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รายงานผลการดาํเนนิงาน 
ตามแผนปฏบิตัริาชการสํานกัคอมพวิเตอรเพือ่สนบัสนนุภารกจิของ

มหาวทิยาลยั ปงบประมาณ พ.ศ. 2554  
 

สํานักคอมพิวเตอรมีการกําหนดปรัชญา  ปณิธาน และวัตถุประสงคที่ไดกําหนดตามภารกิจของ
สํานักคอมพิวเตอร  ในการสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย  และไดมีการจัดทําแผนการ
ดําเนินงาน  เ พ่ือใหบรรลุปรัชญา  ปณิธาน  และวัตถุประสงคของสํานักคอมพิวเตอร   
(http://cc.swu.ac.th) 

สํานักคอมพิวเตอรเปนหนวยงานสนับสนุนทางดานการเรียน การสอนและการวิจัย การบริการทาง
วิชาการแกสังคมและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   เพ่ือใหภารกิจของมหาวิทยาลัยเปนไปตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา  ดังน้ัน  ในการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนการพัฒนากลยุทธ
และแผนการดําเนินงานเพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานของหนวยงาน  จึงจําเปนตองให
สอดคลองกับหลักการและมาตรฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของที่ระบุขางตน อีกทั้งตองคํานึงถึงทิศทางการ
พัฒนาใหเปนไปตามระบบ และแนวทางของมหาวิทยาลัยตอไป 

ตามที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไดกําหนดใหมี "ยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสาร" เปนยุทธศาสตรหน่ึงของการบริหารงานมหาวิทยาลัย โดยใหความสําคัญกับการ
ประยุกตไอซีทีเขาสูการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยรอบดาน ซึ่งเปนยุทธศาสตรหน่ึงที่มีสวนใน
การขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยในขณะน้ีเปนอยางยิ่ง สํานักคอมพิวเตอรซึ่งเปนหนวยงานหลักที่ดูแล
และใหบริการดานไอซีที  จึงตองไดตระเตรียมแผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอร  ใหสอดรับ
กับนโยบายและแผนยุทธศาสตร 15 ป ของมหาวิทยาลัย แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสารของมหาวิทยาลัย และแผนยุทธศาสตร สํานักคอมพิวเตอร ป 2550–2554 เพื่อใหระบบ
ไอซีทีไดเปนเครื่องมือในการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยอยางแทจริง   

ผลดาํเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอร ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2554  

สํานักคอมพิวเตอรไดมีการจัดทําแผนแผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอรเพ่ือสนับสนุนภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 และดําเนินงานโครงการตางๆ  พรอมทั้งไดมี
การติดตามและรายงานผลการดําเนินงานเปนรายไตรมาส  เพ่ือใหการดําเนินงานโครงการ 
เปนไปดวยความสําร็จตามเปาหมายท่ีวางไว  จึงขอสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
สํานักคอมพิวเตอรเพ่ือสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไวดังน้ี 
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    ผลดําเนินงาน     

จํานวน
โครงการ

ยอย/
กิจกรรม 

รอยละ     

1 โครงการในปงบประมาณ 2554 54       

  1.1 โครงการยอย/กิจกรรมที่เสนอ 35 64.81     

  1.2 โครงการประจํา     19 35.19     

2 ผลการดําเนินงาน 

โครงการ
ยอย/

กิจกรรม
ที่เสนอ 

โครงการ
ประจํา รวม รอยละ รอยละ 

ความสําเร็จ

คะแนน
เต็ม 
(5) 

  2.1 เสร็จสิ้น 26 18 44 81.48 88.89 4.44 

  2.2 ดําเนินการแลวตามแผน 4 0 4 7.41 

  2.3 เร็วกวาแผน 0 0 0 0.00 

  2.4 ลาชา 0 0 0 0.00 11.11 

  2.5 รอเริ่มโครงการ 0 0 0 0.00 

  2.6 ยกเลิก 1 1 2 3.70 

  2.7 ชลอไปในปถัดไป 0 0 0 0.00 

  2.8 ลาชาและขยายเวลาใหเสร็จ
ในปน้ี 

0 0 0 0.00 

  2.9 ลาชาและขยายเวลาตอเน่ืองป
ถัดไป 

4 0 4 7.41 

    รวม 35 19 54 100.00 100.00   
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จํานวน

โครงการ

ตารางเปรยีบเทยีบผลการดาํเนนิงาน ตามไตรมาส

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4



สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | หนา 3 

1. สํานักคอมพิวเตอรมีแผนกลยุทธศาสตรสํานักคอมพิวเตอร ฉบับป 2550-2554  และได
จัดทําแผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอรเพ่ือสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย เปน
ประจําทุกป  โดยมีคณะกรรมการบริหารและติดตามงานสํานักคอมพิวเตอรรับผิดชอบ 
กํากับ ดูแล ในเรื่องดังกลาว ซึ่งแผนยุทธศาสตรสํานักคอมพิวเตอร ฉบับป 2550-2554  
ไดเสร็จส้ินในปงบประมาณ 2554  ขณะน้ีอยูระหวางจัดทําแผนยุทธศาสตรสํานัก
คอมพิวเตอร ฉบับใหม ป 2555-2559     

2. สํานักคอมพิวเตอรมีการถายทอดแผนกลยุทธระดับหนวยงานไปสูทุกสวนงานภายใน  
ผานการประชุมคณะกรรมการบริหารและติดตามงาน สํานักคอมพิวเตอร  ประชุม
บุคลากร สํานักคอมพิวเตอร  และจัดทําเว็บเพจแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการ
สํานักคอมพิวเตอร เพ่ือเผยแพรขอมูล ขาวสาร ดังกลาว 
        URL : http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4675 

3. สํานักคอมพิวเตอรไดมีการนําผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสํานัก
คอมพิวเตอรของปที่ผานมา  นํามาวิเคราะหเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติราชการสํานัก
คอมพิวเตอรของปตอไป   

  จัดประชุมใหบุคลากรมีสวนรวมในการจัดแผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอร 
เปนประจําทุกป 

  ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารและติดตามงานสํานักคอมพิวเตอร 
และคณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร ตามลําดับ 

  ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตรไอซีทีและการศึกษาไซ
เบอร  ซึ่งเปนคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย ทําหนาที่กําหนดนโยบาย กํากับ 
ดูแล และการบริหารยุทธศาสตรไอซีทีและการศึกษาไซเบอร ของมหาวิทยาลัย 

4. สํานักคอมพิวเตอรไดมีการกําหนดตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมาย
ของแตละตัวบงชี้ เพ่ือวัดความสาํเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติ
การประจําป 

5. สํานักคอมพิวเตอรไดมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบทุกพันธกิจของ
หนวยงาน 

6. สํานักคอมพิวเตอรมีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการ
ประจําป เปนรายไตรมาส  และรายงานผลตอคณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร  
พรอมทั้งเผยแพรใหบุคลากรสํานักคอมพิวเตอรและบุคคลท่ัวไปไดรับทราบ 

7. สํานักคอมพิวเตอรมีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัตกิาร
ประจําป เปนรายไตรมาส และรายงานผลตอคณะกรรมการบริหารและติดตามงานสํานัก
คอมพิวเตอร และคณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอรเพ่ือพิจารณา 

8. สํานักคอมพิวเตอรมีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารและติดตามงานสํานักคอมพิวเตอร และคณะกรรมการประจําสํานัก
คอมพิวเตอรไปปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 
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 การจัดทาํเว็บเพจแผนยุทธศาสตรสาํนักคอมพิวเตอร 
สํานักคอมพิวเตอรไดจัดทําเว็บเพจแผนยุทธศาสตรสํานักคอมพิวเตอร เพ่ือรวบรวม
ขอมูลและเผยแพรประชาสัมพันธขาวสาร แผนการดําเนินงานและผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจําป   

 
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4675 

 การจัดทาํแผนยุทธศาสตรสาํนักคอมพิวเตอร  ป 2555-2559 
สํานักคอมพิวเตอรมีแผนกลยุทธศาสตรสํานักคอมพิวเตอร ฉบับป 2550-2554  และได
จัดทําแผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอรเพ่ือสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย เปน
ประจําทุกป  โดยมีคณะกรรมการบริหารและติดตามงานสํานักคอมพิวเตอรรับผิดชอบ 
กํากับ ดูแล ในเรื่องดังกลาว ซึ่งแผนยุทธศาสตรสํานักคอมพิวเตอร ฉบับป 2550-2554  
ไดเสร็จส้ินในปงบประมาณ 2554   สํานักคอมพิวเตอรไดจัดกิจกรรมดังน้ี 

