
 

 

สรุปผลด ำเนินงำนตำมแผนปฎิบัติกำรส ำนักคอมพิวเตอร์  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ไตรมำส 4 (กรกฎำคม – กันยำยน 2563) 

ตำมแผนยุทธศำสตร์ส ำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 - 2565  

ตามที่ส านักคอมพิวเตอร์ได้จัดท าแผนปฎิบัติการส านักคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตามแผนยุทธศาสตร์ส านักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 – 2565 มีจ านวน 47 โครงการ/กิจกรรม และมีโครงการ
เพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณในไตรมาส 2 จ านวน 2 โครงการ รวมทั้งสิ้น 49 โครงการ/กิจกรรม ในการนี้
ส านักคอมพิวเตอร์จึงขอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฎิบัติการส านักคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ไตรมาส 4 ดังนี้ 

สรุปผลด ำเนินงำนในภำพรวม 

ที ่ รำยกำร  

จ ำนวน
โครงกำร/
กิจกรรม ร้อยละ  

      

1.  โครงกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 
2563 

49 100.00  

1.1 โครงการตามแผนยุทธศาสตร ์
47  95.92  

   

1.2 โครงการที่เพิ่มเตมิ 
(ไตรมาส 2) 2  4.08  ควำมส ำเร็จโครงกำร บรรลุตำมเป้ำหมำย 

ค่ำเฉลี่ย 
คะแนน
เต็ม (5) 2. ผลกำรด ำเนินงำน 

    ร้อยละ
ควำมส ำ

เร็จ 

คะแนน
เต็ม (5) 

ร้อยละ
โครงกำรที่

บรรลุ 

คะแนน
เต็ม (5) 

2.1 เสร็จสิ้น  30 76.92 79.49 

3.97 

76.67% 
(23 โครงกำร) 

4.00 3.84 

2.2 ด าเนินการแล้วตามแผน 1 2.56 

2.3 ยกเลิก 3 7.369  
20.51 

 

2.4 ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องในปี
ถัดไปชะลอ 

1 2.56  

2.5 ชะลอในปีถัดไป 4 10.26  

2.6 * โครงการที่ไดร้ับผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของเช้ือโรค COVID-
19  เจ้าหน้าท่ีดูแลโครงการลาออก 
และโครงการที่ไม่ได้รับจดัสรร
งบประมาณ 

10  

 

   

 

 ชะลอไปในปีถัดไป (3 โครงการ) 

 ยกเลิก  (7  โครงการ) 

 รวม 49 100.00 100.00  - - - - 
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หมำยเหตุ: โครงการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19  เจ้าหน้าที่ดูแลโครงการ
ลาออก รวมถึงโครงการที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจ าปี งบประมาณ 2563) 
จ านวน 10 โครงการ ได้แก่ 

ชะลอไปในปีถัดไป 3 โครงกำร 

โครงการที่ 42  โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน 
โครงการที่ 43  โครงการจัดท าแผนการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร  

พ.ศ. 2563-2565 
โครงการที่ 44  โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ส านักคอมพิวเตอร ์

ยกเลิก 7 โครงกำร 

โครงการที่ 25  โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ ส าหรับการเรียนการสอน (Abobe) 
โครงการที่ 28  โครงการสร้างเครือข่ายผู้ประสานงานด้านไอซีทีระดับปฎิบัติการภายใน

มหาวิทยาลัย 
โครงการที่ 30  โครงการไอซีทีเลิร์นนิ่งสเปซ ส าหรับนิสิตและบุคลากร มศว 
โครงการที่ 33  โครงการเสวนารู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการพัฒนาศักยภาพด้าน ICT 

ส าหรับ นิสิต และบุคลากร มศว 
โครงการที่ 36  โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารส าหรับนิสิต และบุคลากร 
โครงการที่ 38  โครงการบริการวิชาการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ส าหรับบุคคลทั่วไป 
โครงการที่ 48  โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ส าหรับบุคลากรส านัก

คอมพิวเตอร์ 

ทั้งนี้จึงไม่น ามาประเมินค่าความส าเร็จ ท าให้จ านวนโครงการที่น ามาประเมินค่าความส าเร็จมีจ านวนทั้งสิ้น 39 
โครงการ  
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สรุปผลด ำเนินงำนภำพรวม (แยกตำมฝ่ำย) 

ฝ่ำย 

โครงกำรตำมแผนปฎบิัติกำร  
ปี 2563 

ควำมส ำเร็จของโครงกำรตำม
สถำนะกำรด ำเนินงำน 

ควำมส ำเร็จของโครงกำรที่
บรรลุตำมเป้ำหมำย 

ค่ำเฉลี่ย 
คะแนน
เต็ม (5) 

โครงกำร
ทั้งหมด 

โครงกำรท่ีได้รับ
ผลกระทบจำก 
COVID-19  

เจ้ำหน้ำทีล่ำออก 
และไม่ได้รับ

จัดสรร
งบประมำณ 

โครงกำร
คงเหลือ 

โครงกำร
ที่ส ำเร็จ 

 
ร้อยละ 

คะแนน
เต็ม 
(5) 

จ ำนวน
โครงกำร 

ร้อยละ 
คะแนน

เต็ม 
(5) 

ฝ่ายระบบ
คอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

9 - 9 6 66.67 
 

3.34 6 100 
 

5.00 4.17 

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ 

8 - 8 5 62.50 
 

3.13 4 80.00 
 

4.00 3.57 

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
การศึกษา 

7 - 7 6* 85.72 
 

4.29 5 100.00 
 

5.00 4.65 

ฝ่ายปฎบิัติการ
และบริการ 

5** 2*** 3 2 66.67 
 

3.34 2 100.00 
 

5.00 4.17 

ฝ่ายบริการ
คอมพิวเตอร์ 
องครักษ์ 

7** 3*** 4 4 100.00 
 

5.00 4 100.00 
 

5.00 5.00 

ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

16 6 10 10 100.00 
 

5.00 4 40.00 
 

2.00 3.50 

รวม 52 11 39 - -  - - - - 

หมายเหตุ  

1) * โครงการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทสเพ่ือการศึกษาที่น ามานับความส าเร็จของโครงการที่บรรลุเป้าหมาย
มีจ านวน 5 โครงการ เนื่องจากมี 1 โครงการที่การด าเนินงานควบปีงบประมาณ (2563 - 2564) 

2) ** โครงการฝ่ายปฎิบัติการและบริการ และฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องครักษ์ มีโครงการที่รับผิดชอบ
ร่วมกัน จ านวน 3 โครงการ จึงท าให้ผลรวมโครงการมีจ านวน 52 จากเดิม 49 โครงการ 

3) *** โครงการฝ่ายปฎิบัติการและบริการ และฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องครักษ์ มีโครงการที่รับผิดชอบ
ร่วมกันที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19  จ านวน 1 โครงการ ได้แก่ 
โครงการสร้างเครือข่ายผู้ประสานงานด้านไอซีทีระดับปฎิบัติการภายในมหาวิทยาลัย จึงท าให้ผลรวม
โครงการมีจ านวน 11 จากเดิม 10 โครงการ 
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ตำรำงแสดงรำยละเอียดตำมสถำนะผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร 

1.  โครงกำรที่ด ำเนินกำรเสรจ็สิ้น จ านวน 32 โครงการ 

โครงกำร/กิจกรรม   
(เสร็จสิน้) 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงกำร 

ผลส ำเร็จเปรียบเทียบ
กับเป้ำหมำย 

เสร็จสิ้น 
ไตรมำส 

โครงกำร/กิจกรรมที่    
2 โครงการปรับเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายไร้สายภายใน

อาคาร 
ประกิจ 
สุธิสา 

ติดตั้ง Access Point  
40 จุด 
ตามเป้าหมาย 

ไตรมาส 3 

3 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบส ารองข้อมูล มหัทธวัฒน์ 
จักรพันธ์ 
ธนกฤต 
เฉลิมพล 

มีระบบส ารองข้อมลู  
2 ระบบ 
ตามเป้าหมาย 

ไตรมาส 3 

4 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ Hyper 
Converged 

มหัทธวัฒน์ 
จักรพันธ์ 
จุฬาลักษณ ์

มีระบบเครือข่าย Hyper 
Converged 2 ระบบ 
ตามเป้าหมาย 

ไตรมาส 3 

6 โครงการบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งาน (บัวศรีไอดี, GAFE, 
O365) 

ประกิจ  
พรทิพย์  
สุวิมล  
และทีมงาน 

มีระบบเว็บไซต์ 
account.swu.ac.th  
1 ระบบ 
ตามเป้าหมาย 

ไตรมาส 3 

8 โครงการติดตั้งระบบ Microsoft Office 365 ประกิจ 
พรทิพย์ 
สุวิมล 
และทีมงาน 

ติดตั้งระบบ Microsoft 
Office 365 1 ระบบ 
ตามเป้าหมาย 

ไตรมาส 2 

9 โครงการจดัท าแผนรับมือภยัพิบัตแิละภยัคุกคามทางไซ
เบอร์ แผนส ารองและกู้คืนระบบสารสนเทศ 
มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวโิรฒ 

ประกิจ 
มหัทธวัฒน์ 
พงษ์ทิพย์ 

มีแผนรับมือภัยพิบตัิและ
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
จ านวน 1ฉบับ  
มีแผนส ารองและกูค้ืน
ระบบสารสนเทศ 
จ านวน 1 ฉบับ 
ตามเป้าหมาย 

ไตรมาส 4 

10 โครงการบ ารุงรักษาตูส้าขาและอปุกรณ์เครือข่ายประจ า
อาคาร 

สันต ิ
ธนรรณพ 
และทีมงาน 

บ ารุงตู้สาขา ประสาน
มิตร 10 ส่วนงาน  
องครักษ ์ 
5 ส่วนงาน 
ตามเป้าหมาย 

ไตรมาส 4 

14 โครงการการน าโครงสรา้ง SEALS Framework มา
พัฒนาระบบสารสนเทศ 

อมรรัตน ์
ฐิตาภา 
บุรฮาน 
ทวิศักดิ์ 

พัฒนาระบบสารสนเทศ 
1 ระบบ 
ตามเป้าหมาย 

ไตรมาส 4 
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โครงกำร/กิจกรรม   
(เสร็จสิน้) 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงกำร 

ผลส ำเร็จเปรียบเทียบ
กับเป้ำหมำย 

เสร็จสิ้น 
ไตรมำส 

สราล ี

15 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
HURIS 

สุพิชญา 
มณฑล ี
ฐิตาภา 

1 มอดูล 
ตามเป้าหมาย 

ไตรมาส 4 

16 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย พรทิพย์ 
และทีมงาน 

1 มอดูล 
ตามเป้าหมาย 

ไตรมาส 4 

17 โครงการเสรมิสร้างความเขม้แข็งดา้นไอซีทีระดับ 
ส่วนงาน 

สมบุญ 
วันทนา 
และทีมงาน 

1) มแีนวปฏิบัติของการ
ใช้ไอซีทีที่ดี (ICT 
Best Practice) 4 
แผนงาน 
ตามเป้าหมาย   

2) หน่วยงานท่ีร่วม  
20 หน่วยงาน 
สูงกว่าเป้าหมาย 

3) ผลประเมินความพึง
พอใจของบุคลากรที่
เข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 
79.77  
ต่ ากว่าเป้าหมาย 

ไตรมาส 4 

18 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานประเมิน
องค์ประกอบ 1 ตามเกณฑ์ ตัวบ่งช้ีที ่1.1 การบริหาร
จัดการหลักสตูรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร 

