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รายงานผลการดาํเนนิงาน 
ตามแผนปฏบิตัริาชการสํานกัคอมพวิเตอรเพือ่สนบัสนนุภารกจิ 

ของมหาวทิยาลยั ปงบประมาณ พ.ศ. 2555  
 

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 "ยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร" เปนยุทธศาสตรหน่ึงของการบริหารงานมหาวิทยาลัย โดยใหความสําคัญกับการประยุกต
ไอซีทีเขาสูการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยรอบดาน ซึ่งเปนยุทธศาสตรหน่ึงที่มีสวนในการ
ขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยในขณะน้ีเปนอยางยิ่ง สํานักคอมพิวเตอรซึ่งเปนหนวยงานหลักที่ดูแลและ
ใหบริการดานไอซีที  จึงตองไดตระเตรียมแผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอร  ใหสอดรับกับ
นโยบายและแผนยุทธศาสตร 15 ป ของมหาวิทยาลัย แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารของมหาวิทยาลัย ป 2555-2559 และแผนยุทธศาสตร สํานักคอมพิวเตอร ป 2550–2554 
สําหรับแผนยุทธศาสตร สํานักคอมพิวเตอร ป 2555-2559   

ผลดาํเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอร ปงบประมาณ 2555 (ไตรมาส 4)  

ตามที่มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒไดใชระบบไอซีทีเปนเครื่องมือในการบริหารงานมหาวิทยาลัย
และใหความสําคัญกับการประยุกตไอซีทีเขาสูการปฏิบัติงานของบุคลากร หนวยงานและ
มหาวิทยาลัยมาอยางตอเน่ืองน้ัน  สํานักคอมพิวเตอรซึ่งเปนหนวยงานหลักที่ดูแลและใหบริการ
ดานไอซีทีจึงตองตระเตรียมแผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอรใหสอดรับกับนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร 15 ป ของมหาวิทยาลัย แผนแมบทไอซีที และแผนยุทธศาสตรของสํานักคอมพิวเตอร 
เพ่ือใหระบบไอซีทีไดสวนหน่ึงของเครื่องมือที่สามารถนํามาใชเพ่ือสนับสนุนภารกิจของ
มหาวิทยาลัยไดอยางแทจริง  

สํานักคอมพิวเตอรไดจัดใหมีการประชุมกลุมยอยแตละฝายเพื่อสรุปผลการดําเนินงาน ไตรมาส 
4/2554  พรอมทั้งไดทบทวนผลการดําเนินที่ผานมา เม่ือวันที่ 1 กันยายน 2554 เพ่ือจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอรเพ่ือสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ  
พ.ศ. 2555 และผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอรแลว เม่ือวันที่  
9 กันยายน 2554 และไดปรับปรุงครั้งที่ 1 ในการประชุมเม่ือวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554  มีจํานวน
โครงการหลัก 16 โครงการ ประกอบดวยโครงการยอย 62 โครงการยอย/กิจกรรม โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 
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1. โครงการใหม   ประกอบดวย 

 โครงการหลัก      12 โครงการ 
 โครงการยอย      44 โครงการยอย/กิจกรรม 

2. โครงการประจํา  ประกอบดวย 

 โครงการหลัก       4 โครงการ 
 โครงการยอย     18 โครงการยอย/กิจกรรม 

ขณะน้ี สํานักคอมพิวเตอรไดดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอรเพ่ือสนับสนุน
ภารกิจของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 มาถึงไตรมาส 4 แลว  จึงขอสรุปรายงานผล
การดําเนินงานดังน้ี   

 

รายการ โครงการ/
กจิกรรม รอยละ 

 1. จํานวนโครงการท้ังส้ินในปงบประมาณ 2555 62  

1.1 จํานวนโครงการยอย/กิจกรรมที่เสนอ 44 70.97 

1.2 จํานวนโครงการประจํา 18 29.03 

ผลการดําเนินงาน ไตรมาส 4/2555     

2. จํานวนโครงการยอย/กิจกรรมที่ดําเนินการได เสรจ็สิน้ 47 75.81 

3. จํานวนโครงการยอย/กิจกรรมที่ดําเนินการได ตามแผน 1 1.61 

4. จํานวนโครงการยอย/กิจกรรมที่ดําเนินการได เร็วกวาแผน 0 0.00 

5. จํานวนโครงการยอย/กิจกรรมที่ดําเนินการได ลาชา 0 0.00 

6. จํานวนโครงการยอย/กิจกรรมที่ดําเนินการได รอเริ่มโครงการ 0 0.00 

7. จํานวนโครงการยอย/กิจกรรมที่ดําเนินการไมได ยกเลิก 7 11.29 

8. จํานวนโครงการยอย/กิจกรรมที่ดําเนินการไมได ชลอไปในป
ถัดไป 

0 0.00 

9. จํานวนโครงการยอย/กิจกรรมที่ดําเนินการได ลาชาและขยาย
เวลาใหเสรจ็ในปนี ้

0 0.00 

10. จํานวนโครงการยอย/กิจกรรมที่ดําเนินการได ลาชาและขยาย
เวลาตอเนือ่งปถดัไป 

7 11.29 

รวม 62 100.00 
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ตารางแสดงผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ ไตรมาส 4 

 
 ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน จําแนกตามไตรมาส 
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สําหรับในปงบประมาณ 2555 สํานักคอมพิวเตอรไดจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของและสงเสริมใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย และมีการถายทอดความรูไปยังทุกระดับชั้นใหเกิดความเขาใจ 
และรวมกันในการผลักดันใหประสบความสําเร็จดังน้ี 

1. สํานักคอมพิวเตอรมีแผนยุทธศาสตรสํานักคอมพิวเตอร ฉบับป 2555-2559  และได
จัดทําแผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอรเพ่ือสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย เปน
ประจําทุกป  โดยมีคณะกรรมการบริหารและติดตามงานสํานักคอมพิวเตอรรับผิดชอบ 
กํากับ ดูแล ในเรื่องดังกลาว  

2. สํานักคอมพิวเตอรมีการถายทอดแผนกลยุทธระดับหนวยงานไปสูทุกสวนงานภายใน  
ผานการประชุมคณะกรรมการบริหารและติดตามงาน สํานักคอมพิวเตอร  ประชุม
บุคลากร สํานักคอมพิวเตอร  และจดัทําเว็บเพจแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการ
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 เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการประจําป 

5. สํานักคอมพิวเตอรไดมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบทุกพันธกิจของ
หนวยงาน 

6. สํานักคอมพิวเตอรมีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการ
ประจําป เปนรายไตรมาส  และรายงานผลตอคณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร  
พรอมทั้งเผยแพรใหบุคลากรสํานักคอมพิวเตอรและบุคคลท่ัวไปไดรับทราบ 

7. สํานักคอมพิวเตอรมีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการ
ประจําป เปนรายไตรมาส และรายงานผลตอคณะกรรมการบริหารและติดตามงาน
สํานักคอมพิวเตอร และคณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอรเพ่ือพิจารณา 

8. สํานักคอมพิวเตอรมีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารและติดตามงานสํานักคอมพิวเตอร และคณะกรรมการประจําสํานัก
คอมพิวเตอรไปปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

 

 การจัดทาํเว็บเพจแผนยุทธศาสตรสาํนักคอมพิวเตอร 
สํานักคอมพิวเตอรไดจัดทําและปรับปรุงเว็บเพจแผนยุทธศาสตรสํานักคอมพิวเตอรให
เปนปจจุบัน เพ่ือเปนแหลงรวบรวมขอมูลและเผยแพรประชาสัมพันธขาวสาร แผนการ
ดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจําป   
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http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4675 

 การดาํเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสาํนักคอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 

สํานักคอมพิวเตอรไดมีการนําผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอร
ของปงบประมาณ พ.ศ. 2554  นํามาวิเคราะหเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติราชการสํานัก
คอมพิวเตอรของปงบประมาณ พ.ศ. 2555 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 2555 

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

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

1 ธ.ค. 54 นําเสนอแผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอรเพ่ือสนับสนุน
ภารกิจของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตอที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตรไอซีทีและการศึกษา
ไซเบอร ครั้งที่ 4/2554

29  มี.ค. 55 ทบทวนแผนยุทธศาสตรสํานักคอมพิวเตอร ป 2555-2559 ใน
ที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร ครั้งที่ 5/2555

10 เม.ย. 55 ติดตามผลดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสักคอมพิวเตอร 
เพ่ือสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 ไตรมาส 3 ในที่ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1/2555

19 เม.ย. 55 นําเสนอผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสํานัก
คอมพิวเตอรเพ่ือสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไตรมาส 3 ตอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตรไอซีทีและการศึกษาไซเบอร 
ครั้งที่ 2/2555

26 เม.ย. 55 นําเสนอทบทวนผลดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสัก
คอมพิวเตอร เพ่ือสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2555 ไตรมาส 3  ในที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักคอมพิวเตอร ครั้งที่ 6/2555 

1 พ.ค. 55 นําเสนอผลดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสักคอมพิวเตอร 
เพ่ือสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 ไตรมาส 3  ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและ
ติดตามงานสํานักคอมพิวเตอร ครั้งที่ 2/2555 

10 พ.ค. 55 นําเสนอผลดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสักคอมพิวเตอร 
เพ่ือสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 ไตรมาส 3 ตอที่ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 2/2555

9 ต.ค. 55 นําเสนอผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสํานัก
คอมพิวเตอรเพ่ือสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไตรมาส 4 ตอที่ประชุมตอที่ประชุม
บุคลากร ครั้งที่ 7/2555
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ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ  

1. ในปงบประมาณ 2555 มหาวิทยาลัยไดมอบใหสํานักคอมพิวเตอรเปนหนวยงานหลักในการจัดทํา
โครงการนํารอง การประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอนในระดับ
ประถมศึกษาตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะท่ี 1  ทําใหการติดตามผลการดําเนินงานใน 
ไตรมาส 1 ลาชา เน่ืองจากบุคลากรสวนหน่ึงที่รับผิดชอบในโครงการตางๆ  เขาไปชวยงานใน
โครงการนํารองฯ 

2. ในปน้ีมีหลายโครงการท่ีจัดจางบุคคลภายนอก เพ่ือแกปญหาบุคลากรไมเพียงพอในการพัฒนา
ระบบ 
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ภาคผนวก 1 : คณะกรรมการบริหารไอซีทีและการศึกษาไซเบอร  

1. ดร.ขนิษฐา รุจิโรจน ที่ปรึกษา 
2. อธิการบดี  ประธาน 
3. รองอธิการบดีฝายบริหาร  กรรมการ 
4. รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา  กรรมการ 
5. รองอธิการบดีฝายบุคคล  กรรมการ 
6. รองอธิการบดีฝายวิชาการ  กรรมการ 
7. รองอธิการบดีฝาย มศว องครักษ  กรรมการ 
8. รองอธิการบดีฝายพัฒนาระบบและประกันคุณภาพการศึกษา  กรรมการ 
9. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร  กรรมการ 
10. คณบดีคณะศึกษาศาสตร  กรรมการ 
11. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  กรรมการ 
12. คณบดีวทิยาลัยนานาชาติเพ่ือศึกษาความยั่งยืน  กรรมการ 
13. คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม  กรรมการ 
14. ผูอํานวยการสํานักนวัตกรรมการเรียนรู  กรรมการ 
15. ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง  กรรมการ 
16. ผูอํานวยการสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  กรรมการ 
17. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  กรรมการ 
18. อาจารยอุราพร ศุขะทัต กรรมการ 
19. อาจารยวราภรณ วิยานนท กรรมการ 
20. ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร  กรรมการและเลขานุการ 
21. นายสมบุญ อุดมพรยิ่ง กรรมการและผูชวยเลขานุการ
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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 
ป 2554 ป 2555 

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. 2554 

            

2. จัดทําแผนปฏิบัติราชการสํานัก
คอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 

            

3. นําเสนอแผนปฏิบัติราชการสํานัก
คอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2555  ผานที่ประชุมสําคัญตางๆ 
ดังน้ี 
• คณะกรรมการบริหารและติดตาม

งานสํานักคอมพิวเตอร 
• คณะกรรมการประจําสํานัก

คอมพิวเตอร 
• คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร

ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร 

            

4. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
สํานักคอมพิวเตอร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2554  

            

5. ติดตามผลดําเนินงานและปรับปรุง
แผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 เปน
รายไตรมาส และผานที่ประชุม
คณะกรรมการสําคัญตางๆ ดังน้ี 
• คณะกรรมการบริหารและติดตาม

งานสํานักคอมพิวเตอร 
• คณะกรรมการประจําสํานัก

คอมพิวเตอร 
• คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร

ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร 

            

6. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ
ผานที่ประชุมคณะกรรมการสําคัญ
ตางๆ 
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ภาคผนวก 5 : รายละเอียดผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ ไตรมาส 4/2555



สาํนักคอมพวิเตอร ์มศว หนา้ 1

ผลดําเนนิงาน
จาํนวน

โครงการยอ่ย/
กจิกรรม

รอ้ยละ

1 โครงการในปีงบประมาณ 2555 62

1.1 โครงการยอ่ย/กจิกรรมทีเ่สนอ 44 70.97

1.2 โครงการประจํา 18 29.03

2 ผลการดําเนนิงาน รอ้ยละ
ความสาํเร็จ

คะแนน
เต็ม (5)

2.1 เสร็จสิน้ 47 75.81
2.2 ดําเนนิการแลว้ตามแผน 1 1.61
2.3 เร็วกวา่แผน 0 0.00
2.4 ลา่ชา้ 0 0.00
2.5 รอเริม่โครงการ 0 0.00
2.6 ยกเลกิ 7 11.29
2.7 ชลอไปในปีถัดไป 0 0.00
2.8 ลา่ชา้และขยายเวลาใหเ้สร็จในปีนี้ 0 0.00
2.9 ลา่ชา้และขยายเวลาตอ่เนื่องปีถัดไป 7 11.29

