
สรุปผลด ำเนินงำนตำมแผนปฎิบัติกำรส ำนักคอมพิวเตอร์  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ไตรมำส 3 (เมษำยน – มิถุนำยน 2563) 

ตำมแผนยุทธศำสตร์ส ำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 - 2565  

ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดท ำแผนปฎิบัติกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
ตำมแผนยุทธศำสตร์ส ำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 – 2565 มีจ ำนวน 47 โครงกำร/กิจกรรม และมีโครงกำร
เพ่ิมเติมระหว่ำงปีงบประมำณในไตรมำส 2 จ ำนวน 2 โครงกำร รวมทั้งสิ้น 49 โครงกำร/กิจกรรม ในกำรนี้
ส ำนักคอมพิวเตอร์จึงขอรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฎิบัติกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 ไตรมำส 3 ดังนี้ 

ที่  รายการ  
จ ำนวน 

โครงกำร/ 
กิจกรรม 

ร้อยละ    

1.  โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  49 100.00   

1.1 โครงการตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ 47  95.92    

1.2 โครงการเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ  
(ไตรมำส 2) 

2 4.08    

2.  ผลกำรด ำเนินงำน      
ควำมส ำเร็จของ

โครงกำร 
ร้อยละ คะแนน 

2.1 เสร็จสิ้น  14 36.84 
68.42 

(26 โครงกำร) 3.42 2.2 ด ำเนินกำรแล้วตามแผน  12 31.58 

2.3 เร็วกว่าแผน  0 0.00 

2.4 ล่าช้า  5 13.15 

31.92 
(12 โครงกำร) 1.58 

2.5 ล่ำช้ำและขยำยเวลำให้เสร็จในปีนี้ 0 0.00 

2.6 ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องให้เสร็จภำยในปีถัดไป 1 2.63 

2.7 ชะลอไปในปีถัดไป 3 7.89 

2.8 ยกเลิก  3 7.89 

2.9 * รอเริ่มโครงการ  1 - - - 

2.10 * โครงกำรที่ได้รับผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำด
ของเชื้อโรค COVID-19  เจ้ำหน้ำที่ดูแลโครงกำร
ลำออก และโครงกำรที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมำณ 

10 - - - 

 ชะลอไปในปีถัดไป  (3 โครงกำร) - - - - 

 ยกเลิก  (7  โครงกำร) - - - - 

  รวม  49 100.00 100.00 5.00 



หมำยเหตุ: รอเริ่มโครงกำร  จ ำนวน 1  โครงกำร ได้แก่ โครงกำรพัฒนำปรับปรุงระบบค้นหำรำยชื่อบุคคล/
ส่วนงำน เริ่มโครงกำรในเดือนกรกฎำคม 2563 (ไตรมำส 4)  และโครงกำรที่ได้รับผลกระทบจำกกำรแพร่
ระบำดของเชื้อโรค COVID-19  เจ้ำหน้ำที่ดูแลโครงกำรลำออก รวมถึงโครงกำรที่ ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ (เงินอุดหนุนจำกรัฐบำล ประจ ำปีงบประมำณ 2563) จ ำนวน 10 โครงกำร ได้แก่ 

ชะลอไปในปีถัดไป 3 โครงกำร 

โครงกำรที่ 42  โครงกำรรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงำน 
โครงกำรที่ 43  โครงกำรจัดท ำแผนกำรประชำสัมพันธ์และกำรสื่อสำรองค์กร  

พ.ศ. 2563-2565 
โครงกำรที่ 44  โครงกำรปรับปรุงเว็บไซต์ส ำนักคอมพิวเตอร์ 

ยกเลิก 7 โครงกำร 

โครงกำรที่ 25  โครงกำรจัดหำซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ ส ำหรับกำรเรียนกำรสอน (Abobe) 
โครงกำรที่ 28  โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยผู้ประสำนงำนด้ำนไอซีทีระดับปฎิบัติกำรภำยใน

มหำวิทยำลัย 
โครงกำรที่ 30  โครงกำรไอซีทีเลิร์นนิ่งสเปซ ส ำหรับนิสิตและบุคลำกร มศว 
โครงกำรที่ 33  โครงกำรเสวนำรู้เท่ำทันเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือกำรพัฒนำศักยภำพด้ำน ICT 

ส ำหรับ นิสิต และบุคลำกร มศว 
โครงกำรที่ 36  โครงกำรพัฒนำทักษะและควำมรู้ด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและ 

กำรสื่อสำรส ำหรับนิสิต และบุคลำกร 
โครงกำรที่ 38  โครงกำรบริกำรวิชำกำรพัฒนำทักษะและควำมรู้ด้ำนกำรใช้เทคโนโลยี

สำรสนเทศและกำรสื่อสำร ส ำหรับบุคคลทั่วไป 
โครงกำรที่ 48  โครงกำรพัฒนำทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ ส ำหรับบุคลำกรส ำนักคอมพิวเตอร์ 

ทั้งนี้จึงไม่น ำมำประเมินค่ำควำมส ำเร็จ ท ำให้จ ำนวนโครงกำรที่น ำมำประเมินค่ำควำมส ำเร็จมีจ ำนวนทั้งสิ้น 38 
โครงกำร 



ตำรำงแสดงรำยละเอียดตำมสถำนะผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร 

1.  โครงกำรที่ด ำเนินกำรเสรจ็สิ้น จ ำนวน 14 โครงกำร 

โครงการ/กิจกรรม   
(เสร็จสิ้น) 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

โครงการ/กิจกรรมที ่  
2 โครงกำรปรับเพ่ิมประสิทธิภำพเครือข่ำยไร้สำยภำยในอำคำร ประกิจ 

สุธิสำ 

3 โครงกำรปรับปรุงประสิทธิภำพระบบส ำรองข้อมูล มหัทธวัฒน์ 
จักรพันธ์ 
ธนกฤต 
เฉลิมพล 

4 โครงกำรปรับปรุงประสิทธิภำพระบบ Hyper Converged มหัทธวัฒน์ 
จักรพันธ์ 
จุฬำลักษณ์ 

6 โครงกำรบริหำรจัดกำรบัญชีผู้ใช้งำน (บัวศรีไอดี, GAFE, O365) ประกิจ  
พรทิพย์  
สุวิมล  
และทีมงำน 

8 โครงกำรติดตั้งระบบ Microsoft Office 365 ประกิจ 
พรทิพย์ 
สุวิมล 
และทีมงำน 

18 โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบงำนประเมินองค์ประกอบ 1 ตำมเกณฑ์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร 

อมรรัตน์ 
ฐิตำภำ 
มณฑลี 
พรทิพย์ 

19 โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs) ภัทรชัย 
สุวิมล 

20 โครงกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลภำพถ่ำย ภัทรชัย 
ปวริศร 
สุวิมล 

22 โครงกำรพัฒนำปรับปรุงเว็บไซต์มหำวิทยำลัยเพื่อรองรับกำรตรวจกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
(ITA) 

ปวริศร 
สุวิมล 



โครงการ/กิจกรรม   
(เสร็จสิ้น) 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

32 โครงกำรให้บริกำรตรวจเช็ค และให้ค ำปรึกษำเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครือข่ำยแก่นสิิตเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำย มศว 

สันติ 
ธนรรณพ 
และทีมงำน 

34 โครงกำรพัฒนำสมรรถนะด้ำนไอซีทีเพ่ือเสริมสร้ำงองคควำมรู้และร่วม
พัฒนำเศรษฐกิจชุมชน (จังหวัดนครนำยก – อ ำเภอแม่แจ่ม จังหวัด
เชียงใหม่) ระยะที่ 2 

งำนบริกำร
กำรศึกษำ 

47 โครงกำรจัดท ำคู่มือปฏิบัติงำนส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน  
และทีมงำน 

49 โครงกำรสืบสำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของส ำนักคอมพิวเตอร์ คณะกรรมกำร 
ท ำนุบ ำรุงศิลปะ 
วัฒนธรรม 

46 โครงกำรสนับสนุนงำนวิจัยและสร้ำงสรรค์นวัตกรรมส ำนักคอมพิวเตอร์ คณะกรรมกำรส่งเส
รมงำนวิยจัยและ
สร้ำงสรรค์ 
งำนนบริกำร
กำรศึกษำ 

2. โครงกำรที่ด ำเนินกำรแล้วตำมแผน  จ ำนวน 12 โครงกำร 

3.  โครงการที่ด ำเนินกำรเร็วกว่ำแผนงานของโครงการ ไม่มี 

4. โครงกำรที่ล่ำช้ำ จ ำนวน 6 โครงกำร  

โครงกำร/กิจกรรม 
(ล่ำช้ำ) 

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

เหตุผลที่เหตุผลที่ไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนได้ตำมแผนด ำเนนิกำร

โครงกำร 
โครงกำร/กิจกรรมที่     
9 โครงกำรจัดท ำแผนรับมือภัยพิบัติและภัย

คุกคำมทำงไซเบอร์ แผนส ำรองและกู้คืน
ระบบสำรสนเทศ มหำวิทยำลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

ประกิจ 
มหัทธวัฒน์ 
พงษ์ทิพย์ 

อยู่ระหว่ำงกำรขออนุมัติใช้ และ
ประกำศใช้แผนฯ 

11 โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
ประสิทธิภำพกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยศรี
นครินทรวิโรฒ แขวงคลองเตยเหนือ  
เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ ระยะที่ 2 

พรทิพย์ 
และทีมงำน 

เนื่องจำกผู้รับผิดชอบมีภำรกิจงำนอื่นที่
เร่งด่วนท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้
ตำมแผน 



โครงกำร/กิจกรรม 
(ล่ำช้ำ) 

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

เหตุผลที่เหตุผลที่ไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนได้ตำมแผนด ำเนนิกำร

