
 

 

 

งานนโยบายและแผน 
ส านักคอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์
ส านกัคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

(รอบ 6 เดือน) 
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ตามที่ส  านกัคอมพิวเตอรไ์ดน้ าเสนอแผนปฏิบตัิราชการตามแผนยุทธศาสตรส์  านกัคอมพิวเตอรป์ระจ าปีงบประมาณ 2559 

ต่อที่ประชุมและคณะกรรมการประจ าส  านกัคอมพวิเตอร์  มจี านวน  50 โครงการย่อย/กิจกรรม และไดเ้ริ่มด าเนินการตาม

แผนแลว้นัน้ ดงันัน้ส  านกัคอมพวิเตอรจ์งึขอรายงานผลการด าเนินงาน ไตรมาสที ่2 ไวด้งัน้ี 

1. ตารางสรุปผลการด าเนินงานในรอบ 6 เดือน (ตลุาคม 2558 – มีนาคม 2559) 

รายการ 

จ านวน 

โครงการย่อย/

กจิกรรม 

รอ้ยละ     

1. จ านวนโครงการ 50       

1.1 โครงการตามแผนยุทธศาสตรส์  านกัคอมพวิเตอร ์ 50 100.00   

1.2 โครงการเพิม่เตมิระหว่างปีงบประมาณ 0 0.00     

2. สถานะผลการด าเนินงาน    
รอ้ยละ

ความส าเรจ็ 

คะแนนเต็ม 

(5) 

2.1 เสรจ็สิ้น 14 28.00 

74.00 

3.70 

2.2 ด าเนินการแลว้ตามแผน 23 46.00 

2.3 เรว็กว่าแผน 0 0.00 

2.4 ลา่ชา้ 7 14.00 

26.00 

2.5 รอเริ่มโครงการ 2 4.00 

2.6 ยกเลกิ 2 4.00 

2.7 ชะลอไปในปีถดัไป 2 4.00 

2.8 ลา่ชา้และขยายเวลาใหเ้สรจ็ในปีน้ี 0 0.00 

2.9 ลา่ชา้และขยายเวลาต่อเน่ืองปีถดัไป 0 0.00 

  รวม 50 100.00 100.00   
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2. ภาพแผนภมิูแท่ง แสดงผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน  
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แผนภมิูแท่ง แสดงผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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3. ตารางแสดงรายละเอยีดจ าแนกตามสถานะผลการด าเนินงานของโครงการ 

3.1. โครงการที่ด าเนินการเสรจ็สิ้นแลว้ มีจ านวน 14 โครงการ ดงัน้ี 

โครงการย่อย/กจิกรรม 

(เสรจ็สิ้น) 

ผูร้บัผิดชอบ

โครงการย่อย 

ผลส าเรจ็เปรียบกบัเป้าหมาย 

ของโครงการ 

ด าเนินการ 

เสรจ็สิ้นใน 

ไตรมาส ผลส าเรจ็ ระดบัผลส าเรจ็ 

ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี ่1 : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่พฒันาภารกจิของมหาวทิยาลยั 

5 โครงการตดิตัง้ระบบเครอืขา่ยไรส้าย 

(WiSE) มศว องครกัษ ์เพือ่การ

เรยีนการสอน 

นคร 

ญาดา 

เฉลมิพล 

ธนกฤต 

ตดิตัง้ Access Point  

สมบูรณ ์ณ มศว 

องครกัษ ์ส าเรจ็จ านวน 

80 Access Point  

ตามเป้าหมาย ไตรมาส 1 

7 โครงการตดิตัง้เครื่องก าเนิดไฟฟ้า 

(Generator) มศว ประสานมติร 

มหทัธวฒัน ์

นคร 

ภาคภมู ิ

ประกจิ 

ตดิตัง้เครื่องก าเนิดไฟฟ้า

ทีส่มบูรณ์ ส าเรจ็ จ านวน 

1 ระบบ 

ตามเป้าหมาย ไตรมาส 2 

9 โครงการปรบัปรุงระบบพสูิจนต์วัตน 

(I-Pass) 

มหทัธวฒัน ์

ธญัยธ์รฐ ์

ประกจิ 

เฉลมิพล 

ธนกฤต 

ตดิตัง้ระบบระบบพสูิจน์

ตวัตนสมบูรณ์ ส าเรจ็ 

จ านวน 1 ระบบ 

ตามเป้าหมาย ไตรมาส 2 

10 โครงการปรบัเปลีย่นเครอืขา่ยไปสู่ 

IPv6 

มหทัธวฒัน ์

ธญัยธ์รฐ ์

ประกจิ 

เฉลมิพล 

ธนกฤต 

มเีซริฟ์เวอรท์ีใ่ชง้าน

หมายเลข IPv6 จ านวน  

5 อปุกรณ์ 

ตามเป้าหมาย ไตรมาส 2 

11 โครงการตดิตัง้ใบรบัรอง

อเิลก็ทรอนิกส ์(Digital 

Certificate) 

มหทัธวฒัน ์

ธญัยธ์รฐ ์

ภาคภมู ิ

ประกจิ 

มเีซริฟ์เวอรแ์ละอปุกรณ์

เครอืขา่ยไวเลสแลน 

ทีม่กีารตดิตัง้ใบรบัรอง

อเิลก็ทรอนิกส ์ 

จ านวน 10 อปุกรณ์ 

ตามเป้าหมาย ไตรมาส 2 



สรุปผลการด าเนินงานแผนปฏบิตัิราชกาส านักคอมพวิเตอร ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามแผนยุทธศาสตร ์

ส านักคอมพวิเตอร ์ปี 2555 – 2559 (ฉบบัปรบัปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559) รอบ 6 เดือน 

ตัง้แต่เดือนมกราคม 2559  – มีนาคม 2559 

4 

โครงการย่อย/กจิกรรม 

(เสรจ็สิ้น) 

ผูร้บัผิดชอบ

โครงการย่อย 

ผลส าเรจ็เปรียบกบัเป้าหมาย 

ของโครงการ 

ด าเนินการ 

เสรจ็สิ้นใน 

ไตรมาส ผลส าเรจ็ ระดบัผลส าเรจ็ 

12 โครงการปรบัปรุงเซริฟ์เวอร ์

ระบบไวเลสแลน สู่ระบบคลาวด ์

นคร 

ภาคภมู ิ

ญาดา 

ตดิตัง้ระบบประมวลผล

และขอ้มลูสถติผูิใ้ชง้าน

ไวเลสแลนใหท้  างานบน

ระบบคลาวดเ์สรจ็สิ้น 

จ านวน 1 ระบบ 

ตามเป้าหมาย ไตรมาส 1 

13 โครงการเพิม่ช่องสญัญาญ

อนิเทอรเ์น็ต มศว โพธวิชิชาลยั 

จงัหวดัตาก 

มหทัธวฒัน ์

ประกจิ 

ภาคภมู ิ

ธญัยธ์รฐ ์

 1 พื้นส่วนขยายที่เพิม่

จ  านวนช่องสญัญาณ

อนิเทอรเ์น็ตเสรจ็สิ้น 

ตามเป้าหมาย ไตรมาส 1 

15 โครงการศึกษาแนวทางการจดัหา

อปุกรณ์ ICT เพือ่สนบัสนุนการเรยีน

การสอน และการวจิยั  

ส านกัคอมพวิเตอร ์มศว องครกัษ ์

ธนรรณพ 

วรเศรษฐ ์

สุกจิ 

อ านาจ 

รายงานผลการศึกษา

ขอ้มลู จ านวน 1 ฉบบั 

ตามเป้าหมาย ไตรมาส 2 

19 โครงการศึกษาแนวทางการจดัหา

เครื่องคอมพวิเตอรท์ดแทน 

เพือ่สนบัสนุนงานการเรียนการสอน 

และการวจิยั ส านกัคอมพวิเตอร ์

มศว องครกัษ ์

ธนรรณพ 

อ านาจ 

วรเศรษฐ ์

สุกจิ 

รายงานผลการศึกษา

ขอ้มลู จ านวน 1 ฉบบั 

ตามเป้าหมาย ไตรมาส 2 

ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี ่2 : พฒันาระบบสารสนเทศของมหาวทิยาลยัเพือ่รองรบัภารกจิของมหาวทิยาลยัอย่างครบวงจร 

24 โครงการพฒันาระบบงาน TQF  

ระยะที ่3 

อมรรตัน ์

ฐติาภา 

กฤษดา 

กลัยา 

โครงการ ส าเรจ็ตาม

เป้าหมาย จ านวน 1 

ระบบ (มคอ.3 , มคอ.6) 