อมรรัตน ์
ฐิตาภา 
มณฑล ี
พรทิพย์ 

มอดูลที่พัฒนาส าเร็จ 1 
มอดูล  
ตามเป้าหมาย 

ไตรมาส 3 

19 โครงการพัฒนาระบบบรหิารจดัการเป้าหมายการพัฒนา
ทีย่ั่งยืน (SDGs) 

ภัทรชัย 
สุวิมล 

ระบบท่ีพัฒนาส าเร็จ 
1 ระบบ 
ตามเป้าหมาย 

ไตรมาส 2 

20 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมลูภาพถ่าย ภัทรชัย 
ปวริศร 
สุวิมล 

ระบบท่ีพัฒนาส าเร็จ 
1 ระบบ 
ตามเป้าหมาย 

ไตรมาส 3 

22 โครงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซตม์หาวิทยาลัยเพื่อรองรับ
การตรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ปวริศร 
สุวิมล 

เว็บไซต์ที่พัฒนาส าเร็จ 
1 เว็บไซต ์
ตามเป้าหมาย 

ไตรมาส 3 
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โครงกำร/กิจกรรม   
(เสร็จสิน้) 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงกำร 

ผลส ำเร็จเปรียบเทียบ
กับเป้ำหมำย 

เสร็จสิ้น 
ไตรมำส 

24 โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบค้นหารายชือบุคคล/ส่วน
งาน 

ภัทรชัย 
ปวริศร 

พัฒนาปรับปรุงระบบ
ค้นหารายช่ือบุคคล/
ส่วนงาน 1 ระบบ  
ตามเป้าหมาย 

ไตรมาส 4 

25 โครงการส่งเสริมและผลักดันการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการเรียน 
การสอน 

สุวิมล 
ชัยวัฒน์ 

จัดกิจกรรมสนับสนุน
การเรยีนการสอน
จ านวน 4 กิจกรรม 
สูงกว่าเป้าหมาย 

ไตรมาส 4 

29 โครงการจดัหาเครื่องคอมพิวเตอรเ์พื่อใช้ในการเรียน 
การสอนส านักคอมพิวเตอร์ มศว องครักษ ์

ธนรรณพ 
วรเศรษฐ ์
อ านาจ 
สุกิจ 
จันทนา 

1) ติดตั้งเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 90 เครื่อง 
2) ความพึงพอใจต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนการ
สอนคิดเป็นร้อยละ 
98.47 
สูงกว่าเป้าหมาย 

ไตรมาส 4 

31 โครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์และพื้นท่ี
ให้บริการส าหรับนสิิต คณาจารย์ และบุคลากร ส านัก
คอมพิวเตอร์ มศว องครักษ ์

ธนรรณพ 
วรเศรษฐ ์
อ านาจ 
สุกิจ 
จันทนา 

รายงานแนวทางการ
ปรับปรุงฯ 1 ฉบับ 
ตามเป้าหมาย 

ไตรมาส 4 

32 โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้ค าปรึกษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครือข่ายแก่นิสติเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
มศว 

สันต ิ
ธนรรณพ 
และทีมงาน 

1) จัดกิจกรรม 1 ครั้ง/
ปี ท่ีประสานมิตร
และองครักษ์  
ตามเป้าหมาย 

2) ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
คิดเป็นร้อยละ 
97.19  
สูงกว่าเป้าหมาย 

ไตรมาส 3 

34 โครงการพัฒนาสมรรถนะดา้นไอซทีีเพ่ือเสริมสรา้งองค์
ความรู้และร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (จังหวัดนครนายก 
– อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่) ระยะที ่2 

งานบริการ
การศึกษา 

1) จัดกิจกรรมจ านวน  
1 กิจกรรม  
ต่ ากว่าเป้าหมาย 

2) จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมคดิเป็น 
ร้อยละ 104.28  
สูงกว่าเป้าหมาย 

3) ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
คิดเป็นร้อยละ 

ไตรมาส 3 
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โครงกำร/กิจกรรม   
(เสร็จสิน้) 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงกำร 

ผลส ำเร็จเปรียบเทียบ
กับเป้ำหมำย 

เสร็จสิ้น 
ไตรมำส 

84.64  
ต่ ากว่าเป้าหมาย 

4) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมน า
ความรู้ไปใช้ 
ประโยชน์คดิเป็น
ร้อยละ 98.04  
สูงกว่าเป้าหมาย  

35 โครงการทบทวนกรอบสมรรถนะด้าน ICT ของบุคลากร
และนิสติ 

งานบริการ
การศึกษา 

มีกรอบสมถรรนะ 
จ านวน 2 ฉบับ  
ตามเป้าหมาย 

ไตรมาส 4 

37 โครงการศึกษาการจัดตั้งศูนย์ทดสอบทักษะการใช้งาน 
ICT 

งานบริการ
การศึกษา 

มีเอกสารการศึกษาการ
จัดตั้งศูนย์ทดสอบทักษะ
การใช้งาน ICT 
จ านวน 1 ฉบับ 
ตามเป้าหมาย 

ไตรมาส 4 

39 โครงการแผนการจดัหารายได้ ส านักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
2563-2565 

คณะกรรมการ
บริการวิชาการ
และการจัดหา
รายได ้

มีแผนจัดหารายไดฯ้ 
1 ฉบับ 
ตามเป้าหมาย 

ไตรมาส 4 

40 โครงการการจัดการความรู้ของส านักคอมพิวเตอร ์ คณะกรรมการ
จัดการความรู ้

 

ความส าเร็จตามแผน
จัดการความรู้คดิเป็น
ร้อยละ 88.89 
ต่ ากว่าเป้าหมาย 

ไตรมาส 4 

41 โครงการพัฒนาคณุภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ
การด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) 
ของส านักคอมพิวเตอร ์

คณะท างาน
ประกันคณุภาพ 

 

ความส าเร็จตาม
แผนพัฒนาคุณภาพ 
คิดเป็นร้อยละ 100 
สูงกว่าเป้าหมาย 

ไตรมาส 4 

45 โครงการเสรมิสร้างความผูกพันบคุลากรส านัก
คอมพิวเตอร ์

งานบุคคล 1) มีแผนกลยุทธ์ 1 ฉบับ 
ตามเป้าหมาย 
2) ร้อยละความสุข 
71.86 
ต่ ากว่าเป้าหมาย 

ไตรมาส 4 

46 โครงการสนับสนุนงานวิจัยและสรา้งสรรค์นวตักรรม
ส านักคอมพิวเตอร ์

คณะกรรมการ
ส่งเสริม
งานวิยจัยและ
สร้างสรรค ์

1 โครงการวิจัย 
ต่ ากว่าเป้าหมาย 

ไตรมาส 4 
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โครงกำร/กิจกรรม   
(เสร็จสิน้) 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงกำร 

ผลส ำเร็จเปรียบเทียบ
กับเป้ำหมำย 

เสร็จสิ้น 
ไตรมำส 

47 โครงการจดัท าคู่มือปฏบิัติงานส านักงานผู้อ านวยการ
ส านักคอมพิวเตอร ์

ผู้อ านวยการ
ส านักงาน  
และทีมงาน 

มีคู่มือปฎิบตัิงานทุกงาน 
ตามเป้าหมาย 

ไตรมาส 3 

49 โครงการสืบสานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
ส านักคอมพิวเตอร ์

คณะกรรมการ 
ท านุบ ารุงศิลปะ 
วัฒนธรรม 

1) จัดกิจกรรม  
1 กิจกรรม 
ต่ ากว่าเป้าหมาย 

2) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความเข้าใจในเรื่อง
วัฒนธรรมและ
ศิลปะ (ไม่ได้
ประเมิน) 
ต่ ากว่าเป้าหมาย 

3) จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมคดิเป็น 
ร้อยละ 100 
สูงกว่าเป้าหมาย 

ไตรมาส 3 

46 โครงการสนับสนุนงานวิจัยและสรา้งสรรค์นวตักรรม
ส านักคอมพิวเตอร ์

คณะกรรมการ
ส่งเสรม
งานวิยจัยและ
สร้างสรรค ์
งานนบริการ
การศึกษา 

มีโครงการวจิัย 1 
โครงการ 
ต่ ากว่าเป้าหมาย 

ไตรมาส 3 

2. โครงกำรที่ด ำเนินกำรแล้วตำมแผน  จ านวน 1 โครงการ 

3. โครงกำรที่ยกเลิก จ านวน 10 โครงการ 

โครงกำร/กิจกรรม 
(ยกเลิก) 

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

เหตุผลที่เหตุผลที่ไม่สำมำรถด ำเนินงำน
ได้ตำมแผนด ำเนินกำรโครงกำร 

โครงกำร/กิจกรรมที ่    

7  โครงการจดัท าระบบ Sing Sign On (SSO) ประกิจ 
พรทิพย์ 
สุวิมล 
และทมีงาน 

เนื่องจากทีมผู้รับผิดชอบตดิภารกจิงานอื่น
ที่เร่งด่วนท าให้ไมส่ามารถด าเนินการไดต้าม
แผนที่ก าหนด 
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โครงกำร/กิจกรรม 
(ยกเลิก) 

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

เหตุผลที่เหตุผลที่ไม่สำมำรถด ำเนินงำน
ได้ตำมแผนด ำเนินกำรโครงกำร 

โครงกำร/กิจกรรมที ่    

12 โครงการ“พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวโิรฒ (HURIS) เพื่อก้าวสู่การเป็น
มหาวิทยาลยัดิจิทลั” 

มณฑล ี
และทีมงาน 

เนื่องจากรอนโยบายระดับมหาวิทยาลัย 

13 โครงการความร่วมมือการแลกเปลีย่นข้อมูล
ระหว่างมหาวิทยาลัย กับหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลยัSWU Mobile 

พรทิพย์ 
ประกิจ 
สุวิมล 
และทีมงาน 

เนื่องจากยังไม่มีแผนการด าเนินการเพิ่มเติม
จาก SCB จึงท าให้ทีมผู้รับผิดชอบพิจารณา
ยกเลิกโครงการนี ้

25 โครงการจดัหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ ส าหรับการ
เรียนการสอน (Abobe) 

สันต ิ
ถาวร 
อุดร 
สมภพ 
เอนกวิทย์ 
กรธวัช 

เนื่องจากไมไ่ด้รับจัดสรรงบประมาณในการ
ด าเนินงาน (เงินอุดหนุนจากรัฐ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

28 โครงการสร้างเครือข่ายผู้ประสานงานด้านไอซี
ทีระดับปฎิบัติการภายในมหาวิทยาลัย 

สันต ิ
ธรรณนพ 
และทีมงาน 

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลไม่
สามารถจัดกิจกรรมได้ ตามประกาศ
มาตรการป้องกันของมหาวิทยาลยัและ
รัฐบาล 

30 โครงการไอซีทีเลริ์นนิ่งสเปซ ส าหรับนิสิตและ
บุคลากร มศว 

ธนรรณพ 
วรเศรษฐ ์
อ านาจ 
สุกิจ 
จันทนา 

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลไม่
สามารถจัดกิจกรรมได้ ตามประกาศ
มาตรการป้องกันของมหาวิทยาลยัและ
รัฐบาล 

33 โครงการเสวนารูเ้ท่าทันเทคโนโลยดีิจิทัล เพื่อ
การพัฒนาศักยภาพด้าน ICT ส าหรับนิสิต และ
บุคลากร มศว 

