
ที่ รายการ

จํานวน

 โครงการ/ 

กิจกรรม

รอยละ

38 100

1.1 โครงการตามแผนยุทธศาสตรสํานักคอมพิวเตอร 37 97.37

1.2 โครงการเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ (ไตรมาส 1) 1 2.63

รอยละ คะแนน

2.1 เสร็จสิ้น 4 14.29

2.2 ดําเนินการแลวตามแผน 24 85.71

2.3 เร็วกวาแผน 0 0.00

รวมโครงการที่นํามาประเมินคาความสําเร็จ 28 100.00 100.00 5.00

2.4 ลาชา 2 - - -

2.5 ชะลอไปในปถัดไป 3 - - -

2.6 ยกเลิก 5 - - -

รวมโครงการที่ไมนํามาประเมินคาความสําเร็จ 10 - - -

รวมโครงการทั้งสิ้น 38 - - -

1

2

สรุปผลดําเนินงานตามแผนปฎิบัติการสํานักคอมพิวเตอร

ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2564 ไตรมาส 3 (เมษายน – มิถุนายน 2564)

ตามแผนยุทธศาสตรสํานักคอมพิวเตอร พ .ศ. 2562 - 2565

         ตามที่ สํานักคอมพิวเตอรไดจัดทําแผนปฎิบัติการสํานักคอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแผน

ยุทธศาสตรสํานักคอมพิวเตอร พ.ศ. 2562 - 2565 มีจํานวน 37 โครงการ/กิจกรรม และมีโครงการเพิ่มเติมระหวาง

ปงบประมาณในไตรมาส 1 จํานวน 1 โครงการ รวมทั้งสิ้น 38 โครงการ/กิจกรรม

         ในการนี้ สํานักคอมพิวเตอรจึงขอรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฎิบัติการสํานักคอมพิวเตอร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 3 (เมษายน – มิถุนายน 2564) ดังนี้

1. ผลดําเนินงานในภาพรวม

1. โครงการในปงบประมาณ พ .ศ. 2564

2. ผลการดําเนินงาน
ความสําเร็จของโครงการ

100.00 5.00

หมายเหตุ 

(1) ลาชา จํานวน 2 โครงการ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HURIS) 

เนื่องจากสถานการณโควิด-19 มหาวิทยาลัยมีประกาศให WFH จึงทําใหไมสามารถดําเนินโครงการไดตามแผนที่กําหนด

โครงการจัดทําแผนการประชาสัมพันธและการสื่อสารองคกร พ.ศ. 2565 - 2567 

เนื่องจากสถานการณโควิด-19 มหาวิทยาลัยมีประกาศให WFH จึงทําใหไมสามารถดําเนินโครงการไดตามแผนที่กําหนด

เอกสารฉบับนี้ผานการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 22 กรกฎาคม 2564



(2) ชะลอไปในปถัดไป จํานวน 3 โครงการ

1

2

3

1

2

3

4

5

โครงการเสริมสรางความเขมแข็งดานไอซีทีระดับสวนงาน

เนื่องจากทีมผูรับผิดชอบติดภาระกิจงานอื่น ประกอบกับสถานการณโควิด-19 มหาวิทยาลัยวิทยาลัยประกาศให WFH 

ทําใหไมสามารถดําเนินงานโครงการไดตามแผนที่กําหนด

โครงการนํารองนําบริการ Helpdesk สูมาตรฐาน

เนื่องจากสถานการณโควิด-19 มหาวิทยาลัยมีประกาศให WFH จึงทําใหไมสามารถจัดโครงการได

ดังนั้นจึงไมนําโครงการตามขอ (1) (2) (3) มาประเมินคาความสําเร็จ คงเหลือโครงการที่นํามาประเมินคาความสําเร็จจํานวน

ทั้งสิ้น 28 โครงการ

โครงการลิขสิทธิ์โปรแกรมรักษาความปลอดภัยเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย

เนื่องจากสถานการณแพรระบาดของเชื้อโรค COVID-19  และกรมบัญชีกลางไดประกาศแนวทางปฏิบัติตาม

กฎกระทรวงกําหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุนพัสดุภายในประเทศ ทําใหการ

จัดซื้อจัดจางในโครงการลาชาและไมทันในปงบประมาณนี้  ซึ่งงานพัสดุจะตองเรงดําเนินการ Data Center และจัดหา

ครุภัณฑ งบ 46 ลานบาท (จากเงินอุดหนุนจากรัฐ) ใหทันในปงบประมาณนี้

โครงการจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เนื่องจากสถานการณแพรระบาดของเชื้อโรค COVID-19  และสวนทรัพยากรบุคคลยังไมสะดวกในการหารือเพื่อจัดทํา

รายละเอียดคุณลักษณะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรวมกัน

โครงการบริการวิชาการเพื่อการจัดหารายไดสํานักคอมพิวเตอร

เนื่องจากสถานการณโควิด-19 มหาวิทยาลัยมีประกาศให WFH ทําใหไมสามารถจัดกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อการหา

รายได

(3) ยกเลิกโครงการ จํานวน 5 โครงการ

โครงการพัฒนาระบบคลังจัดเก็บสื่อ (SWU Media Center)

เนื่องจากสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ขอความอนุเคราะหใหพัฒนาระบบการรายงานขอมูลตามตัวชี้วัดแบบสมดุล 4 มิติ

 สําหรับรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีความเรงดวน 

(ยกเลิกไตรมาส 1 โดยไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร ครั้งที่ 17/2563 เมื่อ

วันที่ 24 ธันวาคม 2563)

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือขาย Fiber Optic 

เนื่องจากการดําเนินงานโครงการจะตองรอหองคอมพิวเตอรกลางดําเนินการใหเสร็จสิ้นจึงจะสามารถดําเนินการ

โครงการนี้ได จึงขอยกเลิกโครงการ (ยกเลิกไตรมาส 2 โดยผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและ

ติดตามงานสํานักคอมพิวเตอร ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564)

โครงการการนําโครงสราง การพัฒนา (SEALS Framework) มาพัฒนาระบบสารสนเทศ เนื่องจากทีมผูรับผิดชอบติด

ภาระกิจพัฒนาระบบงานอื่นที่เรงดวน ประกอบกับสถานการณโควิด-19 มหาวิทยาลัยวิทยาลัยประกาศ WFH ทําใหไม

สามารถดําเนินงานโครงการไดตามแผนที่กําหนด

เอกสารฉบับนี้ผานการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 22 กรกฎาคม 2564



2. ผลดําเนินงานจําแนกตามฝาย

2.1 ฝายระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย มีโครงการจํานวน 6 โครงการ

รอยละ คะแนน

1 เสร็จสิ้น 1 25.00

2 ดําเนินการแลวตามแผน 3 75.00

3 เร็วกวาแผน 0 -

รวมโครงการที่นํามาประเมินคาความสําเร็จ 4 100.00 100.00 5.00

4 ชะลอไปในปถัดไป 1

5 ยกเลิก 1 - - -

รวมโครงการที่ไมนํามาประเมินคาความสําเร็จ 2 - - -

รวมโครงการทั้งสิ้น 6 100.00 - -

ชะลอไปในปถัดไป 1 โครงการ ไดแก

ยกเลิกโครงการ จํานวน 1 โครงการ ไดแก

โครงการลิขสิทธิ์โปรแกรมรักษาความปลอดภัยเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย

เนื่องจากสถานการณโควิด-19 มหาวิทยาลัยมีประกาศให WFH จึงทําใหไมสามารถดําเนินโครงการไดตามแผนที่กําหนด

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือขาย Fiber Optic

เนื่องจากการดําเนินงานโครงการจะตองรอหองคอมพิวเตอรกลางดําเนินการใหเสร็จสิ้นจึงจะสามารถดําเนินการ

โครงการนี้ได จึงขอยกเลิกโครงการ (ยกเลิกไตรมาส 2 โดยผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและ

ติดตามงานสํานักคอมพิวเตอร ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ 

จํานวน 

โครงการ/ 

กิจกรรม

รอยละ
ความสําเร็จของโครงการ

100.00 5.00

ดังนั้นจึงไมนํามาประเมินคาความสําเร็จ คงเหลือโครงการที่นํามาประเมินคาความสําเร็จ จํานวนทั้งสิ้น 4 โครงการ

เอกสารฉบับนี้ผานการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 22 กรกฎาคม 2564