สูงกว่าเป้าหมาย ไตรมาส 2 

31 โครงการระบบประชาสมัพนัธข์อ้มลู

มหาวทิยาลยัผ่าน Mobile Device 

ภทัรชยั 

ปวรศิร 

สุวมิล 

ตดิตัง้ระบบปฏบิตัิการ 

Android และ iOS ที่

ท  างานบน Mobile 

Device ส าเรจ็ 2 

ระบบปฏบิตักิาร 

สูงกว่าเป้าหมาย ไตรมาส 2 
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โครงการย่อย/กจิกรรม 

(เสรจ็สิ้น) 

ผูร้บัผิดชอบ

โครงการย่อย 

ผลส าเรจ็เปรียบกบัเป้าหมาย 

ของโครงการ 

ด าเนินการ 

เสรจ็สิ้นใน 

ไตรมาส ผลส าเรจ็ ระดบัผลส าเรจ็ 

34 โครงการพฒันาระบบ SWU-SAP 

Monitoring System ส าหรบั

ผูบ้ริหาร 

ภทัรชยั 

สุวมิล 

โครงการส าเรจ็จ านวน 1 

ระบบ 

ตามเป้าหมาย ไตรมาส 1 

ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี ่3 : พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่เพิม่ศกัยภาพในการคน้ควา้วจิยัและการเรยีนการสอน 

37 โครงการบรกิารซอฟแวรเ์พือ่การ

พฒันาและการวจิยัดา้นไอซทีี 

(DreamSpark) 

มหทัธวฒัน ์

ภาคภมู ิ

ธนกฤต 

ซอฟตแ์วร ์

DreamSpark จ านวน 1 

ระบบ ที่ใหบ้ริการ 

ตามเป้าหมาย ไตรมาส 2 

42 โครงการศึกษาหอ้งเรยีนตน้แบบดว้ย

การน าเทคโนโลยสีารสนเทศ

สนบัสนุนการเรียนการสอน 

สุวมิล 

ดเิรก 

มหทัธวฒัน ์

ศิรศิศิเกษม 

รายงานผลการ

ด าเนินงาน 1 ฉบบั 

ตามเป้าหมาย ไตรมาส 1 

3.2. โครงการที่ด าเนินการล่าชา้กว่าแผนการด าเนินงานของโครงการ มีจ านวน 7 โครงการ 

โครงการย่อย/กจิกรรม 

(ล่าชา้) 

ผูร้บัผิดชอบ 

โครงการย่อย 
เหตผุล 

ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี ่1 : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่พฒันาภารกจิของมหาวทิยาลยั 

1 โครงการตดิตัง้หอ้งคอมพวิเตอรก์ลาง

ของมหาวทิยาลยั (Data Center) ณ 

อาคารนวตักรรม ศ.ดร. สาโรช บวัศรี 

มหทัธวฒัน ์ 

และฝ่ายระบบ

คอมพวิเตอรแ์ละ

เครอืขา่ย 

เน่ืองจาก คณะกรรมการตรวจรบัมอบแบบ รูปรายการ

งานปรบัปรุงศูนยค์อมพวิเตอรแ์ละระบบโทรศพัทข์อง

มหาวทิยาลยั และบรษิทั อยู่ระหว่างร่วมกนัปรบัปรุง

แบบ TOR และ BOQ 

3 โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานไฟ

เบอรอ์อฟตกิ มศว องครกัษ ์

มหทัธวฒัน ์

ประกจิ 

เฉลมิพล 

ธนกฤต 

เน่ืองจาก คณะท างานอยู่ระหว่างท าการปรบัปรุงแบบ 

TOR 

8 โครงการปรบัปรุงประสทิธภิาพระบบการ

ส ารองขอ้มลูเพือ่รองรบัเหตภุยัพบิตัิ 

มหทัธวฒัน ์

นคร 

ภาคภมู ิ

ประกจิ 

เน่ืองจาก คณะท างานอยู่ระหว่างท าการปรบัปรุงแบบ 

TOR 
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โครงการย่อย/กจิกรรม 

(ล่าชา้) 

ผูร้บัผิดชอบ 

โครงการย่อย 
เหตผุล 

ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี ่2 : พฒันาระบบสารสนเทศของมหาวทิยาลยัเพือ่รองรบัภารกจิของมหาวทิยาลยัอย่างครบวงจร 

21 โครงการพฒันาระบบบริหารจดัการ

ประสทิธภิาพการศึกษา  

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา 

กรุงเทพมหานคร 

ผศ.วชัรชยั 

วลิาวลัย ์

พรทพิย ์

อมรรตัน ์

วนัทนา 

กาญจนา 

พงษท์พิย ์

เน่ืองจากในการด าเนินการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์

 (e-bidding)ไมม่บีริษทัทีไ่ดร้บัเลอืก จงึตอ้งด าเนินการ 

ประกวดอเิลก็ทรอนิกส ์(e-bidding) ใหมอ่ีกคร ัง้ 

30 โครงการพฒันาเวบ็ไซต ์

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  เวอรช์ ัน่

ภาษาต่างประเทศ 

ปวรศิร 

สุวมิล 

เน่ืองจากอยู่ระหว่างการศึกษาขอ้มลู และรอการประชมุ

หารอืกบัผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง 

32 โครงการจดัหาระบบบรหิารการจดัการ

เวบ็ไซต ์

ปวรศิร 

สุวมิล 

ทดสอบตดิตัง้ระบบบรหิารจดัการเวบ็ไซตแ์บบ Open 

Source เพือ่ทดลองใชง้านแลว้นัน้ แต่ยงัไม่ตรงกบั

ความตอ้งการเท่าทีค่วร 

ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี ่5 : พฒันาระบบการบริหารส านกัคอมพวิเตอรใ์หม้ปีระสทิธภิาพ 

46 โครงการพฒันาสมรรถนะดา้นภาษาสู่

ประชาคมอาเซยีน 

พชัรนิทร ์

ดนยั 

ศิรศิศิเกษม 

นฤดี 

เน่ืองจากภาระงานและความไม่ต่อเน่ืองในการ

ประสานงานจงึท าใหก้ารด าเนินงานมคีวามลา่ชา้ 

 

  



สรุปผลการด าเนินงานแผนปฏบิตัิราชกาส านักคอมพวิเตอร ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามแผนยุทธศาสตร ์

ส านักคอมพวิเตอร ์ปี 2555 – 2559 (ฉบบัปรบัปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559) รอบ 6 เดือน 

ตัง้แต่เดือนมกราคม 2559  – มีนาคม 2559 

7 

3.3. โครงการที่ท าการยกเลกิไม่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีจ านวน 2 โครงการ 

โครงการย่อย/กจิกรรม 

(ยกเลกิ) 

ผูร้บัผิดชอบ 

โครงการย่อย 
เหตผุล 

ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี ่2 : พฒันาระบบสารสนเทศของมหาวทิยาลยัเพือ่รองรบัภารกจิของมหาวทิยาลยัอย่างครบวงจร 

27 โครงการพฒันาระบบการปฏบิตัิงานนอกเวลา

ราชการ 

พงษท์พิย ์

กาญจนา 

ฐติาภา 

เน่ืองจากมหาวทิยาลยัไดจ้ดัหาใหม่ คือ ระบบ 

ERP ทีค่รอบคลุมไปถงึระบบการปฏบิตังิาน

นอกราชการ (OT) ดว้ยเหตน้ีุ ส านกั

คอมพวิเตอรจ์งึเหน็ควรใหยุ้ตกิารด าเนินงาน

โครงการน้ีเพือ่ไม่ใหเ้กดิการซ า้ซอ้นกนั  

35 โครงการเพิม่ประสทิธภิาพระบบประมวลผลผูเ้ขา้

รบัพระราชทานปรญิญาบตัร มศว 

ภทัรชยั 

ชยัวฒัน ์

เน่ืองจากไมม่กีารปรบัความตอ้งการใหม่ จงึไม่

มกีารพฒันาโปรแกรมต่อ 

3.4. โครงการที่ยงัด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยจะด าเนินการในปีถดัไป (ชลอโครงการไปในปีถดัไป)  มี

จ านวน 2 โครงการ 

โครงการย่อย/กจิกรรม 

(ชลอโครงการไปในปีถดัไป) 

ผูร้บัผิดชอบ 

โครงการย่อย 
เหตผุล 

ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี ่2 : พฒันาระบบสารสนเทศของมหาวทิยาลยัเพือ่รองรบัภารกจิของมหาวทิยาลยัอย่างครบวงจร 

25 โครงการจดัตัง้ศูนยใ์หค้ าปรกึษาการใชร้ะบบ

สารสนเทศของมหาวทิยาลยั (Clinic MIS) 