รวม 62 100.00 100.00

77.42

3.87

22.58

ผลดําเนนิงานตามแผนปฏบัิตริาชการสํานักคอมพวิเตอรเ์พือ่สนับสนุนภารกจิของมหาวทิยาลัย  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  (ไตรมาส 4 : กรกฎาคม - กันยายน 2555)

44, 71%

18, 29%

จํานวนโครงการตามแผนปฏบิตัริาชการสํานกัคอมพวิเตอร ์
 ปีงบประมาณ 2555

โครงการยอ่ย/กจิกรรมทีเ่สนอ โครงการประจํา

0
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40
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47

1 0 0 0
7

0 0
7

0
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60

0

51

0
6 4 1 0 0 00

53

0 0 0
1 0

8

0

11

41

1 1 0 1 0 2 5

จํานวน

โครงการ

ตารางเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงาน ตามไตรมาส

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4
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สาํนักคอมพวิเตอร ์มศว หนา้ 2

ผลดําเนนิงานตามแผนปฏบัิตริาชการสํานักคอมพวิเตอรเ์พือ่สนับสนุนภารกจิของมหาวทิยาลัย  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  (ไตรมาส 4 : กรกฎาคม - กันยายน 2555)

41 - โครงการพัฒนา E-Learning Courseware (SOT2)
- โครงการอาจารยพ์ีเ่ลีย้งระบบการศกึษาออนไลน์ มศว (SOT2FM)
- โครงการเสรมิสรา้งแนวปฏบิตัทิีด่ดีา้นระบบการศกึษาไฮบรดิ มศว 
(SOT2BP)

อรุาพร
, สพุมิพ์
, ภานุวฒัน์
, ชยัวฒัน์
, จติตมิา

3 ปรับปรงุหอ้งคอมพวิเตอรก์ลาง (Data Center) ทีอ่าคารนวตักรรม 
ศ.ดร.สาโรช บวัศรี

มหัทธวฒัน์
,นคร
,พงษ์ภมูพัินธ์

10 จัดพืน้ทีบ่รกิาร ณ อาคารนวตักรรม ศาสตราจารยส์าโรช บวัศรี ดเิรก
, พัชรนิทร์

11 ขยายพืน้ทีใ่หบ้รกิารคอมพวิเตอร ์ณ สาํนักคอมพวิเตอร ์อาคารเรยีนรวม
 องครักษ์

ดเิรก
, สพุมิพ์

24 ระบบ SWU-SAP Monitoring System สวุมิล
, ศริศิศเิกษม

ี25 ระบบ ROSE ระยะที ่3 สวุมิล
, วลิาวลัย์

ี31 มอดลู จองหอ้ง online อมรรัตน์

44 ศกึษาการจัดโครงสรา้งสาํนักคอมพวิเตอรใ์หเ้หมาะสมกบัภารกจิและ
พันธกจิของสาํนักคอมพวิเตอร์

อรุาพร
, พัชรนิทร์

โครงการยอ่ย/กจิกรรมทีเ่สนอ

โครงการยอ่ย/กจิกรรม (ลา่ชา้และขยายเวลาตอ่เนื่องปีถัดไป) ผูรั้บผดิชอบ
โครงการยอ่ย

โครงการยอ่ย/กจิกรรมทีเ่สนอ

โครงการยอ่ย/กจิกรรม (ยกเลกิ) ผูรั้บผดิชอบ
โครงการยอ่ย

โครงการยอ่ย/กจิกรรม (ดําเนนิงานตามแผน)
ผูรั้บผดิชอบ
โครงการยอ่ย

โครงการยอ่ย/กจิกรรมทีเ่สนอ

12 จัดทําเอกสารคูม่อืการใหบ้รกิาร ฉบบัภาษาองักฤษ ดเิรก
, ขนษิฐา

13  มศว IT Clinic เคลือ่นที่ ดเิรก
, ธนรรณพ

17 เปิดบรกิารหอ้งคอมพวิเตอร ์ณ อาคารบรกิารกลาง (หอพักนสิติ) มศว 
องครักษ์

อํานาจ
, สพุมิพ์

21 ระบบ SWU Information Portal : ตดิตัง้ระบบ Portal สาํหรับนสิติ สทุสิา
, สวุมิล

28 มอดลู รับสมัครพนักงานออนไลน์ มณฑล,ี ฐติาภา

29 มอดลู ขอ้มลูการมาทํางาน(finger scan) เขา้สูง่านวนัลาในระบบ HURIS ฐติาภา

39 โครงการศกึษาเพือ่พัฒนารปูแบบการจัดการฝึกอบรมเพือ่พัฒนา
สมรรถนะดา้นไอซทีี

อรุาพร
, วชัรพงศ์

/
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สํานักคอมพวิเตอร ์มศว หนา้ 3

ผลการดําเนนิงานตามแผนปฏบิตัริาชการสํานกัคอมพวิเตอรเ์พือ่สนบัสนนุภารกจิของมหาวทิยาลยั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ไตรมาส 4 (กรกฏาคม - กนัยายน 2555)

1 แนวปฏบิัตทิีด่ดีา้น
ไอซทีี

1 แนวปฏบิัตทิีด่ดีา้นระบบ
สารสนเทศและเครอืขา่ย
คอมพวิเตอร์

เพือ่จัดทําแนวปฏบิัตทิีด่ใีนการ
ใชง้านระบบสารสนเทศและ
เครอืขา่ยคอมพวิเตอร์
และการจัดการความรู ้

แนวปฏบิัตทิีด่ขีอง
สารสนเทศและ
เครอืขา่ยคอมพวิเตอร์
 และ การจัดการ
ความรู ้

4 ฉบับ 1 ปี ต.ค.54-
ก.ย.55

มหัทธวัฒน,์
วลิาวัลย,์
ดเิรก,
สพุมิพ,์
วราภรณ์

สํานัก
คอมพวิเตอร์

RAP126 1,2 4 project2012_01 10 ฉบับ สงูกวา่
เป้าหมาย

1. การจัดทําคูม่อืแนว
ปฏบิัตทิีด่ขีองสารสนเทศ
และเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์
และ การจัดการความรู ้ดังนี้
1.SUPREME2004
2. HURIS  (งานเงนิเดอืน,
งานลา งานคําสัง่)

100 เสร็จสิน้

 โครงการยอ่ย/กจิกรรมทีเ่สนอ

ผลสําเร็จเปรยีบกบัเป้าหมาย 
(เมือ่เสร็จโครงการ)

 ที่
สํานัก

ICT 
Master 

Plan
เป้าหมาย

แผนยทุธศาสตร์

มศว 
15 ปี

เร ิม่ตน้-
สิน้สดุ
โครงการ

KPI
ระยะ
เวลา

ฝ่ายเจา้ของ
โครงการโครงการยอ่ย/กจิกรรมกลุม่โครงการ

 
วัตถปุระสงค์

แผนปฏบิัตงิาน

ผูร้ับ
ผดิชอบ

โครงการยอ่ย
ชือ่ project

ผลดาํเนนิงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2555)

ผลดําเนนิงาน (แบบยอ่)

ผล
ดําเนนิงาน

ภาพรวม (%) 
(ก.ค.54-ก.ย.

55)

สภานภาพ
การดําเนนิงาน

เหตผุลทีโ่ครงการ
ไมส่ามารถ
ดําเนนิการ

ไดต้ามเป้าหมาย 
(แบบยอ่)

ผลสําเร็จ
ระดับ

ความสําเร็จ

งานลา,งานคาสง)
3.Admission
4.Alumni
5.Loan
6.งานหลักสตูรกจิกรรม
7.e-Train
8.e-Project
9.SWU-SAP
10.Infoservice
หมายเหต ุ
รายงานในไตรมาสที ่3 
มสีถานะการดําเนนิงาน  
เสร็จสิน้

2 โครงการ DOffice Model 
Project เพือ่เสรมิสรา้ง
ความเขม้แข็งดา้นไอที
ของหน่วยงาน ครัง้ที ่3

1. เพือ่พัฒนาบคุลกรของ
หน่วยงานใหม้คีวามเข็มแข็ง
ดา้นไอซทีพีืน้ฐานและสามารถ
นําความรูไ้ปใชส้นับสนุนการ
ปฏบิัตงิานไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ
2. เพือ่พัฒนาบคุลกรของ

ผลประเมนิความพงึ
พอใจของบคุลากรที่
เขา้รว่มกจิกรรมตา่งๆ
 ตลอดโครงการ

รอ้ยละ 90 8 เดอืน ก.พ.-ก.ย.55 วลิาวัลย์
,สทุสิา
และทมี

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ

RAP109
RAP125
RAP126

2,3,4,
5

1,2,4,5,6 project2012_02 ผลประเมนิ
ความพงึ
พอใจของ
บคุลากรที่
เขา้รว่ม
กจิกรรม

ตา่งๆ ตลอด

สงูกวา่
เป้าหมาย

กจิกรรมที ่3  การตดิต ัง้
ระบบสารสนเทศใหม่
ใหแ้กห่นว่ยงาน
1.สรปุผลการสํารวจ
สถานะการใชง้านระบบ
สารสนเทศของ
มหาวทิยาลัยในหน่วยงาน
่

100 เสร็จสิน้

หน่วยงานใหม้คีวามเข็มแข็ง
ในการนําระบบสารสนเทศใหม่
ของมหาวทิยาลัย
ไปใชส้นับสนุนการปฏบิัตงิาน
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
3. เพือ่สรา้งหน่วยงานนํารอ่ง
ดา้นการใชง้านงานระบบ
สารสนเทศใหมข่อง
มหาวทิยาลัย
4. เพือ่สรา้งแนวปฏบิัตแิละ
มาตรฐานเว็บไซตข์องหน่วยงาน

โครงการ 
รอ้ยละ 91

ทีเ่ขา้รว่มโครงการ
2.สรปุผลการจัดกจิกรรม
ใหค้ําแนะนําการใชร้ะบบ
อยา่งถกูวธิ ีโดยไดเ้ขา้
ดําเนนิงานในหน่วยงาน
รว่มโครงการ และ
หน่วยงานทีส่นใจ อาท ิ
วทิยาลัยนานาชาตเิพือ่
ศกึษาความยั่งยนื 
3.รายงานความคบืหนา้
การดําเนนิงานโครงการ 
ในทีป่ระชมุคณะกรรมการ 
ทีเ่กีย่วขอ้งดา้นนโยบาย
ไอซขีองมหาวทิยาลัย อาทิ
เชน่ คณะกรรมการบรหิาร
และตดิตามงาน(MPM) 
คณะกรรมการประจําสํานัก
คอมพวิเตอร ์และทีป่ระชมุ
คณะกรรมการบรหิาร
ยทธศาสตรไ์อซทีแีละยทุธศาสตรไอซทและ
การศกึษาไซเบอร์
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สํานักคอมพวิเตอร ์มศว หนา้ 4

ผลการดําเนนิงานตามแผนปฏบิตัริาชการสํานกัคอมพวิเตอรเ์พือ่สนบัสนนุภารกจิของมหาวทิยาลยั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ไตรมาส 4 (กรกฏาคม - กนัยายน 2555)

ผลสําเร็จเปรยีบกบัเป้าหมาย 
(เมือ่เสร็จโครงการ)

 ที่
สํานัก

ICT 
Master 

Plan
เป้าหมาย

แผนยทุธศาสตร์

มศว 
15 ปี

เร ิม่ตน้-
สิน้สดุ
โครงการ

KPI
ระยะ
เวลา

ฝ่ายเจา้ของ
โครงการโครงการยอ่ย/กจิกรรมกลุม่โครงการ

 
วัตถปุระสงค์

แผนปฏบิัตงิาน

ผูร้ับ
ผดิชอบ

โครงการยอ่ย
ชือ่ project

ผลดาํเนนิงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2555)

ผลดําเนนิงาน (แบบยอ่)

ผล
ดําเนนิงาน

ภาพรวม (%) 
(ก.ค.54-ก.ย.