 จัดทํา SWOT แผนยุทธศาสตรสํานักคอมพิวเตอร 2550-2554 

สํานักคอมพิวเตอรไดจัดใหบุคลากรทําการวิเคราะหจุดแข็งจุดออนโอกาสและภัย
คุกคาม (SWOT) แผนยุทธศาสตรสํานักคอมพิวเตอร ป 2550-2554 เพ่ือเตรียม
จัดทําแผนยุทธศาสตรฉบับใหม ในการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 2/2554 เม่ือวันที่  
3 กุมภาพันธ2554 ณ หอง 16-406 และหองประชุมทางไกล (VC2) ผานระบบ 
Video conference 
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 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทําแผนยุทธศาสตร สํานักคอมพิวเตอร  
ป 2555 – 2559” 

สํานักคอมพิวเตอรไดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทําแผน
ยุทธศาสตร สํานักคอมพิวเตอร ป 2555 – 2559” ระหวางวันที่ 29 มีนาคม 2554 - 
วันที่ 1 เมษายน 2554 ณ สํานักคอมพิวเตอร และ โรงแรมโนโวเทล ริมเพ อําเภอ
แกลง จังหวัดระยองเพ่ือใหบุคลากรไดรับทราบผลการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร สํานักคอมพิวเตอร ป 2550-2554 และระดมสมองผูบริหารและ
บุคลากรรวมกัน วิเคราหจุดแข็งและจุดออน (SWOT) แผนยุทธศาสตร สํานัก
คอมพิวเตอร 2550-2554 พรอมทั้งเปดโอกาสใหบุคลากรสํานักคอมพิวเตอรไดมี
โอกาสระดมสมองและมีสวนรวมในการจัดทํารางแผนยุทธศาสตร สํานัก
คอมพิวเตอร ป 2555-2559 
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ขณะน้ีอยูระหวางจัดทําแผนยุทธศาสตรสํานักคอมพิวเตอร ฉบับใหม ป 2555-2559  
โดยในปงบประมาณ 2555 ใหใชแผนฯ ฉบับเดิมไปพลางกอน 

 การดาํเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสาํนักคอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 

สํานักคอมพิวเตอรไดมีการนําผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอร
ของปงบประมาณ พ.ศ. 2553  นํามาวิเคราะหเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติราชการสํานัก
คอมพิวเตอรของปงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยยึดหลัก PDCA (Plan Do Check Act) 
ในการทํางานและเปนการรวมกันระหวางผูบริหารและบุคลากร สํานักคอมพิวเตอร ดังน้ี 

 จัดประชุมใหบุคลากรมีสวนรวมในการจัดแผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอร 
เปนประจําทุกป 

  ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารและติดตามงานสํานักคอมพิวเตอร 
และคณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร ตามลําดับ 

  ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตรไอซีทีและการศึกษาไซ
เบอร  ซึ่งเปนคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย ทําหนาที่กําหนดนโยบาย กํากับ 
ดูแล และการบริหารยุทธศาสตรไอซีทีและการศึกษาไซเบอร ของมหาวิทยาลัย 

 มีการถายทอดแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการประจําป ใหบุคลากรรับทราบ 
ผานที่ประชุมบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร ซึ่งจัดเปนประจําทุกเดือน 

 มีการติดตามผลการดําเนินงานและปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ สํานัก
คอมพิวเตอร เปนรายไตรมาส โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตางๆ 
ดังกลาวขางตน 

 

และไดมีการนําเสนอแผน ผลการดําเนินงาน และการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการสํานัก
คอมพิวเตอร โดยมีคณะกรรมการบริหารและติดตามงานสํานักคอมพิวเตอร กํากับ ดูแล 
และนําเสนอผานที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร และคณะกรรมการ
บริหารยุทธศาสตรไอซีทีและการศึกษาไซเบอร ตามลําดับ  รวมถึงประชุมบุคลากรสํานัก
คอมพิวเตอรเพ่ือรับทราบและมีสวนรวมในการดําเนินงาน 
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กิจกรรมดําเนินการแผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอร 
เพ่ือสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2554 

21 ต.ค. 53 นําเสนอแผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอร เพ่ือสนับสนุน
ภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตอที่
ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร ครั้งที่ 
10/2553 

21 ต.ค. 53 นําเสนอแผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอร เพ่ือสนับสนุน
ภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตอที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารไอซีทีและการศึกษาไซเบอร ครั้ง
ที่ 5/2553 

10 พ.ย. 53 การจัดทํายุทธศาสตรสํานักคอมพิวเตอรใหรองรับแผน
ยุทธศาสตร 15 ป มศว ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและ
ติดตามงานสํานักคอมพิวเตอร ครั้งที่ 6/2553 

16 ธ.ค. 53 มอบใหคณะกรรมการบริหารและติตตามงานสํานักคอพิวเตอร 
มีหนาที่ในการจัดทําแผนกลยุทธ ของสํานักคอมพิวเตอร จาก
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและติดตามงานสํานัก
คอมพิวเตอร ครั้งที่ 7/2553 

6 ม.ค. 54 ติดตามผลดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสํานัก
คอมพิวเตอร เพ่ือสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2554 ไตรมาส 1 ตอที่ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 
1/2554 

19 ม.ค. 54 นําเสนอผลดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสํานัก
คอมพิวเตอร เพ่ือสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2554 ไตรมาส 1 ตอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารและติดตามงานสํานักคอมพิวเตอร ครั้งที่ 1/2554 

19 ม.ค. 54 นําเสนอการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร สํานักคอมพิวเตอร ฉับบป 2550-2554 ตอที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารและติดตามงานสํานัก
คอมพิวเตอร ครั้งที่ 1/2554   

27 ม.ค. 54 นําเสนอผลดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสํานัก
คอมพิวเตอร เพ่ือสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2554 ไตรมาส 1 ตอที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักคอมพิวเตอร ครั้งที่ 2/2554 

3 ก.พ. 54 จัดทํา SWOT แผนยุทธศาสตรสํานักคอมพิวเตอร ป 2550-
2554 เพื่อเตรียมจัดทําแผนยุทธศาสตรฉบับใหม 

3 ก.พ. 54 นําเสนอผลดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสํานัก
คอมพิวเตอร เพ่ือสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2554 ไตรมาส 1 ตอที่ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 
2/2554 
 

10 ก.พ. 54 นําเสนอผลดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสํานัก
คอมพิวเตอร เพ่ือสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2554 ไตรมาส 1 ตอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารไอซีทีและการศึกษาไซเบอร ครั้งที่ 1/2554 

16 ก.พ. 54 นําเสนอประเมินแผนยุทธศาสตรสํานักคอมพิวเตอร ฉบับ ป 
2550- 2554 จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและติดตาม
งานสํานักคอมพิวเตอร ครั้งที่ 22554 
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กิจกรรมดําเนินการแผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอร 
เพ่ือสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2554 

3 มี.ค. 54 นําเสนอรายงานผลการประเมินแผนยุทธศาสตรสํานัก
คอมพิวเตอร ฉบับป 2550-2554 ตอที่ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 
3/2554 

10 มี.ค. 54 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทําแผน
ยุทธศาสตร สํานักคอมพิวเตอร ป 2555 – 2559”  เสนตอที่
ประชุมคณะกรรมการประชุมคณะกรรมการบริหารและ
ติดตามงานสํานักคอมพิวเตอร ครั้งที่ 32554 

29 มี.ค. 54-1 เม.ย. 54 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทําแผน
ยุทธศาสตร สํานักคอมพิวเตอร ป 2555 – 2559”  

19 เม.ย. 54 นําเสนอผลดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสํานัก
คอมพิวเตอร เพ่ือสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2554 ไตรมาส 2 ตอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารไอซีทีและการศึกษาไซเบอร ครั้งที่ 2/2554 

25 เม.ย. 54 นําเสนอผลดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสํานัก
คอมพิวเตอร เพ่ือสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2554 ไตรมาส 2 ตอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารและติดตามงานสํานักคอมพิวเตอร ครั้งที่ 4/2554 

25 เม.ย. 54 นําเสนอรายงานความคืบหนาในการจัดทําแผนยุทธศาสตร 
ฉบับป 2555-2559 ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและ
ติดตามงานสํานักคอมพิวเตอร ครั้งที่ 4/2554 

27 เม.ย. 54 นําเสนอผลดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสํานัก
คอมพิวเตอร เพ่ือสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2554 ไตรมาส 2 ตอที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักคอมพิวเตอร ครั้งที่ 5/2554 