อมรรตัน ์

วนัทนา 

มณฑล ี

ฐติาภา 

กลัยา 

กาญจนา 

วลิาวลัย ์

เน่ืองจากทมีผูร้บัผดิชอบอยู่ระหว่างเร่ง

ด าเนินงานการจดัท า TOR ระบบบรหิารจดัการ

ประสทิธภิาพการศึกษา มหาวทิยาลยัศรนีครินท

รวโิรฒ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา 

กรุงเทพมหานคร ส่งผลกระทบใหไ้มส่ามารถ

ด าเนินการโครงการดงักลา่วไดต้ามแผนทีว่างไว ้

26 โครงการจดัตัง้เครอืขา่ยผูป้ระสานงานดา้นการ

พฒันาและการใหบ้ริการระบบสารสนเทศของ

หน่วยงาน ระยะที ่1 

วนัทนา 

มณฑล ี

อมรรตัน ์

ฐติาภา 

กาญจนา 

พงษท์พิย ์

วลิาวลัย ์

เน่ืองจากกลุม่คนท างานเร่งด าเนินงานโครงการ

โครงการพฒันาระบบบริหารจดัการประสทิธภิาพ

การศึกษา ฯ  ไดม้กีารประชมุหารอืของฝ่าย

ระบบสารสนเทศ และทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบให ้

ชะลอโครงการน้ีไปก่อน เน่ืองจากระบบ

สารสนเทศดา้น การเงนิ ดา้นทรพัยากรบคุคล 

และดา้นบรกิารการศึกษา ก าลงัอยู่ในช่วง



สรุปผลการด าเนินงานแผนปฏบิตัิราชกาส านักคอมพวิเตอร ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามแผนยุทธศาสตร ์

ส านักคอมพวิเตอร ์ปี 2555 – 2559 (ฉบบัปรบัปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559) รอบ 6 เดือน 

ตัง้แต่เดือนมกราคม 2559  – มีนาคม 2559 

8 

โครงการย่อย/กจิกรรม 

(ชลอโครงการไปในปีถดัไป) 

ผูร้บัผิดชอบ 

โครงการย่อย 
เหตผุล 

ปรบัเปลีย่นระบบใหม่  ควรจะมโีครงการน้ี

หลงัจากระบบสารสนเทศใหม ่ดงักลา่ว ไดม้กีาร

ตดิตัง้ส  าเรจ็แลว้ จงึมโีครงการน้ีเพือ่ต ัง้เครอืขา่ย

ผูป้ระสานงานดา้นการพฒันาและการใหบ้ริการ

ระบบสารสนเทศของหน่วยงานเพือ่ตดิตามผล

การใชง้าน   

3.5. โครงการที่ยงัด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยจะด าเนินการในปีถดัไป (รอเริ่มโครงการ)  มีจ านวน 2 

โครงการ 

โครงการย่อย/กจิกรรม 

(รอเริ่มโครงการ) 

ผูร้บัผิดชอบ 

โครงการย่อย 
เหตผุล 

ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี ่3 : พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่เพิม่ศกัยภาพในการคน้ควา้วจิยัและการเรยีนการสอน 

41 โครงการระบบประชาสมัพนัธข์อ้มลู

มหาวทิยาลยัผ่าน Mobile Device 

ภทัรชยั 

ชยัวฒัน ์

ปวรศิร 

เน่ืองจาก โครงการจดัท าระบบ Digital 

Portfolio จะเริ่มด าเนินการในไตรมาส 3 

(เดอืนเมษายน 2559) ตามแผนการด าเนินงาน

ของโครงการ 

ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี ่5 : พฒันาระบบการบริหารส านกัคอมพวิเตอรใ์หม้ปีระสทิธภิาพ 

48 โครงการบรกิารวชิาการส าหรบับุคคลภายนอก อ.อรรณพ 

ผศ.วชัรชยั 

และทมีงาน 

เน่ืองจากภาระงานและความไม่ต่อเน่ืองในการ

ประสานงานจงึท าใหย้งัไมไ่ดเ้ริ่มโครงการ

บรกิารวชิาการส าหรบับคุคลภายนอก  
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ค าช้ีแจงเพิม่เติม :  

1. ตวัอกัษรสแีดง หมายถงึ โครงการที่มีสถานะการด าเนินงานคอื ยงัไม่เริ่มโครงการ และโครงการที่มีความล่าชา้ 

2. ตวัอกัษรสนี ้ าตาล หมายถงึ โครงการที่มีสถานะการด าเนินงานคอื ชลอโครงการไปในปีถดัไป ยกเลกิโครงการ ล่าชา้และขยายเวลาใหเ้สรจ็ในปีน้ี ล่าชา้และขยายเวลาต่อเน่ืองปีถดัไป 

3. ตวัอกัษรสเีขียว หมายถงึ โครงการที่มีการด าเนินงานแลว้เสรจ็สิ้นในไตรมาสที่ 1 และโครงการที่มีสถานะผลการด าเนินงานคอืเรว็กว่าแผนที่ต ัง้ไว ้

4. ตวัอกัษรสดี า หมายถงึ โครงการที่มีการด าเนินการตามแผน 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 
ผูร้บัผิดชอบ

โครงการ 

ฝ่ายเจา้ของ

โครงการ 

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ผลส าเร็จเปรียบกบัเป้าหมาย  รายงานผลไตรมาส 2 (ม.ค. 59 - มี.ค. 59) 

ผลส าเร็จ ระดบัผลส าเรจ็ ผลการด าเนินงาน (แบบยอ่) 
ผลด าเนินงาน

ภาพรวม (%) 

สถานะ 

การด าเนินงาน 

เหตผุลที่โครงการไม่สามารถ

ด าเนินการไดต้ามเป้าหมาย 

(แบบยอ่) 

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 1 : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาภารกจิของมหาวทิยาลยั 

1 โครงการตดิต ัง้หอ้งคอมพวิเตอรก์ลาง

ของมหาวทิยาลยั (Data Center) ณ 

อาคารนวตักรรม ศ.ดร. สาโรช บวัศร ี

เพือ่รองรบัการขยายตวัของ

ระบบคอมพวิเตอรแ์ละ

เครอืข่ายทีเ่พิม่ขึ้น 

จ านวนหอ้ง Data Center 

ทีต่ดิต ัง้สมบูรณ ์

 1 หอ้ง มหทัธวฒัน ์ 

และฝ่ายระบบ

คอมพวิเตอรแ์ละ

เครอืข่าย 

ฝ่ายระบบ

คอมพวิเตอร์

และเครอืข่าย 

ต.ค. 57 – 

ก.ย. 59 

    1. ส านกัคอมพวิเตอร ์ ไดร้บัความ

อนุเคราะหบ์รษิทั เดลล ์คอร์

ปอเรช ัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั  

ออกแบบ-เขยีนแบบ และก าหนด

รายละเอยีดงาน และแบบรูป

รายการ 

2. มหาวทิยาลยัไดแ้ต่งต ัง้

คณะกรรมการตรวจรบัมอบแบบ

รูปรายการ  และไดร่้วมประชมุกบั

บรษิทัฯ  อยู่ระหว่างร่วมกนั

ปรบัปรุงรายละเอยีดงาน และแบบ

รูปรายการ   

30% ลา่ชา้ เนื่องจาก คณะกรรมการตรวจ

รบัมอบแบบ รูปรายการงาน

ปรบัปรุงศูนยค์อมพวิเตอรแ์ละ

ระบบโทรศพัทข์อง

มหาวทิยาลยั และบรษิทั อยู่

ระหว่างร่วมกนัปรบัปรุงแบบ 

TOR และ BOQ 
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ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 
ผูร้บัผิดชอบ

โครงการ 

ฝ่ายเจา้ของ

โครงการ 

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ผลส าเร็จเปรียบกบัเป้าหมาย  รายงานผลไตรมาส 2 (ม.ค. 59 - มี.ค. 59) 

ผลส าเร็จ ระดบัผลส าเรจ็ ผลการด าเนินงาน (แบบยอ่) 
ผลด าเนินงาน

ภาพรวม (%) 

สถานะ 

การด าเนินงาน 

เหตผุลที่โครงการไม่สามารถ

ด าเนินการไดต้ามเป้าหมาย 

(แบบยอ่) 

2 โครงการปรบัปรุงเครอืข่ายสายไฟเบอร์

ออฟตกิภายใน มศว องครกัษ ์

เพือ่ใหร้ะบบเครอืข่ายสายไฟ

เบอรอ์อฟตกิภายในอาคารที่

เกดิขึ้นใหม่และอาคารทีม่ี

ปญัหาสามารถใชง้านเครอืข่าย

บวัศรไีดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

จ านวนพื้นทีส่่วนขยายทีท่  า

การปรบัปรุงเครอืข่ายสายไฟ

เบอรอ์อฟตกิ 

1 พื้นทีส่่วนขยาย 

(มศว องครกัษ)์ 

มหทัธวฒัน ์

นคร 

เฉลมิพล 

ฝ่ายระบบ

คอมพวิเตอร์

และเครอืข่าย 

ต.ค. 57 – 

ก.ย. 59 

    ด าเนินการประกาศประกวดราคา

อเิลก็ทรอนิกส ์(e-biding) และไดท้  า

สญัญากบับรษิทั เดอะ คอมมนูิเคช ัน่ 

โซลูช ัน่ จ  ากดั  เมือ่วนัที ่ 17 

กมุภาพนัธ ์ 2559  ครบก าหนด

สญัญา  17 พฤษภาคม 2559  

80% ด าเนินการแลว้

ตามแผน 

  