55)

สภานภาพ
การดําเนนิงาน

เหตผุลทีโ่ครงการ
ไมส่ามารถ
ดําเนนิการ

ไดต้ามเป้าหมาย 
(แบบยอ่)

ผลสําเร็จ
ระดับ

ความสําเร็จ

กจิกรรมที ่4  
การรายงานผลการ
ดาํเนนิงานและ
สรปุโครงการ
1.ตดิตามผล และสรปุผล
การใชง้านระบบสารสนเทศ
 ทีด่ําเนนิในกจิกรรมที ่3
2.ประชมุผูป้ระสานงาน
ประจําหน่วยงานประจาหนวยงาน
3.รายงานความคบืหนา้
การดําเนนิงานโครงการ 
ในทีป่ระชมุคณะกรรมการ
บรหิารโครงการ
4.สรปุผลการดําเนนิงาน
โครงการ นําเสนอในที่
ประชมุคณะกรรมการ
บรหิารและตดิตามงาน
(MPM) คณะกรรมการ
ประจําสํานักคอมพวิเตอร ์

ตรวจสอบผลการ
ดําเนนิงานไดท้ี ่Website 
ของโครงการ

  2 เพิม่ประสทิธภิาพ
ระบบคอมพวิเตอร์
และเครอืขา่ย

3 ปรับปรงุหอ้งคอมพวิเตอร์
กลาง (Data Center) ที่
อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.
สาโรช บัวศรี

เพือ่รองรับการขยายตัวของ
ระบบคอมพวิเตอรแ์ละ
เครอืขา่ยทีเ่พิม่ข ึน้

การตดิตัง้หอ้ง Data 
Center สมบรูณ์

1 หอ้ง 1 ปี ต.ค.54-
ก.ย.55

มหัทธวัฒน์
,นคร
,พงษ์ภมูพิันธ์

ฝ่ายระบบ
คอมพวิเตอร์
และเครอืขา่ย

RAP86 1 4,5 project2012_03 - อยูร่ะหวา่งการบรจิาคแบบ
และเปิดซองสอบราคา

40 ลา่ชา้และขยาย
เวลาตอ่เนื่องปี
ถัดไป

4 ตดิตัง้ระบบเครอืขา่ย
คอมพวิเตอร ์อาคาร
นวัตกรรม ศ.ดร. สาโรช 
บัวศร ีและอาคารบรกิาร 
หมอ่มหลวงปิ่น มาลากลุ

เพือ่ใหบ้รกิารระบบเครอืขา่ย
ภายในอาคารนวัตกรรมฯ ศ.ดร.
 สาโรช บัวศร ีและ อาคาร
บรกิารฯ หมอ่มหลวง ปิ่น 
มาลากลุ

การดําเนนิการตดิตัง้
สมบรูณ์

2 อาคาร 6 เดอืน ต.ค.54-
ม.ีค.55

มหัทธวัฒน์
นคร

ฝ่ายระบบ
คอมพวิเตอร์
และเครอืขา่ย

RAP124 1 4,5 project2012_04 2 อาคาร ตามเป้าหมาย ตดิตัง้ระบบเครือ่งขา่ย 2 
อาคาร เสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ 
ไดแ้ก ่อาคารนวัตกรรม 
ศ.ดร. สาโรช บัวศร ีและ
อาคารบรกิาร หมอ่มหลวง
ปิ่น มาลากลุ

100 เสร็จสิน้

5 ปรับปรงุระบบโทรศัพท์
สว่นกลางของ
มหาวทิยาลัยเพือ่รองรับ
อาคารนวัตกรรม ศ.ดร. 
สาโรช บัวศร ีและอาคาร
บรกิาร หมอ่มหลวงปิ่น 
มาลากลุ

เพือ่เปิดบรกิารการใชร้ะบบ
โทรศัพทด์ว้ยระบบ IP Phone 
และระบบ SIP Phone

การดําเนนิการตดิตัง้
สมบรูณ์

2 อาคาร 6 เดอืน ต.ค.54-
ม.ีค.55

เฉลมิพล
,ธันยธร
,ญาดา

ฝ่ายระบบ
คอมพวิเตอร์
และเครอืขา่ย

RAP124 1 4,5 project2012_05 2 อาคาร ตามเป้าหมาย ตดิตัง้ระบบโทรศัพท์
สว่นกลางเสร็จเรยีบรอ้ย
แลว้ เพือ่รองรับอาคาร
นวัตกรรม ศ.ดร. สาโรช 
บัวศร ีและอาคารบรกิาร 
หมอ่มหลวงปิ่น มาลากลุ

100 เสร็จสิน้

6 ปรับปรงุระบบเครอืขา่ยไร ้
สาย (Wireless Controller)

เพือ่รองรับการขยาย Access 
Point เพืม่ในอนาคต

การดําเนนิการตดิตัง้
สมบรูณ์

48 AP 1 ปี ต.ค.54-
ก.ย.55

นคร
,ญาดา

ฝ่ายระบบ
คอมพวิเตอร์
และเครอืขา่ย

RAP124 1 4,5 project2012_06 48 AP ตามเป้าหมาย ตดิตัง้ระบบเครือ่งขา่ยไร ้
สาย (Wireless 
Controller) เสร็จเรยีบรอ้ย
แลว้

100 เสร็จสิน้

3 พัฒนาระบบบรหิาร
การจัดการไอซทีทีีด่ี

7 บรกิารระบบเครอืขา่ยไร ้
สาย (WiSE) สําหรับ
อปุกรณ์ mobile device

เพือ่เปิดบรกิารการใชอ้ปูกรณ์ 
mobile device ผ่านระบบ
เครอืขา่ยไรส้ายของ
มหาวทิยาลัย
- สามารถใชบ้รกิารแบบ 
Roaming ได ้

การดําเนนิการตดิตัง้
สมบรูณ์

อปุกรณ์ Mobile
 Device 2 
ระบบปฏบิัตกิาร 
คอื IOS และ
Android 
สามารถใชง้านได ้
2 ระบบปฏบิัต ิ
การ คอื IOS 
และ Android 
สามารถใชง้านได ้

1 ปี ต.ค.54-
ก.ย.55

นคร
,ญาดา

ฝ่ายระบบ
คอมพวิเตอร์
และเครอืขา่ย

RAP124 1 4,5 project2012_07 ตดิตัง้ระบบ
เครอืขา่ยไร ้
สาย (WiSE)
 สําหรับ
อปุกรณ์ 
Mobile 
Device 
บน
ระบบปฏบิัตกิ
าร 2 ระบบ 
ไดแ้ก ่IOS 
และ Android

ตามเป้าหมาย ดําเนนิการตดิตัง้ระบบ
เครอืขา่ยไรส้าย (WiSE) 
สําหรับอปุกรณ์ mobile 
device บนระบบปฏบิัตกิาร 
IOS และAndroid  
เรยีบรอ้ยแลว้

100 เสร็จสิน้

8 ระบบตรวจสอบสถานะ
ระบบเครอืขา่ย

เพือ่มขีอ้มลูสถานะของระบบ
เครอืขา่ยภายในมหาวทิยาลัย

จํานวนอปุกรณ์
เครอืขา่ยทีส่ามารถ
จัดเกบ็ขอ้มลูได ้

ไมน่อ้ยกวา่ 10 
อปุกรณ์

1 ปี ต.ค.54-
ก.ย.55

นคร
,ธันยธร

ฝ่ายระบบ
คอมพวิเตอร์
และเครอืขา่ย

RAP124 1 4,5 project2012_08 10 อปุกรณ์ ตามเป้าหมาย ตดิตัง้โปรแกรมตรวจสอบ
สถานะระบบเครอืขา่ย
เรยีบรอ้ยแลว้

100 เสร็จสิน้

รวบรวมโดย ผศ.ศรินิุช เทยีนรุ่งโรจน์ SWUCCActionPlan2012_SWU15_PlanforQ4v3 ปรับปรุงเมือ่เดอืนตลุาคม 2555



สํานักคอมพวิเตอร ์มศว หนา้ 5

ผลการดําเนนิงานตามแผนปฏบิตัริาชการสํานกัคอมพวิเตอรเ์พือ่สนบัสนนุภารกจิของมหาวทิยาลยั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ไตรมาส 4 (กรกฏาคม - กนัยายน 2555)

ผลสําเร็จเปรยีบกบัเป้าหมาย 
(เมือ่เสร็จโครงการ)

 ที่
สํานัก

ICT 
Master 

Plan
เป้าหมาย

แผนยทุธศาสตร์

มศว 
15 ปี

เร ิม่ตน้-
สิน้สดุ
โครงการ

KPI
ระยะ
เวลา

ฝ่ายเจา้ของ
โครงการโครงการยอ่ย/กจิกรรมกลุม่โครงการ

 
วัตถปุระสงค์

แผนปฏบิัตงิาน

ผูร้ับ
ผดิชอบ

โครงการยอ่ย
ชือ่ project

ผลดาํเนนิงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2555)

ผลดําเนนิงาน (แบบยอ่)

ผล
ดําเนนิงาน

ภาพรวม (%) 
(ก.ค.54-ก.ย.

55)

สภานภาพ
การดําเนนิงาน

เหตผุลทีโ่ครงการ
ไมส่ามารถ
ดําเนนิการ

ไดต้ามเป้าหมาย 
(แบบยอ่)

ผลสําเร็จ
ระดับ

ความสําเร็จ

9 จัดทําแผนผังเครอืขา่ยไฟ
เบอรอ์อพตกิ

เพือ่มขีอ้มลูเสน้ทางการตดิตัง้
สายไฟเบอรอ์อพตกิของ
มหาวทิยาลัย

จํานวนแผนผัง
เครอืขา่ยสายไฟ
เบอรอ์อพตกิ

1 พืน่ที ่
(location)

1 ปี ต.ค.54-
ก.ย.55

เฉลมิพล
,ธันยธร
,ญาดา

ฝ่ายระบบ
คอมพวิเตอร์
และเครอืขา่ย

SAP46 1 4,5 project2012_09 จํานวน 1  
แผนผัง
เครอืขา่ย
สายไฟเบอร์
ออพตกิ 

ไดแ้ก ่ มศว 
องครักษ์

ตามเป้าหมาย ไดจ้ัดทําแผนผังเครอืขา่ย
ไฟเบอรอ์อพตกิ มศว 
องครักษ์ เสร็จสิน้

100 เสร็จสิน้

4 พัฒนาประสทิธภิาพ 10 จัดพืน้ทีบ่รกิาร ณ อาคาร เพือ่ใหบ้รกิารแกห่น่วยงาน สามารถเปิดบรกิารได ้ 4 ชัน้ 2 ปี ต ค 53- ดเิรก ฝ่ายปฏบิัตกิาร RAP86 3 4 1 4 5 project2012 10 - อยร่ะหวา่งขัน้ตอนการ 85 ลา่ชา้และขยาย4 พฒนาประสทธภาพ
ของการบรกิารไอที
เพือ่นสิติและบคุลากร

10 จดพนทบรการ ณ อาคาร
นวัตกรรม ศาสตราจารย์
สาโรช บัวศรี

เพอใหบรการแกหนวยงาน 
นสิติ คณาจารย ์บคุลากรและ
ประชาชน

สามารถเปดบรการได
ในปีการศกึษา 2555

4 ชน 2 ป ต.ค.53
ก.ย.55

ดเรก
, พัชรนิทร์

ฝายปฏบตการ
และบรกิาร

RAP86 3,4 1,4,5 project2012_10 อยรูะหวางขนตอนการ
ดําเนนิงานทางพัสดุ

85 ลาชาและขยาย
เวลาตอ่เนื่องปี
ถัดไป

11 ขยายพืน้ทีใ่หบ้รกิาร
คอมพวิเตอร ์ณ สํานัก
คอมพวิเตอร ์อาคารเรยีน
รวม องครักษ์

เพือ่ใหบ้รกิารแกน่สิติ 
คณาจารย ์และบคุลากร

การดําเนนิการตดิตัง้
สมบรูณ์

1 หอ้ง 1 ปี ต.ค.53-
ก.ย.55

ดเิรก
, สพุมิพ์

ฝ่ายปฏบิัตกิาร
และบรกิาร

SAP12
RAP28

3,4 1,4,5 project2012_11 - อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการ
ดําเนนิงานทางพัสดุ

85 ลา่ชา้และขยาย
เวลาตอ่เนื่องปี
ถัดไป

12 จัดทําเอกสารคูม่อืการ
ใหบ้รกิาร ฉบับ
ภาษาองักฤษ

เพือ่ใหน้สิติ คณาจารย ์และ
บคุลากรชาวตา่งประเทศ
สามารถขอรับบรกิารได ้

จํานวนเอกสารที่
จัดทําเป็น
ภาษาองักฤษ

2 เอกสาร 2 ปี ต.ค.53-
ก.ย.55

ดเิรก
, ขนษิฐา

ฝ่ายปฏบิัตกิาร
และบรกิาร

RAP125 3,4 1,4,5 project2012_12 - 30 ยกเลกิ

13  มศว IT Clinic เคลือ่นที่ เพือ่เปิดบรกิารสง่เสรมิกจิกรรม
การใหบ้รกิารของหน่วยงาน
และเพิม่ชอ่งทางการขอรับ
บรกิาร

รอ้ยละความพงึพอใจ
ของผูร้ับบรกิาร

ไมต่ํ่ากวา่รอ้ยละ
 80

1 ปี ต.ค.54-
ก.ย.55

ดเิรก
, ธนรรณพ

ฝ่ายปฏบิัตกิาร
และบรกิาร

RAP86 4 1,4,5 project2012_13 - 70 ยกเลกิ

14  พัฒนางานใหบ้รกิารพมิพ์
ผล

เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการ
ใหบ้รกิารแกผู่ร้ับบรกิาร

รอ้ยละความพงึพอใจ
ของผูร้ับบรกิาร

ไมต่ํ่ากวา่รอ้ยละ
 80

1 ปี ต.ค.54-
ก.ย.55

สนัติ
, ธนรรณพ

ฝ่ายปฏบิัตกิาร
และบรกิาร

RAP86 4 1,4,5 project2012_14 รอ้ยละ 82 ตามเป้าหมาย ตดิตัง้ระบบและใชง้านทัง้
ประสานมติรและองครักษ์

100 เสร็จสิน้

15 โครงการศกึษาเทคโนโลยี
 Access Control รปูแบบ
ตา่งๆ

เพือ่ศกึษารปูแบบของ
เทคโนโลยี

รายงานผลการศกึษา 1 ฉบับ 1 ปี ต.ค. 54 - 
ก.ย. 55

ดเิรก
, สนัติ

ฝ่ายปฏบิัตกิาร
และบรกิาร

RAP86 4 1,3,4,5 project2012_15 1 ฉบับ ตามเป้าหมาย ไดจ้ัดทํารายงานผล
การศกึษารปูแบบของ
เทคโนโลย ีAccess 
Control รปูแบบตา่งๆ

100 เสร็จสิน้

16 จัดทําผังครภุัณฑ์
คอมพวิเตอรเ์พือ่อาคาร
นวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัว
ศรี

เพือ่เตรยีมใหบ้รกิารแก่
หน่วยงาน นสิติ คณาจารย ์
บคุลากรและประชาชน

จํานวนผังครภุัณฑ์
คอมพวิเตอรป์ระจํา
หอ้ง

10 หอ้ง 1 ปี ต.ค.54-
ก.ย.55

สนัติ
, นคร

ฝ่ายปฏบิัตกิาร
และบรกิาร

SAP12
RAP28

3,4 1,4,5 project2012_16 10 หอ้ง ตามเป้าหมาย ไดด้ําเนนิการจัดทํา
แผนผังครภุัณฑ์
คอมพวิเตอรป์ระจําหอ้ง