2 มิ.ย. 54 นําเสนอผลดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสํานัก
คอมพิวเตอร เพ่ือสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2554 ไตรมาส 2 ตอที่ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 
6/2554 

13 ก.ค. 54 นําเสนอผลดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสํานัก
คอมพิวเตอร เพ่ือสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2554 ไตรมาส 3 ตอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารและติดตามงานสํานักคอมพิวเตอร ครั้งที่ 7/2554 

14 ก.ค. 54 นําเสนอผลดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสํานัก
คอมพิวเตอร เพ่ือสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2554 ไตรมาส 3 ตอที่ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 
7/2554 
 

27 ก.ค. 54 นําเสนอผลดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสํานัก
คอมพิวเตอร เพ่ือสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2554 ไตรมาส 3 ตอที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักคอมพิวเตอร ครั้งที่ 8/2554 

1 ก.ย. 54 นําเสนอผลดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสํานัก
คอมพิวเตอร เพ่ือสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2554 ไตรมาส 4 ตอที่ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 
9/2554 



สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | หนา 9 

กิจกรรมดําเนินการแผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอร 
เพ่ือสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2554 

9 ก.ย. 54 นําเสนอผลดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสํานัก
คอมพิวเตอร เพ่ือสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2554 ไตรมาส 4 ตอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารและติดตามงานสํานักคอมพิวเตอร ครั้งที่ 8/2554 

9 ก.ย. 54 นําเสนอแผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอร เพ่ือสนับสนุน
ภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตอที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารและติดตามงานสํานัก
คอมพิวเตอร ครั้งที่ 8/2554 

14 ก.ย. 54 นําเสนอผลดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสํานัก
คอมพิวเตอร เพ่ือสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2554 ไตรมาส 4  และ แผนปฏิบัติราชการ
สํานักคอมพิวเตอรเพ่ือสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตอที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
สํานักคอมพิวเตอร ครั้งที่ 11/2554 

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ  

1. การติดตามผลดําเนินงานแตละไตรมาส แตละฝาย จะใชเวลาในการติดตามมาก เน่ืองจาก
บุคลากรท่ีรับผิดชอบมีภาระงานคอนขางมาก 

2. โครงการบางโครงการถูกยกเลิกหรือไมสามารถดําเนินการไดตามแผนท่ีวางไว เน่ืองจากปจจัย
ภายนอกและการเขาออกของบุคลากร  เชน โครงการการจัดพ้ืนที่บริการ ณ อาคาร Learning 
Tower  ยกเลิกไปเน่ืองอาคาร Learning Tower ยังไมเสร็จ  หรือการติดตั้งระบบ Protal 
รายบุคคล สําหรับนิสิต และบุคลากร  ชะลอไปปหนา เน่ืองจากเจาหนาที่ที่พัฒนาระบบดังกลาวได
ลาออก เปนตน 

3. ควรมีการวิเคราะหในเรื่องของงานกับกําลังคนในการทํางาน หรือใหมีบางสวน Outsource 
เพ่ือใหงานบรรลุตามเปาหมาย 
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ภาคผนวก 1 : คณะกรรมการบริหารไอซีทีและการศึกษาไซเบอร  

1. อธิการบดี   ประธานกรรมการ 
2. ที่ปรึกษาอธิการบดีดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   กรรมการ 
3. รองอธิการบดีฝายบริหาร   กรรมการ 
4. รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา   กรรมการ 
5. รองอธิการบดีฝายบุคคล   กรรมการ 
6. รองอธิการบดีฝายวิชาการ   กรรมการ 
7. รองอธิการบดีฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต   กรรมการ 
8. รองอธิการบดีฝายพัฒนาระบบและประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
9. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร กรรมการ 
10. คณบดีคณะศึกษาศาสตร กรรมการ 
11. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
12. คณบดีวิทยาลัยนานาชาติเพ่ือศึกษาความยั่งยืน กรรมการ 
13. คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม กรรมการ 
14. ผูอํานวยการศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไป กรรมการ 
15. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการ 
16. ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
17. ผูอํานวยการสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา   กรรมการ 
18. อาจารยสาโรช  เมาลานนท   กรรมการ 
19. อาจารยอุราพร  ศุขะทัต       กรรมการ 
20. อาจารยเรืองศักด์ิ ตระกูลพุทธิรักษ กรรมการ 
21. ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร   กรรมการและเลขานุการ 
22. นายสมบุญ อุดมพรยิ่ง              ผูชวยเลขานุการ 
23. อาจารยภานุวัฒน  บุตรเรียง                ผูชวยเลขานุการ
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ภาคผนวก 2 : คณะกรรมการประจาํสาํนักคอมพิวเตอร  

1. ศาสตราจารยวิลาศ  วูวงศ ที่ปรึกษา  
2. นายพีรศักด์ิ  วรสุนทโรสถ  ที่ปรึกษา 
3. นางสุวิภา  วรรณสาธพ ท่ีปรึกษา 
4. ผูชวยศาสตราจารยศิรินุช เทียนรุงโรจน  ประธาน  

(ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร) 
5. อาจารยอุราพร ศุขะทัต   กรรมการ  

(รองผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร) 
6. นายสมบุญ อุดมพรยิ่ง  กรรมการ  

(รองผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร) 
7. รองศาสตราจารยสมชาย สันติวัฒนกุล  กรรมการ  

(คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย) 
8. รองศาสตราจารยณสรรค ผลโภค  กรรมการ  

(ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรศึกษา) 
9. อาจารยสมภพ รอดอัมพร   กรรมการ  
10. นางสาวสุวิมล คงศักด์ิตระกูล   กรรมการ  
11. นายธนรรณพ อินตาสาย   กรรมการ  
12. นางสาวพรทิพย พงษสวัสด์ิ   กรรมการ  
13. นางพัชรินทร สนธิวนิช  เลขานุการ 

(เลขานุการสํานักคอมพิวเตอร) 
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ภาคผนวก 3 :  คณะกรรมการบริหารและติดตามงานสาํนักคอมพิวเตอร  

1. นางขนิษฐา รุจิโรจน ที่ปรึกษา 
2. อาจารยสาโรช เมาลานนท ที่ปรึกษา 

(ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง) 
3. อาจารยอรรณพ โพธิสุข ที่ปรึกษา 
4. ผูชวยศาสตราจารยศิรินุช เทียนรุงโรจน ประธาน 

(ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร) 
5. อาจารยอุราพร ศุขะทัต กรรมการ 

(รองผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร) 
6. นายสมบุญ อุดมพรยิ่ง กรรมการ 
7. อาจารยสุพิมพ วงษทองแท กรรมการ 

(ผูชวยผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร) 
8. นางสาววิลาวัลย บัวขํา กรรมการ 

(ผูชวยผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร) 
9. นายมหัทธวัฒน รักษาเกียรติศักด์ิ กรรมการ 

(ผูชวยผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร) 
10. นายดิเรก อึ้งตระกูล กรรมการ 

(ผูชวยผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร) 
11. นางสาวพรทิพย พงษสวัสด์ิ กรรมการ 

(ปฏิบัติหนาที่หัวหนาฝายระบบสารสนเทศ) 
12. นายนคร บริพนธมงคล กรรมการ 

(ปฏิบัติหนาที่หัวหนาฝายระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย) 
13. นายสันติ สุขยานันท กรรมการ 

(ปฏิบัติหนาที่หัวหนาฝายปฏิบัติการและบริการ) 
14. นางพัชรินทร สนธิวนิช กรรมการและเลขานุการ 

(เลขานุการสํานักคอมพิวเตอร) 
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ภาคผนวก 4 :  แผนการดาํเนินงาน  

กิจกรรม 
2553 2554 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.
ค.