3 โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานไฟ

เบอรอ์อฟตกิ มศว องครกัษ ์

เพือ่ตดิต ัง้สายไฟเบอรอ์อฟตกิ

ใหโ้รงอาหารหอพกันิสติ และ

สถาบนัสิง่แวดฯ องครกัษ ์

จ านวนอาคารทีต่ดิต ัง้สายไฟ

เบอรอ์อฟตกิส าเร็จ 

2 อาคาร มหทัธวฒันป์ระ

กจิ 

เฉลมิพล 

ธนกฤต 

ฝ่ายระบบ

คอมพวิเตอร์

และเครอืข่าย 

ต.ค. 57 – 

ก.ย. 59 

    อยู่ในข ัน้ตอนก าหนดรายละเอยีด

คุณสมบตัเิฉพาะ 

20% ลา่ชา้ เนื่องจาก คณะท างานอยู่

ระหว่างท าการปรบัปรุงแบบ 

TOR 

4 โครงการตดิต ัง้ระบบเครอืข่ายไรส้าย 

(WiSE) มศว ประสานมติร และ

องครกัษ ์เพือ่การศึกษานอกหอ้งเรยีน 

เพือ่เพิม่พื้นทีใ่หบ้รกิาร

เครอืข่ายไรส้าย WiSE 

(Wireless Controller และ 

Access Point) ณ มศว 

ประสานมติร และองครกัษ ์

จ านวน Access Point ที่

ตดิต ัง้สมบูรณ ์ณ มศว  

64 Access Point นคร 

ญาดา 

เฉลมิพล 

ธนกฤต 

ฝ่ายระบบ

คอมพวิเตอร์

และเครอืข่าย 

ต.ค. 57 – 

ก.ย. 59 

    ด าเนินการประกาศประกวดราคา

อเิลก็ทรอนิกส(์e-biding) และไดท้  า

สญัญากบับรษิทั จเีอเบลิ จ ากดั  เมือ่

วนัที ่ 28  มกราคม  2559  ครบ

ก าหนดสญัญา  28  เมษายน 2559  

80% ด าเนินการแลว้

ตามแผน 

  

5 โครงการตดิต ัง้ระบบเครอืข่ายไรส้าย 

(WiSE) มศว องครกัษ ์เพือ่การเรยีน

การสอน 

เพือ่เพิม่พื้นทีใ่หบ้รกิาร

เครอืข่ายไรส้าย WiSE 

(Wireless Controller และ 

Access Point) ณ มศว 

องครกัษ ์

จ านวน Access Point  ที่

ตดิต ัง้สมบูรณ ์ณ มศว 

องครกัษ ์

80 Access Point นคร 

ญาดา 

เฉลมิพล 

ธนกฤต 

ฝ่ายระบบ

คอมพวิเตอร์

และเครอืข่าย 

ต.ค. 58 – 

ก.ย. 59 

ตดิต ัง้ Access 

Point  สมบูรณ ์ 

ณ มศว องครกัษ ์

ส าเร็จ จ านวน 80 

Access Point  

ตามเป้าหมาย ตดิต ัง้ระบบเครอืข่ายไรส้าย (WiSE) 

มศว องครกัษ ์เพือ่การเรยีนการสอน

เสร็จสิ้นแลว้ 

100% เสร็จสิ้น ไตรมาส 1 



สรุปผลการด าเนินงานแผนปฏบิตัิราชกาส านักคอมพวิเตอร ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามแผนยุทธศาสตร ์

ส านักคอมพวิเตอร ์ปี 2555 – 2559 (ฉบบัปรบัปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559) รอบ 6 เดือน 

ตัง้แต่เดือนมกราคม 2559  – มีนาคม 2559 

11 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 
ผูร้บัผิดชอบ

โครงการ 

ฝ่ายเจา้ของ

โครงการ 

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ผลส าเร็จเปรียบกบัเป้าหมาย  รายงานผลไตรมาส 2 (ม.ค. 59 - มี.ค. 59) 

ผลส าเร็จ ระดบัผลส าเรจ็ ผลการด าเนินงาน (แบบยอ่) 
ผลด าเนินงาน

ภาพรวม (%) 

สถานะ 

การด าเนินงาน 

เหตผุลที่โครงการไม่สามารถ

ด าเนินการไดต้ามเป้าหมาย 

(แบบยอ่) 

6 โครงการปรบัปรุงระบบรกัษาความ

ปลอดภยั (Firewall) มศว องครกัษ ์

เพือ่เพิม่ระบบรกัษาความ

ปลอดภยัเครอืข่าย และแบ่ง

หมวดหมูข่อ้มลูออกสู่

อนิเทอรเ์น็ต 

จ านวนระบบทีท่  าการ

ปรบัปรุง 

1 ระบบ มหทัธวฒัน ์

ประกจิ 

ธนัยธร 

เฉลมิพล 

ธนกฤต 

ฝ่ายระบบ

คอมพวิเตอร์

และเครอืข่าย 

ต.ค. 57 – 

ก.ย. 59 

    อยู่ในข ัน้ตอนทีค่ณะกรรมการจดัท  า

รายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะและ

ราคากลาง 

40% ด าเนินการแลว้

ตามแผน 

  

7 โครงการตดิต ัง้เครื่องก าเนิดไฟฟ้า 

(Generator) มศว ประสานมติร 

เพือ่ใหร้ะบบคอมพวิเตอรแ์ละ

เครอืข่าย และระบบสารสนเทศ

ของมหาวทิยาลยัใหบ้รกิารได ้

ตลอดเวลา แมว้่าเกดิไฟฟ้า

ขดัขอ้งทีอ่าคาร 16 

จ านวนเครื่องก าเนดิไฟฟ้าที่

ตดิต ัง้สมบูรณ ์

1 ระบบ มหทัธวฒัน ์

นคร 

ภาคภมู ิ

ประกจิ 

ฝ่ายระบบ

คอมพวิเตอร์

และเครอืข่าย 

ต.ค. 57 – 

ก.ย. 59 

ตดิต ัง้เครื่องก าเนิด

ไฟฟ้าทีส่มบูรณ ์

ส าเร็จ จ านวน 1 

ระบบ 

ตามเป้าหมาย ด าเนินการตดิต ัง้เครื่องก าเนิดไฟฟ้าที่

สมบูรณ ์เรยีบรอ้ยแลว้เสร็จ เมือ่วนัที ่ 

12 มกราคม  2559 

100% เสร็จสิ้น ไตรมาส 2 

8 โครงการปรบัปรุงประสทิธภิาพระบบ

การส ารองขอ้มลูเพือ่รองรบัเหตภุยัพบิตั ิ

เพือ่การส ารองขอ้มลูจากศูนย์

ขอ้มลูหลกัจากหอ้ง

คอมพวิเตอรก์ลาง อาคาร 16 

มาจดัเก็บทีส่  านกัหอสมดุกลาง 

จ านวนระบบส ารองขอ้มลูที่

ตดิต ัง้สมบูรณ ์

1 ระบบ มหทัธวฒัน ์

นคร 

ภาคภมู ิ

ประกจิ 

ฝ่ายระบบ

คอมพวิเตอร์

และเครอืข่าย 

ต.ค. 58 – 

ก.ย. 59 

    อยู่ในข ัน้ตอนทีค่ณะกรรมการจดัท  า

รายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะและ

ราคากลาง 

30% ลา่ชา้ เนื่องจาก คณะท างานอยู่

ระหว่างท าการปรบัปรุงแบบ 

TOR 

9 โครงการปรบัปรุงระบบพสูิจนต์วัตน  

(I-Pass) 

เพือ่ปรบัปรุงระบบพสูิจนต์วัตน

ใหร้องรบัระบบปฏบิตักิารต่างๆ 

ของคอมพวิเตอร ์ใหม้คีวาม

สะดวกและมปีระสทิธภิาพ

ยิง่ขึ้น 

การตดิต ัง้ระบบระบบพสูิจน์

ตวัตนสมบูรณ ์

1 ระบบ มหทัธวฒัน ์

ธญัยธ์รฐ ์

ประกจิ 

เฉลมิพล 

ธนกฤต 

ฝ่ายระบบ

คอมพวิเตอร์

และเครอืข่าย 

ต.ค. 58 – 

ก.ย. 59 

ตดิต ัง้ระบบระบบ

พสูิจนต์วัตน

สมบูรณ ์ส าเร็จ  

จ านวน 1 ระบบ 

ตามเป้าหมาย ปรบัปรุงระบบพสูิจนต์วัตน (I-Pass) 