โครงกำร 
โครงกำร/กิจกรรมที่     
14 โครงกำรกำรน ำโครงสร้ำง SEALS 

Framework มำพัฒนำระบบสำรสนเทศ 
อมรรัตน์ 
ฐิตำภำ 
บุรฮำน 
ทวิศักดิ์ 
สรำลี 

เนื่องจำกผู้รับผิดชอบมีภำรกิจงำนอื่นที่
เร่งด่วนท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้
ตำมแผน 

35 โครงกำรทบทวนกรอบสมรรถนะด้ำน ICT 
ของบุคลำกรและนิสิต 

งำนบริกำร
กำรศึกษำ 

เนื่องจำกผู้รับผิดชอบมีภำรกิจงำนอื่นที่
เร่งด่วนท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้
ตำมแผน 

37 โครงกำรศึกษำกำรจัดตั้งศูนย์ทดสอบ
ทักษะกำรใช้งำน ICT 

งำนบริกำร
กำรศึกษำ 

เนื่องจำกต้องใช้เวลำในกำรศึกษำ
รวบรวมข้อมูล 

 

5. ล่ำช้ำและขยำยเวลำให้เสร็จในปีนี้ ไม่มี 

6. ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องให้เสร็จในถัดไป  จ ำนวน 1 โครกำร 

โครงกำร/กิจกรรม 
(ลำ่ช้ำและขยำยเวลำต่อเนื่องให้เสร็จในปีนี้) 

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

เหตุผลที่เหตุผลที่ไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนได้ตำมแผน
ด ำเนินกำรโครงกำร 

โครงกำร/กิจกรรมที่ 
 โครงกำรปรับปรุงห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 

/ห้องบรรยำย/ห้องประชุม 
สันติ 
ถำวร 
อุดร 
สมภพ 
เอนกวิทย์ 
กรธวัช 

อยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำรำคำกลำงจึง
จ ำเป็นขยำยเลำในกำรด ำเนินงำน
ไปจนถึงเดือน ธันวำคม 2563 



7. โครงกำรที่ชะลอไปในปีถัดไป  จ ำนวน 6 โครงกำร  

โครงกำร/กิจกรรม 
(ชลอในปีถัดไป) 

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

เหตุผลที่เหตุผลที่ไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนได้ตำมแผน
ด ำเนินกำรโครงกำร 

โครงกำร/กิจกรรมที่     
1 โครงกำรติดตั้งห้องคอมพิวเตอร์กลำงของ

มหำวิทยำลัย 
มหัทธวัฒน์ 
ประกิจ 
 

เนื่องจำก อยู่ระหว่ำงกำรตรวจรับ
มอบแบบ 

5 โครงกำรปรับปรุงประสิทธิภำพเครือข่ำย 
Fiber Optic 

ประกิจ 
พงษ์ทิพย์ 

เนื่องจำกต้องรอให้กำรติดตั้งห้อง
คอมพิวเตอร์กลำงของ
มหำวิทยำลัย (Data Center) 
แล้วเสร็จ 

23 โครงกำรพัฒนำปรับปรุงระบบข่ำว
ประชำสัมพันธ์ 

ภัทรชัย 
ปวศิศร 

เนื่องจำกทีมผู้รับผิดชอบมีภำรกิจ
งำนอ่ืนที่เร่งด่วนจึงท ำให้ต้องชลอ
โครงกำรนี้และมีแผนด ำเนินงำน 
ในปีถัดไป 

42 โครงกำรรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัด
พลังงำน 

คณะกรรมกำร
มำตรกำรรักษ์
สิ่งแวดล้อมและ
ประหยัดพลังงำน 

เนื่องจำกทีมเลำขำนุกำรลำออก
ประกอบกำรแพร่ระบำดของเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 จึงท ำให้ไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรตำมแผน  

43 โครงกำรจัดท ำแผนกำรประชำสัมพันธ์และ
กำรสื่อสำรองค์กร พ.ศ. 2563-2565 

งำน
ประชำสัมพันธ์ 

เนื่องจำกบุคลำกรที่ดูแลงำน
ประชำสัมพันธ์ลำออก และ 
กำรแพร่ระบำด COVID-19 

44 โครงกำรปรับปรุงเว็บไซต์ส ำนักคอมพิวเตอร์ งำน
ประชำสัมพันธ์ 

เนื่องจำกบุคลำกรที่ดูแลงำน
ประชำสัมพันธ์ลำออก และกำร
แพร่ระบำด COVID-19 



8. โครงกำรที่ยกเลิก จ ำนวน 10 โครงกำร 

โครงกำร/กิจกรรม 
(ยกเลิก) 

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

เหตุผลที่เหตุผลที่ไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนได้ตำมแผนด ำเนนิกำร

โครงกำร 
โครงกำร/กิจกรรมที ่    
7  โครงกำรจัดท ำระบบ Sing Sign On 

(SSO) 
ประกิจ 
พรทิพย์ 
สุวิมล 
และทีมงำน 

เนื่องจำกทีมผู้รับผิดชอบติดภำรกิจงำน
อ่ืนที่เร่งด่วนท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำร
ได้ตำมแผนที่ก ำหนด 

12 โครงกำร“พัฒนำและปรับปรุงระบบ
บริหำรทรัพยำกรบุคคลมหำวิทยำลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ (HURIS) เพ่ือก้ำวสู่กำร
เป็นมหำวิทยำลัยดิจิทัล” 

มณฑลี 
และทีมงำน 

เนื่องจำกรอนโยบำยระดับมหำวิทยำลัย 

13 โครงกำรควำมร่วมมือกำรแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่ำงมหำวิทยำลัย กับหน่วยงำน
ภำยนอกมหำวิทยำลัยSWU Mobile 

พรทิพย์ 
ประกิจ 
สุวิมล 
และทีมงำน 

เนื่องจำกยังไม่มีแผนกำรด ำเนินกำร
เพ่ิมเติมจำก SCB จึงท ำให้ทีม
ผู้รับผิดชอบพิจำรณำยกเลิกโครงกำรนี้ 

25 โครงกำรจัดหำซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ ส ำหรับ
กำรเรียนกำรสอน (Abobe) 

สันติ 
ถำวร 
อุดร 
สมภพ 
เอนกวิทย์ 
กรธวัช 

เนื่องจำกไม่ได้รับจัดสรรงบประมำณใน
กำรด ำเนินงำน (เงินอุดหนุนจำกรัฐ 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563) 

28 โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยผู้ประสำนงำนด้ำน
ไอซีทีระดับปฎิบัติกำรภำยในมหำวิทยำลัย 

สันติ 
ธรรณนพ 
และทีมงำน 

เนื่องจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ส่งผล
ไม่สำมำรถจัดกิจกรรมได้ ตำมประกำศ
มำตรกำรป้องกันของมหำวิทยำลัยและ
รัฐบำล 

30 โครงกำรไอซีทีเลิร์นนิ่งสเปซ ส ำหรับนิสิต
และบุคลำกร มศว 

ธนรรณพ 
วรเศรษฐ์ 
อ ำนำจ 
สุกิจ 
จันทนำ 

เนื่องจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ส่งผล
ไม่สำมำรถจัดกิจกรรมได้ ตำมประกำศ
มำตรกำรป้องกันของมหำวิทยำลัยและ
รัฐบำล 

33 โครงกำรเสวนำรู้เท่ำทันเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพ่ือกำรพัฒนำศักยภำพด้ำน ICT ส ำหรับ
นิสิต และบุคลำกร มศว 

ธนรรณพ 
วรเศรษฐ์ 
อ ำนำจ 
สุกิจ 
จันทนำ 

เนื่องจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ส่งผล
ไม่สำมำรถจัดกิจกรรมได้ ตำมประกำศ
มำตรกำรป้องกันของมหำวิทยำลัยและ
รัฐบำล 



โครงกำร/กิจกรรม 
(ยกเลิก) 

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

เหตุผลที่เหตุผลที่ไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนได้ตำมแผนด ำเนนิกำร

โครงกำร 
โครงกำร/กิจกรรมที ่    
36 โครงกำรพัฒนำทักษะและควำมรู้ด้ำนกำร

ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ส ำหรับนิสิต และบุคลำกร 

งำนบริกำร
กำรศึกษำ 

เนื่องจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ส่งผล
ไม่สำมำรถจัดกิจกรรมได้ ตำมประกำศ
มำตรกำรป้องกันของมหำวิทยำลัยและ
รัฐบำล 

38 โครงกำรบริกำรวิชำกำรพัฒนำทักษะและ
ควำมรู้ด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร ส ำหรับบุคคลทั่วไป 

งำนบริกำร
กำรศึกษำ 

เนื่องจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ส่งผล
ไม่สำมำรถจัดกิจกรรมได้ ตำมประกำศ
มำตรกำรป้องกันของมหำวิทยำลัยและ
รัฐบำล 

 

48 โครงกำรพัฒนำทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ 
ส ำหรับบุคลำกรส ำนักคอมพิวเตอร์ 

งำนบุคคล 
งำน
ประชำสัมพันธ์ 

เนื่องจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ส่งผล
ไม่สำมำรถจัดกิจกรรมได้ ตำมประกำศ
มำตรกำรป้องกันของมหำวิทยำลัยและ
รัฐบำล 



รายงานผลด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักคอมพิวเตอร์เพ่ือสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 3

ผลส าเร็จ ระดับผลส าเร็จ
ผลการด าเนินงาน 

 (แบบย่อ)
ผลการด าเนินงาน

ภาพรวม(%)
สภานภาพ

การด าเนินงาน

เหตุผลท่ีโครงการ
ไม่สามารถด าเนินการ

ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัย

1 โครงการติดต้ังห้อง
คอมพิวเตอร์กลางของ
มหาวิทยาลัย (Data Center)

เพ่ือรองรับการขยายตัวของระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายท่ีเพ่ิมข้ึน

จ านวนห้อง Data Center ท่ี
ติดต้ังสมบูรณ์

1 ห้องท่ีติดต้ังสมบูรณ์ มหัทธวัฒน์
ประกิจ

ฝ่ายระบบ
คอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย

ต.ค.62-
ส.ค.63

- - ตรวจรับมอบแบบรูปแบบรูปรายการงานปรับปรุงศูนย์
คอมพิวเตอร์และระบบโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัย 22 มิ.ย. 2563