100 เสร็จสิน้

17 ปิ ิ ้ ื่ ใ ้ ิ ่ ิ ิ ํ ้ ้ ั ิ ไ ่ ํ ่ ่ 100 1 ปี 54 ํ ั ์ SAP12 3 4 1 4 5 j t2012 17 โ ไป ่ ั ิ ี ป้ ี ั17 เปิดบรกิารหอ้ง
คอมพวิเตอร ์ณ อาคาร
บรกิารกลาง (หอพักนสิติ)
 มศว องครักษ์

เพอืใหบ้รกิารแกน่สิติและ
บคุลากร มศว องครักษ์

จํานวนผูเ้ขา้รับบรกิาร ไมต่ํากวา่ 100 
คน

1 ปี ต.ค.54-
ก.ย.55

อํานาจ
, สพุมิพ์

องครักษ์ SAP12
RAP28

3,4 1,4,5 project2012_17 - ยบุรวมโครงการ ไปรว่มกบั
โครงกรร มศว IT Clinic
เคลือ่นที่

ยกเลกิ มเีป้าหมายเดยีวกนั
โดยจัดบรกิารที่
ประสานมติร และ
มศว องครักษ์

18 จัดทํามาตรฐานการ
ใหบ้รกิารเครอืขา่ย มศว 
องครักษ์

เพือ่ใหก้ารใหบ้รกิารเครอืขา่ย
คอมพวิเตอรป์ระจําหน่วยงาน 
มศว องครักษ์ มปีระสทิธภิาพ
และพรอ้มใชง้าน

จํานวนมาตรฐานของ
อปุกรณ์

5 อปุกรณ์ 1 ปี ต.ค.55-
ก.ย.56

เฉลมิพล
, นคร

องครักษ์ RAP124 1,3,4 1,4,5 project2012_18 มาตรฐาน
อปุกรณ์ 
จํานวน 5 
อปุกรณ์

ตามเป้าหมาย ไดจ้ัดทําเอกสารมาตรฐาน
อปุกรณ์เครอืขา่ย จํานวน 5
 อปุกรณ์ เรยีบรอ้ยแลว้

100 เสร็จสิน้
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ผลการดําเนนิงานตามแผนปฏบิตัริาชการสํานกัคอมพวิเตอรเ์พือ่สนบัสนนุภารกจิของมหาวทิยาลยั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ไตรมาส 4 (กรกฏาคม - กนัยายน 2555)

ผลสําเร็จเปรยีบกบัเป้าหมาย 
(เมือ่เสร็จโครงการ)

 ที่
สํานัก

ICT 
Master 

Plan
เป้าหมาย

แผนยทุธศาสตร์

มศว 
15 ปี

เร ิม่ตน้-
สิน้สดุ
โครงการ

KPI
ระยะ
เวลา

ฝ่ายเจา้ของ
โครงการโครงการยอ่ย/กจิกรรมกลุม่โครงการ

 
วัตถปุระสงค์

แผนปฏบิัตงิาน

ผูร้ับ
ผดิชอบ

โครงการยอ่ย
ชือ่ project

ผลดาํเนนิงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2555)

ผลดําเนนิงาน (แบบยอ่)

ผล
ดําเนนิงาน

ภาพรวม (%) 
(ก.ค.54-ก.ย.

55)

สภานภาพ
การดําเนนิงาน

เหตผุลทีโ่ครงการ
ไมส่ามารถ
ดําเนนิการ

ไดต้ามเป้าหมาย 
(แบบยอ่)

ผลสําเร็จ
ระดับ

ความสําเร็จ

5 ระบบคลังขอ้มลู
มหาวทิยาลัย 
SUPREMEPlus

19 จัดทําระบบสารสนเทศ
เพือ่ผูบ้รหิารระดับสงู

เพือ่เปิดบรกิารการนําเสนอ
ขอ้มลูเพือ่การบรหิารและ
ตัดสนิใจ

รายงานสารสนเทศ
จากระบบ SUPREME
 Plus

ไมต่ํ่ากวา่ 5 
รายงาน

1 ปี ต.ค. 54 - 
ก.ย.55

วลิาวัลย์
, สทุสิา
, วราภรณ์

ศนูย ์UOC RAP123 2,5 1,2,3,4,5 project2012_19 11 รายงาน สงูกวา่
เป้าหมาย

จัดทํารายงานใหมเ่พิม่เตมิ
 ดังนี้
1.รายงานการใหบ้รกิารใช ้
เครือ่งคอมพวิเตอรข์อง
ฝ่ายปฏบิัตกิารและบรกิาร 
สํานักคอมพวิเตอร ์ 
จํานวน 4 รายงาน
2.รายงานสถติกิารจัด
โครงการของหน่วยงาน

100 เสร็จสิน้

โครงการของหนวยงาน
(eProject)  
จํานวน 1 รายงาน
3.รายการสถติผิูเ้ขา้อยรม
ในหลักสตูรตา่งๆ ที่
หน่วยงานของ
มหาวทิยาลัยจัดโครงการ 
(eTrain)  
จํานวน 2 รายงาน
4.รายงานสถติกิารขอทนุ
วจิัย มศว (ROSE)  
จํานวน 5 รายงาน
ตรวจสอบผลการ
ดําเนนิงานที ่Website 
ของระบบ Infoservice

20 สง่เสรมิการใชร้ะบบ
คลังขอ้มลูมหาวทิยาลัย

เพือ่ใหข้อ้มลูจากระบบ
คลังขอ้มลูสามารถนําไปใช ้
งานไดจ้รงิ

จํานวนงานทีส่ามารถ
นําขอ้มลูไปใชไ้ดจ้รงิ

ไมต่ํ่ากวา่ 1 งาน
ใหม่

1 ปี ต.ค. 54 - 
ก.ย.56

วลิาวัลย์
, สทุสิา
, วันทนา

ศนูย ์UOC RAP123 2,5 1,2,3,4,5 project2012_20 3 งาน สงูกวา่
เป้าหมาย

การวเิคราะห ์ออกแบบ 
และจัดทํารายงาน
งานทีด่ําเนนิการแลว้ ไดแ้ก่
  1.รายงานงานประกนั
คณภาพคณภาพการศกึษา

100 เสร็จสิน้

คณุภาพคณุภาพการศกษา
  2.รายงานขอ้มลูสถติกิาร
ใชบ้รกิารฝ่ายปฏบิัตกิาร
และบรกิาร
  3.รายงานระบบ
บรหิารงานโครงการ 
(SWU eProject)
  4.รายงานระบบอบรม
ออนไลน ์(SWU eTrain)
  5.รายงานระบบบ
ฐานขอ้มลูงานวจิัย (ROSE)
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สํานักคอมพวิเตอร ์มศว หนา้ 7

ผลการดําเนนิงานตามแผนปฏบิตัริาชการสํานกัคอมพวิเตอรเ์พือ่สนบัสนนุภารกจิของมหาวทิยาลยั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ไตรมาส 4 (กรกฏาคม - กนัยายน 2555)

ผลสําเร็จเปรยีบกบัเป้าหมาย 
(เมือ่เสร็จโครงการ)

 ที่
สํานัก

ICT 
Master 

Plan
เป้าหมาย

แผนยทุธศาสตร์

มศว 
15 ปี

เร ิม่ตน้-
สิน้สดุ
โครงการ

KPI
ระยะ
เวลา

ฝ่ายเจา้ของ
โครงการโครงการยอ่ย/กจิกรรมกลุม่โครงการ

 
วัตถปุระสงค์

แผนปฏบิัตงิาน

ผูร้ับ
ผดิชอบ

โครงการยอ่ย
ชือ่ project

ผลดาํเนนิงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2555)

ผลดําเนนิงาน (แบบยอ่)

ผล
ดําเนนิงาน

ภาพรวม (%) 
(ก.ค.54-ก.ย.

55)

สภานภาพ
การดําเนนิงาน

เหตผุลทีโ่ครงการ
ไมส่ามารถ
ดําเนนิการ

ไดต้ามเป้าหมาย 
(แบบยอ่)

ผลสําเร็จ
ระดับ

ความสําเร็จ

6 เว็บไซต ์มศว 21 ระบบ SWU Information 
Portal : ตดิตัง้ระบบ 
Portal สําหรับนสิติ

เพือ่ใหน้สิติรายคนสามารถ
เขา้ถงึขอ้มลูสว่นตนได ้

มจีํานวนขอ้มลู
รายบคุคลนํามาแสดง
ได ้

3 รายการ 1 ปี ต.ค.53-
ก.ย.55

สทุสิา
, สวุมิล

ศนูย ์UOC RAP123 2,4 1,2,3,4,5 project2012_21 - ยกเลกิ หารอืในสว่นงาน
ภายในอกีครัง้ 
โดยในไตรมาสนี้ 
ยังไมส่ามารถสรปุ
ประเด็นการจัดทํา 
ตามการปรับเปลีย่น
ของขอ้มลูตา่งๆจาก
ระบบงานทีม่อียู่

 22 Upgrade Version 
DotNetNuke

เพือ่ตดิตัง้ระบบบรหิารจัดการ
เว็บไซตเ์วอรช์ัน่ใหมเ่พือ่
ใหบ้รกิารแกห่น่วยงานภายใน
มหาวทิยาลัย

ระบบบรหิารจัดการ
เว็บไซตเ์วอรช์ัน่ใหม่

1 ระบบ 6 เดอืน เม.ย.55-
ก.ย.55

สวุมิล
, ปวรศิร

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ

RAP124 2,3,4 1,2 project2012_22 1 ระบบ ตามเป้าหมาย ไดต้ดิตัง้ระบบบรหิาร
จัดการเว็บไซตด์ว้ย 
DotNetNuke เวอรช์ัน่ใหม่

100 เสร็จสิน้

7 โครงการจัดการ
ความรูด้า้นระบบ
สารสนเทศของ

23 การจัดกจิกรรมพัฒนา
บคุลากรใหม้คีวามรูแ้ละ
แบง่ปันความรร้ว่มกนั เรือ่ง

1. นําแผนยทุธฯ 15 ปี ของ
มหาวทิยาลัยมาปฏบิัตใิห ้
เกดิผลอยา่งเป็นรปธรรม

1. มเีอกสารรายงาน
สถานะของระบบ
สารสนเทศของ

1. เอกสาร
รายงานสถานะ
ของระบบ

2 ปี ธ.ค.54-
พ.ค.55

วลิาวัลย์
, พรทพิย์
และทมี

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ

RAP17
RAP125

2,5 1,2 project2012_23 1. 
เอกสารรายงา
นสถานะ

ตามเป้าหมาย ผลทีไ่ดร้ับจากการ
ดําเนนิงานของโครงการ 
มดีังนี้

100 เสร็จสิน้

สารสนเทศของ
มหาวทิยาลัย

แบงปนความรรูวมกน เรอง
 ระบบสารสนเทศ มศว

เกดผลอยางเปนรปูธรรม
2. สํารวจสถานภาพและความ
ตอ้งการในการใชร้ะบบ
สารสนเทศมหาวทิยาลัย
3. รวบรวมองคค์วามรูจ้าก
ระบบสารสนเทศมหาวทิยาลัย
ทีม่กีารตดิตัง้ใชง้านแลว้
4. นําความรูท้ีไ่ดจ้ากการ
รวบรวมองคค์วามรูไ้ปใชใ้น
การพัฒนาศักยภาพของ
บคุลากรดา้นคอมพวิเตอรข์อง
สํานักคอมพวิเตอร์
5. ใหเ้กดิการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
 แบง่ปันประสบการณ์ระหวา่ง
ผูใ้ชร้ะบบ (user) และ
บคุลากรของสํานัก
คอมพวิเตอรท์ีม่หีนา้ทีใ่นการ
พัฒนาและดแูลระบบ
สารสนเทศของมหาวทิยาลัย
6. ใหเ้กดิการถา่ยทอดความรู ้

สารสนเทศของ
มหาวทิยาลัย จํานวน
 1 ฉบับ
2. มรีายงานสรปุ
ความตอ้งการในการ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพิม่เตมิ 
จํานวน 1 ฉบับ
3. มเีอกสารทีเ่ป็น
องคค์วามรูข้องระบบ
สารสนเทศทีต่ดิตัง้ใช ้
งานแลว้ จํานวนไม่
นอ้ยกวา่ 1 ระบบ
4. มจีํานวน
นักวชิาการ
คอมพวิเตอรข์อง
สํานักคอมพวิเตอรท์ี่
ไดร้ับการพัฒนาไม่
นอ้ยกวา่รอ้ยละ 90

ของระบบ
สารสนเทศของ
มหาวทิยาลัย
2. รายงานสรปุ
ความตอ้งการใน
การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ
เพิม่เตมิ
3. เอกสารทีเ่ป็น
องคค์วามรูข้อง
ระบบ
สารสนเทศที่
ตดิตัง้ใชง้านแลว้
4. จํานวน
นักวชิาการ
คอมพวิเตอร์
ของสํานัก
คอมพวิเตอรท์ี่
ไดร้ับการพัฒนา

และทม นสถานะ
ระบบ
สารสนเทศฯ
 13 ฉบับ
2. มรีายงาน
สรปุความ
ตอ้งการ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศ
เพิม่เตมิ 13 
ฉบับ
3. มเีอกสาร
องคค์วามรู ้
ของระบบ
สารสนเทศ
ทีต่ดิตัง้ใช ้
งานแลว้ไม่
นอ้ยกวา่ 13 
ระบบ
4. มจีํานวน

มดงน
1. เอกสารรายงานสถานะ
ของระบบสารสนเทศของ
มหาวทิยาลัย จํานวน 13 
ฉบับ
2. มรีายงานสรปุความ
ตอ้งการในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพิม่เตมิ จํานวน
 13 ฉบับ
3. มเีอกสารทีเ่ป็นองค์
ความรูข้องระบบ
สารสนเทศทีต่ดิตัง้ใชง้าน
แลว้ จํานวนไมน่อ้ยกวา่ 
13 ระบบ
4. มจีํานวนนักวชิาการ
คอมพวิเตอรข์องสํานัก
คอมพวิเตอรท์ีไ่ดร้ับการ
พัฒนา 100 %