เสร็จสมบูรณ ์

100% เสร็จสิ้น ไตรมาส 2 



สรุปผลการด าเนินงานแผนปฏบิตัิราชกาส านักคอมพวิเตอร ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามแผนยุทธศาสตร ์

ส านักคอมพวิเตอร ์ปี 2555 – 2559 (ฉบบัปรบัปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559) รอบ 6 เดือน 

ตัง้แต่เดือนมกราคม 2559  – มีนาคม 2559 

12 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 
ผูร้บัผิดชอบ

โครงการ 

ฝ่ายเจา้ของ

โครงการ 

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ผลส าเร็จเปรียบกบัเป้าหมาย  รายงานผลไตรมาส 2 (ม.ค. 59 - มี.ค. 59) 

ผลส าเร็จ ระดบัผลส าเรจ็ ผลการด าเนินงาน (แบบยอ่) 
ผลด าเนินงาน

ภาพรวม (%) 

สถานะ 

การด าเนินงาน 

เหตผุลที่โครงการไม่สามารถ

ด าเนินการไดต้ามเป้าหมาย 

(แบบยอ่) 

10 โครงการปรบัเปลีย่นเครอืข่ายไปสู่ 

IPv6 

เพือ่ใหร้ะบบคอมพวิเตอรแ์ละ

เครอืข่ายใชห้มายเลข IPv6 

เพิม่ขึ้น ใหส้อดคลอ้งความ

ตอ้งการของ สกอ. 

จ านวนเซริฟ์เวอรท์ีใ่ชง้าน

หมายเลข IPv6 

อย่างนอ้ย 5 

อปุกรณ ์

มหทัธวฒัน ์

ธญัยธ์รฐ ์

ประกจิ 

เฉลมิพล 

ธนกฤต 

ฝ่ายระบบ

คอมพวิเตอร์

และเครอืข่าย 

ต.ค. 58 – 

ก.ย. 59 

มเีซริฟ์เวอรท์ีใ่ชง้าน

หมายเลข IPv6 

จ านวน  5 อปุกรณ ์

ตามเป้าหมาย ระบบคอมพวิเตอรแ์ละเครอืข่าย

สามารถใชง้าน IPv6 ได ้เช่น L3 

switch HP, Alcatel9700 , firewall 

palo, I-Pass, mail, www, wise, 

cc, cours เป็นตน้ 

100% เสร็จสิ้น ไตรมาส 2 

11 โครงการตดิต ัง้ใบรบัรองอเิลก็ทรอนกิส ์

(Digital Certificate) 

เพือ่เพิม่ความปลอดภยัและ

ความน่าเชื่อถอืของเครื่อง

เซริฟ์เวอรใ์นมหาวทิยาลยัดว้ย

ใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส ์

จ านวนเซริฟ์เวอรแ์ละ

อปุกรณเ์ครอืข่ายไวเลสแลน

ทีม่กีารตดิต ัง้ใบรบัรอง

อเิลก็ทรอนิกส ์

10 อปุกรณ ์ มหทัธวฒัน ์

ธญัยธ์รฐ ์

ภาคภมู ิ

ประกจิ 

ฝ่ายระบบ

คอมพวิเตอร์

และเครอืข่าย 

ต.ค. 58 – 

ก.ย. 59 

มเีซริฟ์เวอรแ์ละ

อปุกรณเ์ครอืข่าย

ไวเลสแลนทีม่กีาร

ตดิต ัง้ใบรบัรองเลก็

ทรอนิกส ์จ านวน 

10 อปุกรณ ์

ตามเป้าหมาย ระบบคอมพวิเตอรแ์ละเครอืข่าย

สามารถใชง้าน Digital certificate 

ได ้เช่น I-Pass ประสานมติร, I-Pass 

องครกัษ,์ mail, mail2, mail3, 

course, open course, wireless 

appliance 3 อปุกรณ ์เป็นตน้ 

100% เสร็จสิ้น ไตรมาส 2 

12 โครงการปรบัปรุงเซริฟ์เวอรร์ะบบ

ไวเลสแลนสู่ระบบคลาวด ์

เพือ่ปรบัเปลีย่นเครื่อง

เซริฟ์เวอรร์ะบบประมวลผล

และขอ้มลูสถติผูิใ้ชง้าน

ไวเลสแลนใหท้  างานบนระบบ

คลาวด ์

ตดิต ัง้ระบบประมวลผลและ

ขอ้มลูสถติผูิใ้ชง้าน

ไวเลสแลนใหท้  างานบน

ระบบคลาวด ์

1 ระบบ นคร 

ภาคภมู ิ

ญาดา 

ฝ่ายระบบ

คอมพวิเตอร์

และเครอืข่าย 

ต.ค. 58 – 

ก.ย. 59 

ตดิต ัง้ระบบ

ประมวลผลและ

ขอ้มลูสถติผูิใ้ชง้าน

ไวเลสแลนให ้

ท  างานบนระบบ

คลาวดเ์สร็จสิ้น 

จ านวน 1 ระบบ 

ตามเป้าหมาย 1. ด าเนินตดิต ัง้ระบบประมวลผลและ

ขอ้มลูสถติผูิใ้ชง้านไวเลสแลนใหท้  างาน

บนระบบคลาวด ์เสร็จสิ้น2. ตดิตาม

ผลการด าเนินงานฯ 

100% เสร็จสิ้น ไตรมาส 1 



สรุปผลการด าเนินงานแผนปฏบิตัิราชกาส านักคอมพวิเตอร ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามแผนยุทธศาสตร ์

ส านักคอมพวิเตอร ์ปี 2555 – 2559 (ฉบบัปรบัปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559) รอบ 6 เดือน 

ตัง้แต่เดือนมกราคม 2559  – มีนาคม 2559 

13 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 
ผูร้บัผิดชอบ

โครงการ 

ฝ่ายเจา้ของ

โครงการ 

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ผลส าเร็จเปรียบกบัเป้าหมาย  รายงานผลไตรมาส 2 (ม.ค. 59 - มี.ค. 59) 

ผลส าเร็จ ระดบัผลส าเรจ็ ผลการด าเนินงาน (แบบยอ่) 
ผลด าเนินงาน

ภาพรวม (%) 

สถานะ 

การด าเนินงาน 

เหตผุลที่โครงการไม่สามารถ

ด าเนินการไดต้ามเป้าหมาย 

(แบบยอ่) 

13 โครงการเพิม่ช่องสญัญาญอนิเทอรเ์น็ต 

มศว โพธวิชิชาลยั จงัหวดัตาก 

เพือ่ให ้มศว โพธวิชิชาลยั 

จงัหวดัตาก สามารถเชื่อมต่อ

ขอ้มลูสารสนเทศได ้เช่น ระบบ

โทรศพัท ์ระบบสารสนเทศ

มหาวทิยาลยั ระบบ

อนิเทอรเ์น็ต เป็นตน้ โดยเพิม่

ช่องสญัญาญอนิเทอรเ์น็ต

ความเรว็ 10 Mbps 

จ านวนช่องสญัญาณ

อนิเทอรเ์น็ต 

1 พื้นทีส่่วนขยาย มหทัธวฒัน ์

ประกจิ 

ภาคภมู ิ

ธญัยธ์รฐ ์

ฝ่ายระบบ

คอมพวิเตอร์

และเครอืข่าย 

ต.ค. 58 – 

ก.ย. 59 

 1 พื้นส่วนขยายที่

เพิม่จ  านวน

ช่องสญัญาณ

อนิเทอรเ์น็ตเสร็จ

สิ้น 

ตามเป้าหมาย ด าเนินการเพิม่ช่องสญัญาณ

อนิเทอรเ์น็ตเสร็จสิ้น และตดิตามผล

การด าเนินงาน 

100% เสร็จสิ้น ไตรมาส 1 

14 โครงการจดัหาคอมพวิเตอรเ์พือ่

ทดแทนส าหรบังานบรกิาร 

เพือ่จดัหาคอมพวิเตอรท์ดแทน

ส าหรบังานบรกิาร 

รอ้ยละความพงึพอใจของ

ผูใ้ชบ้รกิารหอ้งคอมพวิเตอร ์

รอ้ยละ 80 ของ

ผูใ้ชบ้รกิาร 

สนัต ิ

และฝ่าย

ปฏบิตักิารและ

บรกิาร 

ฝ่าย

ปฏบิตักิารและ

บรกิาร 

ต.ค. 57 – 

ก.ย. 59 

    ด าเนินการประกวดราคาดว้ยวธิี

อเิลก็ทรอนิกส(์e-bidding) และท า

สญัญากบับรษิทั สหธุรกจิ ข  ากดั เมือ่

วนัที ่ 10  มนีาคม 2559  ก าหนดส่ง

ของ 25 เมษายน 2559 

80% ด าเนินการแลว้

ตามแผน 

  