50% ชะลอไปในปีถัดไป เน่ืองจาก อยู่ระหว่างการ
ตรวจรับมอบแบบ

2 โครงการปรับเพ่ิมประสิทธิภาพ
เครือข่ายไร้สายภายในอาคาร

เพ่ือรองรับการใช้งานเครือข่ายท่ี
เพ่ิมข้ึน

ติดต้ัง Access Point ตามท่ีก าหนด 40 จุด ประกิจ
สุธิสา

ฝ่ายระบบ
คอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย

ต.ค.62-
ส.ค.63

 ติดต้ัง 
access 
point  40 จุด

ตามเป้าหมาย บริษัทด าเนินการติดต้ัง access point  จ านวน 40 เคร่ือง
เรียบร้อยแล้ว  ตรวจรับงานเม่ือวันท่ี 1 ก..ค 2563

100% เสร็จส้ิน -

3 โครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพระบบส ารอง
ข้อมูล

เพ่ือปรับปรุงระบบส ารองข้อมูลให้
สามารถรองรับตามแผนการ
ส ารองและกู้คืนระบบสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัย

ระบบส ารองข้อมูล
(ประสานมิตร,องครักษ์)

2 ระบบ มหัทธวัฒน์
จักรพันธ์
ธนกฤต
เฉลิมพล

ฝ่ายระบบ
คอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย

ต.ค.62-
ส.ค.63

 2 ระบบ ตามเป้าหมาย บริษัทด าเนินการส่งมอบอุปกรณ์  เรียบร้อยแล้ว ตรวจรับงาน
เม่ือวันท่ี 26 มีนาคม 2563

100% เสร็จส้ิน -

4 โครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพระบบ Hyper 
Converged

เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ
เครือข่ายบนระบบ Hyper 
Converged

ระบบเครือข่าย Hyper 
Converged มีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน

2 ชุด มหัทธวัฒน์
จักรพันธ์
จุฬาลักษณ์

ฝ่ายระบบ
คอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย

ต.ค.62-
ส.ค.63

มีระบบ
เครือข่าย 
Hyper 
Converged
 2 ชุด

ตามเป้าหมาย บริษัทด าเนินการส่งมอบอุปกรณ์  เรียบร้อยแล้ว ตรวจรับงาน
เม่ือวันที 16 มิย. 2563

100% เสร็จส้ิน -

5 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ
เครือข่าย Fiber Optic

เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพสายไฟ
เบอร์เครือข่าย 
(ประสานมิตร)

สายไฟเบอร์ครอบคลุมทุกอาคาร 34 เส้นทาง ประกิจ
พงษ์ทิพย์

ฝ่ายระบบ
คอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย

ต.ค.62-
ส.ค.63

- - - - ชะลอไปในปีถัดไป เน่ืองจากต้องรอให้การติดต้ัง
ห้องคอมพิวเตอร์กลางของ
มหาวิทยาลัย (Data Center) 
 แล้วเสร็จ

ผลการด าเนินงานไตรมาส 3  (เมษายน - มิถุนายน 2563)

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดของโครงการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ ระยะเวลา

ผลส าเร็จเปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย



ผลส าเร็จ ระดับผลส าเร็จ
ผลการด าเนินงาน 

 (แบบย่อ)
ผลการด าเนินงาน

ภาพรวม(%)
สภานภาพ

การด าเนินงาน

เหตุผลท่ีโครงการ
ไม่สามารถด าเนินการ

ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)

ผลการด าเนินงานไตรมาส 3  (เมษายน - มิถุนายน 2563)

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดของโครงการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ ระยะเวลา

ผลส าเร็จเปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย

6 โครงการบริหารจัดการบัญชี
ผู้ใช้งาน
(บัวศรีไอดี, GAFE, O365)

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางด้าน
ความปลอดภัยบัญชีผู้ใช้งาน(บัวศรี
ไอดี, GAFE, O365)

ระบบเว็บไซต์ account.swu.ac.th 1 ระบบ ประกิจ
พรทิพย์
สุวิมล
และทีมงาน

ฝ่ายระบบ
คอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย

ต.ค.62-
ส.ค.63

1 ระบบ ตามเป้าหมาย มีการด าเนินการจัดท าระบบบริหารจัดการ Account (บัวศรีไอ
ดี, GAFE, O365) เสร็จส้ินแล้ว

100% เสร็จส้ิน -

7 โครงการจัดท าระบบ Single 
Sign On (SSO)

เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในการใช้
งานระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย

จ านวนระบบท่ีรองรับระบบ 
Single Sign On

1 ระบบ ประกิจ
พรทิพย์
สุวิมล
และทีมงาน

ฝ่ายระบบ
คอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย

ต.ค.62-
ส.ค.63

- - - - ยกเลิก เน่ืองจากทีมผู้รับผิดชอบติด
ภารกิจงานอ่ืนท่ีเร่งด่วนท าให้
ไม่สามารถด าเนินการได้ตาม
แผนท่ีก าหนด

8 โครงการติดต้ังระบบ 
Microsoft Office 365

เพ่ือให้บริการ Microsoft Office 
365 แก่นิสิตและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย

ระบบ Microsoft Office 365 1 ระบบ ประกิจ
พรทิพย์
สุวิมล
และทีมงาน

ฝ่ายระบบ
คอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย

ต.ค.62-
ส.ค.63

1 ระบบ ตามเป้าหมาย มีการด าเนินการติดต้ัง Microsoft office 365 ให้กับ Domain
 @m.swu.ac.th เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และจะเปิดให้บริการใน
เดือน มี.ค. 2563

100% เสร็จส้ิน -

9 โครงการจัดท าแผนรับมือภัย
พิบัติและภัยคุกคามทางไซ
เบอร์ แผนส ารองและกู้คืน
ระบบสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เพ่ือจัดท าแผนรับมือภัยพิบัติและ
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ แผน
ส ารองและกู้คืนระบบสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1) แผนรับมือภัยพิบัติและภัย
คุกคามทางไซเบอร์  มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
2) แผนส ารองและกู้คืนระบบ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ

1) 1 ฉบับ
2) 1 ฉบับ

ประกิจ
มหัทธวัฒน์
พงษ์ทิพย์

ฝ่ายระบบ
คอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย

ต.ค. 62-
ส.ค. 63

- - ด าเนินการจัดท าแผนรับมือภัยพิบัติและภัยคุกคามทางไซเบอร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และแผนส ารองและกู้คืนระบบ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เสร็จเรียบ อยู่
ระหว่างการน าเข้าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
ยุทธศาสตร์ไอซีที เพ่ือพิจารณาอนุมัติ และและกาศใช้แผนต่อไป

80% ล่าช้า เน่ืองจากอยู่ระหว่างการขอ
อนุมัติใช้ และประกาศใช้แผนฯ



ผลส าเร็จ ระดับผลส าเร็จ
ผลการด าเนินงาน 

 (แบบย่อ)
ผลการด าเนินงาน

ภาพรวม(%)
สภานภาพ

การด าเนินงาน

เหตุผลท่ีโครงการ
ไม่สามารถด าเนินการ

ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)

ผลการด าเนินงานไตรมาส 3  (เมษายน - มิถุนายน 2563)

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดของโครงการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ ระยะเวลา

ผลส าเร็จเปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย

10 โครงการบ ารุงรักษาตู้สาขา
และอุปกรณ์เครือข่ายประจ า
อาคาร

1. เพ่ือตรวจสภาพและบ ารุงรักษา
อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์
และตู้สาขาเครือข่ายส าหรับการ
ให้บริการเครือข่ายบัวศรีให้มี
สภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
2. เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับอุปกรณ์
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และตู้สาขา
เครือข่ายตามหน่วยงานต่างๆ 
ภายในมหาวิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการส่ือสารข้อมูลให้
ดีย่ิงข้ึน
3. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการเช่ือมต่อ
สายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่าย
ในตู้สาขาเครือข่ายของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยบนพ้ืนฐานของแนว
ปฏิบัติการความม่ันคงปลอดภัย 

จ านวนตู้สาขาและอุปกรณ์
เครือข่ายภายในอาคารได้รับการ
ตรวจเช็ค ณ มศว ประสานมิตร 
และ มศว องครักษ์

1) ประสานมิตร 10 
ส่วนงาน
2) องครักษ์ 5 อาคาร

สันติ 
ธนรรณพ 
และทีมงาน

ฝ่ายปฏิบัติการ
และบริการ / ฝ่าย
บริการ
คอมพิวเตอร์ องค์
รักษ์

ต.ค.62-
ส.ค.63

- - องครักษ์
เน่ืองจากสถานการณ์โควิด 19 ท าให้ก าหนดการด าเนินการต้อง
เล่ือนออกไป โดย มศว องครักษ์ มีการด าเนินงารท่ีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ และภาควิชาต่าง ๆ เรียบ้อยแล้ว และได้มี
แผนด าเนินการต่อระหว่างวันท่ี 1-13 กรกฎาคม 2563

ประสานมิตร 
มีด าเนินการภายในพ้ืนท่ีอาคารบริการ มล.ป่ิน ไปแล้วจ านวน 8
 ส่วนงาน

60% ด าเนินการแล้ว
ตามแผน

-

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือการบริหารจัดการ

11 โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการประสิทธิภาพการศึกษา
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 
ระยะท่ี 2

เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ประสิทธิภาพการศึกษา 
SUPREME 2019 เพ่ิมเติม

ความส าเร็จของการโครงการ 1 ระบบ พรทิพย์
และทีมงาน

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ

ม.ค.63-
ส.ค.63

ยังไม่เร่ิมด าเนินการ ล่าช้า เน่ืองจากทีมผู้รับผิดชอบมี
ภารกิจงานอ่ืนท่ีเร่งด่วน จึงท า
ให้ต้องชะลอโครงการน้ี และ
มีแผนด าเนินการท่ีจะ
ด าเนินงานในปีถัดไป