2.2 ฝายระบบสารสนเทศ มีโครงการจํานวน 8 โครงการ

รอยละ คะแนน

1 เสร็จสิ้น 0 0.00

2 ดําเนินการแลวตามแผน 4 100

3 เร็วกวาแผน 0 0.00

รวมโครงการที่นํามาประเมินคาความสําเร็จ 4 100.00 100.00 5.00

4 ลาชา 1 - - -

5 ชะลอไปในปถัดไป 1

6 ยกเลิก 2 - - -

รวมโครงการที่ไมนํามาประเมินคาความสําเร็จ 4 - - -

รวมโครงการทั้งสิ้น 8 - - -

1

2

ความสําเร็จของโครงการ

100.00 5.00

ผลการดําเนินงาน

จํานวน

 โครงการ/ 

กิจกรรม

รอยละ

หมายเหตุ  

โครงการการนําโครงสราง การพัฒนา (SEALS Framework) มาพัฒนาระบบสารสนเทศ

เนื่องจากทีมผูรับผิดชอบติดภาระกิจพัฒนาระบบงานอื่น ทําใหไมสามารถดําเนินงานโครงการไดตามแผนที่กําหนด

โครงการเสริมสรางความเขมแข็งดานไอซีทีระดับสวนงาน

เนื่องจากทีมผูรับผิดชอบติดภาระกิจงานอื่น ทําใหไมสามารถดําเนินงานโครงการไดตามแผนที่กําหนด

ดังนั้นจึงไมนํามาประเมินคาความสําเร็จ คงเหลือโครงการที่นํามาประเมินคาความสําเร็จ จํานวนทั้งสิ้น 4 โครงการ

ลาชา จํานวน 1 โครงการ ไดแก

ชะลอไปในปถัดไป จํานวน 1 โครงการ ไดแก

ยกเลิกโครงการ จํานวน 2 โครงการ ไดแก

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HURIS) 

เนื่องจากสถานการณโควิด-19 มหาวิทยาลัยมีประกาศให WFH จึงทําใหไมสามารถดําเนินโครงการไดตามแผนที่กําหนด

โครงการจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

เนื่องจาก สถานการณโควิด-19 มหาวิทยาลัยวิทยาลัยประกาศให WFH ทําใหการแตงตั้งคณะกรรมการมีความลาชาทํา

ใหไมสามารถจัดประชุมเพื่อทํารายละเอียดคุณลักษณะระบบบริหารทรัพยากรบุคค ไดตามแผนที่กําหนด

เอกสารฉบับนี้ผานการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 22 กรกฎาคม 2564



รอยละ คะแนน

1 เสร็จสิ้น 1 16.67

2 ดําเนินการแลวตามแผน 5 83.33

3 เร็วกวาแผน 0 -

รวมโครงการที่นํามาประเมินคาความสําเร็จ 6 100.00 100.00 5.00

4 ยกเลิก 1 - - -

รวมโครงการที่ไมนํามาประเมินคาความสําเร็จ 1 - - -

รวมโครงการทั้งสิ้น 7 - - -

100.00 5.00

หมายเหตุ  

ดังนั้นจึงไมนําโครงการที่ยกเลิก มาประเมินคาความสําเร็จ คงเหลือโครงการที่นํามาประเมินคาความสําเร็จ จํานวนทั้งสิ้น 6 

โครงการ

โครงการพัฒนาระบบคลังจัดเก็บสื่อ (SWU Media Center)

เนื่องจากสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ขอความอนุเคราะหใหพัฒนาระบบการรายงานขอมูลตามตัวชี้วัดแบบสมดุล 4 มิติ

 สําหรับรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัซึ่งมีความเรงดวน (ยกเลิกไตรมาส 1 โดยได

ผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร ครั้งที่ 17/2563 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563)

ยกเลิกโครงการ จํานวน 1 โครงการ

2.3 ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มีโครงการจํานวน 7 โครงการ

ผลการดําเนินงาน

จํานวน 

โครงการ/ 

กิจกรรม

รอยละ

ความสําเร็จของโครงการ

เอกสารฉบับนี้ผานการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 22 กรกฎาคม 2564



รอยละ คะแนน

1 เสร็จสิ้น 1 25.00

2 ดําเนินการแลวตามแผน 3 75.00

3 เร็วกวาแผน 0 0.00

รวมโครงการที่นํามาประเมินคาความสําเร็จ 4 100.00 100.00 5.00

4 ยกเลิก 1 - - -

รวมโครงการที่ไมนํามาประเมินคาความสําเร็จ 1 - - -

รวมโครงการทั้งสิ้น 5 - - -

ดังนั้นจึงไมนําโครงการที่ยกเลิก มาประเมินคาความสําเร็จ คงเหลือโครงการที่นํามาประเมินคาความสําเร็จ จํานวนทั้งสิ้น 4 

โครงการ

หมายเหตุ  

โครงการนํารองนําบริการ Helpdesk สูมาตรฐาน

เนื่องจากสถานการณโควิด 19 มหาวิทยาลัยมีประกาศให WFH จึงทําใหไมสามารถจัดโครงการได

2.4 ฝายปฎิบัติการและบริการ มีโครงการจํานวน 5 โครงการ

ผลการดําเนินงาน

จํานวน 

โครงการ/ 

กิจกรรม
รอยละ

ยกเลิกโครงการ จํานวน 1 โครงการ ไดแก

ความสําเร็จของโครงการ

100.00 5.00

เอกสารฉบับนี้ผานการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 22 กรกฎาคม 2564



รอยละ คะแนน

1 เสร็จสิ้น 0 0.00

2 ดําเนินการแลวตามแผน 4 100.00

3 เร็วกวาแผน 0 0.00

รวมโครงการที่นํามาประเมินคาความสําเร็จ 4 100.00 100.00 5.00

4 ยกเลิก 1 - - -

รวมโครงการที่ไมนํามาประเมินคาความสําเร็จ 1 - - -

รวมโครงการทั้งสิ้น 5 - - -

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ  

2.5 ฝายบริการคอมพิวเตอร องครักษ มีโครงการจํานวน 5 โครงการ

จํานวน 

โครงการ/ 

กิจกรรม

รอยละ
ความสําเร็จของโครงการ

5.00

โครงการนํารองนําบริการ Helpdesk สูมาตรฐาน

เนื่องจากสถานการณโควิด 19 มหาวิทยาลัยมีประกาศให WFH จึงทําใหไมสามารถจัดโครงการได

ดังนั้นจึงไมนําโครงการที่ยกเลิก มาประเมินคาความสําเร็จ คงเหลือโครงการที่นํามาประเมินคาความสําเร็จ จํานวนทั้งสิ้น 4 

โครงการ

ยกเลิกโครงการ จํานวน 1 โครงการ ไดแก

100.00

เอกสารฉบับนี้ผานการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 22 กรกฎาคม 2564



รอยละ คะแนน

1 เสร็จสิ้น 1 11.11

2 ดําเนินการแลวตามแผน 8 88.89

3 เร็วกวาแผน 0 0.00

รวมโครงการที่นํามาประเมินคาความสําเร็จ 9 100.00 100.00 5.00

4 ลาชา 1 - - -

5 ชะลอไปในปถัดไป 1 - - -

รวม 2 - - -

รวมโครงการทั้งสิ้น 11 - - -

ดังนั้นจึงไมนํามาประเมินคาความสําเร็จ คงเหลือโครงการที่นํามาประเมินคาความสําเร็จ จํานวนทั้งสิ้น 9 โครงการ

โครงการจัดทําแผนการประชาสัมพันธและการสื่อสารองคกร พ.ศ. 2565 - 2567

เนื่องจากสถานการณโควิด-19 มหาวิทยาลัยมีประกาศให WFH จึงทําใหไมสามารถดําเนินโครงการไดตามแผนที่กําหนด

โครงการบริการวิชาการเพื่อการจัดหารายไดสํานักคอมพิวเตอร

เนื่องจากสถานการณโควิด-19 มหาวิทยาลัยมีประกาศให WFH ทําใหไมสามารถจัดกิจกรรมบริการวิชาการ

เพื่อการหารายได

100.00 5.00

ความสําเร็จของโครงการ

รอยละ

จํานวน 

โครงการ/ 

กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน

2.6 สํานักงานผูอํานวยการ มีโครงการจํานวน 11 โครงการ

ลาชา 1 โครงการ ไดแก

ชะลอไปในปถัดไป 1 โครงการ ไดแก

หมายเหตุ  

เอกสารฉบับนี้ผานการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 22 กรกฎาคม 2564



 รายงานผลดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสํานักคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ  พ .ศ. 2564 ไตรมาส 3

ผลการดําเนินงาน 

 (แบบยอ)

ผลดําเนินงาน

ภาพรวม (%)

สภานภาพ

การดําเนินงาน

เหตุผลที่โครงการ

ไมสามารถดําเนินการ

ไดตามเปาหมาย 

(แบบยอ)

ยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัย

1 โครงการติดตั้งหองคอมพิวเตอร

กลางของมหาวิทยาลัย (Data 

Center) ณ อาคารนวัตกรรม 

 ศ.ดร. สาโรช บัวศรี

เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบคอมพิวเตอรและ

เครือขายที่เพิ่มขึ้น

จํานวนหอง Data Center ที่ติดตั้ง

สมบูรณ

1 หองที่ติดตั้งสมบูรณ มหัทธวัฒน

 ประกิจ

ฝายระบบ

คอมพิวเตอรและ

เครือขาย

ต.ค.63 -

ส.ค.64

ดําเนินการกําหนดราคากลางเรียบรอยแลว อยูระหวางการ

ดําเนินการแจงไปที่มหาวิทยาลัย ตาม ว.89 เพื่อประกาศจัดซื้อจัดจาง

50% ดําเนินการแลว

ตามแผน

-

2 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ

เครือขาย Fiber Optic

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพสายไฟเบอรเครือขาย 

(ประสานมิตร)

รอยละของอาคารภายในประสาน

มิตรสามารถเชื่อมตอมายัง Data 

Center ได

รอยละ 100 พงษทิพย

จักรพันธ

สุธิสา

ฝายระบบ

คอมพิวเตอรและ

เครือขาย

ต.ค.63 -

ส.ค.64

(ยกเลิกไตรมาส 2 โดยผานความเห็นชอบจากที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารและติดตามงานสํานักคอมพิวเตอร ครั้งที่ 

3/2563 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564)

- ยกเลิก เนื่องจากการดําเนินงานโครงการ

จะตองรอหองคอมพิวเตอรกลาง

ดําเนินการใหเสร็จสิ้นจึงจะ

สามารถดําเนินการโครงการนี้ได 

จึงขอยกเลิกโครงการ 

3 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ

เครือขายไรสายภายในหองเรียน

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเครือขายไรสายภายใน

หองเรียน (ประสานมิตร องครักษ)

รอยละของหองเรียนที่สามารถใชงาน

เครือขายไรสายได

รอยละ 100 มหัทธวัฒน

สุธิสา

พงษทิพย

ธนกฤต

เฉลิมพล

ฝายระบบ

คอมพิวเตอรและ

เครือขาย

ต.ค.63 -

ส.ค.64

อยูระหวางการติดตั้งจะดําเนินการเสร็จตามแผนภายในเดือน ก.ค 

2564

85% ดําเนินการแลว

ตามแผน

-

4 โครงการจางเหมาเดิน

สายสัญญาณเครือขาย

คอมพิวเตอร(Fiber Optic) มศว 

องครักษ 

 จํานวน 1 งาน

เพื่อปรับปรุงสาย fiber เชื่อมตอไปยัง 5 อาคาร ไดแก 

 1. อาคารคณะกายภาพบําบัด 

 2.อาคารคณะพยาบาลศาสตร 

 3.อาคารคณะเภสัชศาสตร 

 4.อาคารศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

 5.อาคารเรียนและปฎิบัติการวิชาพื้นฐาน

จํานวนอาคารที่ปรับปรุงสาย fiber 

optic

5 อาคาร ธนกฤต

เฉลิมพล

ฝายระบบ

คอมพิวเตอรและ

เครือขาย

ต.ค.63 -

ส.ค.64

อยูระหวางการประกาศจางเหมาเดินสายสัญญาณเครือขาย

คอมพิวเตอร (Fiber Optic)

50% ดําเนินการแลว

ตามแผน

-

ผลการดําเนินงานไตรมาส 3  (เมษายน - มิถุนายน 2564)

ที่ โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัดของโครงการ เปาหมาย ผูรับผิดชอบ ฝายที่รับผิดชอบ ระยะเวลา

เอกสารฉบับนี�ผ่านการพจิารณาจากที�ประชมุคณะกรรมการประจําสํานักคอมพวิเตอร ์ครั �งที� 8/2564 วันที� 22 กรกฎาคม 2564



ผลการดําเนินงาน 

 (แบบยอ)

ผลดําเนินงาน

ภาพรวม (%)

สภานภาพ

การดําเนินงาน

เหตุผลที่โครงการ

ไมสามารถดําเนินการ

ไดตามเปาหมาย 

(แบบยอ)

ผลการดําเนินงานไตรมาส 3  (เมษายน - มิถุนายน 2564)

ที่ โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัดของโครงการ เปาหมาย ผูรับผิดชอบ ฝายที่รับผิดชอบ ระยะเวลา

5 โครงการปรับปรุงอุปกรณรักษา

ความปลอดภัยระดับสูง

 (NextGenerationFirewall)

 และระบบ IPass มศว องครักษ

เพื่อใชตรวจสอบและปองกันภัยคุกคามสารสนเทศและ

เครือขาย(Firewall)มศวองครักษและเชื่อมตอกับระบบ

เครือขายของUninet ในความเร็ว

 10 Gbps

ความเร็วในการเชื่อมตอเครือขาย

อินเทอรเน็ต

10 Gbps ธนกฤต

เฉลิมพล

ธัญยธรฐ

ฝายระบบ

คอมพิวเตอรและ

เครือขาย

ต.ค.63 -

ส.ค.64

ดําเนินการติดตั้งเสร็จสิ้นเรียบรอย 100% เสร็จสิ้น -

6 โครงการลิขสิทธิ์โปรแกรมรักษา

ความปลอดภัยเครื่อง

คอมพิวเตอรแมขาย

เพื่อปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยบนเครื่อง

คอมพิวเตอรแมขายและการใหบริการภายในเครื่อง

คอมพิวเตอร

จํานวนระบบรักษาความปลอดภัยบน

เครื่องคอมพิวเตอร

 แมขาย

1 ระบบ จักรพันธ

 จุฬาลักษณ

 ธนกฤต

 เฉลิมพล

ฝายระบบ

คอมพิวเตอรและ

เครือขาย

ต.ค.63 -

ส.ค.64

ขอชะลอโครงการ - ชะลอไปในปถัดไป เนื่องจากสถานการณแพรระบาด

ของเชื้อโรค COVID-19  และ

กรมบัญชีกลางไดประกาศ

แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวง

กําหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัด

จางพัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือ

สนับสนุนพัสดุภายในประเทศ ทํา

ใหการจัดซื้อจัดจางในโครงการ

ลาชาและไมทันในปงบประมาณนี้

  ซึ่งงานพัสดุจะตองเรง

ดําเนินการ Data Center และ

จัดหาครุภัณฑ งบ 46 ลานบาท 

(จากเงินอุดหนุนจากรัฐ) ใหทันใน

ปงบประมาณนี้

เอกสารฉบับนี�ผ่านการพจิารณาจากที�ประชมุคณะกรรมการประจําสํานักคอมพวิเตอร ์ครั �งที� 8/2564 วันที� 22 กรกฎาคม 2564



ผลการดําเนินงาน 

 (แบบยอ)

ผลดําเนินงาน

ภาพรวม (%)

สภานภาพ

การดําเนินงาน

เหตุผลที่โครงการ

ไมสามารถดําเนินการ

ไดตามเปาหมาย 

(แบบยอ)

ผลการดําเนินงานไตรมาส 3  (เมษายน - มิถุนายน 2564)

ที่ โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัดของโครงการ เปาหมาย ผูรับผิดชอบ ฝายที่รับผิดชอบ ระยะเวลา

7 โครงการบํารุงรักษาอุปกรณ

เครือขายภายในประจําอาคาร 

ประจําป 2564

1) เพื่อตรวจสภาพและบํารุงรักษาอุปกรณเครือขาย

คอมพิวเตอรและตูสาขาเครือขายสําหรับการใหบริการ

เครือขายบัวศรีทั้งองครักษและประสานมิตรใหมี

สภาพพรอมใชงานอยูเสมอ

 2) เพื่อแกไขปญหาใหกับอุปกรณเครือขาย

คอมพิวเตอรและตูสาขาเครือขายตามหนวยงานตางๆ 

ภายในมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพและเพิ่ม

ประสิทธิภาพการสื่อสารขอมูลใหดียิ่งขึ้น

 3) เพื่อสงเสริมใหเกิดการดําเนินงานใหเปนไป

มาตรฐานการเชื่อมตอสายสัญญาณและอุปกรณ

เครือขายในตูสาขาเครือขายของมหาวิทยาลัยใหเปนไป

ในทิศทางเดียวกันตามนโยบายของมหาวิทยาลัยบน

พื้นฐานของแนวปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยของ

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1) จํานวนตูสาขาเครือขายประจํา

อาคารที่ไดรับการบํารุงรักษา ณ มศว

 ประสานมิตร

 2) จํานวนตูสาขาเครือขายประจํา

อาคารที่ไดรับการบํารุงรักษา ณ มศว

 องครักษ

1) 8 ตูสาขา 

(ประสานมิตร)

2) 10 ตู (องครักษ)