ธนรรณพ 
วรเศรษฐ ์
อ านาจ 
สุกิจ 
จันทนา 

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลไม่
สามารถจัดกิจกรรมได้ ตามประกาศ
มาตรการป้องกันของมหาวิทยาลยัและ
รัฐบาล 

36 โครงการพัฒนาทักษะและความรูด้้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับ
นิสิต และบุคลากร 

งานบริการ
การศึกษา 

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลไม่
สามารถจัดกิจกรรมได้ ตามประกาศ
มาตรการป้องกันของมหาวิทยาลยัและ
รัฐบาล 
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โครงกำร/กิจกรรม 
(ยกเลิก) 

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

เหตุผลที่เหตุผลที่ไม่สำมำรถด ำเนินงำน
ได้ตำมแผนด ำเนินกำรโครงกำร 

โครงกำร/กิจกรรมที ่    

38 โครงการบริการวิชาการพัฒนาทักษะและ
ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร ส าหรับบุคคลทั่วไป 

งานบริการ
การศึกษา 

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลไม่
สามารถจัดกิจกรรมได้ ตามประกาศ
มาตรการป้องกันของมหาวิทยาลยัและ
รัฐบาล 

 

48 โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
ส าหรับบคุลากรส านักคอมพิวเตอร์ 

งานบุคคล 
งาน
ประชาสมัพันธ์ 

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลไม่
สามารถจัดกิจกรรมได้ ตามประกาศ
มาตรการป้องกันของมหาวิทยาลยัและ
รัฐบาล 
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4. ล่ำช้ำและขยำยเวลำต่อเนื่องให้เสร็จในถัดไป  จ านวน 1 โครการ 

โครงกำร/กิจกรรม 
(ล่ำช้ำและขยำยเวลำต่อเนือ่งให้เสร็จในปนีี)้ 

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

เหตุผลที่เหตุผลที่ไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนได้ตำมแผนด ำเนินกำร

โครงกำร 

โครงกำร/กิจกรรมที่ 

 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ /
ห้องบรรยาย/ห้องประชุม 

สันต ิ
ถาวร 
อุดร 
สมภพ 
เอนกวิทย์ 
กรธวัช 

อยู่ระหว่างการจัดท าราคากลางจึง
จ าเป็นขยายเลาในการด าเนินงานไป
จนถึงเดือน ธันวาคม 2563 

5. โครงกำรที่ชะลอไปในปีถัดไป  จ านวน 7 โครงการ  

โครงกำร/กิจกรรม 
(ชลอในปีถัดไป) 

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

เหตุผลที่เหตุผลที่ไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนได้ตำมแผนด ำเนินกำร

โครงกำร 

โครงกำร/กิจกรรมที ่    

1 โครงการติดตั้งห้องคอมพิวเตอร์กลางของ
มหาวิทยาลยั 

มหัทธวัฒน์ 
ประกิจ 
 

เนื่องจาก อยู่ระหว่างการตรวจรับ
มอบแบบ 

5 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่าย Fiber 
Optic 

ประกิจ 
พงษ์ทิพย์ 

เนื่องจากต้องรอให้การตดิตั้งห้อง
คอมพิวเตอร์กลางของมหาวิทยาลยั 
(Data Center) แล้วเสรจ็ 

11 โครงการพัฒนาระบบบรหิารจดัการประสิทธิภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แขวง
คลองเตยเหนือ  
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ระยะที่ 2 

พรทิพย์ 
และทีมงาน 

เนื่องจากผู้รับผิดชอบมีภารกิจงานอื่น
ที่เร่งด่วนท าให้ไมส่ามารถด าเนินการ
ได้ตามแผน 

23 โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบข่าวประชาสมัพันธ์ 
 

ภัทรชัย 
ปวริศร 

ขอชะลอโครงการไปในปีถัดไป ตั้งแต่
ไตรมาส 2 

42 โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน คณะกรรมการ
มาตรการรักษ์
สิ่งแวดล้อมและ
ประหยดัพลังงาน 

เนื่องจากทีมเลาขานุการลาออก
ประกอบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด-19 จึงท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินการตามแผน  
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โครงกำร/กิจกรรม 
(ชลอในปีถัดไป) 

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

เหตุผลที่เหตุผลที่ไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนได้ตำมแผนด ำเนินกำร

โครงกำร 

โครงกำร/กิจกรรมที ่    

43 โครงการจดัท าแผนการประชาสัมพันธ์และการ
สื่อสารองค์กร พ.ศ. 2563-2565 

งานประชาสัมพันธ์ เนื่องจากบุคลากรทีดู่แลงาน
ประชาสมัพันธ์ลาออก และ 
การแพร่ระบาด COVID-19 

44 โครงการปรับปรุงเว็บไซตส์ านักคอมพิวเตอร ์ งานประชาสัมพันธ์ เนื่องจากบุคลากรทีดู่แลงาน
ประชาสมัพันธ์ลาออก และการแพร่
ระบาด COVID-19 
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ตำรำงแสดงรำยละเอียดตำมผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำรแยกตำมฝ่ำย 

1. ฝ่ำยระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย  จ ำนวน 9 โครงกำร 

ที ่ สถำนะผลกำรด ำเนินงำน จ ำนวน
โครงกำร 

ร้อยละ 
ร้อยละ

ควำมส ำเร็จ 
คะแนน
เต็ม (5) 

ร้อยละ
โครงกำรที่

บรรรลุ 

คะแนน
เต็ม (5) 

ค่ำเฉลี่ย 
คะแนน
เต็ม (5) 

1 เสร็จสิ้น 6 66.67 
66.67 

3.34 

100.00 
(6 โครงกำร) 

5.00 4.17 
2 ด าเนินการแล้วตามแผน 0 0  
3 ยกเลิก 1 11.11 

33.33 
4 ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปี

ถัดไป 
0 0 

5 ชะลอไปในปีถัดไป 2 22.22 
 รวม 9 100.00 100.00     

2. ฝ่ำยระบบสำรสนเทศ  จ ำนวน 8 โครงกำร 

ที ่ สถำนะผลกำรด ำเนินงำน จ ำนวน
โครงกำร 

ร้อยละ 
ร้อยละ

ควำมส ำเร็จ 
คะแนน
เต็ม (5) 

ร้อยละ
โครงกำรที่

บรรรลุ 

คะแนน
เต็ม (5) 

ค่ำเฉลี่ย 
คะแนน
เต็ม (5) 

1 เสร็จสิ้น 5 62.50 
62.50 

3.13 

80.00 
(4 โครงกำร) 

4.00 3.57 
2 ด าเนินการแล้วตามแผน 0 0  
3 ยกเลิก 2 25.00 

37.50 4 ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปี
ถัดไป 0 0 

5 ชะลอไปในปีถัดไป 1 12.50 
 รวม 8 100.00 100.00     
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3. ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ จ ำนวน 7 โครงกำร 

ที ่ สถำนะผลกำรด ำเนินงำน จ ำนวน
โครงกำร 

ร้อยละ 
ร้อยละ

ควำมส ำเร็จ 
คะแนน
เต็ม (5) 

ร้อยละ
โครงกำรที่

บรรรลุ 

คะแนน
เต็ม (5) 

ค่ำเฉลี่ย 
คะแนน
เต็ม (5) 

1 เสร็จสิ้น 5 71.44 
85.72 

4.29 

100.00 
(5 โครงกำร) 

5.00 4.65 
2 ด าเนินการแล้วตามแผน 1 14.28  
3 ยกเลิก 0 0 

14.28 
4 ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปี

ถัดไป 
0 0 

5 ชะลอไปในปีถัดไป 1 14.28 
 รวม 7 100.00 100.00     

4. ฝ่ำยปฎิบัติกำรและบริกำร จ ำนวน  5  โครงกำร 

ที ่ สถำนะผลกำรด ำเนินงำน จ ำนวน
โครงกำร 

ร้อยละ 
ร้อยละ

ควำมส ำเร็จ 
คะแนน
เต็ม (5) 

ร้อยละ
โครงกำรที่

บรรรลุ 

คะแนน
เต็ม (5) 

ค่ำเฉลี่ย 
คะแนน
เต็ม (5) 

1 เสร็จสิ้น 2 66.67 
66.67 

3.34 

100.00 
(2 โครงกำร) 

5.00 4.17 

2 ด าเนินการแล้วตามแผน - -  

3 ยกเลิก - - 

33.33 
4 ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปี

ถัดไป 
1 33.33 

5 ชะลอไปในปีถัดไป - - 
6 * โครงการที่ไดร้ับผลกระทบ

จากการแพรร่ะบาดของเชื้อ
โรค COVID-19  และ
โครงการทีไ่ม่ได้รับจดัสรร
งบประมาณ 

2 -      

 ยกเลิก  (2  โครงการ) - -      
รวม 5 100.00 100.00     

หมำยเหตุ : ยกเลิก 2 โครงการ เป็นโครงการทีไ่ด้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 และไม่ได้รับจดัสรร
งบประมาณ (เงินอุดหนุนรัฐบาล ประจ าปี 2563)  จึงไม่น าม าประเมินค่าความส าเร็จ ท าให้จ านวนโครงการที่น ามาประเมิน 
ค่าความส าเสร็จมีจ านวนท้ังสิ้น 3 โครงการ  
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5. ฝ่ำยบริกำรคอมพิวเตอร์องครักษ์ จ ำนวน 7 โครงกำร 

ที ่ สถำนะผลกำรด ำเนินงำน จ ำนวน
โครงกำร 

ร้อยละ 
ร้อยละ

ควำมส ำเร็จ 
คะแนน
เต็ม (5) 

ร้อยละ
โครงกำรที่

บรรรลุ 

คะแนน
เต็ม (5) 

ค่ำเฉลี่ย 
คะแนน
เต็ม (5) 

1 เสร็จสิ้น 4 100.00 
100.00 

5.00 

100.00 
(4 โครงกำร) 

5.00 5.00 

2 ด าเนินการแล้วตามแผน - -  

3 ยกเลิก - - 

0.00 
4 ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปี

ถัดไป 
- - 

5 ชะลอไปในปีถัดไป - - 
6 * โครงการที่ไดร้ับผลกระทบ

จากการแพรร่ะบาดของเชื้อ
โรค COVID-19   

3 -      

 ยกเลิก  (3  โครงการ) - -      
รวม 7 100.00 100.00     

หมำยเหตุ : ยกเลิก 3 โครงการ เป็นได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเช้ือโรค COVID-19 จึงไม่น ามาประเมินค่า
ความส าเร็จ ท าให้จ านวนโครงการที่น ามาประเมินค่าความส าเสร็จมีจ านวนท้ังสิ้น 4 โครงการ 

6. ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร จ ำนวน 16  โครงกำร 

ที ่ สถำนะผลกำรด ำเนินงำน จ ำนวน
โครงกำร 

ร้อยละ 
ร้อยละ

ควำมส ำเร็จ 
คะแนน
เต็ม (5) 

ร้อยละ
โครงกำรที่

บรรรลุ 

คะแนน
เต็ม (5) 

ค่ำเฉลี่ย 
คะแนน
เต็ม (5) 

1 เสร็จสิ้น 10 100.00 
100.00 

5.00 

40.00 
(4 โครงกำร) 