15 โครงการศึกษาแนวทางการจดัหา

อปุกรณ ์ICT เพือ่สนบัสนุนการเรยีน

การสอน และการวจิยั  

ส านกัคอมพวิเตอร ์มศว องครกัษ ์

รวบรวมขอ้มลูและศึกษาแนว

ทางการจดัหาอปุกรณ ์ICT เพือ่

สนบัสนุนการเรยีนการสอน 

และการวจิยั 

จ านวนรายงานผลการศึกษา

ขอ้มลู 

รายงานผล 1 ฉบบั ธนรรณพ 

วรเศรษฐ ์

สุกจิ 

อ านาจ 

ฝ่าย

ปฏบิตักิารและ

บรกิาร 

ต.ค. 58 – 

ก.ย. 59 

รายงานผล

การศึกษาขอ้มลู 

จ านวน 1 ฉบบั 

ตามเป้าหมาย ไดด้  าเนินการวเิคราะห ์และศึกษาแนว

ทางการจดัหาอปุกรณ ์ICT เพือ่

สนบัสนุนการเรยีนการสอนและการ

วจิยั ส  านกัคอมพวิเตอร ์มศว 

องครกัษ ์เพือ่รองรบัการใหบ้รกิาร

หอ้งเรยีนทีม่ปีระสทิธภิาพ โดยน าส่ง

รายงานจ านวน 1 ฉบบั 

100% เสร็จสิ้น ไตรมาส 2 



สรุปผลการด าเนินงานแผนปฏบิตัิราชกาส านักคอมพวิเตอร ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามแผนยุทธศาสตร ์

ส านักคอมพวิเตอร ์ปี 2555 – 2559 (ฉบบัปรบัปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559) รอบ 6 เดือน 

ตัง้แต่เดือนมกราคม 2559  – มีนาคม 2559 

14 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 
ผูร้บัผิดชอบ

โครงการ 

ฝ่ายเจา้ของ

โครงการ 

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ผลส าเร็จเปรียบกบัเป้าหมาย  รายงานผลไตรมาส 2 (ม.ค. 59 - มี.ค. 59) 

ผลส าเร็จ ระดบัผลส าเรจ็ ผลการด าเนินงาน (แบบยอ่) 
ผลด าเนินงาน

ภาพรวม (%) 

สถานะ 

การด าเนินงาน 

เหตผุลที่โครงการไม่สามารถ

ด าเนินการไดต้ามเป้าหมาย 

(แบบยอ่) 

16 โครงการสรา้งชมุชนผูดู้แลเครื่อง

คอมพวิเตอรป์ระจ าหน่วยงานเพือ่

พฒันาประสทิธภิาพ 

สรา้งชมุชนผูดู้แลเครื่อง

คอมพวิเตอรใ์นแต่ละหน่วยงาน

เพือ่สนบัสนุนการปฏบิตังิาน 

เกดิชมุชนผูดู้แลเครื่อง

คอมพวิเตอรท์ีม่สีมาชกิของ

ชมุชนทีม่าจากหน่วยงาน

ต่างๆ 

มกีารแลกเปลีย่น

เรยีนรูก้นัระหว่าง

สมาชกิในชมุชน 

สนัต ิและฝ่าย

ปฏบิตักิารและ

บรกิาร 

ฝ่าย

ปฏบิตักิารและ

บรกิาร 

ต.ค. 58 – 

ก.ย. 59 

    จดัท  าหลกัสูตรอบรมการใชง้าน

โปรแกรมป้องกนัไวรสั ส าหรบัผูดู้แล

เครื่องคอมพวิเตอรป์ระจ าหน่วยงาน 

และผูส้นใจท ัว่ไปฯ เพือ่สรา้งชมุชน

ผูดู้แลเครื่องคอมพวิเตอรใ์นแต่ละ

หน่วยงานเพือ่สนบัสนุนการปฏบิตังิาน 

และบรรจหุลกัสูตรลงในโครงการ

อบรมเรยีบรอ้ยแลว้ 

30% ด าเนินการแลว้

ตามแผน 

  

17 โครงการศึกษาแนวทางการปรบัปรุง

พื้นทีห่อ้งปฏบิตักิารและบรกิาร 

ส านกัคอมพวิเตอร ์มศว องครกัษ ์

เพือ่ศึกษาแนวทางการปรบัปรุง

พื้นทีห่อ้งปฏบิตักิารและบรกิาร 

ใหม้สีภาพแวดลอ้มภายใน

หอ้งปฏบิตักิารและบรกิาร

คอมพวิเตอร ์ใหม้คีวาม

เหมาะสมกบัการใชใ้นการ

จดัการเรยีนการสอน และการ

วจิยั 

จ านวนรายงานผลการศึกษา

ขอ้มลู 

รายงานผล 1 ฉบบั ธนรรณพ 

อ านาจ 

จนัทนา 

ฝ่าย

ปฏบิตักิารและ

บรกิาร 

ต.ค. 58 – 

ก.ย. 59 

    อยู่ระหว่างด าเนนิการศึกษาแนว

ทางการปรบัปรุงพื้นทีใ่หบ้รกิาร ส านกั

คอมพวิเตอร ์มศว องครกัษ ์

50% ด าเนินการแลว้

ตามแผน 

  



สรุปผลการด าเนินงานแผนปฏบิตัิราชกาส านักคอมพวิเตอร ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามแผนยุทธศาสตร ์

ส านักคอมพวิเตอร ์ปี 2555 – 2559 (ฉบบัปรบัปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559) รอบ 6 เดือน 

ตัง้แต่เดือนมกราคม 2559  – มีนาคม 2559 

15 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 
ผูร้บัผิดชอบ

โครงการ 

ฝ่ายเจา้ของ

โครงการ 

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ผลส าเร็จเปรียบกบัเป้าหมาย  รายงานผลไตรมาส 2 (ม.ค. 59 - มี.ค. 59) 

ผลส าเร็จ ระดบัผลส าเรจ็ ผลการด าเนินงาน (แบบยอ่) 
ผลด าเนินงาน

ภาพรวม (%) 

สถานะ 

การด าเนินงาน 

เหตผุลที่โครงการไม่สามารถ

ด าเนินการไดต้ามเป้าหมาย 

(แบบยอ่) 

18 โครงการจดัหาอปุกรณส์  ารองไฟฟ้าทีม่ ี

คุณสมบตัใินการป้องกนักระแสไฟฟ้า

กระชาก ส าหรบัอปุกรณเ์ครอืข่าย

ประจ าอาคาร มหาวทิยาลยัศรนีครนิท

รวโิรฒ องครกัษ ์

1. เพือ่ทดแทนอปุกรณส์  ารอง

ไฟฟ้าทีม่คีุณสมบตัริองรบั

ระบบป้องกนักระแสไฟฟ้า

กระชากทีต่ดิต ัง้อยู่ในตู ้

เครอืข่ายประจ าอาคาร 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

องครกัษ ์

2. เพือ่ทดแทนอปุกรณส์  ารอง

ไฟฟ้าทีม่อีายุการใชง้านเกนิกว่า 

5 ปี ทีช่  ารุดเสือ่มสภาพ 

3. เพือ่ป้องกนัความเสีย่งที่

เกดิขึ้นต่อการใหบ้รกิาร

เครอืข่ายคอมพวิเตอรป์ระจ า

อาคารตามหน่วยงานต่างๆของ

มหาวทิยาลยั 

จ านวนอปุกรณร์ะบบส ารอง

ไฟฟ้า (UPS) 

อย่างนอ้ย 45 

อปุกรณ ์

ธนรรณพ 

เฉลมิพล 

อ านาจ 

ธนกฤต 

สุกจิ 

วรเศรษฐ ์

ฝ่าย

ปฏบิตักิารและ

บรกิาร 

(องครกัษ)์ 

ต.ค. 58 – 

ก.ย. 59 

    1. อยู่ระหว่างด าเนินการ ขออนุมตัิ

โครงการจากคณะกรรมการบรหิารและ

ตดิตามงานส านกัคอมพวิเตอร ์

2. อยู่ระหว่างด าเนินการประสานงาน

กบัฝ่ายพสัดุเพือ่จดัท  าร่างรายละเอยีด

การจดัซื้ออปุกรณส์  ารองไฟ 

50% ด าเนินการแลว้

ตามแผน 

  