หมายเหต ุ
และประสบการณ์ดา้นระบบ
สารสนเทศมหาวทิยาลัย และ
เทคนคิวธิกีาร พรอ้มทัง้องค์
ความรูด้า้นเทคโนโลยทีีจ่ําเป็น
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ

นักวชิาการ
คอมพวิเตอร์
ไดร้ับการ
พัฒนา 100
 %

ุ
รายงานในไตรมาสที ่3 
มสีถานะการดําเนนิงาน 
เสร็จสิน้

8 ระบบสารสนเทศ
และระบบฐานขอ้มลู
มหาวทิยาลัย
ศรนีครนิทรวโิรฒ

24 ระบบ SWU-SAP 
Monitoring System

เพือ่พัฒนาระบบตดิตาม และ
ตรวจสอบผลการปฏบิัตงิาน
ตามแผนยทุธศาสตร์

รอ้ยละของความพงึ
พอใจ

80 1 ปี ต.ค.54-
ก.ย.55

สวุมิล
, ศริศิศเิกษม
และทมี

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ

RAP123 2,5 1,2 project2012_24 - ระบบอยูร่ะหวา่งการ
ดําเนนิการปรับปรงุแกไ้ข
เพิม่เตมิเพือ่ใหร้องรับกบั
การทํางาน แตเ่นื่องจาก
บคุลากรลาออก ขอขยาย
เวลาตอ่เนื่องปีถัดไป

40 ลา่ชา้และขยาย
เวลาตอ่เนื่องปี
ถัดไป

บคุลากรลาออก
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ผลสําเร็จเปรยีบกบัเป้าหมาย 
(เมือ่เสร็จโครงการ)

 ที่
สํานัก

ICT 
Master 

Plan
เป้าหมาย

แผนยทุธศาสตร์

มศว 
15 ปี

เร ิม่ตน้-
สิน้สดุ
โครงการ

KPI
ระยะ
เวลา

ฝ่ายเจา้ของ
โครงการโครงการยอ่ย/กจิกรรมกลุม่โครงการ

 
วัตถปุระสงค์

แผนปฏบิัตงิาน

ผูร้ับ
ผดิชอบ

โครงการยอ่ย
ชือ่ project

ผลดาํเนนิงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2555)

ผลดําเนนิงาน (แบบยอ่)

ผล
ดําเนนิงาน

ภาพรวม (%) 
(ก.ค.54-ก.ย.

55)

สภานภาพ
การดําเนนิงาน

เหตผุลทีโ่ครงการ
ไมส่ามารถ
ดําเนนิการ

ไดต้ามเป้าหมาย 
(แบบยอ่)

ผลสําเร็จ
ระดับ

ความสําเร็จ

25 ระบบ ROSE ระยะที ่3 เพือ่ตดิตัง้ระบบบรหิารงานวจิัย
ของมหาวทิยาลัย และของ
หน่วยงานภายในมหาวทิยาลัย

รอ้ยละของความพงึ
พอใจ

80 1 ปี ต.ค.54-
ก.ย.55

สวุมิล
, วลิาวัลย์
และทมี

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ

RAP49
RAP123

2,5 1,2 project2012_25 - ระบบอยูร่ะหวา่งการ
ดําเนนิการปรับปรงุแกไ้ข
เพิม่เตมิเพือ่ใหร้องรับกบั
การทํางาน แตเ่นื่องจาก
บคุลากรลาออก ขอขยาย
เวลาตอ่เนื่องปีถัดไป

50 ลา่ชา้และขยาย
เวลาตอ่เนื่องปี
ถัดไป

บคุลากรลาออก

26 ระบบงานรับสมัครนสิติ
้

เพือ่สนับสนุนการใชง้าน รอ้ยละของความพงึ 80 1 ปี ต.ค.54- วันทนา ฝ่ายระบบ RAP123 2,5 1,2 project2012_26 65.87 ตํากวา่ 1.ดแูลและบํารงุรกัษา 100 เสร็จสิน้
ใหมท่ัง้ปี สารสนเทศแกห่น่วยงาน พอใจ ก.ย.55 , พรทพิย์ สารสนเทศ เป้าหมาย การใชง้านระบบ

   1.1.แนะนําการใชง้าน
ระบบใหก้บัผุใ้ช ้
   1.2.ปรับปรงุโปรแกรม / 
รายงาน ตามทีผู่ใ้ชร้อ้งขอ  
   1.3 แกไ้ขปัญหาตามที่
ผูใ้ชแ้จง้
2. ความพงึพอใจใน
เกณฑ ์มากและดมีาก แบง่
ออกเป็น 3 ดา้นไดด้ังนี้ 
   1. ดา้นการใชบ้รกิาร
ฐานขอ้มลูระบบสารสนเทศ
  ไดร้อ้ยละ 69.585
   2.ดา้นความปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศ  ได ้
รอ้ยละ 69.015
   3.ดา้นการใหบ้รกิารอืน่ๆ 
 ไดร้อ้ยละ 59.06
จากผูต้อบแบบประเมนิ
จํานวน 164 คนจานวน 164  คน

27 ระบบบรหิารงานหอพัก เพือ่สนับสนุนการใชง้าน
สารสนเทศแกห่น่วยงาน

รอ้ยละของความพงึ
พอใจ

80 1 ปี ต.ค.54-
ก.ย.55

วันทนา
, พรทพิย์

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ

RAP123 2,5 1,2 project2012_27 ความพงึ
พอใจรอ้ยละ

 63.20

ตํากวา่
เป้าหมาย

1.ดแูลและบํารงุรกัษา
การใชง้านระบบ
   1.1.แนะนําการใชง้าน
ระบบใหก้บัผุใ้ช ้
   1.2.ปรับปรงุโปรแกรม / 
รายงาน ตามทีผู่ใ้ชร้อ้งขอ  
   1.3 แกไ้ขปัญหาตามที่
ผูใ้ชแ้จง้
2. พฒันาโมดลู การ
จองหอพกัแบบ PACK 
TEAM แตย่กเลกิการใช ้
งาน เนื่องจากพบปัญหา
ทัง้จากระบบ และผูใ้ชง้าน
3.  ความพงึพอใจ
ในเกณฑม์ากและดมีาก 
แบง่ออกเป็น 3 ดา้นไดด้ังนี้

100 เสร็จสิน้

แบงออกเปน 3 ดานไดดงน
   3.1. ดา้นการใชบ้รกิาร
ฐานขอ้มลูระบบสารสนเทศ
  ไดร้อ้ยละ 62.6
   3.2. ดา้นความปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศ  ได ้
รอ้ยละ 66
   3.3. ดา้นการใหบ้รกิาร
อืน่ๆ  ไดร้อ้ยละ62
จากผูต้อบแบบประเมนิ
จํานวน  51 คน

รวบรวมโดย ผศ.ศรินิุช เทยีนรุ่งโรจน์ SWUCCActionPlan2012_SWU15_PlanforQ4v3 ปรับปรุงเมือ่เดอืนตลุาคม 2555
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ผลการดําเนนิงานตามแผนปฏบิตัริาชการสํานกัคอมพวิเตอรเ์พือ่สนบัสนนุภารกจิของมหาวทิยาลยั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ไตรมาส 4 (กรกฏาคม - กนัยายน 2555)

ผลสําเร็จเปรยีบกบัเป้าหมาย 
(เมือ่เสร็จโครงการ)

 ที่
สํานัก

ICT 
Master 

Plan
เป้าหมาย

แผนยทุธศาสตร์

มศว 
15 ปี

เร ิม่ตน้-
สิน้สดุ
โครงการ

KPI
ระยะ
เวลา

ฝ่ายเจา้ของ
โครงการโครงการยอ่ย/กจิกรรมกลุม่โครงการ

 
วัตถปุระสงค์

แผนปฏบิัตงิาน

ผูร้ับ
ผดิชอบ

โครงการยอ่ย
ชือ่ project

ผลดาํเนนิงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2555)

ผลดําเนนิงาน (แบบยอ่)

ผล
ดําเนนิงาน

ภาพรวม (%) 
(ก.ค.54-ก.ย.

55)

สภานภาพ
การดําเนนิงาน

เหตผุลทีโ่ครงการ
ไมส่ามารถ
ดําเนนิการ

ไดต้ามเป้าหมาย 
(แบบยอ่)

ผลสําเร็จ
ระดับ

ความสําเร็จ

28 มอดลู รับสมัครพนักงาน
ออนไลน์

เพือ่พัฒนาระบบงานรับสมัคร
พนักงานออนไลน์

รอ้ยละของความพงึ
พอใจ

80 4 เดอืน ต.ค.54-
ม.ค.55

มณฑล,ี ฐติาภา ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ

RAP123 2,5 1,2 project2012_28 - ยกเลกิ เนื่องจากจะมรีะบบ
มาทดแทน จงึ
ยกเลกิการพัฒนา
ระบบงานรับสมัคร
พนักงานออนไลน์

29 มอดลู ขอ้มลูการมาทํางาน
(finger scan) เขา้สูง่าน
วันลาในระบบ HURIS

เพือ่พัฒนาระบบงานนําเขา้
ขอ้มลูการมาทํางาน(finger 
scan) เขา้สูง่านวันลาในระบบ
 HURIS

รอ้ยละของความพงึ
พอใจ

80 4 เดอืน ต.ค.54-
ม.ค.55

ฐติาภา ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ

RAP123 2,5 1,2 project2012_29 - 30 ยกเลกิ เนื่องจากมี
ระบบงานอืน่ทีม่ี
ความเรง่ดว่นในการ
ใชง้านและตอ้งเรง่
พัฒนา จงึ
จําเป็นตอ้งชลอ
การพัฒนา
ระบบงานนําเขา้
ขอ้มลูการทํางาน
(Finger scan) 
ออกไป

30 มอดลู สง่เสรมิการมงีาน
ทําของนสิติ

เพือ่พัฒนาระบบงานการมงีาน
ทํา online ของนสิติ

ตดิตัง้ระบบ 1 ระบบ 80 6 เดอืน ธ.ค.54-
พ.ค.55

วันทนา
, อมรรัตน์

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ

RAP123 2,5 1,2 project2012_30 ตดิตัง้ 1 
ระบบ

ตามเป้าหมาย ไดต้ดิตัง้ระบบสง่เสรมิการ
มงีานทําของนสิติเรยีบรอ้ย
แลว้

100 เสร็จสิน้

31 มอดลู จองหอ้ง online เพือ่พัฒนาระบบงานจองหอ้ง รอ้ยละของความพงึ
พอใจ

80 9 เดอืน ต.ค.54-
ม.ิย.55

อมรรัตน์ ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ

RAP123 2,5 1,2 project2012_31 - 1. นําเสนอและหารอืกบั
ผูใ้ชใ้นการออกแบบรายงาน
2. อยูร่ะหวา่งการ
ดําเนนิการปรับหนา้จอและ
เขยีนโปรแกรมและเพิม่
รายงานตามทีผู่ใ้ชต้อ้งการ

70 ลา่ชา้และขยาย
เวลาตอ่เนื่องปี
ถัดไป

เนื่องจากตดิ
ภาระกจิในการ
พัฒนาระบบงานอืน่
ทีเ่รง่ดว่นกวา่ จงึทํา
ใหก้ารพัฒนาระบบ
จองหอ้งลา่ชา้ไม่
เป็นไปตามแผนที่
กําหนดไว ้

9 โครงการเพิม่
เสถยีรภาพระบบ
สารสนเทศ 
มหาวทิยาลัยศรนีค
รนิทรวโิรฒ

32 การบํารงุรักษาระบบ 
HURIS

เพือ่การบํารงุรักษาระบบใหม้ี
ความถกูตอ้งในการใชง้าน

รอ้ยละของความพงึ
พอใจ

80 1 ปี ต.ค.54-
ก.ย.55

มณฑลี
, ฐติาภา

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ

RAP102
RAP123

2,5 1,2 project2012_32 ความพงึ
พอใจรอ้ยละ

72

ตํากวา่
เป้าหมาย

1. จัดทําหนา้จอสําหรับ
การออกรายงาน
ประกนัสงัคม
2. จัดเตรยีมขอ้มลูสําหรับ
การ export ขอ้มลูสําหรับ
สง่ธนาคาร เพือ่โอนเงนิ
ตกเบกิใหพ้นักงาน
มหาวทิยาลัย

100 เสร็จสิน้

มหาวทยาลย
3. จัดเตรยีมขอ้มลูเพือ่
ออกคําสัง่เลือ่นขัน้
เงนิเดอืนขา้ราชการ 
1 เมษายน 2555

รวบรวมโดย ผศ.ศรินิุช เทยีนรุ่งโรจน์ SWUCCActionPlan2012_SWU15_PlanforQ4v3 ปรับปรุงเมือ่เดอืนตลุาคม 2555



สํานักคอมพวิเตอร ์มศว หนา้ 10

ผลการดําเนนิงานตามแผนปฏบิตัริาชการสํานกัคอมพวิเตอรเ์พือ่สนบัสนนุภารกจิของมหาวทิยาลยั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ไตรมาส 4 (กรกฏาคม - กนัยายน 2555)

ผลสําเร็จเปรยีบกบัเป้าหมาย 
(เมือ่เสร็จโครงการ)

 ที่
สํานัก

ICT 
Master 

Plan
เป้าหมาย

แผนยทุธศาสตร์

มศว 
15 ปี

เร ิม่ตน้-
สิน้สดุ
โครงการ

KPI
ระยะ
เวลา

ฝ่ายเจา้ของ
โครงการโครงการยอ่ย/กจิกรรมกลุม่โครงการ

 
วัตถปุระสงค์

แผนปฏบิัตงิาน

ผูร้ับ
ผดิชอบ

โครงการยอ่ย
ชือ่ project

ผลดาํเนนิงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2555)

ผลดําเนนิงาน (แบบยอ่)

ผล
ดําเนนิงาน

ภาพรวม (%) 
(ก.ค.54-ก.ย.