2.00 3.50 

2 ด าเนินการแล้วตามแผน - -  

3 ยกเลิก - - 

0.00 
4 ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปี

ถัดไป 
- - 

5 ชะลอไปในปีถัดไป - - 
6 * โครงการที่ไดร้ับผลกระทบ

จากการแพรร่ะบาดของเชื้อ
โรค COVID-19   

6 -      

 ยกเลิก  (3  โครงการ) - -      
 ชะลอไปในปีถัดไป  

(3 โครงการ) 
- -      

รวม 16 100.00 100.00     
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หมำยเหตุ : ยกเลิก 3 โครงการ และชะลอไปในปีถัดไป 3 โครงการเป็นโครงการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ 
เช้ือโรค COVID-19 และเจ้าหน้าที่ดูแลโครงการลาออกจึงไม่น ามาประเมินค่าความส าเร็จ ท าให้จ านวนโครงการที่น ามา
ประเมินค่าความส าเสร็จมีจ านวนท้ังสิ้น 10 โครงการ 
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รายงานผลด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักคอมพิวเตอร์เพ่ือสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ไตรมาส 4

ผลส ำเร็จ ระดับผลส ำเร็จ
ผลกำรด ำเนินงำน 

 (แบบย่อ)
ผลด ำเนินงำน
ภำพรวม (%)

สภำนภำพ
กำรด ำเนินงำน

เหตุผลท่ีโครงกำร
ไม่สำมำรถด ำเนินกำร

ได้ตำมเป้ำหมำย (แบบย่อ)

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือพัฒนำภำรกิจของมหำวิทยำลัย
1 โครงการติดต้ังห้องคอมพิวเตอร์กลาง

ของมหาวิทยาลัย (Data Center)
เพ่ือรองรับการขยายตัวของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายท่ี
เพ่ิมข้ึน

จ านวนห้อง Data Center ท่ีติดต้ังสมบูรณ์ 1 ห้องท่ีติดต้ังสมบูรณ์ มหัทธวัฒน์
ประกิจ

ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย

ต.ค.62-ส.ค.63 - - - - ชะลอไปในปีถัดไป เน่ืองจากอยู่ระหว่างการตรวจ
รับมอบแบบ

2 โครงการปรับเพ่ิมประสิทธิภาพ
เครือข่ายไร้สายภายในอาคาร

เพ่ือรองรับการใช้งานเครือข่ายท่ีเพ่ิมข้ึน ติดต้ัง Access Point ตามท่ีก าหนด 40 จุด ประกิจ
สุธิสา

ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ 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 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ
ส ารองข้อมูล

เพ่ือปรับปรุงระบบส ารองข้อมูลให้สามารถรองรับตาม
แผนการส ารองและกู้คืนระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัย

ระบบส ารองข้อมูล
(ประสานมิตร,องครักษ์)

2 ระบบ มหัทธวัฒน์
จักรพันธ์
ธนกฤต
เฉลิมพล

ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย

ต.ค.62-ส.ค.63 2 ระบบ ตามเป้าหมาย บริษัทด าเนินการส่งมอบอุปกรณ์  เรียบร้อยแล้ว ตรวจรับ
งานเม่ือวันท่ี 26 มีนาคม 2563

100% เสร็จส้ิน -

4 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ 
Hyper Converged

เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายบนระบบ Hyper 
Converged

ระบบเครือข่าย Hyper Converged มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน

2 ชุด มหัทธวัฒน์
จักรพันธ์
จุฬาลักษณ์

ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย

ต.ค.62-ส.ค.63 2 ชุด ตามเป้าหมาย บริษัทด าเนินการส่งมอบอุปกรณ์  เรียบร้อยแล้ว ตรวจรับ
งานเม่ือวันที 16 มิย. 2563

100% เสร็จส้ิน -

5 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ
เครือข่าย Fiber Optic

เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพสายไฟเบอร์เครือข่าย 
(ประสานมิตร)

สายไฟเบอร์ครอบคลุมทุกอาคาร 34 เส้นทาง ประกิจ
พงษ์ทิพย์

ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย

ต.ค.62-ส.ค.63 - - ด าเนินการจัดท า TOR เสร็จเรียบร้อย และ ท าจัดท าค าขอ
ต้ังงบประมาณเพ่ือด าเนินการในปีถัดไป

40% ชะลอไปในปีถัดไป เน่ืองจากต้องรอให้การติดต้ัง
ห้องคอมพิวเตอร์กลางของ
มหาวิทยาลัย (Data Center)  
แล้วเสร็จ

6 โครงการบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งาน
(บัวศรีไอดี, GAFE, O365)

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางด้านความปลอดภัยบัญชีผู้ใช้งาน(บัว
ศรีไอดี, GAFE, O365)

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

ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย

ต.ค.62-ส.ค.63 1 ระบบ ตามเป้าหมาย มีการด าเนินการจัดท าระบบบริหารจัดการ Account (บัว
ศรีไอดี, GAFE, O365) เสร็จส้ินแล้ว

100% เสร็จส้ิน -

7 โครงการจัดท าระบบ Single Sign On 
(SSO)

เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในการใช้งานระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย

จ านวนระบบท่ีรองรับระบบ Single Sign On xx ระบบ ประกิจ
พรทิพย์
สุวิมล
และทีมงาน

ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย

ต.ค.62-ส.ค.63 - - - - ยกเลิก -

8 โครงการติดต้ังระบบ Microsoft 
Office 365

เพ่ือให้บริการ Microsoft Office 365 แก่นิสิตและบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย

ระบบ Microsoft Office 365 1 ระบบ ประกิจ
พรทิพย์
สุวิมล
และทีมงาน

ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย

ต.ค.62-ส.ค.63 1 ระบบ ตามเป้าหมาย มีการด าเนินการติดต้ัง Microsoft office 365 ให้กับ 
Domain @m.swu.ac.th เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และจะเปิด
ให้บริการในเดือน มี.ค. 2563

100% เสร็จส้ิน -

9 โครงการจัดท าแผนรับมือภัยพิบัติและ
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ แผนส ารองและ
กู้คืนระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ

เพ่ือจัดท าแผนรับมือภัยพิบัติและภัยคุกคามทางไซเบอร์ แผน
ส ารองและกู้คืนระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ

1) แผนรับมือภัยพิบัติและภัยคุกคามทางไซเบอร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2) แผนส ารองและกู้คืนระบบสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1) 1 ฉบับ
2) 1 ฉบับ

ประกิจ
มหัทธวัฒน์
พงษ์ทิพย์

ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย

ต.ค. 62-ธ.ค. 62 1) 1 ฉบับ
2) 1 ฉบับ

ตามเป้าหมาย ด าเนินการจััดท าแผนรับมือภัยพิบัติและภัยคุกคามทางไซ
เบอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และแผนส ารองและ
กู้คืนระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว

100% เสร็จส้ิน -

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 4  (กรกฎำคม - กันยำยน 2563)

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดของโครงกำร เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ ระยะเวลา

ผลส ำเร็จเปรียบเทียบกับเป้ำหมำย
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ผลกำรด ำเนินงำน 
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ผลด ำเนินงำน
ภำพรวม (%)

สภำนภำพ
กำรด ำเนินงำน

เหตุผลท่ีโครงกำร
ไม่สำมำรถด ำเนินกำร

ได้ตำมเป้ำหมำย (แบบย่อ)

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 4  (กรกฎำคม - กันยำยน 2563)

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดของโครงกำร เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ ระยะเวลา

ผลส ำเร็จเปรียบเทียบกับเป้ำหมำย

10 โครงการบ ารุงรักษาตู้สาขาและอุปกรณ์
เครือข่ายประจ าอาคาร

1. เพ่ือตรวจสภาพและบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย
คอมพิวเตอร์และตู้สาขาเครือข่ายส าหรับการให้บริการ
เครือข่ายบัวศรีให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
2. เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
ตู้สาขาเครือข่ายตามหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการส่ือสารข้อมูลให้ดีย่ิงข้ึน
3. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการด าเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การเช่ือมต่อสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่ายในตู้สาขา
เครือข่ายของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัยบนพ้ืนฐานของแนวปฏิบัติการความ
ม่ันคงปลอดภัย มศว

จ านวนตู้สาขาและอุปกรณ์เครือข่ายภายในอาคาร
ได้รับการตรวจเช็ค ณ มศว ประสานมิตร และ 
มศว องครักษ์

1) ประสานมิตร 10 
ส่วนงาน
2) องครักษ์ 5 ส่วนงาน

สันติ 
ธนรรณพ 
และทีมงาน

ฝ่ายฎิบัติการและบริการ
ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์
องค์รักษ์

ต.ค.62-ส.ค.63 1) มศว ประสานมิตร
จ านวน 10 ส่วนงาน
2)  มศว องครักษ์ จ านวน
 10 ส่วนงาน

ตามเป้าหมาย ด าเนินการตรวจสภาพและบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย
คอมพิวเตอร์และตู้สาขาเครือข่าย ตามหน่วยงานต่างๆ
ภายในมหาวิทยาลัยให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอและเพ่ือเป็น
การเพ่ิมประสิทธิภาพให้ดีย่ิงข้ึน โดยได้ด าเนินการท่ี มศว 
ประสานมิตร จ านวน 10 ส่วนงาน และท่ี มศว องครักษ์ 
จ านวน 10 ส่วนงาน และได้จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานจ านวน 1 ฉบับ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

100% เสร็จส้ิน -

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 : กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรมหำวิทยำลัยเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร
11 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ประสิทธิภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ระยะท่ี 2

1. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา 
SUPREME 2019 เพ่ิมเติม

ความส าเร็จของการโครงการ  ความส าเร็จของระบบ 
1 ระบบ

พรทิพย์
และทีมงาน

ฝ่ายระบบสารสนเทศ ม.ค.63-ส.ค.63 - - - - ชะลอไปในปีถัดไป เน่ืองจากทีมผุ้รับผิดชอบมี
ภาระกิจงานอ่ืนท่ีเร่งด่วน ท าให้
ไม่สามารถด าเนินงานได้ตาม
แผนท่ีก าหนด

12 โครงการ
“พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ (HURIS) เพ่ือก้าวสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล”

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

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

มณฑลี
และทีมงาน

ฝ่ายระบบสารสนเทศ ต.ค.62-ส.ค.63 - - - - ยกเลิก เน่ืองจากรอนโยบายระดับ
มหาวิทยาลัย จึงท าให้ทีมผู
รับผิดชอบพิจารณายกเลิก
โครงการน้ี

13 โครงการความร่วมมือการแลกเปล่ียน
ข้อมูลระหว่างมหาวิทยาลัย กับ
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
SWU Mobile

เพ่ือให้บริการข้อมูลสารสนเทศ
- ด้านการเรียนการสอน
- ด้านทรัพยากรบุคคล

จ านวนด้านของข้อมูลท่ีให้บริการ 2 ด้าน พรทิพย์
ประกิจ
สุวิมล
และทีมงาน

ฝ่ายระบบสารสนเทศ ต.ค.62-ส.ค.63 - - - - ยกเลิก เน่ืองจากยังไม่มีแผนการ
ด าเนินการเพ่ิมเติมจาก SCB จึง
ท าให้ทีมผู้รับผิดชอบพิจารณา
ยกเลิกโครงการน้ี
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ผลส ำเร็จ ระดับผลส ำเร็จ
ผลกำรด ำเนินงำน 

 (แบบย่อ)
ผลด ำเนินงำน
ภำพรวม (%)

สภำนภำพ
กำรด ำเนินงำน

เหตุผลท่ีโครงกำร
ไม่สำมำรถด ำเนินกำร

ได้ตำมเป้ำหมำย (แบบย่อ)

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 4  (กรกฎำคม - กันยำยน 2563)

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดของโครงกำร เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ ระยะเวลา