สันติ

 ธนรรณพ

 และทีมงาน

- ฝายปฏิบัติการ

และบริการ

- ฝายบริการ

คอมพิวเตอร 

องครักษ

ต.ค.63 -

ส.ค.64

ฝายบริการคอมพิวเตอร องครักษ ไดดําเนินการโครงการทั้งสิ้น 10 

ตูสาขา ณ มศว องครักษเรียบรอยแลวกําลังดําเนินการนําขอมูลลงใน

ระบบ bns และจัดทํารายงานตอไป

ฝายปฏิบัติการและบริการ  ไดดําเนินการไปแลว  2 ตูสาขา ณ มศว 

ประสานมิตร และอยูในระหวางดําเนินการใหแลวเสร็จ

50% ดําเนินการแลว

ตามแผน

-

8 โครงการจัดหาและติดตั้งระบบ

กลองวงจรปดพรอมเครื่องแมขาย

 สํานักคอมพิวเตอร มศว องครักษ

1) เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินของนิสิตและบุคลากร

 2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัย

ในทรัพยสินของมหาวิทยาลัย

จํานวนระบบกลองวงจรปด (CCTV: 

Closed Circuit Television) ที่

ติดตั้งสําเร็จ

1 ระบบ ธนรรณพ

 และทีมงาน

ฝายบริการ

คอมพิวเตอร 

องครักษ

ต.ค.63 -

ส.ค.64

ผานกระบวนการไดผูรับจางแลว รอติดตั้งระบบตอไป 50% ดําเนินการแลว

ตามแผน

-

เอกสารฉบับนี�ผ่านการพจิารณาจากที�ประชมุคณะกรรมการประจําสํานักคอมพวิเตอร ์ครั �งที� 8/2564 วันที� 22 กรกฎาคม 2564



ผลการดําเนินงาน 

 (แบบยอ)

ผลดําเนินงาน

ภาพรวม (%)

สภานภาพ

การดําเนินงาน

เหตุผลที่โครงการ

ไมสามารถดําเนินการ

ไดตามเปาหมาย 

(แบบยอ)

ผลการดําเนินงานไตรมาส 3  (เมษายน - มิถุนายน 2564)

ที่ โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัดของโครงการ เปาหมาย ผูรับผิดชอบ ฝายที่รับผิดชอบ ระยะเวลา

ยุทธศาสตรที่ 2 : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อการบริหารจัดการ

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ

บริหารจัดการประสิทธิภาพ

การศึกษา SUPREME2019

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ เพื่อใหรองรับ

เทคโนโลยีใหมและครอบคลุมพันธกิจของมหาวิทยาลัย

ในการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล

จํานวนระบบที่พัฒนาสําเร็จ อยางนอย 1 ระบบ พรทิพย

วันทนา

อมรรัตน

ฐิตาภา

ทวีศักดิ์

สราลี

ฝายระบบสารสนเทศ ต.ค.63 -

ส.ค.64

1.งานจัดจางพัฒนาระบบเพิ่มเติม จํานวน 4 งาน

1.1 การยื่นผลสอบภาษาอังกฤษ สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี 

1.2 การจัดทําดิจิทัลทรานสคริปต

1.3 งานสารสนเทศสําหรับผูปกครองนิสิต

1.4 งานขอมูลบัญชีผูใชมหาวิทาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อยูระหวาง ดําเนินการพัฒนาระบบงาน

2. ระบบการขอตออายุบัตร Visa สําหรับนิสิตตางชาติ

อยูระหวาง ดําเนินการพัฒนาระบบงาน

3.งานปรับปรุงระบบ SUPREME2019 เพิ่มเติมเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพ

 3.1 งานปรับปรุงใบชําระเงินคาสมัครสอบงานรับนิสิตใหม เปน 

Cross blank Bill Payment

70% ดําเนินการแลว

ตามแผน

-

2 โครงการความรวมมือ

มหาวิทยาลัยกับหนวยงาน

ภายนอก

เพื่อใหเกิดความรวมมือการพัฒนาระบบสารสนเทศ

รวมกับหนวยงานภายนอก

จํานวนระบบที่พัฒนาสําเร็จ อยางนอย 1 ระบบ พรทิพย

 วันทนา

 อมรรัตน

 ทวีศักดิ์

 สราลี

ฝายระบบสารสนเทศ ต.ค.63 -

ส.ค.64

1.พัฒนาโปรแกรม (SWU Mobile ใหเชื่อม Link มาที่ระบบ 

SUPREME 2019 เพื่อใหนิสิตสามารถเรียกดูขอมูลตารางสอน 

ผลการเรียนและการเขารวมกิจกรรม โดยที่นิสิตไมตอง login 

เขามาใหม) - ดําเนินการเสร็จสิ้น

2.E-Transcript  Blockchain 

บริษัท Bver ดําเนินการ Setup server เสร็จสิ้น และอยู

ระหวางบริษัท Biz ดําเนินการพัฒนาระบบ

90% ดําเนินการแลว

ตามแผน

-

3 โครงการจัดทํารายละเอียด

คุณลักษณะระบบบริหาร

ทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรี

นครินทร

 วิโรฒ

เพื่อจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะระบบบริหาร

ทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จํานวน TOR ฉบับ

 สมบุรณ

1 ฉบับ พรทิพย

 มณฑลี

 ฐิตาภา

 สุพิชญา

ฝายระบบสารสนเทศ ต.ค.63 -

ส.ค.64

ขอชะลอโครงการ - ชะลอไปในปถัดไป เนื่องจากสถานการณแพรระบาด

ของเชื้อโรค COVID-19  และ

สวนทรัพยากรบุคคลยังไมสะดวก

ในการหารือเพื่อจัดทํา

รายละเอียดคุณลักษณะระบบ

บริหารทรัพยากรบุคคล 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รวมกัน

เอกสารฉบับนี�ผ่านการพจิารณาจากที�ประชมุคณะกรรมการประจําสํานักคอมพวิเตอร ์ครั �งที� 8/2564 วันที� 22 กรกฎาคม 2564



ผลการดําเนินงาน 

 (แบบยอ)

ผลดําเนินงาน

ภาพรวม (%)

สภานภาพ

การดําเนินงาน

เหตุผลที่โครงการ

ไมสามารถดําเนินการ

ไดตามเปาหมาย 

(แบบยอ)

ผลการดําเนินงานไตรมาส 3  (เมษายน - มิถุนายน 2564)

ที่ โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัดของโครงการ เปาหมาย ผูรับผิดชอบ ฝายที่รับผิดชอบ ระยะเวลา

4 โครงการการนําโครงสราง

 การพัฒนา (SEALS 

Framework) มาพัฒนาระบบ

สารสนเทศ

เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศใหรองรับการใชงานที่

ทันสมัย

จํานวนระบบที่พัฒนาสําเร็จ อยางนอย 1 ระบบ ฐิตาภา

อมรรัตน

ทวีศักดิ์

สราลี

สุพิชญา

วันทนา

ฝายระบบสารสนเทศ เม.ย. - 

ส.ค.64

ขอยกเลิกโครงการ ยกเลิก ทีมผูรับผิดชอบติดภาระกิจพัฒนา

ระบบงานอื่น จึงไมสามารถ

ดําเนินงานโครงการไดตามแผนที่

กําหนด

5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ

บริหารทรัพยากรบุคคล (HURIS)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ เพื่อใหรองรับ

เทคโนโลยีใหมและครอบคลุมพันธกิจของมหาวิทยาลัย

ในการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล

จํานวนระบบที่พัฒนาสําเร็จ อยางนอย 1 ระบบ พรทิพย

มณฑลี

ฐิตาภา

สุพิชญา

ฝายระบบสารสนเทศ ต.ค.63 -

ส.ค.64

1. เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานใหระบบ HURIS ดังนี้

1.1  มอดูลงานทะเบียนประวัติ

1.2 การตรวจสอบและปรับปรุงขอมูล  

1.3 การอบรมการใชงาน

2. ระบบงานเลื่อนระดับสายสนับสนุน รายละเอียดผลการ

ดําเนินการดังนี้

      - อยูระหวางการพัฒนาหนาจองานเลื่อนระดับสายสนับสนุน

3. ระบบรับสมัครงานออนไลน

     - ยังไมมีการดําเนินการ

30% ลาชา เนื่องจากสถานการณโควิด-19 

มหาวิทยาลัยมีประกาศให WFH 

จึงทําใหไมสามารถดําเนิน

โครงการไดตามแผนที่กําหนด

6 โครงการใหบริการขอมูล

สารสนเทศมหาวิทยาลัย

เพื่อใหบริการขอมูลสําหรับระบบสารสนเทศอื่นๆ จํานวนขอมูลที่ใหบริการ อยางนอย 5 ขอมูล พรทิพย

 วันทนา

 มณฑลี

ฝายระบบสารสนเทศ ต.ค.63 -

ส.ค.64

มีการจัดทํา ETL พรอมสราง Job สําหรับการโหลดขอมูลเปนราย

เดือน ดังนี้ 

1. ขอมูลบุคลากร

2. ขอมูลผูสมัครรับนิสิตใหมระดับบัณฑิต

3. ขอมูลผูสมัครรับนิสิตใหมระดับป.ตรี

75% ดําเนินการแลว

ตามแผน

-

เอกสารฉบับนี�ผ่านการพจิารณาจากที�ประชมุคณะกรรมการประจําสํานักคอมพวิเตอร ์ครั �งที� 8/2564 วันที� 22 กรกฎาคม 2564