 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1. ทบทวนและวิเคราะหผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
สํานักคอมพิวเตอร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553 

            

2. จัดทําแผนปฏิบัติราชการสํานัก
คอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 

            

3. นําเสนอแผนปฏิบัติราชการสํานัก
คอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2554  ผานที่ประชุมสําคัญตางๆ 
ดังน้ี 
• คณะกรรมการบริหารและติดตาม

งานสํานักคอมพิวเตอร 
• คณะกรรมการประจําสํานัก

คอมพิวเตอร 
• คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร

ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร 

            

4. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
สํานักคอมพิวเตอร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2554  

            

5. ติดตามผลดําเนินงานและปรับปรุง
แผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เปน
รายไตรมาส และผานที่ประชุม
คณะกรรมการสําคัญตางๆ ดังน้ี 
• คณะกรรมการบริหารและติดตาม

งานสํานักคอมพิวเตอร 
• คณะกรรมการประจําสํานัก

คอมพิวเตอร 
• คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร

ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร 

            

6. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 และ
ผานที่ประชุมคณะกรรมการสําคัญ
ตางๆ 
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ภาคผนวก 5 : รายละเอียดผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ ปงบประมาณ 2554  

 



ผลดําเนินงาน
จํานวน

โครงการยอย/
กิจกรรม

รอยละ

1 โครงการในปงบประมาณ 2554 54

1.1 โครงการยอย/กิจกรรมที่เสนอ 35 64.81

1.2 โครงการประจํา 19 35.19

2 ผลการดําเนินงาน โครงการยอย/
กิจกรรมที่เสนอ

โครงการ
ประจํา

รวม รอยละ
รอยละ

ความสําเร็จ
คะแนน
เต็ม (5)

2.1 เสร็จสิ้น 26 18 44 81.48
2.2 ดําเนินการแลวตามแผน 4 0 4 7.41
2.3 เร็วกวาแผน 0 0 0 0.00
2.4 ลาชา 0 0 0 0.00
2.5 รอเร่ิมโครงการ 0 0 0 0.00
2.6 ยกเลิก 1 1 2 3.70
2.7 ชลอไปในปถัดไป 0 0 0 0.00
2.8 ลาชาและขยายเวลาใหเสร็จในปน้ี 0 0 0 0.00
2.9 ลาชาและขยายเวลาตอเน่ืองปถัดไป 4 0 4 7.41

รวม 35 19 54 100.00 100.00

4.44

88.89

11.11

ผลดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย  
ปงบประมาณ 2554  (ไตรมาส 4 : กรกฎาคม - กันยายน 2554)

35, 65%

19, 35%

จํานวนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอร
 ปงบประมาณ 2554

โครงการยอย/กิจกรรมที่เสนอ โครงการประจํา

0

10

20

30

40

50 44

4 0 0 0 2 0 0
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41
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4
0 0 0 0

4

42

0

5
2 0 1 0 0

7

35

0

7

0 0
3

0 2

44

4
0 0 0 2 0 0

4

จํานวน

โครงการ

ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ตามไตรมาส

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4



13

8

12

15

26

27

17
23

25

28

ผูอํานวยการ

วิลาวัลย บัวขํา

สุวิมล คงศักด์ิตระกูล

โครงการยอย/กิจกรรม (ดําเนินการตามแผน)
ผูรับผิดชอบ
โครงการยอย

โครงการยอย/กิจกรรมที่เสนอ
จัดทําเอกสารคูมือการใหบริการ ฉบับภาษาอังกฤษ ดิเรก อ้ึงตระกูล
การบริการวิชาการแกชุมชน 
(บก 13)
จัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือผูบริหารระดับสูง

ติดต้ังระบบสารสนเทศดานการจัดนิทรรศการ มศว

โครงการยอย/กิจกรรม (ลาชาและขยายเวลาตอเน่ืองปถัดไป)

ดิเรก อ้ึงตระกูล

สุทิสา ล้ีอนันตศักด์ิศิริ

สุทิสา ล้ีอนันตศักด์ิศิริ

โครงการยอย/กิจกรรมที่เสนอ
ดิเรก อ้ึงตระกูลจัดพ้ืนที่บริการ ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารยสาโรช บัว

ศรี

ผูรับผิดชอบ
โครงการยอย

ติดต้ังระบบ Portal รายบุคคล สําหรับนิสิต

ติดต้ังระบบ Portal รายบุคคล สําหรับบุคลากร

ปรับปรุงบริการคอมพิวเตอร ณ สํานักคอมพิวเตอร อาคาร
เรียนรวม องครักษ

จัดทําโครงการเพ่ิมทุน มหัทธวัฒน รักษาเกียรติศักด์ิ

โครงการยอย/กิจกรรม (ยกเลิก)

โครงการยอย/กิจกรรมที่เสนอ
จัดพ้ืนที่บริการ ณ อาคาร Learning Tower ดิเรก อ้ึงตระกูล

โครงการประจํา

ผูรับผิดชอบ
โครงการยอย

ผลดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอรเพ่ือสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย  
ปงบประมาณ 2554  (ไตรมาส 4 : กรกฎาคม - กันยายน 2554)



สํานักคอมพิวเตอร มศว หนา 3

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2554  ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2554)

   1 แนวปฏิบัติที่ดีดานไอซีที 1 จัดทําแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับ พ.ศ.
2555-2559

เพื่อแนวทางในการบริหาร
จัดการระบบสารสนเทศและ
การสื่อสารของมหาวิทยาลัย

1 ป ดร.ขนิษฐา รุจิโรจน SAP46 4 4,7,9 จัดทําแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มศว ป
 2555-2559 และผานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว  
พรอมประกาศใชงานอยางเปน
ทางการ ตั้งแตตุลาคม 2554 เปน
ตนไป

100 เสร็จสิ้น

2 โครงการนํารอง DOffice Model 
Project เพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง
ดานไอทีของหนวยงาน ครั้งที่ 2

เพื่อขยายการใชงานระบบ
สารสนเทศในหนวยงานตางๆ 
และพัฒนาความเขมแข็งดาน
ไอซีทีใหแกหนวยงาน

1 ป วิลาวัลย บัวขํา
พัชรินทร สนิวนิช
สุวิมล คงศักดิ์ตระกูล
พรทิพย พงษสวัสดิ์
นคร บริพนธมงคล
สันติ สุขยานันท
ชูศรี เชาวนารมย

RAP125 2 1,4,9 1.ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผูเขารับการอบรมในโครงการ
ICT 9 ไดเฉลี่ยรอยละ 84.22 
2.แบบประเมินโครงการ DOffice 
Model Project เพื่อเสริมสราง
ความเขมแข็งดานไอทีของ
หนวยงาน ครั้งที่ 2
3. รายงานผลการดําเนินงาน
ใหแกคณะกรรมการบริหาร
โครงการทราบ
4. สรุปผลการดําเนินงานโครงการ
ประจําปงบประมาณ 2554 สง
สํานักคอมพิวเตอร และ
มหาวิทยาลัย

100 เสร็จสิ้น

3 จัดทําคูมือการดูแลและใหบริการระบบ
 SWU IT Services

เพื่อเปนขอมูลในการจัดการ
ระบบ IT แก นิสิต บุคลากร 
และบุคคลทั่วไป

1 ป ไพโรจน ผาสุวรรณ RAP124 4 4,7,10 ไดจัดทําคูมือการดูแลและ
ใหบริการระบบ SWU IT Service 
เรียบรอยแลว  2 เรื่อง

100 เสร็จสิ้น

4 จัดทําแนวปฏิบัติที่ดีดานการบริหาร
เครือขาย

การตรวจสอบและบํารงรักษา
เครือขายประจําป

1 ป นคร บริพนธมงคล RAP126 1 4,7,9 จัดทําแนวปฏิบัติที่ดีดานการ
บริหารเครือขายอาคาร 6 และ
อาคาร 15

100 เสร็จสิ้น

5 จัดทําแนวปฏิบัติที่ดีดานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
 มศว

1. เพื่อจัดทําแนวปฏิบัติที่ดีแก
 นิสิต บุคลากร และหนวยงาน
ตางๆ ในการใชระบบเครือขาย
บัวศรี

1 ป มหัทธวัฒน รักษา
เกียรติศักดิ์

RAP126 1 4,7,9 มีการจัดทําแนวปฏิบัติที่ดีดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศจํานวน 1 
ฉบับ

100 เสร็จสิ้น

 
วัตถุประสงค

ระยะ
เวลา

แผน
ยุทธศาสตร
 มศว 15 ป

ผูรับ
ผิดชอบ

โครงการยอย ผลดําเนินงาน (แบบยอ)

ผล
ดําเนินงาน
ภาพรวม 
(%) (ต.ค.