55)

สภานภาพ
การดําเนนิงาน

เหตผุลทีโ่ครงการ
ไมส่ามารถ
ดําเนนิการ

ไดต้ามเป้าหมาย 
(แบบยอ่)

ผลสําเร็จ
ระดับ

ความสําเร็จ

33 การบํารงุรักษาระบบ 
SUPREME2004

เพือ่บํารงุรักษาระบบใหม้คีวาม
ถกูตอ้งในการใชง้าน

รอ้ยละของความพงึ
พอใจ

80 1 ปี ต.ค.54-
ก.ย.55

พรทพิย์
, วันทนา

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ

RAP9
RAP10
RAP29
RAP111
RAP112
RAP116
RAP123

2,5 1,2 project2012_33 ความพงึ
พอใจรอ้ยละ

74

ตํากวา่
เป้าหมาย

ดแูลและบํารงุรักษาการใช ้
งานระบบ

100 เสร็จสิน้

34 บํารงรักษาระบบ เพือ่สนับสนนการใชง้าน รอ้ยละของความพงึ 80 1 ปี ต.ค.54- พรทพิย์ ฝ่ายระบบ RAP123 2,5 1,2 project2012 34 ความพงึ ตํากวา่ 1. ดแลและบํารงรักษาการ 100 เสร็จสิน้34 บารงุรกษาระบบ
สารสนเทศทั่วไป อาทเิชน่
 e-Train e-Project e-
Survey e-Doc e-Meeting 
News&Events Alumni ...

เพอสนบสนุนการใชงาน
สารสนเทศแกห่น่วยงาน

รอยละของความพง
พอใจ

80 1 ป ต.ค.54
ก.ย.55

พรทพย
, สวุมิล
และทมี

ฝายระบบ
สารสนเทศ

RAP123 2,5 1,2 project2012_34 ความพง
พอใจรอ้ยละ

74.2

ตากวา
เป้าหมาย

1. ดแูลและบารงุรกษาการ
ใชง้านระบบ
2. ปรับรายงานตา่งๆ ตาม
ความตอ้งการของผูใ้ช ้

100 เสรจสน

35 งานปรับปรงุประสทิธภิาพ
เครือ่ง Database Server
(config database oralce 
server)

เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพของ
เครือ่ง Server

จํานวนครัง้ของการ
เกดิ database down
 ลดลง

ลดลงมากกวา่ 
90 % ตอ่ปี

6 เดอืน ต.ค.54-
ม.ีค.55

มณฑลี ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ

RAP124 1 1,2 project2012_35 จํานวนครัง้
ของการเกดิ
 database 
down 
ลดลง
มากกวา่ 
90%

ตามเป้าหมาย ดําเนนิการปรับปรงุ
ประสทิธภิาพเครือ่ง 
Database Server
(config database oralce 
server) เรยีบรอ้ย

100 เสร็จสิน้

36 การจัดยา้ยฐานขอ้มลูและ
การสํารองขอ้มลูกลางของ
มหาวทิยาลัย
(Database Migration 
Implementation to 
External Storage)

เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพของ
เครือ่ง Server

ระยะเวลาในการหยดุ
ใหบ้รกิารฐานขอ้มลู

นอ้ยกวา่ 1 วัน 1 ปี ต.ค.54-
ก.ย.55

ประกจิ
, มณฑลี

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ

RAP124 1 1,2 project2012_36 1 วัน ตามเป้าหมาย การยา้ย server   stone 
database ไปเครือ่งใหม ่
และระบบ backup RMAN
ลงเครือ่งสตอเรจเรยีบรอ้ย
แลว้

100 เสร็จสิน้

10 การศกึษาไซเบอร ์
(SWU Cyber 
Education)

37 โครงการระบบแหลง่
ทรัพยากรการเรยีนรูด้จิติัล
เพือ่การพัฒนาสมรรถนะ
ดา้นไอซทีี

เพือ่จัดหาหรอืพัฒนาระบบการ
บรกิารแหลง่เรยีนรูด้จิติัล

1. ระบบการบรกิาร
แหลง่เรยีนรูด้จิติัล
2. จํานวนสือ่การ
เรยีนรูเ้พิม่มากขึน้

1 ระบบ และ มี
สือ่การเรยีนรู ้
เพิม่ข ึน้ในระบบ
ไมน่อ้ยกวา่ 100

ชิน้

1 ปี ต.ค.54-
ก.ย.55

อรุาพร
, ชยัวัตน์
, ปวรศิร

ศนูยก์ารศกึษา
ไซเบอร์

RAP125 4 1,2,3 project2012_37 100 ตามเป้าหมาย ไดม้กีารนําสือ่การเรยีนรู ้
เขา้สูร่ะบบเพิม่กวา่ 100 สือ่

100 เสร็จสิน้

 ชน

38 ICT Competency 
Curriculum

เพือ่พัฒนาหลักสตูรการพัฒนา
สมรรถนะดา้น ICT ใหแ้ก่
บคุลากรและนสิติ

จํานวนหลักสตูรครบ
ตามกรอบสมรรถนะ

1 หลักสตูร 1 ปี ต.ค.54-
ก.ย.55

อรุาพร
, ภาณุวัฒน์

ศนูยก์ารศกึษา
ไซเบอร์

RAP109 4 1,2,3 project2012_38 56 หลักสตูร สงูกวา่
เป้าหมาย

ไดห้ลักสตูรตามกรอบ
สมรรถะเรยีบรอ้ยแลว้

100 เสร็จสิน้

รวบรวมโดย ผศ.ศรินิุช เทยีนรุ่งโรจน์ SWUCCActionPlan2012_SWU15_PlanforQ4v3 ปรับปรุงเมือ่เดอืนตลุาคม 2555
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ผลการดําเนนิงานตามแผนปฏบิตัริาชการสํานกัคอมพวิเตอรเ์พือ่สนบัสนนุภารกจิของมหาวทิยาลยั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ไตรมาส 4 (กรกฏาคม - กนัยายน 2555)

ผลสําเร็จเปรยีบกบัเป้าหมาย 
(เมือ่เสร็จโครงการ)

 ที่
สํานัก

ICT 
Master 

Plan
เป้าหมาย

แผนยทุธศาสตร์

มศว 
15 ปี

เร ิม่ตน้-
สิน้สดุ
โครงการ

KPI
ระยะ
เวลา

ฝ่ายเจา้ของ
โครงการโครงการยอ่ย/กจิกรรมกลุม่โครงการ

 
วัตถปุระสงค์

แผนปฏบิัตงิาน

ผูร้ับ
ผดิชอบ

โครงการยอ่ย
ชือ่ project

ผลดาํเนนิงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2555)

ผลดําเนนิงาน (แบบยอ่)

ผล
ดําเนนิงาน

ภาพรวม (%) 
(ก.ค.54-ก.ย.

55)

สภานภาพ
การดําเนนิงาน

เหตผุลทีโ่ครงการ
ไมส่ามารถ
ดําเนนิการ

ไดต้ามเป้าหมาย 
(แบบยอ่)

ผลสําเร็จ
ระดับ

ความสําเร็จ

39 โครงการศกึษาเพือ่พัฒนา
รปูแบบการจัดการฝึกอบรม
เพือ่พัฒนาสมรรถนะดา้น
ไอซทีี

เพือ่จัดหาหรอืพัฒนารปูแบบ
การฝึกอบรมทีเ่หมาะสม

รปูแบบการจัดระบบ
การฝึกอบรม

1 รปูแบบ 1 ปี ต.ค.54-
ก.ย.55

อรุาพร
, วัชรพงศ์

ศนูยก์ารศกึษา
ไซเบอร์

RAP86 4 1,2,3 project2012_39 - ยกเลกิ ปรับเป็นงานวจิัย
และไดร้ับการอนุมัต ิ
ในโครงการ 
SOT2BP ปี
การศกึษา 2555 
แลว้ ขณะนี้อยู่
ระหวา่งการจัดทํา
วจิัย

40 ICT Competenc พือ่พัฒนานสิติ ละบคลากรให ้ จํานวนโครงการ 2 โครงการ 1 ปี ต ค 54 อราพร ศนยก์ารศกึษา RAP109 4 1 2 3 p oject2012 40 2 โครงการ ตาม ป้าหมาย ดํา นนิโครงการ ICT 100 สร็จสิน้ ร็วกวา่ ผน40 ICT Competency 
Training 2012

เพอพฒนานสตและบคุลากรให
เป็นผูรู้ไ้อทแีละรูส้ารสนเทศ

จานวนโครงการ 2 โครงการ 1 ป ต.ค.54-
ก.ย.55

อรุาพร
, ภาณุวัฒน์
, จันทนา
, จติตมิา

ศนูยการศกษา
ไซเบอร์

RAP109 4 1,2,3 project2012_40 2 โครงการ ตามเปาหมาย ดาเนนโครงการ ICT 
Competency Training 
ครัง้ที ่11-12 พรอ้มจัดทํา
รายงานผลการดําเนนิงาน
เรยีบรอ้ยแลว้

100 เสรจสน เรวกวาแผน

41 - โครงการพัฒนา 
E-Learning Courseware 
(SOT2)
- โครงการอาจารยพ์ีเ่ลีย้ง
ระบบการศกึษาออนไลน ์
มศว (SOT2FM)
- โครงการเสรมิสรา้งแนว
ปฏบิัตทิีด่ดีา้นระบบ
การศกึษาไฮบรดิ มศว 
(SOT2BP)

เพือ่สง่เสรมินโยบายการพัฒนา
 E-Learning Courseware 
ของมหาวทิยาลัย

1. แนวปฏบิัตทิีด่ดีา้น
การจัดการศกึษา
ไฮบรดิ มศว
2.รายวชิาทีม่ี
คณุภาพทีใ่ชร้ะบบ
การจัดการศกึษาแบบ
ไฮบรดิ มศว ในปี
การศกึษา 2554
3. คณาจารยท์ีเ่ขา้
รว่มโครงการพัฒนา 
E-Learning 
Courseware
4. จํานวนอาจารยท์ี่
เลีย้งในระบบ

1. มแีนวปฏบิัต ิ
ทีด่ ีจํานวน 1 
เลม่
2. มจีํานวน
รายวชิาไมน่อ้ย
กวา่ 60 รายวชิา
3. มจีํานวน
คณาจารยเ์ขา้
รว่มโครงการไม่
นอ้ยกวา่ 60 คน
4. มจีํานวน
อาจารยพ์ีเ่ลีย้ง
ไมน่อ้ยกวา่ 12 
คน

1 ปี 
8 เดอืน

ต.ค.54-
พ.ค.56

อรุาพร
, สพุมิพ์
, ภานุวัฒน์
, ชยัวัฒน์
, จติตมิา

ศนูยก์ารศกึษา
ไซเบอร์

SAP9
SAP13

3,4 1,2,3 project2012_41 ไมป่ระเมนิ 1. SOT2 : อยูร่ะหวา่งการ
ดําเนนิการพัฒนา 
E-Learning Courseware 
(เป็นรายวชิาทีข่อรับทนุ 
ในภาคการศกึษา 1/2555 
จํานวน 44 รายวชิา และ
ภาคการศกึษา 2/2555 
จํานวน 7 รายวชิา) 
2. SOT2FM: อยูร่ะหวา่ง
ดําเนนิการ (อาจารย ์
Mentor จํานวน 16 ทา่น  
อาจารย ์Mentee จํานวน 
32 ทา่น)
SOT2BP:  อยูร่ะหวา่ง

40 ดําเนนิการแลว้
ตามแผน

เป็นโครงการตามปี
การศกึษา 2555 
(ม.ิย 55 - พ.ค. 56)
 โดยใชง้บประมาณ
ตอ่เนื่อง 2 ปี (พ.ศ.
2554-2555)

การศกึษาไฮบรดิ มศว
5. นสิติทไีดร้ับ
การศกึษาผ่านระบบ
การจัดการศกึษา

5. มจีํานวนนสิติ
ทีใ่ชร้ะบบ
มากกวา่ 2,000 
คน

ู
ดําเนนิการ (อาจารย์
ผูเ้ขา้รว่มโครงการวจิัย
จํานวน 7 ทา่น)

42 โครงการบรกิารวชิาการแก่
ชมุชน (บก.12)

เพือ่จัดใหบ้รกิารความรู ้
ประชาชนในเรือ่งการประยกุต์
ไอซทีี

ตาม KPI ของแผน
บรกิารวชิาการแก่
ชมุชน

5 โครงการ 1 ปี ต.ค.54-
ก.ย.55

อรุาพร
, ดเิรก
, วัชรพงศ์
, พัชรนิทร์

ศนูยก์ารศกึษา
ไซเบอร์

RAP66 3,4 1,2,3,6 project2012_42 6 โครงการ สงูกวา่
เป้าหมาย

ไดด้ําเนนิการเสร็จสิน้ทกุ
โครงการ ตาม บก.12

100 เสร็จสิน้

11 โครงการหารายได ้ 43 โครงการนํารอ่งการ เพือ่หารายได ้และ การให ้ ความสําเร็จของ รอ้ยละ 100 1 ปี ต.ค. 54 - ศรินิุช ศนูยก์ารศกึษา SSAP1 4,5 1,2,3,6 project2012_43 ความสําเร็จ ตามเป้าหมาย รายงานผลการดําเนนิงาน 100 เสร็จสิน้
ประยกุตแ์ละบรูณาการ
คอมพวิเตอรแ์ท็บเล็ต
เพือ่การเรยีนการสอนใน
ระดับประถมศกึษาตาม
แนวนโยบายของรัฐบาล

ความรว่มมอืกบัมหาวทิยาลัย
และหน่วยงานภายนอก

โครงการ ก.ย. 55
ุ

, สมบญุ
, สธุาทพิย์
, กรัณฑร์ัตน์
, ศริศิศเิกษม

ู
ไซเบอร์

, , , , p j _
ของ
โครงการ
รอ้ยละ 100

โครงการนํารอ่งฯ ไดส้ง่
มอบงวดสดุทา้ยใหแ้ก่
สํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน
เรยีบรอ้ยแลว้

