฐบาล

-

-

ใหม่

ความเชื่อมโยง
แผนแม่บท แผนปฏิบัติการ
ICT มศว มหาวิทยาลัย
2560 - 2563 2560-2563
SSAP 3

ยุทธศาสตร์
ที่ 6

SSAP 5-31

งานนโยบายและแผน สานักคอมพิวเตอร์
* ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนานิสิตและบุคลากร
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดของ
โครงการ

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา

1) เพื่อให้บุคลากรและนิสิต
1) จานวนผู้เข้าอบรมเข้า 1) ไม่น้อยกว่า
3 โครงการพัฒนาสมรรถนะ
ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัยได้รับ
ร่วมโครงการตาม
ร้อยละ 75
เพื่อการสื่อสาร
ความรู้ทักษะในการใช้
กลุม่ เป้าหมายเป็นไป
เครื่องมือพื้นฐานด้าน ICT
ตามแผน
ของมหาวิทยาลัย
2) จานวนรายวิชาที่
2) ไม่น้อยกว่า
2) เพื่อให้นิสิต คณาจารย์ และ
สามารถเปิดการอบรม
ร้อยละ 75
บุคลากรเป็นผูร้ ู้เทคโนโลยี
ในโครงการเป็นไป
สารสนเทศและรูส้ ารสนเทศ ตามแผน
จากการใช้ ICT อย่างมีวิจาร 3) ร้อยละความพึงพอใจ 3) ไม่น้อยกว่า
ญาณ รูเ้ ท่าทัน และอย่าง
ต่อการเข้าอบรมของ
ร้อยละ 80
สร้างสรรค์
ผู้เข้าร่วมโครงการ

งานบริการ
การศึกษา

สานักงาน
ผู้อานวยการ

ม.ค. 62 ก.ย. 62

4 โครงการศึกษาการจัดตั้งศูนย์
ทดสอบทักษะการใช้งาน ICT

งานบริการ
การศึกษา

สานักงาน
ผู้อานวยการ

ม.ค. 62 ก.ย. 62

เพื่อทดสอบวัดระดับและ
ประเมินผลการวัดความรู้และ
ทักษะการใช้งาน ICT ของ
บุคลากร นิสิต และบุคคล
ทั่วไป

จานวนผู้เข้าร่วมทดสอบ
เป็นไปตามแผน

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75

งบประมาณ
(บาท)

แหล่งเงิน

110,000.- เงินรายได้

-

-

ประเภทของ
โครงการ/
กิจกรรม
ประจา

ใหม่

ความเชื่อมโยง
แผนแม่บท แผนปฏิบัติการ
ICT มศว มหาวิทยาลัย
2560 - 2563 2560-2563
ยุทธศาสตร์ SSAP7-06
ที่ 6

ยุทธศาสตร์
ที่ 6

SSAP 5

งานนโยบายและแผน สานักคอมพิวเตอร์
* ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารสานักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการหารายได้โดยใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
2 โครงการจัดทบทวนแผนพัฒนา
บุคลากรของสานักคอมพิวเตอร์
ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.
2562–2565)

3 โครงการพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ สาหรับบุคลากร
สานักคอมพิวเตอร์
ประจาปี 2562

วัตถุประสงค์
1) เพื่อหารายได้ และการให้
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
และหน่วยงานภายนอก
2) เพื่อลดการพึ่งพางบประมาณ
จากส่วนกลาง
เพื่อทบทวนและจัดทาแผนการ
พัฒนาบุคลากรสานัก
คอมพิวเตอร์ ระยะ 4 ปี
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2565)

ตัวชี้วัดของ
โครงการ
จานวนการจัดกิจกรรม
การหารายได้

เป้าหมาย
อย่างน้อย 1
กิจกรรม

เอกสารแผนพัฒนาบุคลากร 1 ฉบับ
ของสานักคอมพิวเตอร์
ระยะ 4 ปี

1) เพื่อให้การดาเนินงาน
1) ร้อยละของผูเ้ ข้าร่วม 1) ไม่น้อยกว่า
สอดคล้องตามภารกิจของ
โครงการ
ร้อยละ 80
มหาวิทยาลัย
ของผู้เข้าร่วม
2) เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและ
โครงการ
บุคลากรสานักคอมพิวเตอร์มี 2) ร้อยละความพึงพอใจ 2) ไม่น้อยกว่า
ความรู้และความเข้าใจ
ของผู้เข้ารับการอบรม ร้อยละ 80
ภาษาอังกฤษ มากยิ่งขึ้น
ที่มีต่อกระบวนการ
การจัดอบรม

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา

งบประมาณ
(บาท)

แหล่งเงิน

ประเภทของ
โครงการ/
กิจกรรม

คณะกรรมการ สานักงาน
หารายได้
ผูอ้ านวยการ

ต.ค. 61 ก.ย. 62

-

-

ประจา

พัชรินทร์
นฤดี
จึรีรัตน์

สานักงาน
ผู้อานวยการ

ต.ค. 61 ก.ย. 62

-

-

ต่อเนื่อง

พัชรินทร์
ดนัย
นฤดี
จิตติมา

สานักงาน
ผู้อานวยการ

เม.ย. 61 ก.ย. 62

20,000.- เงินรายได้ ประจา

ความเชื่อมโยง
แผนแม่บท แผนปฏิบัติการ
ICT มศว มหาวิทยาลัย
2560 - 2563 2560-2563

งานนโยบายและแผน สานักคอมพิวเตอร์
* ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารสานักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

4 โครงการวิจัยสานักคอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดของ
โครงการ

1) เพื่อส่งเสริมและจัดกิจกรรม จานวนโครงการวิจยั ที่
ให้บุคลากรของสานัก
ผ่านการขออนุมตั ิ
คอมพิวเตอร์สามารถ
ทาวิจัยได้
2) เพื่อดาเนินการงานวิจัยตาม
ภารกิจด้านไอทีที่สานัก
คอมพิวเตอร์รบั ผิดชอบ
3) เพื่อวิเคราะห์และพัฒนา
ด้านไอทีที่สานักคอมพิวเตอร์
รับผิดชอบ

เป้าหมาย
1 โครงการ
วิจัย

5 โครงการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ 1) เพื่อจัดทารายงานการ
1) มีรายงานประเมิน
1. 1 ฉบับ
คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ประเมินตนเอง (SAR) ตาม
ตนเอง (SAR) ตาม
ดาเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)
เกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาที่
เกณฑ์คุณภาพ
ของสาคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยกาหนด
การศึกษา
2) เพื่อส่งเสริมความรู้และความ 2) ร้อยละของบุคลากรมี 2. ร้อยละ 80
เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์คณ
ุ ภาพ
ความรู้และเข้าใจ
การศึกษาให้แก่บุคลากร
เกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพ
สานักคอมพิวเตอร์
การศึกษา

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา

งบประมาณ
(บาท)

แหล่งเงิน

ประเภทของ
โครงการ/
กิจกรรม

ดนัย
ประกิจ

สานักงาน
ผู้อานวยการ

ต.ค. 61 ก.ย. 62

269,600.- เงินรายได้ ประจา

สมบุญ และ
คณะทางานฯ

สานักงาน
ผู้อานวยการ

ส.ค. 61 ก.ค. 62
(รอบปี
การศึกษา)

80,000.- เงินรายได้ ประจา

ความเชื่อมโยง
แผนแม่บท แผนปฏิบัติการ
ICT มศว มหาวิทยาลัย
2560 - 2563 2560-2563
-

-

SAP 17

งานนโยบายและแผน สานักคอมพิวเตอร์
* ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารสานักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดของ
โครงการ

เป้าหมาย

6 โครงการสืบสานและทานุบารุง
1) เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา 1) จานวนการจัด
1) อย่างน้อย 3
ศิลปะและวัฒนธรรมของสานัก
ส่งเสริมและเผยแพร่
กิจกรรมที่แล้วเสร็จ
กิจกรรม
คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ เอกลักษณ์ศลิ ปะ และ
ตามแผน
พ.ศ. 2562
วัฒนธรรมอันดีงาม
2) จานวนครั้งของการ 2) ประชาสัมพันธ์
ผ่านเว็บไซต์และสื่ออื่นๆ
ประชาสัมพันธ์ผ่าน
ผ่านเว็บเพจ
2) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ดา้ น
เว็บเพจเผยแพร่องค์
2 ครั้งต่อปี
ศิลปะและวัฒนธรรมสู่ชุมชน
ความรูด้ ้านศิลปะและ
3) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของ
วัฒนธรรม
หน่วยงาน มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม
4) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้
แสดงความเคารพต่อศาสนา
ผู้อาวุโสและผู้บังคับบัญชา
5) เพื่อดารงและสืบสาน
ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม
ของคนไทย

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายที่
รับผิดชอบ

คณะกรรม
สานักงาน
การทานุบารุง ผู้อานวยการ
ศิลปะและ
วัฒนธรรม

ระยะเวลา
ต.ค. 61 ก.ย. 62

งบประมาณ
(บาท)

แหล่งเงิน

ประเภทของ
โครงการ/
กิจกรรม

ความเชื่อมโยง
แผนแม่บท แผนปฏิบัติการ
ICT มศว มหาวิทยาลัย
2560 - 2563 2560-2563

20,000.- เงินรายได้ ประจา

งานนโยบายและแผน สานักคอมพิวเตอร์
* ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารสานักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

7 โครงการพัฒนาและ
เสริมศักยภาพการประชาสัมพันธ์
ของสานักคอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดของ
โครงการ

เพื่อเผยแพร่ความเคลื่อนไหว ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้
ข่าวสารของสานักคอมพิวเตอร์ ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง
ให้หน่วยงานภายในและ
และเพียงพอ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
รับทราบข้อมูลผ่าน Social
media และสื่อสิ่งพิมพ์ตา่ งๆ

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ต่อเป้าหมาย

วณิชยา

ฝ่ายที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา

ฝ่ายสานักงาน ต.ค. 61 ผู้อานวยการ ก.ย. 62

งบประมาณ
(บาท)

แหล่งเงิน

-

-

ประเภทของ
โครงการ/
กิจกรรม

ความเชื่อมโยง
แผนแม่บท แผนปฏิบัติการ
ICT มศว มหาวิทยาลัย
2560 - 2563 2560-2563

ประจา

งานนโยบายและแผน สานักคอมพิวเตอร์
* ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561