12 โครงการ
“พัฒนาและปรับปรุงระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 (HURIS) เพ่ือก้าวสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล”

1. เพ่ือด าเนินการจัดท าร่าง TOR 
ฉบับสมบูรณ์
2.เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(HURIS) เพ่ือก้าวสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล”

ความส าเร็จของการโครงการ 1. เอกสาร TOR ฉบับ
สมบูรณ์
2. ถ่ายโอนข้อมูลข้ึน
ระบบงานใหม่
3. ความส าเร็จของ
ระบบ 1 ระบบ

มณฑลี
และทีมงาน

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ

ต.ค.62-
ส.ค.63

 - - - - ยกเลิก เน่ืองจากรอนโยบายระดับ
มหาวิทยาลัย จึงท าให้ทีมผู
รับผิดชอบพิจารณายกเลิก
โครงการน้ี



ผลส าเร็จ ระดับผลส าเร็จ
ผลการด าเนินงาน 

 (แบบย่อ)
ผลการด าเนินงาน

ภาพรวม(%)
สภานภาพ

การด าเนินงาน

เหตุผลท่ีโครงการ
ไม่สามารถด าเนินการ

ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)

ผลการด าเนินงานไตรมาส 3  (เมษายน - มิถุนายน 2563)

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดของโครงการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ ระยะเวลา

ผลส าเร็จเปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย

13 โครงการความร่วมมือการ
แลกเปล่ียนข้อมูลระหว่าง
มหาวิทยาลัย กับหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย
SWU Mobile

เพ่ือให้บริการข้อมูลสารสนเทศ
- ด้านการเรียนการสอน
- ด้านทรัพยากรบุคคล

จ านวนด้านของข้อมูลท่ีให้บริการ 2 ด้าน พรทิพย์
ประกิจ
สุวิมล
และทีมงาน

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ

ต.ค.62-
ส.ค.63

 - - - - ยกเลิก เน่ืองจากยังไม่มีแผนการ
ด าเนินการเพ่ิมเติมจาก SCB 
จึงท าให้ทีมผู้รับผิดชอบ
พิจารณายกเลิกโครงการน้ี

14 โครงการการน าโครงสร้าง 
SEALS Framework มา
พัฒนาระบบสารสนเทศ

เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศให้
รองรับการใช้งานท่ีทันสมัย

จ านวนระบบสารสนเทศท่ีพัฒนา
ส าเร็จ

1 ระบบ อมรรัตน์
ฐิตาภา
บุรฮาน
ทวิศักด์ิ
สราลี

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ

ต.ค.62-
ส.ค.63

 - - ด าเนินการ ดังน้ี
ระบบการขอรับบริการข้อมูล SWU Web Service ใหม่
1) ออกแบบโครงสร้างตาราง
2) ออกแบบหน้าจอการท างาน
3) เตรียมเคร่ืองและต้ังค่าเซิร์ฟเวอร์ส าหรับเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์
และฐานข้อมูล

30% ล่าช้า เน่ืองจากทีมผู้รับผิดชอบมี
ภารกิจงานอ่ืนท่ีเร่งด่วน จึงท า
ให้ต้องชะลอโครงการน้ี และ
มีแผนด าเนินการท่ีจะ
ด าเนินงานในปีถัดไป

15 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
HURIS

1. เพ่ือบ ารุงรักษาระบบให้พร้อม
ใช้งาน
2. เพ่ือปรับปรุง แก้ไข ระบบให้
พร้อมใช้งาน
3. เพ่ือดูแลและปรับปรุงข้อมูลใน
ระบบให้ถูกต้อง 
และครบถ้วนให้ค าปรึกษา 
ประสานงานการใช้งานระบบ

จ านวนมอดูลท่ีพัฒนาส าเร็จ อย่างน้อย 1 มอดูล สุพิชญา
มณฑลี
ฐิตาภา

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ

ต.ค.62-
ส.ค.63

- - ด าเนินการ ดังน้ี
1. น าเข้าข้อมูลงานค าส่ังเล่ือนข้ันเงินเดือนข้าราชการ รอบ 1 
เมษายน 2563
2. น าเข้าข้อมูลงานค าส่ังเล่ือนข้ันเงินเดือนลูกจ้างประจ า รอบ 1
 เมษายน 2563
3. วิเคราะห์ฟังก์ช่ันการท างานในระบบ HURIS เพ่ือน าไป
เปรียบเทียบกับฟังก์ช่ันการท างานในระบบ ERP
4. พัฒนามอดูลสอบถามสถานะการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
5. ปรับปรุงหน้าจองานทะเบียนประวัติให้แสดงผลข้อมูล
ข้าราชการเปล่ียนสถาภาพ
6. ให้ค าปรึกษาการใช้งานระบบ HURIS แก่ผู้ใช้งาน

75% ด าเนินการแล้ว
ตามแผน

-

16 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย

1. เพ่ือบ ารุงรักษาระบบให้พร้อม
ใช้งาน
2. เพ่ือปรับปรุง แก้ไข ระบบให้
พร้อมใช้งาน
3. เพ่ือดูแลและปรับปรุงข้อมูลใน
ระบบให้ถูกต้อง 
และครบถ้วนให้ค าปรึกษา 
ประสานงานการใช้งานระบบ

จ านวนมอดูลท่ีพัฒนาส าเร็จ อย่างน้อย 1 มอดูล พรทิพย์
และทีมงาน

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ

ต.ค.62-
ส.ค.63

- - ด าเนินการ ดังน้ี
กิจกรรมการถ่ายโอนข้อมูลจากระบบ SUPREME2019 ไปยัง
ระบบสารสนเทศอ่ืนๆ
1) พัฒนาสคริปต์และข้ันตอนการถ่ายโอนข้อมูล
2) ออกแบบโครงสร้างตารางข้อมูล
3) ตรวจสอบและเปรียบเทียบข้อมูล
4) ต้ังค่าเซิร์ฟเวอร์ส าหรับเป็นฐานข้อมูลและติดต้ังโปรแกรมท่ี
เก่ียวข้อง
5) ทดสอบการท างานของเซิร์ฟเวอร์
กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างการให้บริการข้อมูล SWU Web 
Service แบบ REST API
1) ศึกษาและวิเคราะห์ ออกแบบโครงสร้างระบบงาน
2) พัฒนาโครงสร้างการให้บริการ

75% ด าเนินการแล้ว
ตามแผน

-



ผลส าเร็จ ระดับผลส าเร็จ
ผลการด าเนินงาน 

 (แบบย่อ)
ผลการด าเนินงาน

ภาพรวม(%)
สภานภาพ

การด าเนินงาน

เหตุผลท่ีโครงการ
ไม่สามารถด าเนินการ

ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)

ผลการด าเนินงานไตรมาส 3  (เมษายน - มิถุนายน 2563)

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดของโครงการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ ระยะเวลา

ผลส าเร็จเปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย

17 โครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งด้านไอซีทีระดับส่วน
งาน

1. เพ่ือให้มหาวิทยาลัยได้แนว
ปฏิบัติท่ีดีของการใช้ไอซีที (ICT 
Best Practice)
2. เพ่ือสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
หน่วยงาน
3.เพ่ือสร้างเครือข่ายการใช้
ทรัพยากรร่วมกันในด้านต่างๆ 
อาทิ ด้านบุคลากรและระบบไอซีที
4.เพือให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างบุคลากร
5.เพ่ือพัฒนาบุคลากรของ
หน่วยงานให้มีสมรรถนะด้านการ
ใช้ไอซีทีและสามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ในงานของตนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

1. จ านวนแผนงานและแนวปฏิบัติ
ของการใช้ไอซีทีท่ีดี (ICT Best 
Practice) 
2. จ านวนหน่วยงานท่ีร่วมสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
และการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
3. ผลประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรท่ีเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
ตลอดโครงการ

1) จ านวนแผนงานและ
แนวปฏิบัติของการใช้
ไอซีทีท่ีดี (ICT Best 
Practice) อย่างน้อย 4
 แผนงาน  
2)  จ านวนหน่วยงานท่ี
ร่วม อย่างน้อย 6 
หน่วยงาน
3)  ผลประเมินความ
พึงพอใจของบุคลากรท่ี
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
ตลอดโครงการอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไปไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

วันทนา
และทีมงาน

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ

พ.ย. 62-
ส.ค.63

- - มีด าเนินการเแล้ว ดังน้ี 
กิจกรรมท่ี1 จัดท าแผนงานและแนวปฏิบัติ 
กิจกรรมท่ี 3 การแลกเปล่ียนเรียนรู้
   1. ประชุมร่วมกับศูนย์บริหารกิจการหอพัก และบริษัท
ผู้พัฒนาระบบ หารือแนวทางการปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
ระบบจองหอพัก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และรองรับการจอง
หอพักประจ าปีการศึกษา 2563 เม่ือวันท่ี 5 มิถุนายน 2563 
   2. ประชุมร่วมกับส่วนกิจการนิสิต  และบริษัทผู้พัฒนาระบบ
 หารือแนวทางการปรับปรุงระบบสารสนเทศ ระบบงาน
กิจกรรมนิสิต เพ่ือปรับปรุงระบบให้รองรับการเปล่ียนเกณฑ์
งานกิจกรรมนิสิต เม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน 2563
กิจกรรมท่ีอยู่ระหว่างการด าเนินการ
กิจกรรมท่ี 4 การประเมินผลการด าเนินงานและสรุปโครงการ

75% ด าเนินการแล้ว
ตามแผน

-

18 โครงการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบงานประเมิน
องค์ประกอบ 1 ตามเกณฑ์ตัว
บ่งช้ีท่ี 1.1 การบริหารจัดการ
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร

1. เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของ
ระบบงานให้ครอบคลุมความ
ต้องการของผู้ใช้งาน
2. เพ่ือดูแลและปรับปรุงข้อมูลใน
ระบบให้ถูกต้อง และครบถ้วน

จ านวนมอดูลท่ีพัฒนาส าเร็จ อย่างน้อยจ านวน 1 
มอดูล

อมรรัตน์
ฐิตาภา
มณฑลี
พรทิพย์

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ

ม.ค.63-
ส.ค.63

 1 มอดูล ตามเป้าหมาย ด าเนินการ ดังน้ี
1) พัฒนาโปรแกรม 3 โปรแกรม
- บันทึกหลักสูตรตามรอบการประเมิน
- ตรวจสอบข้อมูลองค์ประกอบท่ี 1 
- ติดตามผลการประเมิน
2) น าเข้าข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร
3) ทดสอบและติดต้ังโปรแกรม
4) ปรับปรุงคู่มือการใช้งาน
5) รายงานผลการด าเนินการ

100% เสร็จส้ิน -

19 โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการเป้าหมายการพัฒนาท่ี
ย่ังยืน (SDGs)

เพ่ือพัฒนาระบบในการบริหาร
เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
(Sustainable Development 
Goals)ให้ครอบคลุมความต้องการ
ของฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

จ านวนระบบท่ีพัฒนาส าเร็จ 1 ระบบ ภัทรชัย
สุวิมล

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา

ต.ค.62-
ส.ค.63

1 ระบบ ตามเป้าหมาย ด าเนินการเสร็จส้ิน ปิดโครงการ ต้ังแต่ไตรมาส 2 - เสร็จส้ิน -



ผลส าเร็จ ระดับผลส าเร็จ
ผลการด าเนินงาน 

 (แบบย่อ)
ผลการด าเนินงาน

ภาพรวม(%)
สภานภาพ

การด าเนินงาน

เหตุผลท่ีโครงการ
ไม่สามารถด าเนินการ

ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)

ผลการด าเนินงานไตรมาส 3  (เมษายน - มิถุนายน 2563)

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดของโครงการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ ระยะเวลา

ผลส าเร็จเปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย

20 โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลภาพถ่าย

เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ภาพถ่าย ท่ีสามารถรองรับการ
จัดเก็บข้อมูลและสามารถค้นหา
ข้อมูลภาพถ่ายในแต่ละกิจกรรม
ได้ของมหาวิทยาลัย

จ านวนระบบท่ีพัฒนาส าเร็จ 1 ระบบ ภัทรชัย
ปวริศร
สุวิมล

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา

ม.ค.63-
มิ.ย.63

1 ระบบ ตามเป้าหมาย 1. พัฒนาระบบเพ่ือดึงข้อมูลจาก Google Photo มาแสดงผล
2. พัฒนาส่วนของการสืบค้นข้อมูลภาพถ่าย
3. ประชุมเพ่ือส่งมอบระบบวันท่ี 1 ก.ค. 2563 กับส่วนวิเทศ
สัมพันธ์และส่ือสารองค์กร

100% เสร็จส้ิน -

21 โครงการพัฒนาปรับปรุง
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย

เพ่ือปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
ให้ทันสมัยและทันเทคโนโลยี

จ านวนเว็บไซต์ท่ีส าเร็จ 1 เว็บไซต์ ปวริศร
สุวิมล

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา

ต.ค.62-
ธ.ค.63

- - 1. ติดต้ังเคร่ืองแม่ข่ายส าหรับพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์
มหาวิทยาลัย Ubuntu Linux Server
2. ติดต้ังระบบ WordPress 5.3 เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
3. ออกแบบเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

60% ด าเนินการแล้ว
ตามแผน

-

22 โครงการพัฒนาปรับปรุง
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเพ่ือ
รองรับการตรวจการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA)

เพ่ือปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
เพ่ือรองรับการตรวจการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA)

จ านวนเว็บไซต์ท่ีส าเร็จ 1 เว็บไซต์ ปวริศร
สุวิมล

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา

ม.ค.63-
ก.ย.63

1 เว็บไซต์ ตามเป้าหมาย 1.ประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลส าหรับ
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
มหาวิทยาลัย
2. ปรับรูปแบบการน าเสนอเว็บไซต์มหาวิทยาลัย เพ่ือรองรับ
การตรวจประเมิน
3. พัฒนาระบบติดต่อสอบถาม / รับข้อเสนอแนะ / รับข้อ
ร้องเรียน (https://complaint.swu.ac.th/)
4. น าข้อมูลแต่ละตัวช้ีวัด เผยแพร่บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
5. ตอบแบบส ารวจ OIT เข้าระบบ ป.ป.ช.

100% เสร็จส้ิน -

23 โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เพ่ือปรับปรุงระบบข่าว
ประชาสัมพันธ์ให้ทันสมัยและทัน
เทคโนโลยี

จ านวนระบบท่ีพัฒนาส าเร็จ 1 ระบบ ภัทรชัย
ปวริศร

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา

ต.ค.62-
ส.ค.63

- - - - ชะลอไปในปีถัดไป เน่ืองจากทีมผู้รับผิดชอบมี
ภารกิจงานอ่ืนท่ีเร่งด่วน จึงท า
ให้ต้องชะลอโครงการน้ี และ
มีแผนด าเนินการท่ีจะ
ด าเนินงานในปีถัดไป



ผลส าเร็จ ระดับผลส าเร็จ
ผลการด าเนินงาน 

 (แบบย่อ)
ผลการด าเนินงาน

ภาพรวม(%)
สภานภาพ

การด าเนินงาน

เหตุผลท่ีโครงการ
ไม่สามารถด าเนินการ

ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)

ผลการด าเนินงานไตรมาส 3  (เมษายน - มิถุนายน 2563)

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดของโครงการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ ระยะเวลา

ผลส าเร็จเปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย

24 โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ
ค้นหารายช่ือบุคคล/ส่วนงาน

เพ่ือปรับปรุงระบบการค้นหา
รายช่ือบุคคล/ส่วนงานภายใน
มหาวิทยาลัย (Search Directory)
 ให้ทันสมัยและทันเทคโนโลยี

จ านวนระบบท่ีพัฒนาส าเร็จ 1 ระบบ ภัทรชัย
ปวริศร

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา

ก.ค.62-
ก.ย.63

- - - - รอเร่ิมโครงการ -

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการค้นคว้าวิจัยและการเรียนการสอน

25 โครงการส่งเสริมและผลักดัน
การใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการส่ือสาร
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน

เพ่ือส่งเสริมและผลักดันการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
ส่ือสารเพ่ือสนับสนุนการเรียนการ
สอน

จ านวนกิจกรรมท่ีจัด อย่างน้อย 1 กิจกรรม สุวิมล
ชัยวัฒน์

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา

ต.ค.62-
ส.ค.63

- - 1. ปรับปรุงประสิทธิภาพเคร่ืองแม่ข่าย Moodle โดยแยกเคร่ือง
 Web Server และ Database Server
2. ปรับเวอร์ช่ันระบบการเรียนการสอนออนไลน์เป็น Moodle 
3.8
3. ติดต้ัง Plugin และ Theme เพ่ิมเติม เพ่ือรองรับการท างาน

75% ด าเนินการแล้ว
ตามแผน

-

26 โครงการปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ /
ห้องบรรยาย/ห้องประชุม

เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ให้บริการ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ /ห้องบรรยาย/ห้อง
ประชุม

จ านวนห้องท่ีปรับปรุงส าเร็จ 3 ห้อง สันติ
ถาวร
อุดร
สมภพ
เอนกวิทย์
กรธวัช

ฝ่ายปฏิบัติการ
และบริการ

พ.ค.63-
ส.ค..63

- - อยู่ระหว่างการหารือในการปรับปรุงแบบรูปรายการ ให้เป็น
ปัจจุบัน เพ่ือจะได้ด าเนินการจัดจ้างในช่วงเดือน กรกฏาคม 
2563 ได้ทันที

50% ล่าช้าและขยายเวลา
ต่อเน่ืองปีถัดไป

ขยายเลาในการด าเนินงานไป
จนถึงเดือน ธันวาคม 2563

27 โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ลิข
สิทธ์ ส าหรับการเรียนการสอน
 (Abobe)

เพ่ือจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ 
ส าหรับการเรียนการสอน (Abobe)

1) มีซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ส าหรับการ
เรียนการสอน (Abobe) 
2) ร้อยละความพึงพอใจต่อส่ิง
สนับสนุนการเรียนการสอน

1) 1 ชุด
2) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70

สันติ
ถาวร
อุดร
สมภพ
เอนกวิทย์
กรธวัช

ฝ่ายปฏิบัติการ
และบริการ

ต.ค.62-
ส.ค.63

- - - - ยกเลิก เน่ืองจากไม่ได้รับจัดวรร
งบประมาณ ในการขอ
งบประมาณรายจ่าย (เงิน
อุดหนุนรัฐบาล) ประจ าปี
งบประมาณ 2563

28 โครงการสร้างเครือข่ายผู้
ประสานงานด้านไอทีระดับ
ปฏิบัติการ ภายในมหาวิทยาลัย

เพ่ือสร้างเครือข่ายการประสานงานด้านไอทีในระดับ
ปฏิบัติการ ภายในมหาวิทยาลัย1) จ านวนการจัดกิจกรรม
โครงการฯ
2) มีเครือข่ายผู้ประสานงานด้าน
ไอทีระดับปฏิบัติการภายใน
มหาวิทยาลัย

1) 1 คร้ัง/ปี
2) ร้อยละ 100

สันติ
ธนรรณพ
และทีมงาน

ฝ่ายปฏิบัติการ
และบริการ / ฝ่าย
บริการ
คอมพิวเตอร์ องค์
รักษ์

ต.ค.62-
ส.ค.63

- - - - ยกเลิก เน่ืองจากสถานการณ์โควิด 19
 ท าให้มหาวิทยาลัยจัดการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ 
ประกอบกับมาตรการต่างๆ 
ท าให้โครงการไม่สามารถ
ด าเนินการต่อไปได้