12 โครงการพัฒนา
สํานักคอมพวิเตอร์

44 ศกึษาการจัดโครงสรา้ง
สํานักคอมพวิเตอรใ์ห ้
เหมาะสมกบัภารกจิและ
พันธกจิของสํานัก
คอมพวิเตอร์

เพือ่ปรับโครงสรา้งสํานัก
คอมพวิเตอรใ์หเ้หมาะสม

วาระการประชมุ
คณะกรรมการประจํา
สํานัก

ไมน่อ้ยกวา่ 2 
ครัง้

2 ปี ต.ค. 54 - 
ก.ย. 56

อรุาพร
, พัชรนิทร์

สํานักงาน
ผูอ้ํานวยการ

SAP35 5 6 project2012_44 - อยูร่ะหวา่งศกึษาโครงสรา้ง
เดมิและผลกระทบ

10 ลา่ชา้และขยาย
เวลาตอ่เนื่องปี
ถัดไป

รวบรวมโดย ผศ.ศรินิุช เทยีนรุ่งโรจน์ SWUCCActionPlan2012_SWU15_PlanforQ4v3 ปรับปรุงเมือ่เดอืนตลุาคม 2555
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ผลการดําเนนิงานตามแผนปฏบิตัริาชการสํานกัคอมพวิเตอรเ์พือ่สนบัสนนุภารกจิของมหาวทิยาลยั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ไตรมาส 4 (กรกฏาคม - กนัยายน 2555)

ผลสําเร็จเปรยีบกบัเป้าหมาย 
(เมือ่เสร็จโครงการ)

 ที่
สํานัก

ICT 
Master 

Plan
เป้าหมาย

แผนยทุธศาสตร์

มศว 
15 ปี

เร ิม่ตน้-
สิน้สดุ
โครงการ

KPI
ระยะ
เวลา

ฝ่ายเจา้ของ
โครงการโครงการยอ่ย/กจิกรรมกลุม่โครงการ

 
วัตถปุระสงค์

แผนปฏบิัตงิาน

ผูร้ับ
ผดิชอบ

โครงการยอ่ย
ชือ่ project

ผลดาํเนนิงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2555)

ผลดําเนนิงาน (แบบยอ่)

ผล
ดําเนนิงาน

ภาพรวม (%) 
(ก.ค.54-ก.ย.

55)

สภานภาพ
การดําเนนิงาน

เหตผุลทีโ่ครงการ
ไมส่ามารถ
ดําเนนิการ

ไดต้ามเป้าหมาย 
(แบบยอ่)

ผลสําเร็จ
ระดับ

ความสําเร็จ

  1 การรณรงคก์ารรูจ้ัก 
SWU IT Services

45 ประชาสมัพันธร์ะบบโดย
ผ่านสือ่ตา่งๆ

เพือ่เผยแพรร่ะบบงาน ใหแ้ก ่
บคุลากร และ หน่วยงานทราบ
 ทางสือ่ตา่งๆ เชน่ Website 
SWU Weekly Newsletter

จํานวนครัง้ของการ
ประชาสมัพันธต์อ่ปี

รายเดอืน 1 ปี ต.ค.54-
ก.ย.55

จันทนา สํานักงาน
ผูอ้ํานวยการ

RAP125 4,5 6 project2012_45 มกีาร
ประชาสมัพัน
ธร์ายเดอืน

ตามเป้าหมาย ไดม้กีารดําเนนิการ
ประชาสมัพันธร์ะบบผ่าน
ทาง
1. เว็บไซต์
2. SWU Weekly

100 เสร็จสิน้

โครงการประจํา

  2 สง่เสรมิการวจิัย 
สํานักคอมพวิเตอร์

46 จัดทําแผนยทุธศาสตรก์าร
วจิัยประจําปี

เพือ่สง่เสรมิใหบ้คุลากรของ
สํานักคอมพวิเตอรส์ามารถทํา
วจิัยได ้

ภายใน 3 เดอืนมี
แผนยทุธศาสตรก์าร
วจิัย
1.มกีารตัง้
คณะกรรมการ
เพือ่สง่เสรมิงานวจิัย
ในองคก์ร
2.มกีารตดิตามและ
ใหค้ําแนะนําดา้น
งานวจิัยโดย
คณะกรรมการ
สง่เสรมิการวจิัยฯ

1 แผน 1 ปี ต.ค.54-
ก.ย.55

สพุมิพ์
, ประกจิ

สํานัก
คอมพวิเตอร์

SAP23 3,5 4 project2012_46 1 แผน ตามเป้าหมาย มแีผนยทุธศาสตรก์ารวจิัย
ประจําปี และดําเนนิงาน
ตามแผนฯ

100 เสร็จสิน้

47 กจิกรรมเสรมิสรา้งนักวจิัย
ใหบ้รรลเุป้าหมายของ
งานวจิัย

เพือ่ใหน้ักวจิัยสามารถดําเนนิ
งานวจิัยและสง่ผลงานวจิัยได ้
ทันเวลา

1.มกีารแตง่ตัง้
คณะกรรมการสง่เสรมิ
งานวจิัยในองคก์ร
2.มกีารตดิตามและ
ใหค้ําแนะนําดา้น
งานวจิัยโดย

1.คําสัง่ 1 ปี ต.ค.54-
ก.ย.55

สพุมิพ์
, ประกจิ
, สวุมิล

สํานัก
คอมพวิเตอร์

SAP23
RAP48
RAP50

3,5 4 project2012_47 1.มกีาร
แตง่ตัง้
คณะกรรมการ
สง่เสรมิ
งานวจิัยฯ
2 มกีาร

ตามเป้าหมาย 1.มกีารแตง่ตัง้
คณะกรรมการสง่เสรมิ
งานวจิัยในองคก์ร
2.มกีารตดิตามและ
ใหค้ําแนะนําดา้น
งานวจิัยโดยคณะกรรมการ

100 เสร็จสิน้

งานวจยโดย
คณะกรรมการสง่เสรมิ
งานวจิัยฯ

2.มการ
ตดิตามและ
ให ้
คําแนะนํา
ดา้น
งานวจิัยฯ

งานวจยโดยคณะกรรมการ
สง่เสรมิ
งานวจิัยฯ

  3  การบรหิารคณุภาพ
การดําเนนิงานของ
สํานักคอมพวิเตอร์

48 จัดทําแผนการพัฒนา
บคุลากรและการจัดการ
ความรู ้

เพือ่ใหก้ารบรหิารงานบคุคล
ของสํานักคอมพวิเตอรม์รีะบบ 
และมกีารบรหิารงานที
สอดคลอ้งกบัมหาวทิยาลัย
และบคุลากรทกุคนไดร้ับการ
พัฒนาใหเ้ป็นผูม้คีวามรู ้
ความสามารถเหมาะสม

1.มแีผนการพัฒนา
บคุลากรและแผนการ
จัดการความรู ้
2.บคุลากรทกุคน
ไดร้ับการพัฒนาตาม
แผน
3.มรีายงานผลการ
ดําเนนิงานนําเสนอ
ตอ่คณะกรรมการ
ประจําสํานักฯ 

1 แผน 

ไมต่ํ่ากวา่
1ครัง้/คน

1 ปี ต.ค.54-
ก.ย.55

สมบญุ
, นคร
, ดนัย
, ญาดา

สํานักงาน
ผูอ้ํานวยการ

SAP38 5 4 project2012_48 1. แผนการ
พัฒนา
บคุลากรฯ 1
 แผน
2. มพีัฒนา
บคุลากร
อยา่งนอ้ย 1
 คน/ครัง้/ปี
3. รายงาน
ผลการ
ดําเนนิงาน
ตอ่
คณะกรรมการ

ตามเป้าหมาย 1. ไดจ้ัดทํารายงานผลการ
ดําเนนิการพัฒนาบคุลากร
และการจัดการความรูต้าม
แผนฯ ในรอบปีงบประมาณ
 2555
2. บคุลากรทกุคนได ้
พัฒนาบคุลากรอยา่งนอ้ย 1
 คน / ครัง้ / ปี
3. รายงานผลการ
ดําเนนิงานตอ่
คณะกรรมการประจําสํานัก
คอมฯ เป็นประจําทกุเดอืน

100 เสร็จสิน้

ประจําสํานัก
ฯ ทกุเดอืน

49 จัดทําแผนอตัรากําลัง เพือ่ใหก้ารบรหิารงานบคุคล
ของสํานักคอมพวิเตอรม์รีะบบ 
สามารถบรหิารอตัรากําลัง
สอดคลอ้งกบัทศิทางและ
หน่วยงานและมหาวทิยาลัย  
และกําหนดเสน้ทาง
ความกา้วหนา้ของบคุลากรได ้
อยา่งเหมาะสม

จํานวนครัง้ของการ
ตดิตามผลงาน

รายงานผลการ
ดําเนนิงานตอ่
คณะกรรมการประจํา
สํานักฯ

ไมต่ํ่ากวา่ 2 ครัง้

รายไตรมาส

1 ปี ต.ค.54-
ก.ย.55

พัชรนิทร์
, ศริศิศเิกษม

สํานักงาน
ผูอ้ํานวยการ

RAP99 5 4 project2012_49 เป็นไปตาม
เป้าหมาย

ตามเป้าหมาย ไดจ้ัดทําแผนอตัรากําลัง ปี
 2555-2559 เรยีบรอ้ยแลว้

100 เสร็จสิน้
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ผลการดําเนนิงานตามแผนปฏบิตัริาชการสํานกัคอมพวิเตอรเ์พือ่สนบัสนนุภารกจิของมหาวทิยาลยั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ไตรมาส 4 (กรกฏาคม - กนัยายน 2555)

ผลสําเร็จเปรยีบกบัเป้าหมาย 
(เมือ่เสร็จโครงการ)

 ที่
สํานัก

ICT 
Master 

Plan
เป้าหมาย

แผนยทุธศาสตร์

มศว 
15 ปี

เร ิม่ตน้-
สิน้สดุ
โครงการ

KPI
ระยะ
เวลา

ฝ่ายเจา้ของ
โครงการโครงการยอ่ย/กจิกรรมกลุม่โครงการ

 
วัตถปุระสงค์

แผนปฏบิัตงิาน

ผูร้ับ
ผดิชอบ

โครงการยอ่ย
ชือ่ project

ผลดาํเนนิงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2555)

ผลดําเนนิงาน (แบบยอ่)

ผล
ดําเนนิงาน

ภาพรวม (%) 
(ก.ค.54-ก.ย.

55)

สภานภาพ
การดําเนนิงาน

เหตผุลทีโ่ครงการ
ไมส่ามารถ
ดําเนนิการ

ไดต้ามเป้าหมาย 
(แบบยอ่)

ผลสําเร็จ
ระดับ

ความสําเร็จ

50 ปรับปรงุคูม่อืปฏบิัตงิาน เพือ่ปรับปรงุคูม่อืปฏบิัตงิานให ้
สอดคลอ้งกบัภารกจิและภาระ
งาน
ทีเ่พิม่ข ึน้และเป็นไปตามทศิ
ทางการพัฒนาหน่วยงาน และ
แผนยทุธศาสตรข์อง
มหาวทิยาลัย

คะแนนการประเมนิ
คณุภาพ

รายงานผลการ
ดําเนนิงานตอ่
คณะกรรมการประจํา
สํานักฯ

อยูใ่นเกณฑด์ี

ทกุ 6 เดอืน

1 ปี ต.ค.54-
ก.ย.55

พัชรนิทร์
, นคร
, ดนัย
, จันทนา

สํานักงาน
ผูอ้ํานวยการ

RAP104 5 4 project2012_50 เป็นไปตาม
เป้าหมาย

ตามเป้าหมาย ไดม้กีารปรับปรงุคูม่อื 
จํานวน 3 งาน ดังนี้
1. งานบรกิารการศกึษา
2. งานการเงนิและบัญชี
3. งานพัสดุ

100 เสร็จสิน้

51 จัดทําแผนการใชจ้า่ย
งบประมาณแผ่นดนิและ
เงนิรายได ้
รายงานผลการดําเนนิงาน
ตอ่คณะกรรมการประจํา
สํานักฯ

เพือ่ใหก้ารบรหิารงบประมาณ
ของสํานักคอมพวิเตอรม์รีะบบ 
และมกีารบรหิารงานที
สอดคลอ้งกบัมหาวทิยาลัย

มแีผนการควบคมุ
ภายใน
 
มกีารรายงานผลการ
ดําเนนิงาน

1 แผน

6/9/12 เดอืน

1 ปี ต.ค.54-
ก.ย.55

พัชรนิทร์
, สธุาทพิย์

สํานักงาน
ผูอ้ํานวยการ

RAP122 5 4 project2012_51 มแีผนการ
ควบคมุ
ภายใน
 
มกีาร
รายงานผล
การ
ดําเนนิงาน

ตามเป้าหมาย 1. จัดทําแผนแลว้
2   รายงานการเงนิตอ่
กรรมการประจําสํานัก
คอมพวิเตอรท์กุเดอืน

100 เสร็จสิน้

52 ตดิตามผลงานตาม
แผนปฏบิัตกิารสํานัก
คอมพวิเตอร์

เพือ่ใหผ้ลการดําเนนิงาน
โครงการตา่งๆ เป็นไปตาม
แผนงาน และ เป้าหมาย

รายงานผลการ
ดําเนนิงานตอ่
คณะกรรมการประจํา
สํานักฯ

6 เดอืน/ครัง้ 1 ปี ต.ค.54-
ก.ย.55

ศริศิศเิกษม สํานักงาน
ผูอ้ํานวยการ

RAP83 5 4 project2012_52 รายงานผล
การ

ดําเนนิงาน
ตอ่

คณะกรรมการ
ประจําสํานัก
ฯ รายไตรมาส

สงูกวา่
เป้าหมาย

ไดม้กีารจัดทํารายงานผล
การดําเนนิงานและตดิตาม
แผนปฏบิัตกิารสํานักคอมฯ
 ไตรมาส 4/2555  
และทบทวนเพือ่จัดทําแผน
ฯ ในปีงบประมาณ 2556