53- ก.ย.54)

สภานภาพ
การดําเนินงาน

ยุทธศาสตร 
สํานัก

คอมพิวเตอร

 โครงการยอย/กิจกรรมที่เสนอ

โครงการยอย/กิจกรรมกลุมโครงการ
 ที่

แผนปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร
 ICT 

Master 
Plan

เหตุผลที่โครงการไม
สามารถดําเนินการ
ไดตามแผน (แบบยอ)

ผลดําเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. -ก.ย. 2554)
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   2 การดําเนินงานตาม
พ.ร.บ. การกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร 2550

6 ระบบ BI แสดงพฤติกรรมผูเขาใช
เครือขายอินเตอรเน็ต

เพื่อแสดงขอมูล สถิติการเขา
ใชบริการเครือขายบัวศรี

1 ป อิสระ สีบุญเรือง
ธันยธร พงษเฉลิม

RAP123 1 4,7,9 รายงานแสดงสถิติผูใชงาน
เครือขายผานระบบ I-Pass

100 เสร็จสิ้น

7 ปรับปรุงประสิทธิภาพความปลอดภัย
ของระบบเครือขายบัวศรี

เพื่อใหเกิดเสถียรภาพของการ
ใหบริการระบบเครือขายบัวศรี

1 ป มหัทธวัฒน รักษา
เกียรติศักดิ์ 
ประกิจ ลีลาเชี่ยวชาญ
กุล
พงศภูมิพันธ  เตี๋ย
อนกล

RAP123 1 4,7 เสร็จสิ้น ในไตรมาส 2 แลว 100 เสร็จสิ้น

8 ปรับปรุงฐานขอมูลผูใช LDAP ปรับปรุงฐานขอมูล Buasri ID 
ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

1 ป ประกิจ ลีลาเชี่ยวชาญ
กุล
พรทิพย พงษสวัสดิ์
มณฑลี ลิ้มกิจเจริญ
ภรณ

RAP123 1,2 4,7 ดําเนินการปรับปรุงฐานขอมูลผูใช
บนระบบ LDAP กับระบบ Huris 
เรียบรอยแลว

100 เสร็จสิ้น

9 ติดตั้งระบบเซิรฟเวอรและอุปกรณ
จัดเก็บขอมูล

เพื่อขยายขีดความสามารถ
ของการใหบริการระบบบไอซี
ทีใหรองรับกับการขยายงาน
ของมหาวิทยาลัย

6 เดือน พงศภูมิพันธ  เตี๋ย
อนุกูล

RAP123 4 4,7,9 เสร็จสิ้นในไตรมาส 2 แลว 100 เสร็จสิ้น

10 ปรับปรุงระบบเลขหมายโทรศัพทให
ครอบคลุมพื้นที่ของ มศว

เพื่อปรับปรุงระบบหมายเลข
โทรศัพทภายในใหดียิ่งขึ้น 
ชวยใหทราบถึงการเพิ่มขยาย
หมายเลขในอนาคต

6 เดือน เฉลิมพล คํานิกรณ RAP123 4 4,7 มีรายงานการปรับปรุงหมายเลข
โทรศัพทเพื่อใหครอบคลุมระบบ
ทั้งหมด

100 เสร็จสิ้น

11 การติดตั้งระบบ SIP Phone เพื่อเพิ่มขยายหมายเลขระบบ
โทรศัพท SIP Phone ใหมาก
ขึ้น

1 ป เฉลิมพล คํานิกรณ RAP123 4 4,7 หนวยงานไดรับความเขาใจ
ประโยชนของ SIP Phone แต
ขาดงบประมาณดําเนินการ

100 เสร็จสิ้น หนวยงานเขาใจ
ประโยชนของ SIIP 
Phone แตขาด
งบประมาณดําเนินการ

   5 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริการไอทีเพื่อนิสิตและ
บุคลากร

12 จัดพื้นที่บริการ ณ อาคารนวัตกรรม 
ศาสตราจารยสาโรช บัวศรี

เพื่อใหบริการแกหนวยงาน 
นิสิต คณาจารย บุคลากรและ
ประชาชน

6 เดือน ดิเรก อึ้งตระกูล SAP12
RAP28

1,2,4 1,2,3 อยูระหวางการตรวจรับงาน
ออกแบบสถานที่

ลาชาและขยาย
เวลาตอเนื่องป
ถัดไป

สํานักคอมพิวเตอรยัง
ไมมีประสบการณใน
การจัดจางงานประเภท
อาคาร

13 จัดพื้นที่บริการ ณ อาคาร Learning 
Tower

เพื่อเตรียมเปดบริการใหแก
นิสิตในปการศึกษา 2554

6 เดือน ดิเรก อึ้งตระกูล SAP12
RAP28

1,2,4 1,2,3 รอสํานักนวัตกรรมฯ กําลัง
ประสานงานเรื่องการออกแบบ

ยกเลิก

เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
คอมพิวเตอรและ
เครือขาย

   3 

เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
โทรศัพทมหาวิทยาลัย

   4 
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14 จัดหาเครื่องไมโครคอมพิวเตอรเพื่อ
บริการ

เพื่อใหบริการแกนิสิต 
คณาจารย และบุคลากร

6 เดือน ดิเรก อึ้งตระกูล SAP12
RAP28

1,2,4 1,2,3 ดําเนินการสงเครื่อง ติดตั้ง เริ่ม
การใชงานเรียบรอย

100 เสร็จสิ้น

15 ปรับปรุงบริการคอมพิวเตอร ณ สํานัก
คอมพิวเตอร อาคารเรียนรวม องครักษ

เพื่อใหบริการแกนิสิต 
คณาจารย และบุคลากร

1 ป ดิเรก อึ้งตระกูล SAP12
RAP28

1,2,4 1,2,3 ประสานงานกับ สถาปนิก 
มหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการเขียน
 TOR

50 ลาชาและขยาย
เวลาตอเนื่องป
ถัดไป

16 ติดตั้งเว็บไซต ขอรับบริการ IT 
ออนไลน

เพื่อความคลองตัวในการ
ขอรับบริการของนิสิต 
คณาจารย และบุคลากร

1 ป ดิเรก อึ้งตระกูล RAP123 1,2,4 5,6 ดําเนินการแลวตามแผน 100 เสร็จสิ้น

17 จัดทําเอกสารคูมือการใหบริการ ฉบับ
ภาษาอังกฤษ

เพื่อใหนิสิต คณาจารย และ
บุคลากรชาวตางประเทศ
สามารถขอรับบริการได

2 ป ดิเรก อึ้งตระกูล RAP124 1,2,4 5,7 อยูระหวางดําเนินการรวบรวม
เอกสารคูมือการใหบริการ

50 ดําเนินการแลว
ตามแผน

18 โครงการศึกษาระบบการฝกอบรมเพื่อ
การพัฒนาสมรรถนะดานไอซีที 
ประจําปงบประมาณ 2554

เพื่อจัดหารูปแบบการ
ฝกอบรมที่เหมาะสม

6 เดือน ดร.อุราพร ศุขะทัต 
และ คณะ

SAP10
RAP20

1,2,3,4 1,2,3 อยูระหวางเขียนรายงานสรุป 100 เสร็จสิ้น

19 พัฒนาหลักสูตร ICT Competency 
ใหแก บุคลากรและ นิสิต

เพื่อออกแบบหลักสูตรการ
พัฒนาสมรรถนะดาน ICT 
ใหแกบุคลากรและนิสิต

7 เดือน ดร.อรุาพร ศุขะทัต 
และ คณะ

SAP10
RAP20

1,2,3,4 1,2,3 อยูระหวางเขียนรายงานสรุป 100 เสร็จสิ้น

20 ICT Competency Training เพื่อพัฒนานิสิตและบุคลากร
ใหเปนผูรูไอทีและรูสารสนเทศ

1 ป ดร.อุราพร ศุขะทัต 
และ คณะ

RAP109 1,2 1,2,3 ดําเนินการตามเปาหมาย 2 
โครงการ 
 - โครงการบริการวิชาการเพื่อ
การพัฒนาสมรรถนะดานไอซีที 
ครั้งที่ 8 (มี.ค.54-พ.ค.54)
 - โครงการบริการวิชาการเพื่อ
การพัฒนาสมรรถนะดานไอซีที 
ครั้งที่ 9 (มิ.ย.54-ส.ค.54)

100 เสร็จสิ้น

7 SWU Hybrid Education 21 SOT2 การพัฒนา E-Learning 
Courseware  ระยะที่ 2 ปการศึกษา 
2553

เพื่อสงเสริมนโยบายการ
พัฒนา E-Learning 
Courseware ของมหาวิทยาลัย

1 ป ดร.อุราพร ศุขะทัต 
และ คณะ

SAP9,13
RAP17

3,4 1,2,3  - ภาคการศึกษา 1/2553 มีพัฒนา
  จํานวน 47 รายวิชา ผานการ
ประเมิน 39 รายวิชา
 - ภาคการศึกษา 2/2553 มีพัฒนา
  จํานวน 52 รายวิชา ผานการ
ประเมิน 47 รายวิชา
**สรุป การพัฒนา E-Learning 
Courseware ประจําปการศึกษา 
2553 มีผูพัฒนา 99 รายวิชา ผาน
การประเมิน 86 รายวิชา