ผลการดําเนินงาน 

 (แบบยอ)

ผลดําเนินงาน

ภาพรวม (%)

สภานภาพ

การดําเนินงาน

เหตุผลที่โครงการ

ไมสามารถดําเนินการ

ไดตามเปาหมาย 

(แบบยอ)

ผลการดําเนินงานไตรมาส 3  (เมษายน - มิถุนายน 2564)

ที่ โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัดของโครงการ เปาหมาย ผูรับผิดชอบ ฝายที่รับผิดชอบ ระยะเวลา

7 โครงการบํารุงรักษาระบบ

สารสนเทศมหาวิทยาลัย

เพื่อบํารุงรักษาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย จํานวนระบบสารสนเทศที่ไดรับการ

บํารุงรักษา

อยางนอย 2 ระบบ พรทิพย

 และทีมงาน

ฝายระบบสารสนเทศ ต.ค.63 -

ส.ค.64

รายละเอียดการดําเนินการ ดังนี้

- ดูแลบํารุงรักษาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย พรอมใชงาน

- วิเคราะห ออกแบบโปรแกรมเพิ่มเติมตามความตองการ

- พัฒนาและปรับแกไขโปรแกรม/สคริปต

- ทดสอบและติดตั้งโปรแกรม/สคริปต

- จัดทําเอกสารคูมือและแนะนําการใชงานใหแกผูใชงาน

ระบบที่ดําเนินการ ไดแก 

1.ระบบรับสมัครเขาอบรมออนไลน (e-Training)

2.ระบบบริหารงานโครงการ (e-Project)

3.ระบบแบบสํารวจออนไลน (e-Survey)

4.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

(RMIS)

5.ระบบประเมินองคประกอบ 1 (TQF)

6.ระบบงานการถายโอนขอมูลจากระบบ SUPREME2019 ไปยัง

ระบบสารสนเทศอื่นๆ

7.ระบบบริการขอมูลผาน SWU Web service

75% ดําเนินการแลว

ตามแผน

-

8 โครงการเสริมสรางความเขมแข็ง

ดานไอซีทีระดับสวนงาน

1) เพื่อใหมหาวิทยาลัยไดแนวปฏิบัติที่ดีของการใชไอซี

ที (ICT Best Practice)

 2) เพื่อสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการ

ระหวางหนวยงาน

 3) เพื่อสรางเครือขายการใชทรัพยากรรวมกันในดาน

ตางๆ อาทิ ดานบุคลากรและระบบไอซีที

 4) เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวาง

บุคลากร

 5) เพื่อพัฒนาบุคลากรของหนวยงานใหมีสมรรถนะ

ดานการใชไอซีทีและสามารถนําความรูไปประยุกตใน

งานของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ

1) จํานวนแผนงานและแนวปฏิบัติ

ของการใชไอซีทีที่ดี (ICT Best 

Practice)

 2) จํานวนหนวยงานที่เขารวม

กิจกรรม

1) อยางนอย 4 แผนงาน

2) อยางนอย 3 

หนวยงาน

วันทนา 

 และทีมงาน

ฝายระบบสารสนเทศ เม.ย. - 

ส.ค.64

ขอยกเลิกโครงการ ยกเลิก ทีมผูรับผิดชอบติดภาระกิจ

ระบบงานอื่น

จึงไมสามารถดําเนินงานโครงการ

ไดตามแผนที่กําหนด

9 โครงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต

มหาวิทยาลัย

เพื่อพัฒนาปรับปรุงเว็บไซตมหาวิทยาลัย ใหรองรับกับ

การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และเปนชองทางการ

ประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย

 ในภาษาสากล

จํานวนเว็บไซตที่พัฒนาสําเร็จ 1 เว็บไซต ปวริศร 

 สุวิมล

ฝายเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อ

การศึกษา

ต.ค.63 - 

มี.ค.64

เสร็จสิ้นโครงการไตรมาส 2 100% เสร็จสิ้น -

เอกสารฉบับนี�ผ่านการพจิารณาจากที�ประชมุคณะกรรมการประจําสํานักคอมพวิเตอร ์ครั �งที� 8/2564 วันที� 22 กรกฎาคม 2564



ผลการดําเนินงาน 

 (แบบยอ)

ผลดําเนินงาน

ภาพรวม (%)

สภานภาพ

การดําเนินงาน

เหตุผลที่โครงการ

ไมสามารถดําเนินการ

ไดตามเปาหมาย 

(แบบยอ)

ผลการดําเนินงานไตรมาส 3  (เมษายน - มิถุนายน 2564)

ที่ โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัดของโครงการ เปาหมาย ผูรับผิดชอบ ฝายที่รับผิดชอบ ระยะเวลา

10 โครงการพัฒนาตนแบบเว็บไซต

สวนงาน

เพื่อพัฒนาตนแบบเว็บไซตสําหรับ

 สวนงาน ใหมีรูปแบบที่เปนมาตรฐาน และรองรับกับ

การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

จํานวนตนแบบเว็บไซต 1 เว็บไซต ปวริศร

 สุวิมล

ฝายเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อ

การศึกษา

เม.ย. - 

ส.ค.64

จัดตั้งโครงสรางเว็บไซตสําหรับหนวยงาน ดวยเครื่องมือ DNN 

เว็บไซตหนวยงานการเรียนการสอน

หนวยงานอาจจัดทําขอมูลเกี่ยวกับหนวยงานและพันธกิจที่เกี่ยวของ

ในหัวขอดังนี้

About US ขอมูลเกี่ยวกับคณะ/วิทยาลัย

Overview ประวัติยอ ที่ตั้ง

Philosophy & Mission Statement ปรัชญา พันธกิจ

Admissions ขอมลการรับสมัคร ขอกําหนด กําหนดการรับสมัคร

50% ดําเนินการแลว

ตามแผน

Academic Programs หลักสูตร/โปรแกรมที่เปดสอน

Academic Departments ภาค/สาขาวิชา

Current Students นิสิตปจจุบัน

Our Faculty & Staff อาจารยและบุคลากร

Contact Us ขอมูลการติดตอ ไดแก โทรศัพท อีเมล

News & Events ขาวและกิจกรรม

Activity Calendar ปฏิทิน/ภาพกิจกรรม

Research & Innovation วิจัยและนวัตกรรม (โครงการเดน)
เว็บไซตหนวยงานบริการและงานสนับสนุน

หนวยงานอาจจัดทําขอมูลเกี่ยวกับหนวยงาน และพันธกิจที่เกี่ยวของ

ดังตัวอยาง

About US ขอมูลเกี่ยวกับสํานัก/ศูนย

Overview ประวัติยอ ที่ตั้ง

Philosophy & Mission Statement ปรัชญา พันธกิจ

Departments สํานักงานและฝายตาง ๆ ตามโครงสรางขององคกร

Services บริการที่จัดสําหรับกลุมเปาหมายตาง ๆ

Our Staff บุคลากร

Contact Us ขอมูลการติดตอ ไดแก โทรศัพท อีเมล

News & Events ขาวและกิจกรรม

Activity Calendar ปฏิทิน/ภาพกิจกรรม

Research & Innovation วิจัยและนวัตกรรม (โครงการเดน)

เอกสารฉบับนี�ผ่านการพจิารณาจากที�ประชมุคณะกรรมการประจําสํานักคอมพวิเตอร ์ครั �งที� 8/2564 วันที� 22 กรกฎาคม 2564



ผลการดําเนินงาน 

 (แบบยอ)

ผลดําเนินงาน

ภาพรวม (%)

สภานภาพ

การดําเนินงาน

เหตุผลที่โครงการ

ไมสามารถดําเนินการ

ไดตามเปาหมาย 

(แบบยอ)

ผลการดําเนินงานไตรมาส 3  (เมษายน - มิถุนายน 2564)

ที่ โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัดของโครงการ เปาหมาย ผูรับผิดชอบ ฝายที่รับผิดชอบ ระยะเวลา

11 โครงการพัฒนาระบบ Business 

Intelligent เพื่อสนับสนุนการ

ตัดสินใจ

เพื่อพัฒนาตนแบบรายงานระบบสนับสนุนการ

ตัดสินใจสําหรับผูบริหารดวย Power BI

จํานวนดาน

 การเชื่อมโยงขอมูล

2 ดาน

 - นิสิต

 - บุคลากร

ภัทรชัย

 สุวิมล

ฝายเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อ

การศึกษา

ต.ค.63 - 

ส.ค.64

พัฒนาตนแบบรายงานระบบสนรับสนุนการตัดสินใจสําหรับผูบริหาร

ดวย Mircoroft Power BI จํานวน 3 ดานคือ

- นิสิต

- บุคลากร

- TCAS

สามารถดูรายละเอียดไดที่  URL :  https://bi.swu.ac.th

75% ดําเนินการแลว

ตามแผน

-

12 โครงการพัฒนาระบบคลังจัดเก็บ

สื่อ (SWU Media Center)

เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลการจัดเก็บสื่อภาพถาย 

และคลิปวิดีโอเพื่อการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย

จํานวนเว็บไซตพัฒนาที่สําเร็จ 1 เว็บไซต ภัทรชัย 

 สุวิมล

ฝายเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อ

การศึกษา

เม.ย. - 

ส.ค.64

(ยกเลิกไตรมาส 1 โดยไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุม

คณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร ครั้งที่ 17/2563 เมื่อวันที่ 

24 ธันวาคม 2563)

- ยกเลิก ขอยกเลิก เนื่องจากสํานักงาน

สภามหาวิทยาลัย ขอความ

อนุเคราะหใหพัฒนาระบบการ

รายงานขอมูลตามตัวชี้วัดแบบ

สมดุล 4 มิติ สําหรับรายงานการ

ติดตามและประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งมี

ความเรงดวน

13 โครงพัฒนาระบบการรายงาน

ขอมูลตามตัวชี้วัดแบบสมดุล 4 

มิติ สําหรับรายงานการติดตาม

และประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของมหาวิทยาลัย

เพื่อพัฒนาระบบการรายงานขอมูลตามตัวชี้วัดแบบ

สมดุล 4 มิติ สําหรับรายงานการติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย

จํานวนระบบ 1 ระบบ ภัทรชัย

สุวิมล

ฝายเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อ

การศึกษา

ม.ค. - 

ส.ค.64

พัฒนาระบบฯ เสร็จเรียบรอยแลว ยังขาดในสวนของการปรับรูปแบบ

รายงานเพิ่มเติม  สามารถดูรายละเอียดไดที่  URL : 

https://bsc.swu.ac.th/  พรอมกันนี้ไดกําหนดการอบรมการใชงาน

ใหกับผูใชงานรวมกับสํานักงานสภามหาวิทยาลัยไวดังนี้  

21 เมษายน 2564  เวลา 10.00-12.00 น. ประชุมเพื่อนําเสนอและ

ปรับรายงานกอนการอบรม

7 พฤษภาคม 2564   เวลา 9.30-12.00 น. อบรมทดลองการใชงาน

ระบบกับกลุมสวนงานนํารอง ประมาณ 10-15 คน จากตัวแทน 6 

สวนงานไดแก

    -  สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

    -  คณะแพทยศาสตร

    -  สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา

    -  วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

    -  คณะศึกษาศาสตร

    -  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร

1 มิถุนายน 2564 เวลา 9.30-12.00 น. ประชุมสรุปความคิดเห็น

จากกลุมสวนงานนํารองใชงานระบบ

29 มิถุนายน 2564 เวลา 9.30-12.00 น. อบรมการใชงานระบบ

   

75% ดําเนินการแลว

ตามแผน

-

เอกสารฉบับนี�ผ่านการพจิารณาจากที�ประชมุคณะกรรมการประจําสํานักคอมพวิเตอร ์ครั �งที� 8/2564 วันที� 22 กรกฎาคม 2564



ผลการดําเนินงาน 

 (แบบยอ)

ผลดําเนินงาน

ภาพรวม (%)

สภานภาพ

การดําเนินงาน

เหตุผลที่โครงการ

ไมสามารถดําเนินการ

ไดตามเปาหมาย 

(แบบยอ)

ผลการดําเนินงานไตรมาส 3  (เมษายน - มิถุนายน 2564)

ที่ โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัดของโครงการ เปาหมาย ผูรับผิดชอบ ฝายที่รับผิดชอบ ระยะเวลา

ยุทธศาสตรที่ 3 : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการคนควาวิจัยและการเรียนการสอน

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ

บริหารการเรียนการสอนออนไลน

 (LMS)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการเรียน

การสอนออนไลน โดยการศึกษาการทํางานของระบบ

และโมดูลใหมๆของ LMS ใหมีความพรอมใชงานและ

ทันสมัยอยูเสมอ

จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการ 1 กิจกรรม ชัยวัฒน

 สุวิมล

ฝายเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อ

การศึกษา

ต.ค.63 - 

ส.ค.64

จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย SWU Moodle เครื่องใหม

สําหรับปการศึกษา 2564 และทําการ Update version Moodle 

รวมทั้งธีมและปลั๊กอินตางๆ

75% ดําเนินการแลว

ตามแผน

2 โครงการสงเสริมการผลักดันการ

ใชงานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ

สนับสนุนการเรียนการสอน

เพื่อสงเสริมและผลักดันการใชงานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการเรียนการ

สอนออนไลน

จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการ 1 กิจกรรม ชัยวัฒน

 สุวิมล

ฝายเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อ

การศึกษา

ต.ค.63 - 

ส.ค.64

1. จัดอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะดานการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร หัวขอ การสรางหลักสูตรออนไลนดวย 

Moodle จํานวน 2 กลุม วันที่ 11 มิถุนายน 2564 และ 15 มิถุนายน

 2564

2. จัดอบรมการใช Moodle  ในการเรียนการสอนออนไลน แก

คณาจารยและ เจาหนาที่สายสนับสนุนการเรียนการสอน 

คณะเเพทยศาสตร ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2564

75% ดําเนินการแลว

ตามแผน

-

4 โครงการนํารองนําบริการ 

Helpdesk สูมาตรฐาน

เพื่อพัฒนางานบริการสูมาตรฐานงานบริการ จํานวนมาตรฐานการใหบริการให

คําปรึกษาและแกไขปญหา

คอมพิวเตอรและอุปกรณดิจิทัล

1 ฉบับ สันติ

ธนรรณพ

และทีมงาน

- ฝายปฏิบัติการ

และบริการ

- ฝายบริการ

คอมพิวเตอร 

องครักษ

ต.ค.63 - 

ส.ค.64

ขอยกเลิกโครงการ - ยกเลิก เนื่องจากสถานการณโควิด 19 

มหาวิทยาลัยมีประกาศให WFH 

จึงทําใหไมสามารถจัดโครงการได

5 โครงการเพิ่มพื้นที่ใหบริการ 

Digital One Stop Service 

(DOSS)

เพื่อใหสามารถใหบริการไดอยางทั่วถึง รอยละความพึงพอใจ

 ตอสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 

และการ คนควาวิจัย

ไมนอยกวา 75 สันติ

ธนรรณพ

และทีมงาน

- ฝายปฏิบัติการ

และบริการ

- ฝายบริการ

คอมพิวเตอร 

องครักษ

ต.ค.63 - 

ส.ค.64

ฝายบริการคอมพิวเตอร องครักษ ไดดําเนินการโครงการจํานวน 3 

ครั้ง ณ สวนกิจการหอพักนิสิต  และเนื่องจากสถานการณโควิด 19 

มหาวิทยาลัยมีประกาศให WFH และใหจัดการเรียนการสอนออนไลน

 ทําใหดําเนินการไดเพียง 3 ครั้ง ทําใหไมสามารถดําเนินการโครงการ

ตอใหครบปงบประมาณได ขณะนี้กําลังดําเนินการสรุปโครงการเพื่อ

จัดทํารายงานตอไป

ฝายปฏิบัติการและบริการ ไดดําเนินการโครงการจํานวน 4 ครั้ง เปน

เวลา 4 วันทําการ ณ อาคารสํานักงานอธิการ  และเนื่องจาก

สถานการณโควิด 19 มหาวิทยาลัยมีประกาศให WFH และใหจัดการ

เรียนการสอนออนไลน ทําใหดําเนินการไดเพียง 4 ครั้ง เปนเวลา 4 

วันทําการ ทําใหไมสามารถดําเนินการโครงการตอใหครบ

ปงบประมาณได ขณะนี้กําลังดําเนินการสรุปโครงการเพื่อจัดทํา

รายงานตอไป

50% ดําเนินการแลว

ตามแผน

-

เอกสารฉบับนี�ผ่านการพจิารณาจากที�ประชมุคณะกรรมการประจําสํานักคอมพวิเตอร ์ครั �งที� 8/2564 วันที� 22 กรกฎาคม 2564



ผลการดําเนินงาน 

 (แบบยอ)

ผลดําเนินงาน

ภาพรวม (%)

สภานภาพ

การดําเนินงาน

เหตุผลที่โครงการ

ไมสามารถดําเนินการ

ไดตามเปาหมาย 

(แบบยอ)

ผลการดําเนินงานไตรมาส 3  (เมษายน - มิถุนายน 2564)