19 โครงการศึกษาแนวทางการจดัหาเครือ่ง

คอมพวิเตอรท์ดแทนเพือ่สนบัสนุนงาน

การเรยีนการสอน และการวจิยั ส  านกั

คอมพวิเตอร ์มศว องครกัษ ์

รวบรวมขอ้มลูและศึกษาแนว

ทางการจดัหาเครื่อง

คอมพวิเตอรท์ดแทน เพือ่

สนบัสนุนการเรยีนการสอน 

และการวจิยั 

จ านวนรายงานผลการศึกษา

ขอ้มลู 

รายงานผล 1 

ฉบบั 

ธนรรณพ 

อ านาจ 

วรเศรษฐ ์

สุกจิ 

ฝ่าย

ปฏบิตักิารและ

บรกิาร 

(องครกัษ)์ 

ต.ค. 58 – 

ก.ย. 59 

รายงานผล

การศึกษาขอ้มลู 

จ านวน 1 ฉบบั 

ตามเป้าหมาย ด าเนินการวเิคราะหแ์ละศึกษาแนว

ทางการจดัหาเครื่องคอมพวิเตอร์

ทดแทนเพือ่สนบัสนุนงานการเรยีนการ

สอน และการวจิยัส  านกัคอมพวิเตอร ์

มศว องครกัษ ์โดยน าส่งรายงาน 

จ านวน 1 ฉบบั เสร็จสิ้น 

100% เสร็จสิ้น ไตรมาส 2 



สรุปผลการด าเนินงานแผนปฏบิตัิราชกาส านักคอมพวิเตอร ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามแผนยุทธศาสตร ์

ส านักคอมพวิเตอร ์ปี 2555 – 2559 (ฉบบัปรบัปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559) รอบ 6 เดือน 

ตัง้แต่เดือนมกราคม 2559  – มีนาคม 2559 
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ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 
ผูร้บัผิดชอบ

โครงการ 

ฝ่ายเจา้ของ

โครงการ 

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ผลส าเร็จเปรียบกบัเป้าหมาย  รายงานผลไตรมาส 2 (ม.ค. 59 - มี.ค. 59) 

ผลส าเร็จ ระดบัผลส าเรจ็ ผลการด าเนินงาน (แบบยอ่) 
ผลด าเนินงาน

ภาพรวม (%) 

สถานะ 

การด าเนินงาน 

เหตผุลที่โครงการไม่สามารถ

ด าเนินการไดต้ามเป้าหมาย 

(แบบยอ่) 

20 โครงการเพิม่ประสทิธภิาพเครื่อง Web 

Application 

เพือ่เพิม่เสถยีรภาพของเครื่อง

แม่ข่ายในการใหบ้รกิาร Web 

Application 

ความส าเร็จของโครงการ 1 ระบบ สุวมิล 

ปวรศิร 

ฝ่ายระบบ

สารสนเทศ 

(งานเวบ็) 

ต.ค. 58 – 

ก.ย. 59 

    ไดด้  าเนินการตดิต ัง้ระบบเครื่องแม่ข่าย 

Windows Server2012 และท าการ

ทดสอบการเชี่อมโยงไปยงัเครื่อง 

Database Server เรยีบรอ้ยแลว้ 

50% ด าเนินการแลว้

ตามแผน 

  

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 2 : พฒันาระบบสารสนเทศของมหาวทิยาลยัเพื่อรองรบัภารกจิของมหาวทิยาลยัอย่างครบวงจร 

21 โครงการพฒันาระบบบรหิารจดัการ

ประสทิธภิาพการศึกษา 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ แขวง

คลองเตยเหนือ เขตวฒันา 

กรุงเทพมหานคร 

1. เพือ่ด  าเนินการจดัท  าร่าง 

TOR ฉบบัสมบูรณ ์

2. เพือ่พฒันาระบบบรหิาร

จดัการประสทิธภิาพการศึกษา 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา 

กรุงเทพมหานคร 

ความส าเร็จของการโครงการ 1. เอกสาร TOR 

ฉบบัสมบูรณ ์

2. ถ่ายโอนขอ้มลู

ขึ้นระบบงานใหม ่

3. ความส าเร็จของ

ระบบ 1 ระบบ 

ผศ.วชัรชยั 

วลิาวลัย ์

พรทพิย ์

อมรรตัน ์

วนัทนา 

กาญจนา 

พงษท์พิย ์

ฝ่ายระบบ

สารสนเทศ 

และหน่วยงาน

หลกัที่

เกี่ยวขอ้ง 

ต.ค. 58 – 

ก.ย. 59 

    1.ด าเนินการจดัท  าเอกสารขอบเขต 

(TOR) ระบบบรหิารจดัการ

ประสทิธภิาพการศึกษา มหาวทิยาลยั

ศรนีครนิทรวโิรฒ  แขวงคลองเตย

เหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

ฉบบัสมบูรณเ์สร็จสิ้น 

2.ด าเนินการจดัท  าเรื่องขออนุมตัิ

ประกาศประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์   

(e-bidding) เสนออธกิารบดอีนุมตั ิ   

(ผ่านพสัดุกลาง) 

3.ด าเนินการแต่งต ัง้คณะกรรมการ

พจิารณาประกวดราคา 

4.ด าเนินการประกาศประกวดราคา 

5.ด าเนินการขออนุมตัจิา้ง 

6.ด าเนินการแต่งต ัง้คณะกรรมการ

ตรวจรบั 

7.ลงนามในสญัญา  

50% ลา่ชา้ เนื่องจากในการด าเนินการ

ประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์

(e-bidding)ไม่มบีรษิทัทีไ่ดร้บั

เลอืก จงึตอ้งด าเนินการ 

ประกวดอเิลก็ทรอนิกส ์(e-

bidding) ใหม่อกีคร ัง้ 



สรุปผลการด าเนินงานแผนปฏบิตัิราชกาส านักคอมพวิเตอร ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามแผนยุทธศาสตร ์

ส านักคอมพวิเตอร ์ปี 2555 – 2559 (ฉบบัปรบัปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559) รอบ 6 เดือน 

ตัง้แต่เดือนมกราคม 2559  – มีนาคม 2559 
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ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 
ผูร้บัผิดชอบ

โครงการ 

ฝ่ายเจา้ของ

โครงการ 

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ผลส าเร็จเปรียบกบัเป้าหมาย  รายงานผลไตรมาส 2 (ม.ค. 59 - มี.ค. 59) 

ผลส าเร็จ ระดบัผลส าเรจ็ ผลการด าเนินงาน (แบบยอ่) 
ผลด าเนินงาน

ภาพรวม (%) 

สถานะ 

การด าเนินงาน 

เหตผุลที่โครงการไม่สามารถ

ด าเนินการไดต้ามเป้าหมาย 

(แบบยอ่) 

22 โครงการพฒันาระบบบรหิารการเงนิ

งบประมาณและบญัชขีองมหาวทิยาลยั 

(ERP) 

เพือ่ใหม้รีะบบการพสัดุการเงนิ 

และการบญัชทีีท่นัสมยั 

สามารถรองรบัการท างานให ้

เป็นไปตาม กฎหมายระเบยีบ

และแนวทางปฎบิตัขิองทาง

ราชการ และของมหาวทิยาลยัที่

บงัคบัใชใ้นปจัจบุนัท ัง้ในดา้น

งบประมาณ บญัชแีละการเงนิ 

จดัซื้อจดัจา้งและบรหิารพสัดุ 

ความส าเร็จของโครงการ 1. เป้าหมาย 

ปี 2558- เอกสาร 

TOR ฉบบัสมบูรณ ์

2. เป้าหมาย 

ปี 2559 - ได ้

ผูพ้ฒันาระบบ3. 

เป้าหมายปี 2560- 

ความส าเร็จของ

ระบบ 1 ระบบ 

สุทสิา 

กลัยา 

กฤษดา 

ส านกั

คอมพวิเตอร ์

ต.ค. 58 – 

ก.ย. 60 

    ตามเป้าหมายของโครงการ ปี 2559- 

เอกสาร TOR ฉบบัสมบูรณ ์และได ้

ผูพ้ฒันาระบบสิง่ทีด่  าเนินการ 

1. มกีารแต่งต ัง้คณะอ านวยการ

โครงการ 

2. มกีารแต่งต ัง้คณะกรรมการก าหนด

คุณลกัษณะเฉพาะ และราคากลางของ

โครงการพฒันาระบบบรหิารทรพัยากร

มหาวทิยาลยั และมมีตนิ าเอกสาร

เสนออธกิารบด ีในการประชมุ คร ัง้ที2่ 

เมือ่ 16 มนีาคม 2559 สามารถเขา้ดูได ้

ที่

http://emeeting.swu.ac.th/menu

_mt.asp?mt_frmwrk_id=647 

3. มแีผนการจดัซื้อจดัจา้ง ภายใน

เดอืนเมษยน 2559  

4. มกีารจดัเตรยีมสถานทีใ่นการ

ท างานตลอดโครงการที ่ช ัน้ 5 อาคาร 

9 ส านกังานอธกิารบด ี

50% ด าเนินการแลว้

ตามแผน 

  

http://emeeting.swu.ac.th/menu_mt.asp?mt_frmwrk_id=647%0c
http://emeeting.swu.ac.th/menu_mt.asp?mt_frmwrk_id=647%0c
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ส านักคอมพวิเตอร ์ปี 2555 – 2559 (ฉบบัปรบัปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559) รอบ 6 เดือน 

ตัง้แต่เดือนมกราคม 2559  – มีนาคม 2559 

18 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 
ผูร้บัผิดชอบ

โครงการ 

ฝ่ายเจา้ของ

โครงการ 

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ผลส าเร็จเปรียบกบัเป้าหมาย  รายงานผลไตรมาส 2 (ม.ค. 59 - มี.ค. 59) 

ผลส าเร็จ ระดบัผลส าเรจ็ ผลการด าเนินงาน (แบบยอ่) 
ผลด าเนินงาน

ภาพรวม (%) 

สถานะ 

การด าเนินงาน 

เหตผุลที่โครงการไม่สามารถ

ด าเนินการไดต้ามเป้าหมาย 

(แบบยอ่) 

23 โครงการพฒันาระบบการรบันิสติใหม่

ต่างชาตอิอนไลน(์ภาษาองักฤษ) เพือ่

รองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซีย่น 

1.เพือ่ใหร้ะบบสามารถรองรบั

การรบันิสติต่างชาตอิอนไลน์

ได2้.เพือ่ช่วยลดเวลาในการ

ด าเนินการรบัสมคัร ท าให ้

สามารถด าเนินการไดอ้ย่าง

รวดเรว็และมคีวามถกูตอ้ง 3.