100 เสร็จสิ้น

   6 ระบบ ICT Competency
 ของนิสิตและบุคลากร 
ระยะที่ 3
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ผลดําเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. -ก.ย. 2554)

22 กิจกรรมพัฒนาการรูสารสนเทศ (IT 
Talk)

เพื่อจัดกิจกรรมการใหความรู
ดานไอซีทีแกนิสิต บุคลากร 
และบุคคลทั่วไป

1 ป อ.เรืองศักดิ์ ตระกูล
พุทธิรักษ และคณะ

RAP109 3,4 1,2,3,6 อยูระหวางเขียนรายงานสรุป 100 เสร็จสิ้น

   8 AOS : Cyber 
Education Center

23 การบริการวิชาการแกชุมชน 
(บก 13)

เพื่อจัดใหบริการความรู
ประชาชนในเรื่องการประยุกต
ไอซีที

1 ป ผูอํานวยการ RAP66 3,4 1,2,3,6 ดําเนินการเสร็จสิ้น 5 กิจกรรม 
และอยูระหวางดําเนินงานดงันี้
   - กิจกรรมที่ 1 จัดสิ่งแวดลอม
การเรียนรูในสังคมออนไลน 
(Learning Environment in 
Social Media Society)
   - กิจกรรมที่ 2 การจัดการความรู
ในยุคไซเบอร (Cyber Learning) 
 (อยูระหวางดําเนินการของบริษัท
เปดซอง)
   - กิจกรรมที่ 3 เผยแพรและ
ประชาสัมพันธสูชุมชน  (อยู
ระหวาง สงมอบงาน)

80 ดําเนินการแลว
ตามแผน

   9 บริการทรัพยากรการ
เรียนรูดิจิทัล

24 กิจกรรมความรวมมือทางวิชาการ
ระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
คิดดีที่ มศว ดังนี้
กิจกรรม 1. อบรม/ประชุม/สัมมนา 
สําหรับนักเรียน นิสิตนักศึกษา และ
บุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรม 2. การประชาสัมพันธ และให
ความรูระบบ KIDs-D@SWU แกชุมชน
กิจกรรม 3. จัดหาสื่อสูหองสมุดดิจิทัล
เพื่อการศึกษา

เพื่อสงเสริมการจัดเก็บสื่อการ
เรียนรูดิจิทัล

1 ป วันทนา ผองภักต RAP125 1,2,3,4,5 1,4,6 เสร็จสิ้นแลว ในไตรมาส 2 100 เสร็จสิ้น
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  10 ระบบคลังขอมูล
มหาวิทยาลัย 
SUPREMEPlus

25 จัดทําระบบสารสนเทศเพื่อผูบริหาร
ระดับสูง

เพื่อเปนชองทางในการ
นําเสนอขอมูลเพื่อการบริหาร
และตัดสินใจ

3 ป วิลาวัลย บัวขํา RAP123 2,3,4,5 1,4,7 1. รายงานความกาวหนาของ
ระบบใหกับผูบริหารสํานัก
คอมพิวเตอร และใหคําแนะนําใน
การปรับปรุงระบบเพิ่มเติม 
2.ปรับแผนการทํางานจาก FTES 
เปนการจัดทํารายงายสิถิตางๆ
ใหกับฝายปฎิบัติการ เนื่องจาก
มหาวิทยาลัย นโยบายการจัดทํา 
FTES มีการเปลี่ยนแปลง 
3.ปรับแตงเมนู ขอความ และ 
Interface การนําเสนอ

100 ดําเนินการแลว
ตามแผน

ปรับเปลี่ยนความ
ตองการของผูใชงาน 
เนื่องจากขอมูลตนทาง
มีการปรับเปลี่ยนตาม
นโยบายของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งอยู
ระหวางการปรับปรุง
สงผลไปยังการทํางาน
ในไตรมาสนี้

  11 ระบบ SWU 
Information Portal

26 ติดตั้งระบบ Portal รายบุคคล สําหรับ
บุคลากร

เพื่อใหบุคลากรรายคนสามารถ
เขาถึงขอมูลสวนตนได

9 เดือน สุทิสา ลี้อนันตศักดิ์ศิริ RAP123 2,3,4 1,4,7 1.มีการปรับโครงสราง และ
เปาหมายใหม เพื่อใหเหมาะสม
2.ขาดบุคลากรในการจัดทําใน
ไตรมาสนี้

30 ลาชาและขยาย
เวลาตอเนื่องป
ถัดไป

รอนโยบาย และความ
ชัดเจนของความ
ตองการระบบ

27 ติดตั้งระบบ Portal รายบุคคล สําหรับ
นิสิต

เพื่อใหนิสิตรายคนสามารถ
เขาถึงขอมูลสวนตนได

9 เดือน สุทิสา ลี้อนันตศักดิ์ศิริ RAP123 2,3,4 1,4,7 1.มีการปรับโครงสราง และ
เปาหมายใหม เพื่อใหเหมาะสม
2.ขาดบุคลากรในการจัดทําใน
ไตรมาสนี้

30 ลาชาและขยาย
เวลาตอเนื่องป
ถัดไป

รอนโยบาย และความ
ชัดเจนของความ
ตองการระบบ

  12 ระบบนิทรรศการ มศว 28 ติดตั้งระบบสารสนเทศดานการจัด
นิทรรศการ มศว

1. เพื่อติดตั้งระบบไอซีทีใน
การจัดการนิทรรศการ มศว

3 ป สุวิมล คงศักดิ์ตระกูล 2,4,5 4,9 พัฒนาระบบและติดตั้งใชงานจริง
แลว
http://g23.swu.ac.th/
http://act.swu.ac.th/

100 ดําเนินการแลว
ตามแผน

  13 เว็บไซต มศว 29 ปรับปรุงเว็บไซตมหาวิทยาลัย
Thai Version
English Version

1.เพื่อใหเว็บไซตมหาวิทยาลัย
เกิดการใชงานที่มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อใหสามารถนําเสนอ
ขอมูลดานเทคโนโลยีที่ทันสมัย

1 ป สุวิมล คงศักดิ์ตระกูล RAP125 2,4 5,6 ดําเนินการเสร็จสิ้นไตรมาส 3 100 เสร็จสิ้น

  14 ติดตั้งระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร ประจําป 
2554

30 ระบบ SWU-SAP Monitoring System เพื่อพัฒนาระบบติดตาม และ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนยุทธศาสตร

1 ป สุวิมล คงศักดิ์ตระกูล 
วิลาวัลย บัวขํา

RAP123 1,2,3,4,5 1,2,4 1.ติดตั้งและทดสอบระบบ
2.อบรมการใชงานระบบ ระยะที่ 2 
(โครงการ ICT9)
3. เตรียมแผนการอบรมผูใช 
สําหรับการใชงานใปใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2555

100 เสร็จสิ้น

รวบรวมโดย ผศ.ศิรินุช เทียนรุงโรจน SWUCCActionPlan2011_SWU15_Q4_sirinoot.xlsx ปรับปรุงเมื่อ 9 กันยายน 2554



สํานักคอมพิวเตอร มศว หนา 8

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2554  ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2554)

 
วัตถุประสงค

ระยะ
เวลา

แผน
ยุทธศาสตร
 มศว 15 ป

ผูรับ
ผิดชอบ

โครงการยอย ผลดําเนินงาน (แบบยอ)

ผล
ดําเนินงาน
ภาพรวม 
(%) (ต.ค.