ผลส ำเร็จเปรียบเทียบกับเป้ำหมำย

14 โครงการการน าโครงสร้าง SEALS 
Framework มาพัฒนาระบบ
สารสนเทศ

เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศให้รองรับการใช้งานท่ีทันสมัย จ านวนระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาส าเร็จ 1 ระบบ อมรรัตน์
ฐิตาภา
บุรฮาน
ทวัิศักด์ิ
สราลี

ฝ่ายระบบสารสนเทศ ต.ค.62-ส.ค.63 1 ระบบ ตามเป้าหมาย ด าเนินการ ดังน้ี
งานโปรแกรมอ่านบัตรประจ าตัวประชาชน 
1) วางแผนการด าเนินงาน
2) ศึกษาและวิเคราะห์ระบบงาน
3) ออกแบบระบบ
4) พัฒนาระบบ
5) ทดสอบระบบ
6) ติดต้ังระบบ
7) สรุปผลการด าเนินการ
ระบบการขอรับบริการข้อมูล SWU Web Service ใหม่
1) ออกแบบโครงสร้างตาราง
2) ออกแบบหน้าจอการท างาน
3) เตรียมเคร่ืองและต้ังค่าเซิร์ฟเวอร์ส าหรับเป็นเว็บ
เซิร์ฟเวอร์และฐานข้อมูล

100% เสร็จส้ิน -

15 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล HURIS

1. เพ่ือบ ารุงรักษาระบบให้พร้อมใช้งาน
2. เพ่ือปรับปรุง แก้ไข ระบบให้พร้อมใช้งาน
3. เพ่ือดูแลและปรับปรุงข้อมูลในระบบให้ถูกต้อง 
และครบถ้วนให้ค าปรึกษา ประสานงานการใช้งานระบบ

จ านวนมอดูลท่ีพัฒนาส าเร็จ อย่างน้อย 1 มอดูล สุพิชญา
มณฑลี
ฐิตาภา

ฝ่ายระบบสารสนเทศ ต.ค.62-ส.ค.63 1 มอดูล ตามเป้าหมาย ด าเนินการ ดังน้ี
1.พัฒนามอดูลเล่ือนข้ันเงินเดือน โดยปรับปรุงโปรแกรม 7
 รายการ(1.1-1.7) และเพ่ิมโปรแกรมใหม่ 2 รายการ 
(1.8-1.9) 
1.1 fpsnopc001 บันทึกข้อมูลปีงบประมาณท่ีเล่ือนข้ัน
เงินเดือน 
1.2 fpsnopc006 บันทึกข้อมูลเกณฑ์ระดับคะแนนในการ
ประเมินเล่ือนข้ันเงินเดือน
1.3 fpsnyrp009 บันทึกผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร
1.4 fpsnyrp100 รายงานวงเงินการเล่ือนข้ันเงินเดือน
พนักงานมหาวิทยาลัย
1.5 fpsnyrp004 บันทึกผลการพิจารณาปรับค่าจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัย(หัวหน้าภาค/เลขานุการ)
1.6 fpsnyrp005 บันทึกผลการพิจารณาปรับค่าจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัย(คณบดี/ผู้อ านวยการ) 
1.7 fpsnyrp006 บันทึกผลการพิจารณาปรับค่าจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัย(มหาวิทยาลัย)
1.8 fpsnyrp103 บันทึกข้อมูลเกณฑ์ระดับคะแนนและ
กรอบวงเงินในการประเมินเล่ือนข้ันเงินเดือน (หน่วยงาน) 
1.9 fpsnyrp102 แก้ไขรายละเอียดอัตราท่ีมีคนครอง

100% เสร็จส้ิน -

16 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศมหาวิทยาลัย

1. เพ่ือบ ารุงรักษาระบบให้พร้อมใช้งาน
2. เพ่ือปรับปรุง แก้ไข ระบบให้พร้อมใช้งาน
3. เพ่ือดูแลและปรับปรุงข้อมูลในระบบให้ถูกต้อง 
และครบถ้วนให้ค าปรึกษา ประสานงานการใช้งานระบบ

จ านวนมอดูลท่ีพัฒนาส าเร็จ อย่างน้อย 1 มอดูล พรทิพย์
และทีมงาน

ฝ่ายระบบสารสนเทศ ต.ค.62-ส.ค.63 1 มอดูล ตามเป้าหมาย การถ่ายโอนข้อมูลจากระบบ SUPREME2019 ไปยังระบบ
สารสนเทศอ่ืนๆ ด าเนินการ ดังน้ี
1) ศึกษาและวางแผนการจัดเตรียมข้อมูล
2) เข้าร่วมประชุมหารือ
3) วิเคราะห์ออกแบบ พัฒนาและทดสอบแพ็กเกจ
4) ประมวลผลแพ็กเกจตามตารางเวลา
5) วิเคราะห์ออกแบบสคริปต์ แปลงประเภทข้อมูล น าเข้า
ฐานข้อมูลเดิมและตรวจสอบข้อมูล
6) ติดต้ังเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์และแพ็กเกจ
7) ดูแลและบ ารุงรักษาเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์
8) สรุปผลการด าเนินการ

100% เสร็จส้ิน
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เหตุผลท่ีโครงกำร
ไม่สำมำรถด ำเนินกำร

ได้ตำมเป้ำหมำย (แบบย่อ)
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ผลส ำเร็จเปรียบเทียบกับเป้ำหมำย

17 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้าน
ไอซีทีระดับส่วนงาน

1. เพ่ือให้มหาวิทยาลัยได้แนวปฏิบัติท่ีดีของการใช้ไอซีที (ICT 
Best Practice)
2. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
หน่วยงาน
3.เพ่ือสร้างเครือข่ายการใช้ทรัพยากรร่วมกันในด้านต่างๆ อาทิ
 ด้านบุคลากรและระบบไอซีที
4.เพือให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากร
5.เพ่ือพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้มีสมรรถนะด้านการใช้
ไอซีทีและสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ในงานของตนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

1. จ านวนแผนงานและแนวปฏิบัติของการใช้ไอซี
ทีท่ีดี (ICT Best Practice) 
2. จ านวนหน่วยงานท่ีร่วมสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
3. ผลประเมินความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆ ตลอดโครงการ

1. จ านวนแผนงานและ
แนวปฏิบัติของการใช้
ไอซีทีท่ีดี (ICT Best 
Practice) อย่างน้อย 4 
แผนงาน  
2.  จ านวนหน่วยงานท่ี
ร่วม อย่างน้อย 6 
หน่วยงาน
3.  ผลประเมินความพึง
พอใจของบุคลากรท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆ 
ตลอดโครงการอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไปไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

สมบุญ
วันทนา
และทีมงาน

ฝ่ายระบบสารสนเทศ พ.ย. 62-ส.ค.63 1) 4 แผนงาน 
2) 20 หน่วยงาน
3) 79.77

ตามเป้าหมาย 1. มีการประชุมกับหน่วยงาน เพ่ือวางแผนก่อนเร่ิมใช้งาน
ระบบ และหารือแนวทางแก้ปัญหาเม่ือพบปัญหาการใช้
งานระบบสารสนเทศ
2. มีการจัดท าแผนงานและแนวปฏิบัติของการใช้ไอซีทีท่ีดี 
(ICT Best Practice)  
ในรูปแบบ ไฟล์ ppt แนะน าการใช้งานระบบ จ านวน 4 
แผนงาน ดังน้ี
    1. ระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา งาน
บริการอาจารย์
    2. ระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา งานรับ
สมัครนิสิตใหม่ส าหรับคณะ
    3. ระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา งาน
กิจกรรมนิสิต
    4. ระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา งาน
แบบสอบถามความพึงพอใจนายจ้าง 
ในรูปแบบ ส่ือวิดิโอแนะน าการใช้งานระบบ 2 ช้ิน ดังน้ี 
    1.วิดิโอแนะน าระบบสารสนเทศSWU-ITS : ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการในการปฏิบัติการสอน
และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ส าหรับหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ส าหรับคณาจารย์

100% เสร็จส้ิน -

18 โครงการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบงานประเมินองค์ประกอบ 1 ตาม
เกณฑ์ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 การบริหารจัดการ
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

1. เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความ
ต้องการของผู้ใช้งาน
2. เพ่ือดูแลและปรับปรุงข้อมูลในระบบให้ถูกต้อง และครบถ้วน

จ านวนมอดูลท่ีพัฒนาส าเร็จ อย่างน้อยจ านวน 1 
มอดูล

อมรรัตน์
ฐััิตาภา
มณฑลี
พรทิพย์

ฝ่ายระบบสารสนเทศ ม.ค.63-ส.ค.63 จ านวน 1 มอดูล ตามเป้าหมาย ด าเนินการ ดังน้ี
 1) พัฒนาโปรแกรม 3 โปรแกรม
 - บันทึกหลักสูตรตามรอบการประเมิน
 - ตรวจสอบข้อมูลองค์ประกอบท่ี 1 
 - ติดตามผลการประเมิน
 2) น าเข้าข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับหลักสูตร อาจารย์ประจ า
หลักสูตร
 3) ทดสอบและติดต้ังโปรแกรม
 4) ปรับปรุงคู่มือการใช้งาน
 5) รายงานผลการด าเนินการ

100% เสร็จส้ิน -

19 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGs)

เพ่ือพัฒนาระบบในการบริหารเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
(Sustainable Development Goals)ให้ครอบคลุมความ
ต้องการของฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

จ านวนระบบท่ีพัฒนาส าเร็จ 1 ระบบ ภัทรชัย
สุวิมล

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษา

ต.ค.62-ส.ค.63 1 ระบบ ตามเป้าหมาย ด าเนินการเสร็จส้ิน ปิดโครงการ ต้ังแต่ไตรมาส 2 - เสร็จส้ิน -

20 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ภาพถ่าย

เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาพถ่าย ท่ีสามารถรองรับการ
จัดเก็บข้อมูลและสามารถค้นหาข้อมูลภาพถ่ายในแต่ละ
กิจกรรมได้ของมหาวิทยาลัย

จ านวนระบบท่ีพัฒนาส าเร็จ 1 ระบบ ภัทรชัย
ปวริศร
สุวิมล

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษา

ม.ค.63-มิ.ย.63 1 ระบบ ตามเป้าหมาย 1. พัฒนาระบบเพ่ือดึงข้อมูลจาก Google Photo มา
แสดงผล
2. พัฒนาส่วนของการสืบค้นข้อมูลภาพถ่าย
3. ประชุมเพ่ือส่งมอบระบบวันท่ี 1 ก.ค. 2563 กับส่วน
วิเทศสัมพันธ์และส่ือสารองค์กร

100% เสร็จส้ิน -

21 โครงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์
มหาวิทยาลัย

เพ่ือปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัยให้ทันสมัยและทันเทคโนโลยี จ านวนเว็บไซต์ท่ีส าเร็จ 1 เว็บไซต์ ปวริศร
สุวิมล

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษา

ต.ค.62-ธ.ค.63 - - ออกแบบเว็บไซต์แบบ Responsive web design รองรับ
การแสดงผลได้ทุกอุปกรณ์

75% ด าเนินการแล้ว
ตามแผน
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ผลส ำเร็จ ระดับผลส ำเร็จ
ผลกำรด ำเนินงำน 

 (แบบย่อ)
ผลด ำเนินงำน
ภำพรวม (%)

สภำนภำพ
กำรด ำเนินงำน

เหตุผลท่ีโครงกำร
ไม่สำมำรถด ำเนินกำร

ได้ตำมเป้ำหมำย (แบบย่อ)

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 4  (กรกฎำคม - กันยำยน 2563)

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดของโครงกำร เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ ระยะเวลา