ที่ โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัดของโครงการ เปาหมาย ผูรับผิดชอบ ฝายที่รับผิดชอบ ระยะเวลา

ยุทธศาสตรที่ 4 : การบริการวิชาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนานิสิตและบุคลากร

1 โครงการใหบริการตรวจเช็ค และ

ใหคําปรึกษาปญหาเครื่อง

คอมพิวเตอร และเครือขาย แก

นิสิต และบุคลากร แบบเขาถึง

กลุมเปาหมาย

1) เพื่อใหนิสิตและบุคลากร มีความรู ความเขาใจ ใน

การแกไขปญหาเครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตนและ

สามารถแกไขปญหาการใชงานระบบเครือขาย

คอมพิวเตอร อุปกรณมือถือ (Smartphone) และ

คอมพิวเตอรแทปเล็ต 

 (Tablet PC)

 2) เพื่อใหนิสิตและบุคลากร ไดรับบริการตรวจเช็คและ

ใหคําปรึกษาปญหา เครื่องคอมพิวเตอร,การใชงาน

ระบบเครือขายคอมพิวเตอร อุปกรณมือถือ 

(Smartphone), และเครื่องคอมพิวเตอร แทปเล็ต 

(Tablet PC)

 3) เพื่อใหนิสิตและบุคลากร ไดรับทราบขอมูลขาวสาร

ดานไอซีทีของมหาวิทยาลัย

1) จํานวนการจัดกิจกรรมใหบริการ

ตรวจเช็ค และใหคําปรึกษาปญหา

เครื่องคอมพิวเตอร 

 และเครือขาย แกนิสิต และบุคลากร

 แบบเขาถึงกลุมเปาหมาย

 2) รอยละความพึงพอใจของ

ผูเขารวมกิจกรรม

1) จัดกิจกรรม 1ครั้ง/ป

 ณ มศว ประสานมิตร 

และมศว องครักษ

 2) รอยละความพึง

พอใจของผูเขารวม

กิจกรรมไมกวานอยกวา

 รอยละ 80

สันติ

ธนรรณพ

และทีมงาน

- ฝายปฏิบัติการ

และบริการ

- ฝายบริการ

คอมพิวเตอร 

องครักษ

ต.ค.63 - 

ส.ค.64

ฝายบริการคอมพิวเตอร องครักษ ไดดําเนินโครงการไปทั้งสิ้น จํานวน

 4 แหงไดแก

1. อาคารเรียนรวม 2. หอสมุดองครักษ 3. คณะแพทยศาสตร 4. 

คณะกายภาพบําบัด จากนั้นไดเกิดสถานการณโควิด 19 

มหาวิทยาลัยมีประกาศให WFH และใหจัดการเรียนการสอนออนไลน

 ทําใหดําเนินการไดเพียง 4 แหง จากกําหนดไว 9 แหง ทําใหไม

สามารถดําเนินการโครงการตอใหครบปงบประมาณได โดยขณะนี้

กําลังดําเนินการสรุปโครงการเพื่อจัดทํารายงานตอไป

ฝายปฏิบัติการและบริการ ไดดําเนินโครงการไปทั้งสิ้น จํานวน 4 แหง

 จํานวน 8 วันทําการ ไดแก

1. อาคารสํานักหอสมุดกลาง 2. อาคารเรียนรวม หลวงสวัสดิศาสตร

พุทธิ (Learning Tower) 3. อาคารเรียนรวม เอนกประสงค (อาคาร 

14) 4. อาคาร 38 คณะมนุษยศาสตร จากนั้นไดเกิดสถานการณโควิด

 19 มหาวิทยาลัยมีประกาศให WFH และใหจัดการเรียนการสอน

ออนไลน ทําใหดําเนินการไดเพียง 4 แหง จากกําหนดไว 6 แหง ทํา

ใหไมสามารถดําเนินการโครงการตอใหครบปงบประมาณได โดย

ขณะนี้กําลังดําเนินการสรุปโครงการเพื่อจัดทํารายงานตอไป

50% ดําเนินการแลว

ตามแผน

2 โครงการพัฒนาสมรรถนะ

 ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการสื่อสาร

1) เพื่อสงเสริมพัฒนาสมรรถนะดานการใชงาน

เทคโนโลยีดิจิทัลใหแกนิสิต คณาจารย และบุคลากร

 2) เพื่อสงเสริมการใชงานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการ

ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน

 3) เพื่อสงเสริมการใชงานเทคโนโลยีดิจิทัลอยาง

สรางสรรคมีวิจารณญาณและรูเทาทัน

1) จํานวนการจัดกิจกรรม

2) รอยละความพึงพอใจของ

ผูเขารวมฝกอบรม

1) 2 กิจกรรม

 2) รอยละ 80

งานบริการ

การศึกษา

สํานักงาน

ผูอํานวยการ

พ.ย.63 -

 ม.ิย.64

1) ดําเนินการขออนุมัติโครงการพัฒนาสมรรถนะดานการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

2) ดําเนินงานจัดการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะดานการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร จํานวน 9 หัวขอ

60% ดําเนินการแลว

ตามแผน

3 โครงการจัดทํากรอบสมรรถนะ

 ดานเทคโนโลยีดิจิทัลของนิสิต

เพื่อจัดทํากรอบมาตรฐานสมรรถนะดานเทคโนโลยี

ดิจิทัลของนิสิต

จํานวนกรอบสมรรถนะ

 ดานเทคโนโลยีดิจิทัล

 ของนิสิต

1 ฉบับ งานบริการ

การศึกษา

 ฝายเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อ

การศึกษา

สํานักงาน

ผูอํานวยการ

ต.ค.63 - 

ส.ค.64

ดําเนินการจัดทํากรอบมาตรฐานสมรรถนะดานเทคโนโลยีดิจิทัลของ

นิสิต เรียบรอยแลว

90% ดําเนินการแลว

ตามแผน

-

เอกสารฉบับนี�ผ่านการพจิารณาจากที�ประชมุคณะกรรมการประจําสํานักคอมพวิเตอร ์ครั �งที� 8/2564 วันที� 22 กรกฎาคม 2564



ผลการดําเนินงาน 

 (แบบยอ)

ผลดําเนินงาน

ภาพรวม (%)

สภานภาพ

การดําเนินงาน

เหตุผลที่โครงการ

ไมสามารถดําเนินการ

ไดตามเปาหมาย 

(แบบยอ)

ผลการดําเนินงานไตรมาส 3  (เมษายน - มิถุนายน 2564)

ที่ โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัดของโครงการ เปาหมาย ผูรับผิดชอบ ฝายที่รับผิดชอบ ระยะเวลา

ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารสํานักคอมพิวเตอรใหมีประสิทธิภาพ

1 โครงการพัฒนาบุคลากรสํานัก

คอมพิวเตอร

เพื่อสงเสริมและติดตามผลการดําเนินงานตาม

แผนการพัฒนาบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร พ.ศ. 2562

 - 2565

รอยละความสําเร็จตามเปาหมายของ

แผนการพัฒนา บุคลากรสํานัก

คอมพิวเตอร พ.ศ. 2562 - 2565

รอยละ 75 งานบุคคล สํานักงาน

ผูอํานวยการ

ต.ค.63 -

ส.ค.64

1) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาบุคลากรสํานัก

คอมพิวเตอร ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564

2) จัดกิจกรรมจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ระหวาง

วันที่ 5 - 6 พฤษาคม 2564 (Workshop)

3) กิจกรรมใหความรูความเขาใจในจรรยาบรรณบุคลากรฯ เมื่อวันที่ 

1 เม.ย. 64

60% ดําเนินการแลว

ตามแผน

-

2 โครงการพัฒนาทักษะการใช

ภาษาอังกฤษ สําหรับบุคลากร

สํานักคอมพิวเตอรประจําป 2564

1) เพื่อใหการดําเนินงานสอดคลองตามภารกิจของ

มหาวิทยาลัย

 2) เพื่อสงเสริมใหผูบริหารและบุคลากรสํานัก

คอมพิวเตอรมีความรูและความเขาใจภาษาอังกฤษ

มากยิ่งขึ้น

1) รอยละของผูเขารวมการอบรม

 2) รอยละความพึงพอใจของ

ผูเขารวมการอบรม

1) รอยละ 80

2) รอยละ 80

งานบุคคล สํานักงาน

ผูอํานวยการ

ม.ค - 

มี.ค.64

ดําเนินการโครงการเสร็จสิ้นแลว ในไตรมาส 2 100% เสร็จสิ้น -

3 โครงการจัดการความรูของสํานัก

คอมพิวเตอร

เพื่อสงเสริมและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการ

จัดการความรูของสานักคอมพิวเตอร 2563 - 2565

รอยละความสําเร็จตามเปาหมายของ

แผนการจัดการความรูสํานัก

คอมพิวเตอร

รอยละ 75 - งานบุคคล

 - คณะกรรมการ

จัดการความรู

สํานักคอมพิวเตอร

สํานักงาน

ผูอํานวยการ

ต.ค.63 -

ส.ค.64

1) จัดประชุมคณะกรรมการการจัดการความรูครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 