53- ก.ย.54)

สภานภาพ
การดําเนินงาน
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31 ระบบ TQF Supporting System เพื่อจัดทําระบบไอทีสนับสนุน
การทําฐานขอมูลรายวิชาตาม
มาตรฐาน TQF

1 ป พรทิพย พงษสวัสดิ์ SAP10
RAP123

2,3,4,5 1,2,4  - ปรับปรุงโปรแกรมเพื่อใหรองรับ
กับการทํางานของผูใชงาน
 - จัดอบรมใหกับผูดูแลระบบงาน
หลัก
 - จัดอบรมใหกับอาจารยผูสอนใน
การใชงานระบบ

100 เสร็จสิ้น

  15 ระบบบริหารงานวิจัย 
(ROSE : Research 
Online Service)

32 ติดตั้งระบบ ROSE ระยะที่ 2 1.เพื่อติดตั้งระบบบริหาร
งานวิจัยของมหาวิทยาลัย 
และของหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัย

1 ป สุวิมล คงศักดิ์ตระกูล RAP49
RAP123
RAP50

2,3,5 1,4,5 1.ติดตั้งระบบ
2.อบรมการใชงานใหแกผูดูแล
งานวิจัยประจําหนวยงาน โดย
จัดเปนหลักสูตรการอบรมใน
โครงการ ICT9
3.สรุปปญหาในการใชระบบ 
โปรแกรมที่ตองแกไข ขั้นตอนที่
ตองปรับปรุง 
4.รายงานผลการดําเนินงาน และ
การอบรม ใหแกผูบริหารทราบ

100 เสร็จสิ้น ตองเสนอโครงการ
ระยะที่ 3 ใน
ปงบประมาณถัดไป 
เนื่องจากตองนํา
ผลสรุปจากการติดตั้ง
โปรแกรมมีเพิ่มเติม

  16 การบํารุงรักษาระบบ
สารสนเทศและระบบ
ฐานขอมูลมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

33 การบํารุงรักษาระบบ HURIS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
ระบบใหเกิดความสะดวก 
ถูกตอง และรวดเร็ว

1 ป มณฑลี ลิ้มกิจเจริญ
ภรณ

RAP102
RAP123

2,4,5 4,7 มีการบํารุงรักษาระบบและพัฒนา
งานใหมเพิ่มเติม

100 เสร็จสิ้น

34 การบํารุงรักษาระบบ SUPREME2004 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
ระบบใหเกิดความสะดวก 
ถูกตอง และรวดเร็ว

1 ป พรทิพย พงษสวัสดิ์ RAP9
RAP10
RAP29
RAP111
RAP112
RAP116
RAP123

2,3,4 4,7  - มีการบํารุงรักษาระบบอยาง
ตอเนื่อง
 - ดําเนินการตรวจรับงาน งวดที่ 6
 ตามรายละเอียดการบํารุงรักษา
ระบบ เรียบรอย

100 เสร็จสิ้น

รวบรวมโดย ผศ.ศิรินุช เทียนรุงโรจน SWUCCActionPlan2011_SWU15_Q4_sirinoot.xlsx ปรับปรุงเมื่อ 9 กันยายน 2554



สํานักคอมพิวเตอร มศว หนา 9

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2554  ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2554)

 
วัตถุประสงค

ระยะ
เวลา

แผน
ยุทธศาสตร
 มศว 15 ป

ผูรับ
ผิดชอบ

โครงการยอย ผลดําเนินงาน (แบบยอ)

ผล
ดําเนินงาน
ภาพรวม 
(%) (ต.ค.

53- ก.ย.54)

สภานภาพ
การดําเนินงาน

ยุทธศาสตร 
สํานัก

คอมพิวเตอรโครงการยอย/กิจกรรมกลุมโครงการ
 ที่

แผนปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร
 ICT 

Master 
Plan

เหตุผลที่โครงการไม
สามารถดําเนินการ
ไดตามแผน (แบบยอ)

ผลดําเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. -ก.ย. 2554)

  18 IT วิชาการ 35 จัดกิจกรรม IT วิชาการ เพื่อจัดสัมมนาและเผยแพร
ความรูดานไอซีที

1 ป ดร.อุราพร ศุขะทัต
สมบุญ อุดมพรยิ่ง

RAP125 4 6 ไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "มศว 
IT วิชาการ ครั้งที่ 3" เมื่อวันที่ 
16-17 มิถุนายน 2554  ณ อาคาร
นวัตกรรม ศาสตราจารย ดร.สาโรช
 บัวศรี  เสร็จสิ้นเรียบรอยแลว 
- มีจํานวนผูเขาเยี่ยมชม ประมาณ 
1,160 คน 
- ประเมินความพึงพอใจอยูใน
ระดับสูงกวาเกณฑทกําหนดไว 
95.70%
- มีความพึงพอใจของผูเขารับริ
การในกระบวนการใหบริการ 
ระดับดี ขึ้นไป 95.70% (เฉพาะ
ในงานบรรยายวิชาการ)

100 เสร็จสิ้น
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 ที่

แผนปฏิบัติงาน
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Master 
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เหตุผลที่โครงการไม
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   1 การรณรงคการรูจัก SWU
 IT Services

1 ประชาสัมพันธระบบโดยผานสื่อตางๆ เพื่อเผยแพรระบบงาน ใหแก 
บุคลากร และ หนวยงานทราบ
 ทางสื่อตางๆ เชน Website 
SWU Weekly Newsletter

1 ป ปนทิพย ไชยธวัช
พุทธิพร

RAP125 1,2,3,4 1,4,7 ดําเนินการประชาสัมพันธระบบ
ผานทาง
1. เว็บไซต
2. SWU Weekly
3. จดหมายขาวสํานักคอมพิวเตอร

100 เสร็จสิ้น

   2 สงเสริมการวิจัย สํานัก
คอมพิวเตอร

2 จัดทําแผนยุทธศาสตรการวิจัยประจําป เพื่อสงเสริมใหบุคลากรของ
สํานักคอมพิวเตอรสามารถทํา
วิจัยได

1 ป ประกิจ ลีลาเชี่ยวชาญ
กุล

SAP23 4,5 1,4,7 มีโครงการวิจัยของสํานัก
คอมพิวเตอร จํานวน 2 โครงการ 
และมีงานวิจัยที่เสร็จสิ้นจํานวน 1 
โครงการ

100 เสร็จสิ้น

    3 กิจกรรมเสริมสรางนักวิจัยใหบรรลุ
เปาหมายของงานวิจัย

เพื่อใหนักวิจัยสามารถดําเนิน
งานวิจัยและสงผลงานวิจัยได
ทันเวลา

1 ป ประกิจ ลีลาเชี่ยวชาญ
กุล

RAP 47-50 3 5 มีการประชุมจัดกิจกรรมใหนักวิจัย
บรรลุเปาหมาย จํานวน  2 ครั้ง

100 เสร็จสิ้น

   3  การบริหารคุณภาพการ
ดําเนินงานของสํานัก
คอมพิวเตอร

4 จัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรและการ
จัดการความรู

เพื่อใหการบริหารงานบุคคล
ของสํานักคอมพิวเตอรมีระบบ
 และมีการบริหารงานที
สอดคลองกับมหาวิทยาลัย
และบุคลากรทุกคนไดรับการ
พัฒนาใหเปนผูมีความรู
ความสามารถเหมาะสม

1 ป พัชรินทร สนธิวนิช RAP38 5 1  - มีแผนการพัฒนาบุคลากรและ
แผนการจัดการความรู
 - บุคลากรไดรับการพัฒนาตาม
แผน

100 เสร็จสิ้น

5 จัดทําแผนอัตรากําลัง เพื่อใหการบริหารงานบุคคล
ของสํานักคอมพิวเตอรมีระบบ
 สามารถบริหารอัตรากําลัง
สอดคลองกับทิศทางและ
หนวยงานและมหาวิทยาลัย  
และกําหนดเสนทาง
ความกาวหนาของบุคลากรได
อยางเหมาะสม

1 ป พัชรินทร สนธิวนิช RAP99 5 1,4,7,9 สํานักคอมพิวเตอรไดจัดทําแผน
อัตรากําลังเรียบรอยแลว

100 เสร็จสิ้น

 โครงการประจํา
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6 ปรับปรุงคูมือปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงคูมือปฏิบัติงานให
สอดคลองกับภารกิจและภาระ
งาน
ที่เพิ่มขึ้นและเปนไปตามทิศ
ทางการพัฒนาหนวยงาน และ
แผนยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย

1 ป พัชรินทร สนธิวนิช RAP104 3,4,5 1,4,7,9 ไดมีการปรับปรุงคูมือการปฏิบัติ
ของทุกฝาย

100 เสร็จสิ้น

7 จัดทําแผนการใชจายงบประมาณ
แผนดินและเงินรายได
รายงานผลการดําเนินงานตอ
คณะกรรมการประจําสํานักฯ

เพื่อใหการบริหารงบประมาณ
ของสํานักคอมพิวเตอรมีระบบ
 และมีการบริหารงานที
สอดคลองกับมหาวิทยาลัย

1 ป พัชรินทร สนธิวนิช RAP122 3,4,5 1,4,7,9  - สํานักคอมพิวเตอรมีจัดทํา
แผนการใชจายงบประมาณ (เงิน
แผนดินและเงินรายได)
 -  มีรายงานผลการดําเนินงานตอ
คณะกรรมการประจําสํานักฯ 
ประจําทุกเดือน

100 เสร็จสิ้น

8 จัดทําโครงการเพิ่มทุน เพื่อจัดกิจกรรมหารายไดเพื่อ
เสริมสรางความแข็งเกรงแก
สํานักคอมพิวเตอร