ผลส ำเร็จเปรียบเทียบกับเป้ำหมำย

22 โครงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์
มหาวิทยาลัยเพ่ือรองรับการตรวจการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA)

เพ่ือปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเพ่ือรองรับการตรวจการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)

จ านวนเว็บไซต์ท่ีส าเร็จ 1 เว็บไซต์ ปวริศร
สุวิมล

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษา

ม.ค.63-ก.ย.63 1 เว็บไซต์ ตามเป้าหมาย 1.ประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลส าหรับ
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
มหาวิทยาลัย
2. ปรับรูปแบบการน าเสนอเว็บไซต์มหาวิทยาลัย เพ่ือ
รองรับการตรวจประเมิน
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 โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบข่าว
ประชาสัมพันธ์

เพ่ือปรับปรุงระบบข่าวประชาสัมพันธ์ให้ทันสมัยและทัน
เทคโนโลยี

จ านวนระบบท่ีพัฒนาส าเร็จ 1 ระบบ ภัทรชัย
ปวริศร

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษา

ต.ค.62-ส.ค.63 - - ขอชะลอโครงการไปในปีถัดไป ต้ังแต่ไตรมาส 2 - ชะลอไปในปีถัดไป -

24 โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบค้นหา
รายชือบุคคล/ส่วนงาน

เพ่ือปรับปรุงระบบการค้นหารายช่ือบุคคล/ส่วนงานภายใน
มหาวิทยาลัย (Search Directory) ให้ทันสมัยและทัน
เทคโนโลยี

จ านวนระบบท่ีพัฒนาส าเร็จ 1 ระบบ ภัทรชัย
ปวริศร

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษา

ก.ค.-ก.ย.63 1 ระบบ ตามเป้าหมาย ปรับปรุงระบบการค้นหารายช่ือบุคคลภายในมหาวิทยาลัย 
(Search Directory)ให้ทันสมัยและทันเทคโนโลยี

100 เสร็จส้ิน -

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 : พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือเพ่ิมศักยภำพในกำรค้นคว้ำวิจัยและกำรเรียนกำรสอน
25 โครงการส่งเสริมและผลักดันการใช้งาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน

เพ่ือส่งเสริมและผลักดันการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การส่ือสารเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน

จ านวนกิจกรรมท่ีจัด อย่างน้อย 1 กิจกรรม สุวิมล
ชัยวัฒน์

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษา

ต.ค.62-ส.ค.63 4 กิจกรรม สูงกว่าเป้าหมาย 1. จัดอบรมการใช้งาน SWU Moodle
2. จัดอบรมการใช้งาน Microsoft Teams
3. จัดท าส่ือการใช้งาน SWU Moodle เบ้ืองต้นส าหรับ
ผู้สอน
4. ให้การสนับสนุนการจัดการผู้เรียน และน าเน้ือหาเข้าสู่
รายวิชา SWU-Best B1-B7 สมรรถนะหลักด้านการสอน
ผ่านระบบออนไลน์ ส าหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ

100% เสร็จส้ิน -

26 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ /ห้องบรรยาย/ห้องประชุม

เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ /ห้องบรรยาย/ห้องประชุม

จ านวนห้องท่ีปรับปรุงส าเร็จ 3 ห้อง สันติ
ถาวร
อุดร
สมภพ
เอนกวิทย์
กรธวัช

ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ พ.ค.63-ส.ค..63 - - อยู่ระหว่างการตรวจสอบรูปแบบรายงานเพ่ือข้ึนปะกาศ - ล่าช้าและขยายเวลา
ต่อเน่ืองปีถัดไป

-

27 โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ 
ส าหรับการเรียนการสอน (Abobe)

เพ่ือจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ ส าหรับการเรียนการสอน 
(Abobe)

1) มีซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ส าหรับการเรียนการสอน 
(Abobe) 
2) ร้อยละความพึงพอใจต่อส่ิงสนับสนุนการเรียน
การสอน

1) 1 ชุด
2) ไม่น้อยกว่ารั่อยละ 70

สันติ
ถาวร
อุดร
สมภพ
เอนกวิทย์
กรธวัช

ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ ต.ค.62-ส.ค.63 - - - - ยกเลิก เน่ืองจากไม่ได้รับจัดวรร
งบประมาณ ในการขอ
งบประมาณรายจ่าย (เงิน
อุดหนุนรัฐบาล) ประจ าปี
งบประมาณ 2563

28 โครงการสร้างเครือข่ายผู้ประสานงาน
ด้านไอทีระดับปฏิบัติการ ภายใน
มหาวิทยาลัย

เพ่ือสร้างเครือข่ายการประสานงานด้านไอทีในระดับ
ปฏิบัติการ ภายในมหาวิทยาลัย1) จ านวนการจัดกิจกรรมโครงการฯ
2) มีเครือข่ายผู้ประสานงานด้านไอทีระดับ
ปฏิบัติการภายในมหาวิทยาลัย

1) 1 คร้ัง/ปี
2) ร้อยละ 100

สันติ
ธนรรณพ
และทีมงานฝ่ายปฏิบัติการและบริการ
ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ 
องครักษ์

ต.ค.62-ส.ค.63 - - เน่ืองจากสถานการณ์โควิด 19 ท าให้มหาวิทยาลัยจัดการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ ประกอบกับมาตรการต่างๆ 
ท าให้โครงการไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้

- ยกเลิก เน่ืองจากสถานการณ์โควิด 19 
ท าให้มหาวิทยาลัยจัดการเรียน
การสอนแบบออนไลน์ 
ประกอบกับมาตรการต่างๆ ท า
ให้โครงการไม่สามารถ
ด าเนินการต่อไปได้
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ผลส ำเร็จ ระดับผลส ำเร็จ
ผลกำรด ำเนินงำน 

 (แบบย่อ)
ผลด ำเนินงำน
ภำพรวม (%)

สภำนภำพ
กำรด ำเนินงำน

เหตุผลท่ีโครงกำร
ไม่สำมำรถด ำเนินกำร

ได้ตำมเป้ำหมำย (แบบย่อ)

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 4  (กรกฎำคม - กันยำยน 2563)

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดของโครงกำร เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ ระยะเวลา

ผลส ำเร็จเปรียบเทียบกับเป้ำหมำย

29 โครงการจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือ
ใช้ในการเรียนการสอนส านัก
คอมพิวเตอร์ มศว องครักษ์

1. เพ่ือให้บริการแก่คณาจารย์ และนิสิตได้ใช้เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการเรียนการสอน
2. เพ่ือรองรับก้าวทันความเปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์

1) มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง สามารถ
สนับสนุนการเรียนการสอน แก่คณาจารย์ และ
นิสิต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ร้อยละความพึงพอใจต่อส่ิงสนับสนุนการเรียน
การสอน

1. 90 เคร่ือง
2. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ธนรรณพ
วรเศรษฐ์
อ านาจ
สุกิจ
จันทนา

ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์
องครักษ์

ต.ค.62-ส.ค.63 1) ติดต้ังเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ 90 เคร่ือง
2) ความพึงพอใจต่อส่ิง
สนับสนุนการเรียนการ
สอนคิดเป็นร้อยละ 98.47

ตามเป้าหมาย คณะกรรมการได้ตรวจรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 90 
เคร่ืองและได้ติดต้ังเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือบริการแก่นิสิต 
คณาจารย์ และบุคลากร ณ ส านักคอมพิวเตอร์ มศว 
องครักษ์ เรียบร้อยแล้ว

100% เสร็จส้ิน -

30 โครงการไอซีทีเลิร์นน่ิงสเปซ ส าหรับ
นิสิตและบุคลากร มศว

1. เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารท่ี
เก่ียวข้องด้านไอซีที รวมถึงทักษะการประยุกต์ใช้งานด้านไอซีที
 ของมหาวิทยาลัย
2. เพ่ือเกิดการประยุกต์ใช้ใน การเรียนการสอน การปฏิบัติงาน
 ก่อให้เกิดการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างนิสิตและบุคลากร

1) จ านวนการจัดกิจกรรมโครงการฯ 
2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกกรรม

1) 1 คร้ัง/ปี
2) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ธนรรณพ
วรเศรษฐ์
อ านาจ
สุกิจ
จันทนา

ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์
องครักษ์

ต.ค.62-ส.ค.63 - - จัดท าหนังสืออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว 
และมีก าหนดการจัดกิจกรรม ในวันท่ี 7 เมษายน 2563  
แต่เน่ืองด้วยประกาศของมหาวิทยาลัยให้ระงับการจัด
กิจกรรมต่างๆ เน่ืองจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส 
Covit-19 จึงต้องเล่ือนวันจัดกิจกรรมออกไปก่อน และ
เน่ืองจากสถานการณ์โควิด 19 ท าให้มหาวิทยาลัยจัดการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ ประกอบกับมาตรการต่างๆ 
ท าให้โครงการไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้

- ยกเลิก เน่ืองจากสถานการณ์โควิด 19 
ท าให้มหาวิทยาลัยจัดการเรียน
การสอนแบบออนไลน์ 
ประกอบกับมาตรการต่างๆ ท า
ให้โครงการไม่สามารถ
ด าเนินการต่อไปได้

31 โครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุง
ภูมิทัศน์และพ้ืนท่ีให้บริการส าหรับนิสิต
 คณาจารย์ และบุคลากร ส านัก
คอมพิวเตอร์ มศว องครักษ์

1. เพ่ือศึกษาการปรับปรุงพ้ืนท่ี ส านักคอมพิวเตอร์ มศว 
องครักษ์ ให้มีความเหมาะสม สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่าง
คุ้มค่า
2. เพ่ือศึกษาเพ่ิมประสิทธิภาพ และการให้บริการงาน
สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการแก่นิสิต 
คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายงานโครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และพ้ืนท่ีให้บริการส าหรับนิสิต คณาจารย์ 
และบุคลากร ส านักคอมพิวเตอร์ มศว องครักษ์

1 ฉบับ ธนรรณพ
วรเศรษฐ์
อ านาจ
สุกิจ
จันทนา

ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ 
องครักษ์

ต.ค.62-ส.ค.63 รายงานแนวทางการ
ปรับปรุงฯ 1 ฉบับ

ตามเป้าหมาย มีการด าเนินงาน ดังน้ี
1) มีการศึกษษการปรับปรุงพ้ืนท่ี ส านักคอมพิวเตอร์ มศว 
องครักษ์ 
2) จัดท ารายงานโครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และพ้ืนท่ีให้บริการส าหรับนิสิต คณาจารย์ และ
บุคลากร ส านักคอมพิวเตอร์ มศว องครักษ์ จ านวน 1 ฉบับ
 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

100% เสร็จส้ิน -

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 : กำรบริกำรวิชำกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรเพ่ือพัฒนำนิสิตและบุคลำกร
32 โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้

ค าปรึกษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และ
เครือข่ายแก่นิสิตเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
มศว

1. เพ่ือให้นิสิต มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
2. เพ่ือให้นิสิต ได้รับบริการตรวจเช็คและให้ค าปรึกษาปัญหา
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และเครือข่าย
3. เพ่ือให้นิสิต ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของส านักคอมพิวเตอร์

1) จ านวนการจัดกิจกรรม
2) รั้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

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

สันติ
ธนรรณพ
และทีมงาน

ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ
ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ 
องครักษ์

ต.ค.62-ส.ค.63 1) จัดกิจกรรม 1/คร้ัง/ปี
ท้ังท่ีประสานมิตรและ
องครักษ์
2) ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม คิด
เป็นร้อยละ 97.19