ผลส าเร็จ ระดับผลส าเร็จ
ผลการด าเนินงาน 

 (แบบย่อ)
ผลการด าเนินงาน

ภาพรวม(%)
สภานภาพ

การด าเนินงาน

เหตุผลท่ีโครงการ
ไม่สามารถด าเนินการ

ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)

ผลการด าเนินงานไตรมาส 3  (เมษายน - มิถุนายน 2563)

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดของโครงการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ ระยะเวลา

ผลส าเร็จเปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย

29 โครงการจัดหาเคร่ือง
คอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการ
เรียนการสอนส านัก
คอมพิวเตอร์ มศว องครักษ์

1. เพ่ือให้บริการแก่คณาจารย์ 
และนิสิตได้ใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์
ท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการเรียน
การสอน
2. เพ่ือรองรับก้าวทันความ
เปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์

1) มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ประสิทธิภาพสูง สามารถ
สนับสนุนการเรียนการสอน แก่
คณาจารย์ และนิสิต ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2) ร้อยละความพึงพอใจต่อส่ิง
สนับสนุนการเรียนการสอน

1. 90 เคร่ือง
2. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ธนรรณพ
วรเศรษฐ์
อ านาจ
สุกิจ
จันทนา

ฝ่ายบริการ
คอมพิวเตอร์ 
องครักษ์

ต.ค.62-
ส.ค.63

- - บริษัทด าเนินการจัดส่งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 90 เคร่ือง
เรียบร้อยแล้ว ก าลังด าเนินการติดต้ังโปรแกรม เพ่ือให้
คณะกรรมการตรวจรับ ท าการตรวจรับต่อไป

85% ด าเนินการแล้ว
ตามแผน

-

30 โครงการไอซีทีเลิร์นน่ิงสเปซ 
ส าหรับนิสิตและบุคลากร มศว

1. เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เผยแพร่
ความรู้ ข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้อง
ด้านไอซีที รวมถึงทักษะการ
ประยุกต์ใช้งานด้านไอซีที ของ
มหาวิทยาลัย
2. เพ่ือเกิดการประยุกต์ใช้ใน การ
เรียนการสอน การปฏิบัติงาน 
ก่อให้เกิดการสร้างคุณค่าร่วมกัน
ระหว่างนิสิตและบุคลากร

1) จ านวนการจัดกิจกรรม
โครงการฯ 
2) ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกกรรม

1) 1 คร้ัง/ปี
2) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70

ธนรรณพ
วรเศรษฐ์
อ านาจ
สุกิจ
จันทนา

ฝ่ายบริการ
คอมพิวเตอร์ 
องครักษ์

ต.ค.62-
ส.ค.63

- - - - ยกเลิก เน่ืองจากสถานการณ์โควิด 19
 ท าให้มหาวิทยาลัยจัดการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ 
ประกอบกับมาตรการต่างๆ 
ท าให้โครงการไม่สามารถ
ด าเนินการต่อไปได้

31 โครงการศึกษาแนวทางการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์และพ้ืนท่ี
ให้บริการส าหรับนิสิต 
คณาจารย์ และบุคลากร 
ส านักคอมพิวเตอร์ มศว 
องครักษ์

1. เพ่ือศึกษาการปรับปรุงพ้ืนท่ี 
ส านักคอมพิวเตอร์ มศว องครักษ์ 
ให้มีความเหมาะสม สามารถใช้
ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า
2. เพ่ือศึกษาเพ่ิมประสิทธิภาพ 
และการให้บริการงานสนับสนุน
การเรียนการสอน การวิจัย และ
การบริการแก่นิสิต คณาจารย์ 
และบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ

รายงานโครงการศึกษาแนว
ทางการปรับปรุงภูมิทัศน์และพ้ืนท่ี
ให้บริการส าหรับนิสิต คณาจารย์ 
และบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์ 
มศว องครักษ์

1 ฉบับ ธนรรณพ
วรเศรษฐ์
อ านาจ
สุกิจ
จันทนา

ฝ่ายบริการ
คอมพิวเตอร์ 
องครักษ์

ต.ค.62-
ส.ค.63

- - อยุ่ระหว่างการเขียนรายงานโครงการโครงการศึกษาแนว
ทางการปรับปรุงภูมิทัศน์และพ้ืนท่ีให้บริการส าหรับนิสิต 
คณาจารย์ และบุคลากร ส านักคอมพิวเตอร์ มศว องครักษ์

80% ด าเนินการแล้ว
ตามแผน

-



ผลส าเร็จ ระดับผลส าเร็จ
ผลการด าเนินงาน 

 (แบบย่อ)
ผลการด าเนินงาน

ภาพรวม(%)
สภานภาพ

การด าเนินงาน

เหตุผลท่ีโครงการ
ไม่สามารถด าเนินการ

ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)

ผลการด าเนินงานไตรมาส 3  (เมษายน - มิถุนายน 2563)

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดของโครงการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ ระยะเวลา

ผลส าเร็จเปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : การบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือพัฒนานิสิตและบุคลากร

32 โครงการให้บริการตรวจเช็ค 
และให้ค าปรึกษาเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ และเครือข่ายแก่
นิสิตเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย มศว

1. เพ่ือให้นิสิต มีความรู้ความ
เข้าใจในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคล
2. เพ่ือให้นิสิต ได้รับบริการ
ตรวจเช็คและให้ค าปรึกษาปัญหา
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และ
เครือข่าย
3. เพ่ือให้นิสิต ได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารของส านักคอมพิวเตอร์

1. จ านวนการจัดกิจกรรม
2. ร้้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

1. 1 คร้ัง/ปี ณ มศว 
ประสานมิตร และ 1 
คร้ัง/ปี ณ มศว องครักษ์
2. ร้อยละ 80

สันติ
ธนรรณพ
และทีมงาน

ฝ่ายปฏิบัติการ
และบริการ / ฝ่าย
บริการ
คอมพิวเตอร์ องค์
รักษ์

ต.ค.62-
ส.ค.63

1. 1คร้ัง/ปีท้ัง
2. ร้อยละ 
97.19

ตามเป้าหมาย ประสานมิตร
ด าเนินการจัดมาแล้วท้ังส้ิน 5 คร้ัง ได้แก่ คณะสังคมศาสตร์ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ส านักหอสมุดกลาง คณะทันต
แพทยศาสตร์ อาคารเรียนรวม (Learning Tower) โดยยัง
เหลือการจัดอีก 3 คร้ังได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ อาคารเรียนรวม
 (ตึกไข่ดาว) อาคารนวัตกรรม ศ.ดร. สาโรช บัวศรี 
องครักษ์
ด าเนินการจัดมาแล้วท้ังส้ิน 7 คร้ัง ได้แก่ อ.เรียนรวม อ.
อ านวยการ อ.คณะพลฯ อ.คณะกายภาพฯ อ.คณะเภสัชฯ อ.
คณะพยาบาลฯ อ.คณะวิศวฯ โดยยังเหลือการจัดอีก 3 คร้ัง
ได้แก่ อ.คณะแพทยศาสตร์ อ.ศูนย์บริหารกิจการหอพักฯ และ 
อ.หอสมุด องครักษ์

100% เสร็จส้ิน -



ผลส าเร็จ ระดับผลส าเร็จ
ผลการด าเนินงาน 

 (แบบย่อ)
ผลการด าเนินงาน

ภาพรวม(%)
สภานภาพ

การด าเนินงาน

เหตุผลท่ีโครงการ
ไม่สามารถด าเนินการ

ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)

ผลการด าเนินงานไตรมาส 3  (เมษายน - มิถุนายน 2563)

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดของโครงการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ ระยะเวลา

ผลส าเร็จเปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย

33 โครงการเสวนารู้เท่าทัน
เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการ
พัฒนาศักยภาพด้าน ICT 
ส าหรับนิสิต และบุคลากร มศว

1. เพ่ือสร้างการรับรู้และกระตุ้น
นิสิต และบุคลากร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ เกิดการสนใจ
และทราบถึงประโยชน์ รวมถึง
ความจ าเป็นของเสวนารู้เท่าทัน
เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการพัฒนา
ศักยภาพด้าน ICT ส าหรับนิสิต 
และบุคลากร มศว
2. เพ่ือเกิดการประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอน การปฏิบัติงาน
ก่อให้เกิดการสร้างคุณค่าร่วมกัน
ระหว่างนิสิต และบุคลากร
3. เพ่ือน าผลจากการเข้าร่วม
โครงการไปใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการปรับปรุง แล้ววาง
แนวทางการพัฒนาทักษะของนิสิต
 และบุคลากรต่อไป

1) จ านวนการจัดกิจกรรม
2) จ านวนบุคลากรบุคลากรสาย
วิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ 
และนิสิตท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
3) ร้้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

1) 1 คร้ัง/ปี 
2) 50 คน
3) ร้อยละ 80

ธนรรณพ
วรเศรษฐ์
อ านาจ
สุกิจ
จันทนา

ฝ่ายบริการ
คอมพิวเตอร์ 
องครักษ์

ต.ค.62-
ส.ค.63

- - - - ยกเลิก เน่ืองจากสถานการณ์โควิด 19
 ท าให้มหาวิทยาลัยจัดการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ 
ประกอบกับมาตรการต่างๆ 
ท าให้โครงการไม่สามารถ
ด าเนินการต่อไปได้



ผลส าเร็จ ระดับผลส าเร็จ
ผลการด าเนินงาน 

 (แบบย่อ)
ผลการด าเนินงาน

ภาพรวม(%)
สภานภาพ

การด าเนินงาน

เหตุผลท่ีโครงการ
ไม่สามารถด าเนินการ

ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)

ผลการด าเนินงานไตรมาส 3  (เมษายน - มิถุนายน 2563)

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดของโครงการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ ระยะเวลา

ผลส าเร็จเปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย

34 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้าน
ไอซีทีเพ่ือเสริมสร้างองคความ
รู้และร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน (จังหวัดนครนายก – 
อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัด
เชียงใหม่) ระยะท่ี 2

1. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที
เพ่ือการเสริมสร้างองค์ความรู้และ
ทักษะความช านาญให้เแก่นักเรียน
 ครู บุคลากรทางการศึกษา 
บุคลากรส่วนท้องถ่ิน รวมถึง
เยาวชนและสมาชิกของชุมชน/
ท้องถ่ินจังหวัดนครนายกและ
อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน ครู 
บุคลากรทางการศึกษา บุคลากร
ส่วนท้องถ่ิน รวมถึงเยาวชนและ
สมาชิกของชุมชน/ท้องถ่ินจังหวัด 
นครนายกและอ าเภอแม่แจ่ม 
จังหวัดเชียงใหม่ สามารถน าความรู้
 และทักษะด้านไอซีทีเฉพาะด้าน 
มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
และการพัฒนาอาชีพและ
เศรษฐกิจของชุมชน

1. จ านวนของกิจกรรมท่ีแล้วเสร็จ
2. จ านวนของผู้เข้ารับบริการ
3. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
4. จ านวนของผู้รับบริการน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์

1. 2 กิจกรรม

2. ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย
3. ร้อยละ 95

4. ร้อยละ 85

งานบริการ
การศึกษา

ส านักงาน
ผู้อ านวยการ

พ.ย.62-
ก.ค..63

1. 2 กิจกรรม
2. ร้อยละ 
104.28
3. ร้อยละ 
86.46
4 ร้อยละ 98.04

ตามเป้าหมาย  มีการจัดกิจกรรม จ านวน 2 กิจกรรม ดังน้ี
1) กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพ่ือเสริมสร้างทักษะ
 อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
2)  กิจกรรมการติดตามผลการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพ่ือ
เสริมสร้างทักษะ อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
และได้ยกเลิก 2 กิจกรรมเน่ืองจากสถานการณ์โควิด 19ได้แก่
1) กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพ่ือเสริมสร้างทักษะ
 จังหวัดนครนายก
2) กิจกรรมการประชุมและติดตามผลการพัฒนาสมรรถนะด้าน
ไอซีทีเพ่ือเสริมสร้างทักษะ จังหวัดนครนายก

100 เสร็จส้ิน -

35 โครงการทบทวนกรอบ
สมรรถนะด้าน ICT ของ
บุคลากรและนิสิต

1. เพ่ือทบทวนกรอบสมรรถนะ
ด้าน ICT ของบุคลากรและนิสิต
2. เพ่ือสร้างมาตรฐานกรอบ
สมรรถนะด้าน ICT ของบุคลากร
และนิสิต

จ านวนกรอบสมรรถนะด้าน ICT 
ของบุคลากรและนิสิต

2 ฉบับ งานบริการ
การศึกษา

ส านักงาน
ผู้อ านวยการ

ต.ค.62-
ส.ค.63

- - อยู่ระหว่างการศึกษารวบรวมข้อมูลเพ่ือศึกษาจัดการทบทวน
กรอบสมรรถนะด้าน ICT ของบุคลากรและนิสิต

20% ล่าช้า เน่ืองจากผู้รับผิดชอบมีภารกิจ
งานอ่ืนท่ีเร่งด่วนท าให้ไม่
สามารถด าเนินการได้ตามแผน

36 โครงการพัฒนาทักษะและ
ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร
ส าหรับนิสิต และบุคลากร

1. เพ่ือให้นิสิต คณาจารย์ และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับ
ความรู้เคร่ืองมือพ้ืนฐานด้าน ICT 
ของมหาวิทยาลัย โดยเน้นไปใน
เชิงของการปฏิบัติ
2. เพ่ือให้นิสิต คณาจารย์ และ
บุคลากรเป็นผู้รู้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการส่ือสารและรู้
สารสนเทศจากการใช้ ICT อย่างมี
วิจารณญาณ รู้เท่าทัน และอย่าง
สร้างสรรค์

1) จ านวนผู้เข้าอบรมเข้าร่วม
โครงการตามกลุ่มเป้าหมายเป็นไป
ตามแผน
2) จ านวนกิจกรรมการอบรมท่ี
สามารถเปิดการอบรมในโครงการ
เป็นไปตามแผน
3) ร้อยละของความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
ความรู้และทักษะทางด้าน ICT

1) ร้อยละ 75

2) ร้อยละ 75

3) ร้อยละ 80

งานบริการ
การศึกษา

ส านักงาน
ผู้อ านวยการ

ม.ค.62-
ก.ค.63

- - - - ยกเลิก เน่ืองจากสถานการณ์ 
COVID-19 ส่งผลไม่สามารถ
จัดกิจกรรมได้ ตามประกาศ
มาตรการป้องกันของ
มหาวิทยาลัยและรัฐบาล



ผลส าเร็จ ระดับผลส าเร็จ
ผลการด าเนินงาน 

 (แบบย่อ)
ผลการด าเนินงาน

ภาพรวม(%)
สภานภาพ

การด าเนินงาน

เหตุผลท่ีโครงการ
ไม่สามารถด าเนินการ

ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)

ผลการด าเนินงานไตรมาส 3  (เมษายน - มิถุนายน 2563)

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดของโครงการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ ระยะเวลา

ผลส าเร็จเปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย

37 โครงการศึกษาการจัดต้ังศูนย์
ทดสอบทักษะการใช้งาน ICT

เพ่ือศึกษาการจัดต้ังศูนย์ทดสอบ
ทักษะการใช้งาน ICT
เพ่ือการให้บริการทดสอบวัด
ความรู้และทักษะการใช้งาน ICT 
ของบุคลากร นิสิต และบุคคลท่ัวไป

เอกสารการศึกษาการจัดต้ังศูนย์
ทดสอบทักษะการใช้งาน ICT

1 ฉบับ งานบริการ
การศึกษา

ส านักงาน
ผู้อ านวยการ

ต.ค.62-
ส.ค.63

- - อยู่ระหว่างการศึกษารวบรวมข้อมูลการจัดกิจกรรมทดสอบ
ทักษะการใช้งาน ICT

20% ล่าช้า เน่ืองจากต้องใช้เวลาใน
การศึกษารวบรวมข้อมูล

38 โครงการบริการวิชาการ
พัฒนาทักษะและความรู้ด้าน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร ส าหรับบุคคล
ท่ัวไป

1. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
และความรู้ด้านการใช้งาน ICT 
ให้แก่บุคคลท่ัวไป
2. เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้าน
การใช้งาน ICT เพ่ือการเรียนรู้
อย่างย่ังยืน โดยเป็นผู้รู้สารสนเทศ
จากการใช้ ICT อย่างมี
วิจารณญาณ รู้เท่าทัน และอย่าง
สร้างสรรค์

1. จ านวนของโครงการ/กิจกรรมท่ี
ให้บริการวิชาการ
2. ร้อยละของความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ
พัฒนาทักษะและความรู้ด้าน ICT
3. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
น าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์

1. ไม่น้อยกว่า 1 
โครงการ/กิจกรรม

2. ร้อยละ 80

3. ร้อยละ 85

คณะกรรมการ
บริการวิชาการ
และจัดหารายได้

ส านักงาน
ผู้อ านวยการ

ต.ค.62-
ส.ค.63

- - - . ยกเลิก เน่ืองจากสถานการณ์ 
COVID-19 ส่งผลไม่สามารถ
จัดกิจกรรมได้ ตามประกาศ
มาตรการป้องกันของ
มหาวิทยาลัยและรัฐบาล

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาระบบการบริหารส านักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ

39 โครงการแผนการจัดหารายได้
 ส านักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
2563-2565

เพ่ือจัดท าแผนกลยุทธ์การจัดหา
รายได้ ส านักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
2563-2565 (ระยะ 3 ปี) 

มีแผนกลยุทธ์การจัดหารายได้
ส านักคอมพิวเตอร์ พ.ศ.
2563-2565 (ระยะ 3 ปี)

1 ฉบับ คณะกรรมการ
บริการวิชาการ
และการจัดหา
รายได้

ส านักงาน
ผู้อ านวยการ

ต.ค.62-
ส.ค.63

- - จัดท าร่างแผนกลยุทธ์การจัดหารายได้ ส านักคอมพิวเตอร์ พ.ศ.
 2563-2565

50% ด าเนินการแล้ว
ตามแผน

-

40 โครงการการจัดการความรู้
ของส านักคอมพิวเตอร์

1. เพ่ือให้องค์กรมีการจัดการ
ความรู้อย่างมีระบบบ
2. เพ่ือทบทวนและติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนการจัดการ
ความรู้ของสานักคอมพิวเตอร์ 
2563-2565

ร้อยละความส าเร็จตามเป้าหมาย
ของแผนการจัดการความรู้ของ
ส านักคอมพิวเตอร์

ร้อยละ 90 คณะกรรมการ
จัดการความรู้
งานบุคคล

ส านักงาน
ผู้อ านวยการ

ส.ค. 61 -
ก.ค. 62
(รอบปี
การศึกษา)

- - 1) จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนการจัดการความรู้ คร้ังท่ี 3 เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2563
2) จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนการจัดการความรู้ คร้ังท่ี 4 เม่ือวันท่ี 8 พฤษภาคม 2563
3) จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนการจัดการความรู้ คร้ังท่ี 5 เม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน 2563

75% ด าเนินการแล้ว
ตามแผน

-



ผลส าเร็จ ระดับผลส าเร็จ
ผลการด าเนินงาน 

 (แบบย่อ)
ผลการด าเนินงาน

ภาพรวม(%)
สภานภาพ

การด าเนินงาน

เหตุผลท่ีโครงการ
ไม่สามารถด าเนินการ

ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)

ผลการด าเนินงานไตรมาส 3  (เมษายน - มิถุนายน 2563)

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดของโครงการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ ระยะเวลา