เมษายน 2564

2) จัดกิจกรรมเสริมสรางความรูความเขาใจดานการจัดการความรูใน

องคกร 

3) จัดกิจกรรมเสริมสรางแรงจูงใจดานการจัดการความรู (สะสมแตม)

4) จัดกิจกรรมการมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการ

ปฏิบัติงาน

70% ดําเนินการแลว

ตามแผน

-

4 โครงการสรางความสุขและความ

ผูกพันองคกรสํานักคอมพิวเตอร

เพื่อสงเสริมความสุขและความผูกพันองคกรของ

บุคลากรสํานักคอมพิวเตอรตามแผนกลยุทธการ

เสริมสรางความสุขและความผูกพันตอองคกรของ

บุคลากรสํานักคอมพิวเตอร พ.ศ. 2563 - 2567

รอยละของผลการประเมินระดับ

ความสุขและความผูกพันตอองคกร

ของบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร

รอยละ 75 - งานบุคคล 

 - คณะกรรมการ 

สรางความสุขและ

ความผูกพัน

บุคลากรสํานัก

คอมพิวเตอร

สํานักงาน

ผูอํานวยการ

ต.ค.63 -

ส.ค.64

1) ดําเนินงานโครงการสรางความสุขและความผูกพันองคกร สํานัก

คอมพิวเตอร ครั้งที่ 5 กิจกรรม "แชร ชวน ชิลล" กิจกรรมที่ 2 

Happy day happy time

2) ดําเนินงานโครงการสรางความสุขและความผูกพันองคกร สํานัก

คอมพิวเตอร ครั้งที่ 5 กิจกรรม "แชร ชวน ชิลล" กิจกรรมที่ 3 

ทองเที่ยวทิพยทั่วไทย โควิดซาเมื่อไหร คอยเจอกัน (ทริปทิพย)

75% ดําเนินการแลว

ตามแผน

-

5 โครงการสงเสริมการวิจัยและงาน

สรางสรรคสํานักคอมพิวเตอร

1) เพื่อสงเสริมความรูการทํางานวิจัยใหแกบุคลากร

ของสํานักคอมพิวเตอร

 2) เพื่อสงเสริมการทํางานวิจัยตามภารกิจดาน

เทคโนโลยีดิจิทัล

 3) เพื่อสงเสริมการทํางานวิจัยจากงานประจําที่

บุคลากรของสํานักคอมพิวเตอรรับผิดชอบ

1) จํานวนกิจกรรมการสงเสริม

ความรูดานการทํางานวิจัย

 2) จํานวนโครงการวิจัยที่ไดรับการ

อนุมัติ

 1) 1 กิจกรรม

 2) 2 โครงการวิจัย

คณะกรรมการ

สงเสริมการวิจัย

และงานสรางสรรค

สํานักงาน

ผูอํานวยการ

ม.ค - 

ก.ค.64

1) ดําเนินการพิจารณาทุนสนับสนุนการทําวิจัยสําหรับบุคลากรสาย

ปฏิบัติการ สํานักคอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ 2564 

2) ดําเนินการประสานงานการทําสัญญาทุนวิจัยสําหรับบุคลากรสาย

ปฏิบัติการ สํานักคอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ 2564

90% ดําเนินการแลว

ตามแผน

-

เอกสารฉบับนี�ผ่านการพจิารณาจากที�ประชมุคณะกรรมการประจําสํานักคอมพวิเตอร ์ครั �งที� 8/2564 วันที� 22 กรกฎาคม 2564



ผลการดําเนินงาน 

 (แบบยอ)

ผลดําเนินงาน

ภาพรวม (%)

สภานภาพ

การดําเนินงาน

เหตุผลที่โครงการ

ไมสามารถดําเนินการ

ไดตามเปาหมาย 

(แบบยอ)

ผลการดําเนินงานไตรมาส 3  (เมษายน - มิถุนายน 2564)

ที่ โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัดของโครงการ เปาหมาย ผูรับผิดชอบ ฝายที่รับผิดชอบ ระยะเวลา

6 โครงการบริการวิชาการเพื่อการ

จัดหารายไดสํานักคอมพิวเตอร

เพื่อสงเสริมการพัฒนาสมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัล

สําหรับบุคคลทั่วไป

1) จํานวนกิจกรรมบริการวิชาการ

เพื่อการหารายได

 2) รอยละของผลการประเมินความ

พึงพอใจของผูรวมกิจกรรม

 1) 1 กิจกรรม

 2) รอยละ 80

- งานบริการ

การศึกษา

 - คณะกรรมการ

บริการวิชาการ 

และการจัดหา

ไ 

สํานักงาน

ผูอํานวยการ

เม.ย. - 

ส.ค.64

1) ดําเนินการประชุมเพื่อเตรียมจัดทําแผนและหลักสูตรการอบรม

โครงการบริการวิชาการสําหรับการหารายได

2) ดําเนินการหาขอมูลโครงการบริการวิชาการสําหรับการหารายได

จากองคกรตางๆ

50% ชะลอไปในปถัดไป เนื่องจากสถานการณโควิด-19 

มหาวิทยาลัยมีประกาศให WFH 

ทําใหไมสามารถจัดกิจกรรม

บริการวิชาการเพื่อการหารายได

7 โครงการจัดทําแผนการ

ประชาสัมพันธและการสื่อสาร

องคกร พ.ศ. 2565 - 2567

เพื่อจัดแผนกลยุทธการประชาสัมพันธและการสื่อสาร

องคกร พ.ศ.  2565 - 2567 (ระยะ 3 ป)

จํานวนแผนการประชาสัมพันธและ

 การสื่อสารองคกร พ.ศ. 2565 - 

2567 (ระยะ 3 ป)

1 ฉบับ งานประชาสัมพันธ สํานักงาน

ผูอํานวยการ

ม.ค - 

ก.ค.64

กิจกรรมในไตรมาส 3 ยังไมมีการดําเนิน 60% ลาชา เนื่องจากสถานการณโควิด-19 

มหาวิทยาลัยมีประกาศให WFH 

จึงทําใหไมสามารถดําเนิน

โครงการไดตามแผนที่กําหนด

8 โครงการอนุรักษพลังงานและ

สิ่งแวดลอม

เพื่อจัดทําแผนรักษสิ่งแวดลอมและประหยัดพลังงาน

สํานักคอมพิวเตอร พ.ศ. 2565 - 2567 (ระยะ 3 ป)

จํานวนแผนรักษสิ่งแวดลอมและ

ประหยัดพลังงาน 

 สํานักคอมพิวเตอร พ.ศ. 

 2565 - 2567

1 ฉบับ คณะกรรมการ

มาตรการรักษ

สิ่งแวดลอม

และประหยัด

พลังงาน

สํานักงาน

ผูอํานวยการ

ต.ค.63 - 

ส.ค.64

1) จัดทําแผนรักษสิ่งแวดลอมและประหยัดพลังงานสํานัก

คอมพิวเตอร พ.ศ. 2565 - 2567 (ระยะ 3 ป)

2) คณะกรรมการแตละทานที่ไดรับมอบหมายใหดําเนินการจัดทํา

แผนฯ เสนอที่ประชุม เพื่อพิจารณา รางแผนฯ

3) แกไขรางแผนรักษสิ่งแวดลอม ใหเหมาะสมกับสถานการณ 

    3.1 กําหนดรูปแบบของโครงการ ในแตละปงบประมาณ

    3.2 กําหนดงบประมาณในแตละโครงการของแตละปงบประมาณ

    3.3 กําหนดระยะเวลาในการดําเนินการในแตละปงบประมาณ

85% ดําเนินการแลว

ตามแผน

-

9 โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

 สํานักคอมพิวเตอร

เพื่อสงเสริมใหมีกิจกรรมอนุรักษ สืบสาน สรางสรรค

วัฒนธรรมและศิลปะ

จํานวนการจัดกิจกรรมที่

 แลวเสร็จตามแผน

2 กิจกรรม คณะกรรมการ 

ทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม

สํานักงาน

ผูอํานวยการ

ต.ค.63 - 

ส.ค.64

1) จัดกิจกรรมวันสงกรานต  "สงกรานตวิถีใหม หางกายใจใกล

กัน" เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 และเบิกจายในเดือนมิถุนายน 

2564 

2) รายงานผลการดําเนินงาน กิจกรรม "วันคลายวันสถาปนา

สํานักคอมพิวเตอร ครบรอบ 27ป" และประชาสัมพันธผาน

เว็บไซตทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

75% ดําเนินการแลว

ตามแผน

-
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