ตามเป้าหมาย ประสานมิตร
ด าเนินการจัดมาแล้วท้ังส้ิน ๕ คร้ัง ได้แก่ คณะ
สังคมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ส านักหอสมุดกลาง 
คณะทันตแพทยศาสตร์ อาคารเรียนรวม (Learning 
Tower) โดยยังเหลือการจัดอีก 3 คร้ังได้แก่ คณะ
ศึกษาศาสตร์ อาคารเรียนรวม (ตึกไข่ดาว) อาคาร
นวัตกรรม 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 
คร้ังได้แก่ อ.คณะแพทยศาสตร์ อ.ศูนย์บริหารกิจการ
หอพักฯ และ อ.หอสมุด องครักษ์

100% เสร็จส้ิน เน่ืองจากสถานการณ์โควิด 19 
ท าให้มหาวิทยาลัยจัดการเรียน
การสอนแบบออนไลน์ 
ประกอบกับมาตรการต่างๆ ท า
ให้โครงการไม่สามารถ
ด าเนินการต่อไปได้ จึงยกเลิก 
หน่วยงานท่ีจะด าเนินการไป 3 
หน่วยงานได้แก่ อ.คณะ
แพทยศาสตร์ อ.ศูนย์บริหาร
กิจการหอพักฯ และ อ.หอสมุด 
องครักษ์

22



ผลส ำเร็จ ระดับผลส ำเร็จ
ผลกำรด ำเนินงำน 

 (แบบย่อ)
ผลด ำเนินงำน
ภำพรวม (%)

สภำนภำพ
กำรด ำเนินงำน

เหตุผลท่ีโครงกำร
ไม่สำมำรถด ำเนินกำร

ได้ตำมเป้ำหมำย (แบบย่อ)

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 4  (กรกฎำคม - กันยำยน 2563)

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดของโครงกำร เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ ระยะเวลา

ผลส ำเร็จเปรียบเทียบกับเป้ำหมำย

33 โครงการเสวนารู้เท่าทันเทคโนโลยี
ดิจิทัล เพ่ือการพัฒนาศักยภาพด้าน ICT
 ส าหรับนิสิต และบุคลากร มศว

1. เพ่ือสร้างการรับรู้และกระตุ้นนิสิต และบุคลากร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เกิดการสนใจและทราบถึง
ประโยชน์ รวมถึงความจ าเป็นของเสวนารู้เท่าทันเทคโนโลยี
ดิจิทัล เพ่ือการพัฒนาศักยภาพด้าน ICT ส าหรับนิสิต และ
บุคลากร มศว
2. เพ่ือเกิดการประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน
ก่อให้เกิดการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างนิสิต และบุคลากร
3. เพ่ือน าผลจากการเข้าร่วมโครงการไปใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการปรับปรุง แล้ววางแนวทางการพัฒนาทักษะของ
นิสิต และบุคลากรต่อไป

1) จ านวนการจัดกิจกรรม
2) จ านวนบุคลากรบุคลากรสายวิชาการ สาย
สนับสนุนวิชาการ และนิสิตท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
3) รั้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

1) 1 คร้ัง/ปี 
2) 50 คน
3) ร้อยละ 80

ธนรรณพ
วรเศรษฐ์
อ านาจ
สุกิจ
จันทนา

ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ 
องครักษ์

ต.ค.62-ส.ค.63 - - เน่ืองจากสถานการณ์โควิด 19 ท าให้มหาวิทยาลัยจัดการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ ประกอบกับมาตรการต่างๆ 
ท าให้โครงการไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้

- ยกเลิก เน่ืองจากสถานการณ์โควิด 19 
ท าให้มหาวิทยาลัยจัดการเรียน
การสอนแบบออนไลน์ 
ประกอบกับมาตรการต่างๆ ท า
ให้โครงการไม่สามารถ
ด าเนินการต่อไปได้

34 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที
เพ่ือเสริมสร้างองคความรู้และร่วม
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (จังหวัด
นครนายก – อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัด
เชียงใหม่) ระยะท่ี 2

1. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพ่ือการเสริมสร้างองค์
ความรู้และทักษะความช านาญให้เแก่นักเรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษา บุคลากรส่วนท้องถ่ิน รวมถึงเยาวชนและ
สมาชิกของชุมชน/ท้องถ่ินจังหวัดนครนายกและอ าเภอแม่แจ่ม
 จังหวัดเชียงใหม่
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา 
บุคลากรส่วนท้องถ่ิน รวมถึงเยาวชนและสมาชิกของชุมชน/
ท้องถ่ินจังหวัด นครนายกและอ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
สามารถน าความรู้ และทักษะด้านไอซีทีเฉพาะด้าน มาใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน และการพัฒนาอาชีพและ
เศรษฐกิจของชุมชน

1. จ านวนของกิจกรรมท่ีแล้วเสร็จ
2. จ านวนของผู้เข้ารับบริการ
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
4. จ านวนของผู้รับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์

1. 2 กิจกรรม

2. ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย
3. ร้อยละ 95

4. ร้อยละ 85

งานบริการ
การศึกษา

ส านักงานผู้อ านวยการ พ.ย.62-ก.ค..63 1) กิจกรรมท่ีแล้วเสร็จ 2
 กิจกรรม
2) ผู้เข้ารับบริการร้อยละ
 104.28 ของ
กลุ่มเป้าหมาย
3) ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการคิดเป็นร้อยละ
 86.46
4) ผู้รับบริการน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์คิดเป็น
ร้อยละ 98.04

ยกเลิก 2 กิจกรรม
      -  กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพ่ือ
เสริมสร้างทักษะ จังหวัดนครนายก
      -  กิจกรรมการประชุมและติดตามผลการพัฒนา
สมรรถนะด้านไอซีทีเพ่ือเสริมสร้างทักษะ จังหวัดนครนายก

100 เสร็จส้ิน เน่ืองจากสถานการณ์ 
COVID-19 ส่งผลไม่สามารถจัด
กิจกรรมได้ ตามประกาศ
มาตรการป้องกันของ
มหาวิทยาลัยและรัฐบาล

35 โครงการทบทวนกรอบสมรรถนะด้าน 
ICT ของบุคลากรและนิสิต

1. เพ่ือทบทวนกรอบสมรรถนะด้าน ICT ของบุคลากรและนิสิต
2. เพ่ือสร้างมาตรฐานกรอบสมรรถนะด้าน ICT ของบุคลากร
และนิสิต

จ านวนกรอบสมรรถนะด้าน ICT ของบุคลากร
และนิสิต

2 ฉบับ งานบริการ
การศึกษา

ส านักงานผู้อ านวยการ ต.ค.62-ส.ค.63 2 ฉบับ ตามเป้าหมาย ด าเนินการศึกษาและจัดท ากรอบสมรถถนะด้าน ICT ของ
บุคลากรและนิสิต เสร็จเรียบร้อยแล้ว

100% เสร็จส้ิน

36 โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้าน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารส าหรับนิสิต และบุคลากร

1. เพ่ือให้นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับ
ความรู้เคร่ืองมือพ้ืนฐานด้าน ICT ของมหาวิทยาลัย โดยเน้นไป
ในเชิงของการปฏิบัติ
2. เพ่ือให้นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรเป็นผู้รู้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการส่ือสารและรู้สารสนเทศจากการใช้ ICT 
อย่างมีวิจารณญาณ รู้เท่าทัน และอย่างสร้างสรรค์

1) จ านวนผู้เข้าอบรมเข้าร่วมโครงการตาม
กลุ่มเป้าหมายเป็นไปตามแผน
2) จ านวนกิจกรรมการอบรมท่ีสามารถเปิดการ
อบรมในโครงการเป็นไปตามแผน
3) ร้อยละของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะทางด้าน ICT

1) ร้อยละ 75

2) ร้อยละ 75

3) ร้อยละ 80

งานบริการ
การศึกษา

ส านักงานผู้อ านวยการ ม.ค.62-ก.ค.63 - - - - ยกเลิก เน่ืองจากสถานการณ์ 
COVID-19 ส่งผลไม่สามารถจัด
กิจกรรมได้ ตามประกาศ
มาตรการป้องกันของ
มหาวิทยาลัยและรัฐบาล

37 โครงการศึกษาการจัดต้ังศูนย์ทดสอบ
ทักษะการใช้งาน ICT

เพ่ือศึกษาการจัดต้ังศูนย์ทดสอบทักษะการใช้งาน ICT
เพ่ือการให้บริการทดสอบวัดความรู้และทักษะการใช้งาน ICT 
ของบุคลากร นิสิต และบุคคลท่ัวไป

เอกสารการศึกษาการจัดต้ังศูนย์ทดสอบทักษะการ
ใช้งาน ICT

1 ฉบับ งานบริการ
การศึกษา

ส านักงานผู้อ านวยการ ต.ค.62-ส.ค.63 1 ฉบับ ตามเป้าหมาย มีการด าเนินงาน ดังน้ี
1) ศึกษาการจัดต้ังศูนย์ทดสอบทักษะการใช้งาน ICT เพ่ือ
การให้บริการทดสอบวัดความรู้และทักษะการใช้งาน ICT 
ของบุคลากร นิสิต และบุคคลท่ัวไป
 2) จัดท ารายงานการศึกษาการจัดต้ังศูนย์ทดสอบทักษะ
การใช้งาน ICT
เพ่ือการให้บริการทดสอบวัดความรู้และทักษะการใช้งาน 
ICT ของบุคลากร นิสิต และบุคคลท่ัวไป

100% เสร็จส้ิน -
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ผลส ำเร็จ ระดับผลส ำเร็จ
ผลกำรด ำเนินงำน 

 (แบบย่อ)
ผลด ำเนินงำน
ภำพรวม (%)

สภำนภำพ
กำรด ำเนินงำน

เหตุผลท่ีโครงกำร
ไม่สำมำรถด ำเนินกำร

ได้ตำมเป้ำหมำย (แบบย่อ)

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 4  (กรกฎำคม - กันยำยน 2563)

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดของโครงกำร เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ ระยะเวลา

ผลส ำเร็จเปรียบเทียบกับเป้ำหมำย

38 โครงการบริการวิชาการพัฒนาทักษะ
และความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ส าหรับ
บุคคลท่ัวไป

1. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้งาน ICT
 ให้แก่บุคคลท่ัวไป
2. เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการใช้งาน ICT เพ่ือการเรียนรู้
อย่างย่ังยืน โดยเป็นผู้รู้สารสนเทศจากการใช้ ICT อย่างมี
วิจารณญาณ รู้เท่าทัน และอย่างสร้างสรรค์

1. จ านวนของโครงการ/กิจกรรมท่ีให้บริการ
วิชาการ
2. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการบริการวิชาการพัฒนาทักษะและความรู้
ด้าน ICT
3. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมน าความรู้ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์

1. ไม่น้อยกว่า 1 
โครงการ/กิจกรรม

2. ร้อยละ 80

3. ร้อยละ 85

คณะกรรมการ
บริการวิชาการ
และจัดหารายได้

ส านักงานผู้อ านวยการ ต.ค.62-ส.ค.63 - - - - ยกเลิก เน่ืองจากสถานการณ์ 
COVID-19 ส่งผลไม่สามารถจัด
กิจกรรมได้ ตามประกาศ
มาตรการป้องกันของ
มหาวิทยาลัยและรัฐบาล

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 พัฒนำระบบกำรบริหำรส ำนักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภำพ
39 โครงการแผนการจัดหารายได้ ส านัก

คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2563-2565
เพ่ือจัดท าแผนกลยุทธ์การจัดหารายได้ ส านักคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2563-2565 (ระยะ 3 ปี) 