ผลส าเร็จเปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย

41 โครงการพัฒนาคุณภาพตาม
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือ
การด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ 
(EdPEx)
ของส านักคอมพิวเตอร์

เพ่ือด าเนินการตามแผนพัฒนา
องค์กร ส านักคอมพิวเตอร์ ปี
การศึกษา 2562

ร้อยละความส าเร็จตาม
แผนพัฒนาองค์กร ส านัก
คอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2562

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90

คณะท างาน
ประกัน
คุณภาพฯ
งานนโยบาย
และแผน

ส านักงาน
ผู้อ านวยการ

ส.ค. 61 -
ก.ค. 62
(รอบปี
การศึกษา)

- - มีการด าเนินงาน ดังน้ี
1) รวบรวมและจัดท าผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์กร 
ตามเกณฑ์คุณภาพเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (AS-EdPEx) ปี
การศึกษา 2562  ฉบับร่าง
2) มีประชุมคณะท างานประกันคุณภาพฯ คร้ังท่ี 5

75% ด าเนินการแล้ว
ตามแผน

-

42 โครงการรักษ์ส่ิงแวดล้อมและ
ประหยัดพลังงาน

เพ่ือจัดท าแผนรักษ์ส่ิงแวดล้อม
และประหยัดพลังงาน ส านัก
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2563-2565 
(ระยะ 3 ปี)

มีแผนรักษ์ส่ิงแวดล้อมและ
ประหยัดพลังงาน ส านัก
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2563-2565

1 แผน คณะกรรมการ
มาตรการรักษ์
ส่ิงแวดล้อม
และประหยัด
พลังงาน

ส านักงาน
ผู้อ านวยการ

พ.ย.62-
เม.ย.63

- - - - ชะลอไปในปีถัดไป

เน่ืองจากทีมเลาขานุการ
ลาออกประกอบการแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 
จึงท าให้ไม่สามารถด าเนินการ
ตามแผน คณะกรรมการจึง
ขอชลอโครงการน้ีด าเนินการ
ในปีถัดไป

43 โครงการจัดท าแผนการ
ประชาสัมพันธ์และการส่ือสาร
องค์กร พ.ศ. 2563-2565

เพ่ือจัดแผนกลยุทธ์การ
ประชาสัมพันธ์และการส่ือสาร
องค์กร พ.ศ. 2563-2565 (ระยะ 3
 ปี)

มีแผนการประชาสัมพันธ์และการ
ส่ือสารองค์กร พ.ศ. 2563-2565 
(ระยะ 3 ปี)

1 ฉบับ งาน
ประชาสัมพันธ์

ส านักงาน
ผู้อ านวยการ

พ.ย.62-
เม.ย.63

- - อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือน าไปสู่การ
จัดท าแผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์และส่ือสารองค์กร พ.ศ.
2563-2565 (ระยะ 3 ปี)

50% ชะลอไปในปีถัดไป เน่ืองจากบุคลากรท่ีดูแลงาน
ประชาสัมพันธ์ลาออก และ
การแพร่ระบาด COVID-19

44 โครงการปรับปรุงเว็บไซต์
ส านักคอมพิวเตอร์

เพ่ือจัดท าเว็บไซต์ส านัก
คอมพิวเตอร์ให้เป็นปัจจุบันและ
ตอบสนองความต้องการผู้ใช้งาน

จ านวนเว็บไซต์ 1 เว็บไซต์ งาน
ประชาสัมพันธ์

ส านักงาน
ผู้อ านวยการ

พ.ย.62-
เม.ย.63

- - อยู่ระหว่างการออกแบบเว็บไซต์ส านักคอมพิวเตอร์ 55% ชะลอไปในปีถัดไป เน่ืองจากบุคลากรท่ีดูแลงาน
ประชาสัมพันธ์ลาออก และ
การแพร่ระบาด COVID-19

45 โครงการเสริมสร้างความ
ผูกพันบุคลากรส านัก
คอมพิวเตอร์

1. เพ่ือจัดท าแผนกลยุทธ์
เสริมสร้างความผูกพันบุคลากร
ส านักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
2563-2565 (ระยะ 3 ปี) 
2. เพ่ือส่งเสริมความสุขและความ
ผูกพันบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์
3. เพ่ือประเมินความสุขและความ
ผูกพันบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์

1. จ านวนแผนกลยุทธ์เสริมสร้าง
ความผูกพันบุคลากรส านัก
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2563-2565 
(ระยะ 3 ปี)
2. ร้อยละความสุขและความ
ผูกพันบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์
 มากกว่า 85

1) 1 ฉบับ

2) ร้อยละ 85

งานบุคคล ส านักงาน
ผู้อ านวยการ

ต.ค.62-
ส.ค.63

- - มีการด าเนินงาน ดังน้ี
1) จัดท าร่างแผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผูกพันบุคลากรส านัก
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2563-2565
2) การจัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมความสุขและความผูกพัน
บุคลากรส านักคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 2 โครงการ

80% ด าเนินการแล้ว
ตามแผน

-



ผลส าเร็จ ระดับผลส าเร็จ
ผลการด าเนินงาน 

 (แบบย่อ)
ผลการด าเนินงาน

ภาพรวม(%)
สภานภาพ

การด าเนินงาน

เหตุผลท่ีโครงการ
ไม่สามารถด าเนินการ

ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)

ผลการด าเนินงานไตรมาส 3  (เมษายน - มิถุนายน 2563)

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดของโครงการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ ระยะเวลา

ผลส าเร็จเปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย

46 โครงการสนับสนุนงานวิจัย
และสร้างสรรค์นวัตกรรม
ส านักคอมพิวเตอร์

1. เพ่ือส่งเสริมความรู้ให้บุคลากร
ของส านักคอมพิวเตอร์สามารถ
ท างานวิจัยได้อย่างถูกต้องตาม
ระเบียบวิธีวิจัย
2. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนบุคลากร
ของส านักคอมพิวเตอร์ในการ
ด าเนินงานวิจัยตามภารกิจของ
ส านักคอมพิวเตอร์

จ านวนโครงการวิจัยท่ีสนับสนุน
งานวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม

อย่างน้อย 2 โครงการ คณะกรรมการ
ส่งเสริม
งานวิยจัยและ
สร้างสรรค์
งานนบริการ
การศึกษา

ส านักงาน
ผู้อ านวยการ

ต.ค.62-
ส.ค.63

1 
โครงการวิจัย

ต่ ากว่าเป๋าหมาย มีการด าเนินงาน ดังน้ี
1) มีการพิจารณาโครงการวิจัย จ านวน 1 โครงการ
2) มีการประชุมเพ่ือพิจารณาการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ให้
บุคลากรของส านักคอมพิวเตอร์ในการท างานวิจัยได้อย่าง
ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย

100% เสร็จส้ิน -

47 โครงการจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน
ส านักงานผู้อ านวยการส านัก
คอมพิวเตอร์

เพ่ือจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน
ส านักงานผู้อ านวยการส านัก
คอมพิวเตอร์ให้เป็นปัจจุบัน

จ านวนคู่มือปฏิบัติงาน ทุกงาน ผู้อ านวยการ
ส านักงาน และ
ทีม

ส านักงาน
ผู้อ านวยการ

พ.ย.62-
เม.ย.63

มีคู่มือ
ปฎิบัติงาน
ทุกงาน

ตามเป้าหมาย จัดท าคู่มือปฏิบัติงานส านักงานผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์
ให้เป็นปัจจุบัน

100% เสร็จส้ิน -

48 โครงการพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ ส าหรับบุคลากร
ส านักคอมพิวเตอร์

1. เพ่ือให้การด าเนินงาน
สอดคล้องตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัย
2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารและ
บุคลากรส านักคอมพิวเตอร์มี
ความรู้และความเข้าใจ
ภาษาอังกฤษมากย่ิงข้ึน

1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้า
รับการอบรม

1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 
2)  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80

งานบุคคล
งาน
ประชาสัมพันธ์

ส านักงาน
ผู้อ านวยการ

ม.ค.-มี.ค. 
63

- - - - ยกเลิก เน่ืองจากสถานการณ์ 
COVID-19 ส่งผลไม่สามารถ
จัดกิจกรรมได้ ตามประกาศ
มาตรการป้องกันของ
มหาวิทยาลัยและรัฐบาล

49 โครงการสืบสานท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมของ
ส านักคอมพิวเตอร์

1. เพ่ืออนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา 
ส่งเสริมและเผยแพร่เอกลักษณ์
ศิลปะ และวัฒนธรรมอันดีงามผ่าน
เว็บไซต์และส่ืออ่ืนๆ
2. เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมสู่ชุมชน
3. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของ
หน่วยงาน มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม
4. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้
แสดงความเคารพต่อศาสนาผู้
อาวุโสและผู้บังคับบัญชา
5. เพ่ือด ารงและสืบสานประเพณี 
วัฒนธรรมอันดีงามของคนไทย

1. จ านวนกิจกรรมท่ีแล้วเสร็จ
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความเข้าใจในเร่ืองวัฒนธรรมและ
ศิลปะ
3. ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมต่อจ านวนบุคลากรของ
ส่วนงาน

1. 3 กิจกรรม
2. ร้อยละ 75

3. ร้อยละ 80

คณะกรรมการ
ท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

ส านักงาน
ผู้อ านวยการ

ต.ค.62-
ส.ค.63

1. 1 กิจกรรม
2. ไม่ประเมิน
3. ร้อยละ 100

ต่ ากว่าเป้าหมาย ยกเลิก 2 กิจกรรม  ได้แก่  กิจกรรม  "งานสืบสานประเพณีวัน
สงกรานต์ 2563" และ  กิจกรรม "ท าบุญและถวายเทียนพรรษา
 เน่ืองในวันเข้าพรรษา"

100% เสร็จส้ิน เน่ืองจากสถานการณ์ 
COVID-19 ส่งผลไม่สามารถ
จัดกิจกรรมได้ ตามประกาศ
มาตรการป้องกันของ
มหาวิทยาลัยและรัฐบาล