100 เสร็จสิน้

53 การประกนัคณุภาพ เพือ่ดําเนนิงานตามนโยบาย
และแผนการดําเนนิงานดา้น
การประกนัคณุภาพการศกึษา
ของมหาวทิยาลัย

รายงานผลการ
ดําเนนิงานตอ่
คณะกรรมการประจํา
สํานักฯ

6/9/12 
เดอืน

1 ปี ต.ค.54-
ก.ย.55

กรัณฑร์ัตน์
, มหัทธวัฒน์

สํานักงาน
ผูอ้ํานวยการ

RAP85 5 4 project2012_53 6/9/12 
เดอืน

ตามเป้าหมาย สํานักคอมพวิเตอรไ์ดป้ระ
มนิคณุภาพการศกึษา
ภายใน เมือ่วันที ่27 
มถินุายน 2555 ผลการ
ประเมนิไดค้ะแนน 4.68  
อยูใ่นเกณฑด์มีาก  และ
รายงานผลการดําเนนิงาน
ตอ่คณะกรรมการประจํา
สํานักคอมพวิเตอรใ์นเดอืน
กรกฎาคม 2555

100 เสร็จสิน้

54 การควบคมุภายใน
รายงานผลการดําเนนิงาน
ตอ่คณะกรรมการประจํา
สํานักฯ

เพือ่กําหนดมาตรการ และ
ตดิตามการดําเนนิงานเพือ่
ป้องกนัปัญหา และสง่เสรมิการ
ดําเนนิงานทีเ่ป็นจดุแข็งใหม้ี
ประสทิธภิาพสงูขึน้

มแีผนการควบคมุ
ภายใน
 
มกีารรายงานผลการ
ดําเนนิงาน

1 แผน

6/9/12 เดอืน

1 ปี ต.ค.54-
ก.ย.55

กรัณฑร์ัตน์
, มหัทธวัฒน์
, พัชรนิทร์

สํานักงาน
ผูอ้ํานวยการ

RAP85 5 4 project2012_54 มกีารจัดทํา
แผนการ
ควบคมุ
ภายใน 1 
แผน และ
รายงานทกุ 

6/9/12 เดอืน

ตามเป้าหมาย จัดทํารายงานผลการ
ดําเนนิงานควบคมุภายใน
รอบ 12 เดอืน

100 เสร็จสิน้

6/9/12 เดอน

55 การบรหิารความเสีย่ง เพือ่ป้องกนัความไมเ่สถยีรของ
ระบบไอซที ีและการ
ดําเนนิงานของสํานัก
คอมพวิเตอร์

มแีผนการบรหิาร
ความเสีย่ง
 
รายงานผลการ
ดําเนนิงานตอ่
คณะกรรมการประจํา
สํานักฯ

2 ประเด็น

6 เดอืน/ครัง้

1 ปี ต.ค.54-
ก.ย.55

กรัณฑร์ัตน์
, มหัทธวัฒน์
, ชศูรี

สํานักงาน
ผูอ้ํานวยการ

RAP85 5 4 project2012_55 เป็นไปตาม
เป้าหมาย

ตามเป้าหมาย จัดทํารายงานผลการ
ดําเนนิงานการบรหิารความ
เสีย่ง 
รอบ  12 เดอืน

100 เสร็จสิน้
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ผลการดําเนนิงานตามแผนปฏบิตัริาชการสํานกัคอมพวิเตอรเ์พือ่สนบัสนนุภารกจิของมหาวทิยาลยั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ไตรมาส 4 (กรกฏาคม - กนัยายน 2555)

ผลสําเร็จเปรยีบกบัเป้าหมาย 
(เมือ่เสร็จโครงการ)

 ที่
สํานัก

ICT 
Master 

Plan
เป้าหมาย

แผนยทุธศาสตร์

มศว 
15 ปี

เร ิม่ตน้-
สิน้สดุ
โครงการ

KPI
ระยะ
เวลา

ฝ่ายเจา้ของ
โครงการโครงการยอ่ย/กจิกรรมกลุม่โครงการ

 
วัตถปุระสงค์

แผนปฏบิัตงิาน

ผูร้ับ
ผดิชอบ

โครงการยอ่ย
ชือ่ project

ผลดาํเนนิงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2555)

ผลดําเนนิงาน (แบบยอ่)

ผล
ดําเนนิงาน

ภาพรวม (%) 
(ก.ค.54-ก.ย.

55)

สภานภาพ
การดําเนนิงาน

เหตผุลทีโ่ครงการ
ไมส่ามารถ
ดําเนนิการ

ไดต้ามเป้าหมาย 
(แบบยอ่)

ผลสําเร็จ
ระดับ

ความสําเร็จ

56 การปฏบิัตติามตัวชีว้ัดของ
 ก.พ.ร.

เพือ่จัดทําโครงการตามตัวชีว้ัด
 พรอ้มกบัการตดิตามผลการ
ดําเนนิงานตามโครงการตา่งๆ

รายงานผลการ
ดําเนนิงานตอ่
คณะกรรมการประจํา
สํานักฯ

6/9/12 
เดอืน

1 ปี ต.ค.54-
ก.ย.55

พัชรนิทร์
, มหัทธวัฒน์
, พรทพิย์

สํานักงาน
ผูอ้ํานวยการ

RAP85 5 4 project2012_56 รายงานผล
การ
ดําเนนิงาน
ตอ่
คณะกรรมการ
ประจําสํานักฯ

ตามเป้าหมาย 1. เนื่องจากในปีนี้ 
มหาวทิยาลัยใชผ้ลการ
ประเมนิประกนัคณุภาพ ปี
การศกึษา 2554 เป็นผล
การประเมนิ ก.พ.ร. แทน 
ซึง่สํานักคอมพวิเตอร์
ไดร้ับการประเมนิฯ 
เรยีบรอ้ยแลว้ เมือ่วันที ่27
มิ ย 55

100 เสร็จสิน้

 ม.ย. 55
2. อยูร่ะหวา่งจัดประชมุ
ทบทวนและจัดทําแผนฯ ปี
การศกึษา 2555

57 การดําเนนิงานโครงการ 5 ส 1. เพือ่ดําเนนิการตามนโยบาย
 5 ส ของมหาวทิยาลัย 
2. เพือ่สง่เสรมิใหบ้คุลากรรูจ้ัก
การประยกุตห์ลักการของ 5 ส 
เขา้สูก่ารดําเนนิงานประจําเพือ่
เสรมิสรา้งการทํางานใหม้ี
ประสทิธภิาพ

มแีผนการดําเนนิงาน

มรีายงานผลการ
ดําเนนิงาน

1 แผน

รายภาค
การศกึษา

1 ปี ต.ค.54-
ก.ย.55

ฐตืาภา
และทมีงาน

สํานัก
คอมพวิเตอร์

RAP85 5 4 project2012_57 1 แผน

รายภาค
การศกึษา

ตามเป้าหมาย 1. จัดกจิกรรม สง่เสรมิ 5ส
2. เผยแพรป่ระชาสมัพันธ์
กจิกรรม 5ส โดยเผยแพร่
ผ่านเว็บไซต ์5ส และ
จดหมายขา่วกจิกรรม 5ส

100 เสร็จสิน้

58 การประหยัดพลังงาน เพือ่ใหก้ารดําเนนิงาน
สอดคลอ้งตามภารกจิที่
มหาวทิยาลัยมอบหมาย

มแีผนการดําเนนิงาน

รายงานผลการ
ดําเนนิงานตอ่
คณะกรรมการประจํา

1 แผน

รายไตรมาส

1 ปี ต.ค.54-
ก.ย.55

ดเิรก
, จันทนา
, สาวติรี
, เฉลมิพล

สํานัก
คอมพวิเตอร์

RAP93 5 4 project2012_58 1 แผน

รายไตรมาส

ตามเป้าหมาย 1. จัดทําแผน
2. เผยแพรป่ระชาสมัพันธ ์
 โดย เผยแพรผ่่านเว็บไซต์
 มาตรการประหยัดพลังงาน
และจดหมายขา่วผ่าน

100 เสร็จสิน้

คณะกรรมการประจา
สํานักฯ

รายงานการวเิคราะห์
ผล

 และจดหมายขาวผาน
เว็บไซตร์ะบบคดิดี

4 สง่เสรมิสนับสนุน
การดําเนนิงานตาม
นโยบาย
มหาวทิยาลัย

59 สบืสานและทํานุบํารงุ
ศลิปะและวัฒนธรรม

เพือ่ใหก้ารดําเนนิงาน
สอดคลอ้งตามภารกจิที่
มหาวทิยาลัยมอบหมาย

มกีจิกรรมที่
ดําเนนิงานตาม
นโยบายของ
มหาวทิยาลัย

3 กจิกรรม 1 ปี ต.ค.54-
ก.ย.55

ถาวร
และทมีงาน

สํานัก
คอมพวิเตอร์

SAP31
(3)

5 4 project2012_59 3 กจิกรรม ตามเป้าหมาย 1. ดําเนนิการโครงการ
ถวายเทยีนพรรษา
2. จัดทํารายงานผลการ
ดําเนนิงานในรอบ
ปีงบประมาณ 2555

100 เสร็จสิน้

60 ภาษาไทยเขม้แข็งและรัก
การอา่น

เพือ่ใหก้ารดําเนนิงาน
สอดคลอ้งตามภารกจิที่
มหาวทิยาลัยมอบหมาย

มกีจิกรรมที่
ดําเนนิงานตาม
นโยบายของ

1 กจิกรรม 1 ปี ต.ค.54-
ก.ย.55

ธนรรณพ
, วรเศรษฐ์
, เฉลมิพล

สํานัก
คอมพวิเตอร์

RAP71 5 4 project2012_60 1 กจิกรรม ตามเป้าหมาย ไดจ้ัดกจิกรรมสง่เสรมิการ
ใชภ้าษาไทย ดว้ยใชไ้อท ี 
โดยจัดทําเป็นสกรนีเซฟ

100 เสร็จสิน้

มหาวทิยาลัย
,
ปวรฒุน์ เวอร ์จํานวน 2 สาระ คอื 

สํานวนไทย และ 
การละเลน่ไทย

61 จติอาสาสาธารณะ เพือ่ใหก้ารดําเนนิงาน
สอดคลอ้งตามภารกจิที่
มหาวทิยาลัยมอบหมาย

มกีจิกรรมที่
ดําเนนิงานตาม
นโยบายของ
มหาวทิยาลัย

1 กจิกรรม 1 ปี ต.ค.54-
ก.ย.55

จันทนา
, สเุมธ
, ถาวร

สํานัก
คอมพวิเตอร์

RAP71 5 4 project2012_61 1 กจิกรรม ตามเป้าหมาย จัดโครงการรณรงคจ์ติ
อาสาและจติสํานกึ
สาธารณะ กจิกรรม : 
พัฒนาโรงเรยีน โดยนํา
นสิติและบคุลากรของ
สํานักคอมพวิเตอร ์และ
บคุลากรจากหน่วยงานอืน่
ทีม่จีติอาสาเขา้รว่ม
กจิกรรมทาสรีัว้โรงเรยีน ณ
 โรงเรยีนบา้น
ดอนกลาง (กดิารศีกึษาคาร)

100 เสร็จสิน้
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สํานักคอมพวิเตอร ์มศว หนา้ 15

ผลการดําเนนิงานตามแผนปฏบิตัริาชการสํานกัคอมพวิเตอรเ์พือ่สนบัสนนุภารกจิของมหาวทิยาลยั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ไตรมาส 4 (กรกฏาคม - กนัยายน 2555)

ผลสําเร็จเปรยีบกบัเป้าหมาย 
(เมือ่เสร็จโครงการ)

 ที่
สํานัก

ICT 
Master 

Plan
เป้าหมาย

แผนยทุธศาสตร์

มศว 
15 ปี

เร ิม่ตน้-
สิน้สดุ
โครงการ

KPI
ระยะ
เวลา

ฝ่ายเจา้ของ
โครงการโครงการยอ่ย/กจิกรรมกลุม่โครงการ

 
วัตถปุระสงค์

แผนปฏบิัตงิาน

ผูร้ับ
ผดิชอบ

โครงการยอ่ย
ชือ่ project

ผลดาํเนนิงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2555)

ผลดําเนนิงาน (แบบยอ่)

ผล
ดําเนนิงาน

ภาพรวม (%) 
(ก.ค.54-ก.ย.

55)

สภานภาพ
การดําเนนิงาน

เหตผุลทีโ่ครงการ
ไมส่ามารถ
ดําเนนิการ

ไดต้ามเป้าหมาย 
(แบบยอ่)

ผลสําเร็จ
ระดับ

ความสําเร็จ

62 Green University ของ
มหาวทิยาลัย

เพือ่ใหก้ารดําเนนิงาน
สอดคลอ้งตามภารกจิที่
มหาวทิยาลัยมอบหมาย

มกีจิกรรมที่
ดําเนนิงานตาม
นโยบายของ
มหาวทิยาลัย

1 กจิกรรม 1 ปี ต.ค.54-
ก.ย.55

วรเศรษฐ์
, จักรพันธ์
, ญาดา
, ชศูรี
, สกุญัญา

สํานัก
คอมพวิเตอร์

RAP95 5 4 project2012_62 1 กจิกรรม ตามเป้าหมาย ปรับปรงุภมูทิัศน ์จัดสวน
เล็กๆ และจัดตน้ไมร้อบ
อาคารและในหอ้ง
ปฏบิัตงิานของเจา้หนา้ที่
และพืน้ทีใ่หบ้รกิาร ณ 
สํานักคอมพวิเตอร ์
ประสานมติรและองครักษ์

100 เสร็จสิน้
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