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

1 ฉบับ คณะกรรมการ
บริการวิชาการ
และการจัดหา
รายได้

ส านักงานผู้อ านวยการ ต.ค.62-ส.ค.63 1 ฉบับ ตามเป้าหมาย ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์การจัดหารายได้ส านัก
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2563-2565 (ระยะ 3 ปี)

100% เสร็จส้ิน -

40 โครงการการจัดการความรู้ของส านัก
คอมพิวเตอร์

1. เพ่ือให้องค์กรมีการจัดการความรู้อย่างมีระบบบ
2. เพ่ือทบทวนและติดตามการด าเนินงานตามแผนการจัดการ
ความรู้ของสานักคอมพิวเตอร์ 2563-2565

ร้อยละความส าเร็จตามเป้าหมายของแผนการ
จัดการความรู้ของส านักคอมพิวเตอร์

ร้อยละ 90 คณะกรรมการ
จัดการความรู้
งานบุคคล

ส านักงานผู้อ านวยการ ส.ค. 61 -ก.ค. 62
(รอบปีการศึกษา)

ความส าัเร็จตามแผน
จัดการความรู้คิดเป็น
ร้อยละ 88.89

ต่ ากว่าเป๋าหมาย มีการด าเนินงาน ดังน้ี
1) จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือติดตามการด าเนินงาน
จัดการความรู้ของสานักคอมพิวเตอร์ 2563-2565
2) จัดท ารายงานผลด าเนินงานตามแผนจัดการความรู้ของ
สานักคอมพิวเตอร์ 2563-2565
3) ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนจัดการความรู้ของ
สานักคอมพิวเตอร์ 2563-2565
4) จัดประชุมเพ่ือทบทวนแผนจัดการความรู้ของสานัก
คอมพิวเตอร์ 2563-2565

100% เสร็จส้ิน -

41 โครงการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานท่ี
เป็นเลิศ (EdPEx)
ของส านักคอมพิวเตอร์

เพ่ือด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์กร ส านักคอมพิวเตอร์ ปี
การศึกษา 2562

ร้อยละความส าเร็จตามแผนพัฒนาองค์กร ส านัก
คอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2562

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 คณะท างาน
ประกันคุณภาพฯ
งานนโยบายและ
แผน

ส านักงานผู้อ านวยการ ส.ค. 61 -ก.ค. 62
(รอบปีการศึกษา)

ความส าเร็จตาม
แผนพัฒนาองค์กร ร้อย
ละ 100

สูงกว่าเป้าหมาย มีการด าเนินงาน ดังน้ี
1) จัดประชุมคณะท างานประกันคุณภาพฯ เพ่ือติดตามผล
การด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์กร
2) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์กร 
ปีการศึกษา 2562 จ านวน 1ฉบับ เพ่ือรายงานต่อ
มหาวิทยาลัยต่อไป

100% เสร็จส้ิน -

42 โครงการรักษ์ส่ิงแวดล้อมและประหยัด
พลังงาน

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

มีแผนรักษ์ส่ิงแวดล้อมและประหยัดพลังงาน 
ส านักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2563-2565

1 แผน คณะกรรมการ
มาตรการรักษ์
ส่ิงแวดล้อมและ
ประหยัดพลังงาน

ส านักงานผู้อ านวยการ พ.ย.62-เม.ย.63 - - - - ชะลอไปในปีถัดไป เน่ืองจากทีมเลาขานุการลาออก
ประกอบการแพร่ระบาดของ
เช้ือไวรัสโควิด-19 จึงทาให้ไม่
สามารถดาเนินการตามแผน 
คณะกรรมการจึงขอชลอ
โครงการน้ีดาเนินการในปีถัดไป

43 โครงการจัดท าแผนการประชาสัมพันธ์
และการส่ือสารองค์กร พ.ศ. 
2563-2565

เพ่ือจัดแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์กร 
พ.ศ. 2563-2565 (ระยะ 3 ปี)

มีแผนการประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์กร 
พ.ศ. 2563-2565 (ระยะ 3 ปี)

1 ฉบับ งานประชาสัมพันธ์ ส านักงานผู้อ านวยการ พ.ย.62-เม.ย.63 - - อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือน าไปสู่
การจัดท าแผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์และส่ือสารองค์กร 
พ.ศ.2563-2565 (ระยะ 3 ปี)
Screen reader support enabled.

50 ชะลอไปในปีถัดไป เน่ืองจากบุคลากรท่ีดูแลงาน
ประชาสัมพันธ์ลาออก และการ
แพร่ระบาด COVID-19

44 โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ส านัก
คอมพิวเตอร์

เพ่ือจัดท าเว็บไซต์ส านักคอมพิวเตอร์ให้เป็นปัจจุบันและ
ตอบสนองความต้องการผู้ใช้งาน

จ านวนเว็บไซต์ 1 เว็บไซต์ งานประชาสัมพันธ์ ส านักงานผู้อ านวยการ พ.ย.62-เม.ย.63 - - อยู่ระหว่างการออกแบบเว็บไซต์ส านักคอมพิวเตอร์ 55 ชะลอไปในปีถัดไป เน่ืองจากบุคลากรท่ีดูแลงาน
ประชาสัมพันธ์ลาออก และการ
แพร่ระบาด COVID-19
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ผลส ำเร็จ ระดับผลส ำเร็จ
ผลกำรด ำเนินงำน 

 (แบบย่อ)
ผลด ำเนินงำน
ภำพรวม (%)

สภำนภำพ
กำรด ำเนินงำน

เหตุผลท่ีโครงกำร
ไม่สำมำรถด ำเนินกำร

ได้ตำมเป้ำหมำย (แบบย่อ)

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 4  (กรกฎำคม - กันยำยน 2563)

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดของโครงกำร เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ ระยะเวลา

ผลส ำเร็จเปรียบเทียบกับเป้ำหมำย

45 โครงการเสริมสร้างความผูกพัน
บุคลากรส านักคอมพิวเตอร์

1. เพ่ือจัดท าแผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผูกพันบุคลากรส านัก
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2563-2565 (ระยะ 3 ปี) 
2. เพ่ือส่งเสริมความสุขและความผูกพันบุคลากรส านัก
คอมพิวเตอร์
3. เพ่ือประเมินความสุขและความผูกพันบุคลากรส านัก
คอมพิวเตอร์

1. จ านวนแผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผูกพัน
บุคลากรส านักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2563-2565 
(ระยะ 3 ปี)
2. ร้อยละความสุขและความผูกพันบุคลากรส านัก
คอมพิวเตอร์ มากกว่า 85

1) 1 ฉบับ

2) ร้อยละ 85

งานบุคคล ส านักงานผู้อ านวยการ ต.ค.62-ส.ค.63 1) มีแผนกลยุทธ์ 1 ฉบับ
2) ร้อยละความสุข

ต่ ากว่าเป๋าหมาย มีการด าเนินงาน ดังน้ี
1) มีการจัดประชุมคณะกรรมการสร้างสุขเพ่ือจัดท าแผน
กลยุทธ์เสริมสร้างความผูกพันบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2563-2565 (ระยะ 3 ปี)
2) ความสุขและความผูกพันบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์ 
คิดเป็ยร้อยละ 71.86

100% เสร็จส้ิน -

46 โครงการสนับสนุนงานวิจัยและ
สร้างสรรค์นวัตกรรมส านักคอมพิวเตอร์

1. เพ่ือส่งเสริมความรู้ให้บุคลากรของส านักคอมพิวเตอร์
สามารถท างานวิจัยได้อย่างถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย
2. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรของส านักคอมพิวเตอร์ใน
การด าเนินงานวิจัยตามภารกิจของส านักคอมพิวเตอร์

จ านวนโครงการวิจัยท่ีสนับสนุนงานวิจัยและ
สร้างสรรค์นวัตกรรม

อย่างน้อย 2 โครงการ คณะกรรมการส่ง
เสรมงานวิยจัย
และสร้างสรรค์
งานนบริการ
การศึกษา

ส านักงานผู้อ านวยการ ต.ค.62-ส.ค.63 1 โครงการวิจัย ต่ ากว่าเป๋าหมาย - การพิจารณาโครงการวิจัย จ านวน 1 โครงการ
- มีการประชุมเพ่ือพิจารณาการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้
ให้บุคลากรของส านักคอมพิวเตอร์ในการท างานวิจัยได้
อย่างถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย

100% เสร็จส้ิน -

47 โครงการจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน
ส านักงานผู้อ านวยการส านัก
คอมพิวเตอร์

เพ่ือจัดท าคู่มือปฏิบัติงานส านักงานผู้อ านวยการส านัก
คอมพิวเตอร์ให้เป็นปัจจุบัน

จ านวนคู่มือปฏิบัติงาน ทุกงาน ผู้อ านวยการ
ส านักงาน และทีม

ส านักงานผู้อ านวยการ พ.ย.62-เม.ย.63 มีคู่มือปฎิบัติงานทุกงาน ตามเป้าหมาย จัดท าคู่มือปฏิบัติงานส านักงานผู้อ านวยการส านัก
คอมพิวเตอร์ให้เป็นปัจจุบัน

100% เสร็จส้ิน -

48 โครงการพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ ส าหรับบุคลากรส านัก
คอมพิวเตอร์

1. เพ่ือให้การด าเนินงานสอดคล้องตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์มี
ความรู้และความเข้าใจภาษาอังกฤษมากย่ิงข้ึน

1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม

1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 
2)  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80

งานบุคคล
งานประชาสัมพันธ์

ส านักงานผู้อ านวยการ ม.ค.-มี.ค. 63 - - - - ยกเลิก เน่ืองจากสถานการณ์ 
COVID-19 ส่งผลไม่สามารถจัด
กิจกรรมได้ ตามประกาศ
มาตรการป้องกันของ
มหาวิทยาลัยและรัฐบาล

49 โครงการสืบสานท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของส านักคอมพิวเตอร์

1. เพ่ืออนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา ส่งเสริมและเผยแพร่
เอกลักษณ์ศิลปะ และวัฒนธรรมอันดีงามผ่านเว็บไซต์และส่ือ
อ่ืนๆ
2. เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมสู่ชุมชน
3. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม
4. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แสดงความเคารพต่อศาสนาผู้
อาวุโสและผู้บังคับบัญชา
5. เพ่ือด ารงและสืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของคน
ไทย

1. จ านวนกิจกรรมท่ีแล้วเสร็จ
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจใน
เร่ืองวัฒนธรรมและศิลปะ
3. ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อจ านวน
บุคลากรของส่วนงาน

1. 3 กิจกรรม
2. ร้อยละ 75

3. ร้อยละ 80

คณะกรรมการ
ท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

ส านักงานผู้อ านวยการ ต.ค.62-ส.ค.63 1) จัดกิจกรรม จ านวน 1
 กิจกรรม
2) ไม่ประเมิน
3) ร้อยละ 100

ต่ ากว่าเป๋าหมาย ยกเลิก 2 กิจกรรม  ได้แก่  กิจกรรม  "งานสืบสาน
ประเพณีวันสงกรานต์ 2563" และ  กิจกรรม "ท าบุญและ
ถวายเทียนพรรษา เน่ืองในวันเข้าพรรษา"

100% เสร็จส้ิน เน่ืองจากสถานการณ์ 
COVID-19 ส่งผลไม่สามารถจัด
กิจกรรมได้ ตามประกาศ
มาตรการป้องกันของ
มหาวิทยาลัยและรัฐบาล
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