เพื่อนําความรูและ
ประสบการณของบุคลากร
แบงปนใหผูอื่น

1 ป มหัทธวัฒน รักษา
เกียรตศิักดิ์

RAP121 3,4,5 1,4,7,9 ยังไมไดดําเนินการ ยกเลิก

9 ติดตามผลงานตามแผนปฏิบัติการ
สํานักคอมพิวเตอร

เพื่อใหผลการดําเนินงาน
โครงการตางๆ เปนไปตาม
แผนงาน และ เปาหมาย

1 ป ศิริศศิเกษม สุโพธิ์ภาค RAP83 4,5 4,7,9  - จัดประชุมติดตามผลงาน
ดําเนินการทุกไตรมาส
 - มีการรายงานผลการดําเนินงาน
ตอคณะกรรมการประจําสํานัก
คอมพิวเตอร ทุกไตรมาส

100 เสร็จสิ้น

10 การประกันคุณภาพ เพื่อดําเนินงานตามนโยบาย
และแผนการดําเนินงานดาน
การประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย

1 ป กรัณฑรัตน ศรีกาหลง RAP85 5 4,7,9 สํานักคอมพิวเตอรไดประมิน
คุณภาพการศึกาภายใน เมื่อวันที่ 
27 มิถุนายน 2554 ผลการ
ประเมินไดคะแนน 4.53  อยูใน
เกณฑดีมาก  และรายงานผลการ
ดําเนินงานตอคณะกรรมการ
ประจําสํานักคอมพิวเตอรในเดือน
กรกฎาคม 2554

100 เสร็จสิ้น
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สํานัก
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ผลดําเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. -ก.ย. 2554)

11 การควบคุมภายใน
รายงานผลการดําเนินงานตอ
คณะกรรมการประจําสํานักฯ

เพื่อกําหนดมาตรการ และ
ติดตามการดําเนินงานเพื่อ
ปองกันปญหา และสงเสริม
การดําเนินงานที่เปนจุดแข็ง
ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

1 ป กรัณฑรัตน ศรีกาหลง RAP85 5 4,7,9  - มีแผนการควบคุมภายใน
 - มีการรายงานผลการดําเนินงาน
 6/9/12 เดือน

100 เสร็จสิ้น

12 การบริหารความเสี่ยง เพื่อปองกันความไมเสถียรของ
ระบบไอซีที และการ
ดําเนินงานของสํานัก
คอมพิวเตอร

1 ป กรัณฑรัตน ศรีกาหลง RAP85 5 4,7,9 สํานักคอมพิวเตอรมีการรายงาน
แผนการบริหารความเสี่ยง 
ประจําปงบประมาณ 2554 ให
มหาวิทยาลัยในวันที่ 12 
พฤษภาคม 2554 และรายงานผล
ตอคณะกรรมการประจําสํานักฯ  
ในเดือนกรกฏาคม 2554

100 เสร็จสิ้น

13 การปฏิบัติตามตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. เพื่อจัดทําโครงการตามตัวชี้วัด
 พรอมกับการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามโครงการตางๆ

1 ป พัชรินทร สนธิวนิช RAP85 5 4,7,9 สํานักคอมพิวเตอรจัดทําแผนและ
รายงานผลการดําเนินงานตอ
คณะกรรมการประจําสํานัก
คอมพิวเตอรรับทราบ
เนื่องจากนโยบาย ก.พ.ร. การ
ประเมินผลโดยใชขอมูลจาก
รายงานการประเมินตนเองและผล
การประเมินตนเองในระดับ
มหาวิทยาลัย

100 เสร็จสิ้น

14 การดําเนินงานโครงการ 5 ส 1. เพื่อดําเนินการตามนโยบาย
 5 ส ของมหาวิทยาลัย 
2. เพื่อสงเสริมใหบุคลากรรูจัก
การประยุกตหลักการของ 5 ส 
เขาสูการดําเนินงานประจําเพื่อ
เสริมสรางการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพ

1 ป วันทนา ผองภักต RAP85 5 4,7,9 ดําเนินการแลวตามแผน ดูไดจาก
http://cc.swu.ac.th/Default.asp
x?PageContentID=747&tabid=
6519

100 เสร็จสิ้น

15 การประหยัดพลังงาน เพื่อใหการดําเนินงาน
สอดคลองตามภารกิจที่
มหาวิทยาลัยมอบหมาย

1 ป สมบุญ อุดมพรยิ่ง RAP93 5 4,7,9 ดําเนินการแลวตามแผน ดูไดจาก
http://cc.swu.ac.th/Default.asp
x?tabid=3896

100 เสร็จสิ้น
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16 สืบสานและทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

เพื่อใหการดําเนินงาน
สอดคลองตามภารกิจที่
มหาวิทยาลัยมอบหมาย

1 ป ไพโรจน ผาสุวรรณ SAP31 5 4,7,9 1. กิจกรรมทําบุญในวันสถาปนา
สํานักคอมพิวเตอร
2. กิจกรรมรดน้ําขอพรผูใหญเนื่อง
ในโอกาสวันสงกรานต  ประจําป 
2554
3. กิจกรรมสงเสริมใหบุคลากรมี
สวนรวมกิจกรรมสืบสานและทํานุ
บํารุงฯ ระดับมหาวิทยาลัย

100 เสร็จสิ้น

4 สงเสริมสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามนโยบาย
มหาวิทยาลัย

17 ภาษาไทยเขมแข็งและรักการอาน เพื่อใหการดําเนินงาน
สอดคลองตามภารกิจที่
มหาวิทยาลัยมอบหมาย

1 ป ธนรรณพ อินตาสาย RAP71 5 1,6 เสร็จสิ้นแลวในไตรมาส 2 100 เสร็จสิ้น

18 จิตอาสาสาธารณะ เพื่อใหการดําเนินงาน
สอดคลองตามภารกิจที่
มหาวิทยาลัยมอบหมาย

1 ป จันทนา หมื่นพันธ RAP71 5 1,6  - กิจกรรมจิตอาสาธารณะ เรื่อง 
การถายทอดความรูดานไอซีที 
ใหแกนักเรียนในชุมชนนครนายก 
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2554 ณ 
องครักษ
 - กิจกรรมรณรงคสรางจิตอา
สาธารณะภายในหนวยงาน

100 เสร็จสิ้น

19 Green University ของมหาวิทยาลัย เพื่อใหการดําเนินงาน
สอดคลองตามภารกิจที่
มหาวิทยาลัยมอบหมาย

1 ป พัชรินทร สนธิวนิช RAP95 5 1,6  - กิจกรรมปรับภูมิทัศนภายสํานัก
คอมพิวเตอร 
 - กิจกรรมรณรงคการใชกระดาษ 
2 หนา

100 เสร็จสิ้น
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สํานักคอมพิวเตอร มศว หนา 14

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2554  ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2554)

 
วัตถุประสงค

ระยะ
เวลา

แผน
ยุทธศาสตร
 มศว 15 ป

ผูรับ
ผิดชอบ

โครงการยอย ผลดําเนินงาน (แบบยอ)

ผล
ดําเนินงาน
ภาพรวม 
(%) (ต.ค.

53- ก.ย.54)

สภานภาพ
การดําเนินงาน

ยุทธศาสตร 
สํานัก

คอมพิวเตอรโครงการยอย/กิจกรรมกลุมโครงการ
 ที่

แผนปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร
 ICT 

Master 
Plan

เหตุผลที่โครงการไม
สามารถดําเนินการ
ไดตามแผน (แบบยอ)

ผลดําเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. -ก.ย. 2554)

ดานที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ดานที่ 2 ดานการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
ดานที่ 3 ดานการสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย
ดานที่ 4 ดานการบริการวิชาการ
ดานที่ 5 ดานการบริหาร

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาศักยภาพนิสิตใหมีความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สอดคลองกับความตองการในการพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม

ยุทธศาสตรที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการใหบริการของมหาวิทยาลัยดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม

ยุทธศาสตรที่ 5 การสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการคนควาวิจัยเพื่อกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัย

ยุทธศาสตรที่ 6 การสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรูรวมกับสังคม

ยุทธศาสตรที่ 7 การสงเสริมงานพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและความรวมมือดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ยุทธศาสตรที่ 8 การสรางความรวมมือกับผูประกอบการเพื่อพัฒนาศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ยุทธศาสตรที่ 9 การเสริมสรางระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ดี

ยุทธศาสตรตามแผนแมบท ICT มศว 2550-2554

ยุทธศาสตรสํานักคอมพิวเตอร 2550-2554
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