เพือ่ใหก้ารบรกิารขอ้มลูต่างๆ 

เกี่ยวกบัผูส้มคัรเป็นไปอย่าง

รวดเรว็และถกูตอ้ง 4.เพือ่ใหม้ี

การจดัเก็บขอ้มลูไดเ้หมาะสม 

ถกูตอ้ง และทนัเวลาแก่การใช ้

งาน5.เพือ่ใหม้กีารออกรายงาน

ทีต่อบสนองการท างานและมี

ความถกูตอ้ง  

ความส าเร็จของโครงการ ความส าเร็จของ

ระบบ 1 ระบบ 

วนัทนา 

พรทพิย ์

ฝ่ายระบบ

สารสนเทศ 

ต.ค. 58 – 

ก.ย. 59 

    พสัดุกลางมหาวทิยาลยั ไดต้รวจสอบ

เอกสาร มใีหป้รบัรายการครุภณัฑอ์อก 

เนื่องจากไม่สามารถจดัซื้อ 

รายการครุภณัฑไ์ด ้เพราะไม่ตรงกบั

งบประมาณทีห่น่วยงานขอใช ้และฝ่าย

รบันิสติใหม่ขอปรบัลดขอ้ก าหนด ใน

TOR ระบบการรบันิสติใหม่ต่างชาติ

ออนไลน ์(ภาษาองักฤษ)ออกบาง

รายการทางส านกัคอมพวิเตอรร่์วมกบั

ฝ่ายรบันิสติใหม่ ด าเนินการปรบัแกไ้ข

ตามทีพ่สัดุกลางมหาวทิยาลยัแจง้

มาแลว้ดงันี้ 

1. ตดัรายการทีเ่ป็นครุภณัฑอ์อก  

2. ปรบัแกไ้ขขอ้ก าหนด 

(TOR)โครงการพฒันาระบบการรบั

นิสติใหม่ต่างชาตอิอนไลน ์

(ภาษาองักฤษ) เพือ่รองรบัการเขา้สู่

ประชาคมอาเซยีน 

40% ด าเนินการแลว้

ตามแผน 
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ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 
ผูร้บัผิดชอบ

โครงการ 

ฝ่ายเจา้ของ

โครงการ 

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ผลส าเร็จเปรียบกบัเป้าหมาย  รายงานผลไตรมาส 2 (ม.ค. 59 - มี.ค. 59) 

ผลส าเร็จ ระดบัผลส าเรจ็ ผลการด าเนินงาน (แบบยอ่) 
ผลด าเนินงาน

ภาพรวม (%) 

สถานะ 

การด าเนินงาน 

เหตผุลที่โครงการไม่สามารถ

ด าเนินการไดต้ามเป้าหมาย 

(แบบยอ่) 

3. จดัท  าราคากลาง เพือ่เสนอขอ

อนุมตัโิครงการ และอยู่ระหวา่งจดัส่ง

ใหพ้สัดุกลางของมหาวทิยาลยั 

4. บนัทกึขอ้ความชี้แจงเหตผุลในการ

ขอปรบัขอ้ก าหนด และอยู่ระหว่าง

จดัส่งใหพ้สัดุกลางของมหาวทิยาลยั

อกีคร ัง้  

24 โครงการพฒันาระบบงาน TQF ระยะ

ที ่3 

เพือ่พฒันาระบบงานสนบัสนุน

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอดุมศึกษาของ

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

ใหค้รบถว้นตามมาตรฐาน และ

ครอบคลมุตามความตอ้งการ

ของผูใ้ช ้

ความส าเร็จของโครงการ มคอ.3 

มคอ.6 

อมรรตัน ์

ฐติาภา 

กฤษดา 

กลัยา 

ฝ่ายระบบ

สารสนเทศ 

ต.ค. 58 – 

ก.ย. 59 

โครงการ ส าเร็จ

ตามเป้าหมาย 

จ านวน 1 ระบบ 

(มคอ.3 , มคอ.6 

สูงกว่าเป้าหมาย 1. วเิคราะห ์ออกแบบ พฒันา

โปรแกรม   

  1.1 งานตดิตามการบนัทกึขอ้มลู 

มคอ. 

  1.2 งานสถติกิารบนัทกึขอ้มลู มคอ. 

2. พฒันารายงานและสถติติามความ

ตอ้งการผูใ้ช ้

  2.1 รายงานการจดัท  าขอ้มลู มคอ.3 

- มคอ.6 ในรูปแบบไฟล ์Exce 

  2.2 รายงานสถานะการบนัทกึมคอ.3 

- มคอ.6ในรูปแบบไฟล ์PDF 

  2.3 เพิม่การเชื่อมโยงลงิกร์ายวชิา 

มคอ.3 – มคอ.4 กบัระบบ 

SUPREME2004  

100% เสร็จสิ้น ไตรมาส 2 
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ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 
ผูร้บัผิดชอบ

โครงการ 

ฝ่ายเจา้ของ

โครงการ 

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ผลส าเร็จเปรียบกบัเป้าหมาย  รายงานผลไตรมาส 2 (ม.ค. 59 - มี.ค. 59) 

ผลส าเร็จ ระดบัผลส าเรจ็ ผลการด าเนินงาน (แบบยอ่) 
ผลด าเนินงาน

ภาพรวม (%) 

สถานะ 

การด าเนินงาน 

เหตผุลที่โครงการไม่สามารถ

ด าเนินการไดต้ามเป้าหมาย 

(แบบยอ่) 

3. ตดิต ัง้และทดสอบโปรแกรม  

4. จดัท  าขอ้มลูและคู่มอืการใชง้าน

ระบบ 

5. บรหิารจดัการสทิธิ์ตามกลุม่ผูใ้ชง้าน 

6. ใหค้ าแนะน า ประสานงาน/

ช่วยเหลอืแก่ผูใ้ชง้านทีเ่กี่ยวขอ้ง 

25 โครงการจดัต ัง้ศูนยใ์หค้ าปรกึษาการใช ้

ระบบสารสนเทศของมหาวทิยาลยั 

(Clinic MIS) 

1. จดัหาเครื่องมอืเพือ่เป็น

แหลง่จดัเก็บความรูส้  าหรบัการ

ใชร้ะบบสารสนเทศและการ

แกไ้ขปญัหาการใชง้านระบบ

สารสนเทศ 

2. เพือ่รวบรวมแนวปฏบิตัทิีด่ี

ดา้นการใชง้านระบบสารสนเทศ

ของมหาวทิยาลยั และน าเสนอ

ใหผู้ใ้ชบ้รกิารมคีวามเขา้ใจ และ

สามารถถ่ายทอดความรูแ้ก่

ผูอ้ืน่ได ้

1. ความส าเร็จของโครงการ 

2. แนวปฏบิตัทิีด่ใีนการใช ้

ระบบสารสนเทศ 

1. 1 ระบบ 

2. แนวปฏบิตัทิีด่ี

อย่างนอ้ย 5 

แนวทาง 

อมรรตัน ์

วนัทนา 

มณฑล ี

ฐติาภา 

กลัยา 

กาญจนา 

วลิาวลัย ์

ฝ่ายระบบ

สารสนเทศ 

ม.ค. 59 – 

ก.ย. 59 

    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ยงัไม่

ด  าเนินการโครงการจดัต ัง้ศูนยใ์ห ้

ค าปรกึษาการใชร้ะบบสารสนเทศของ

มหาวทิยาลยั (Clinic MIS) จะ

ด าเนินการในในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560  

0% ชะลอไปในปี

ถดัไป 

เนื่องจากทมีผูร้บัผดิชอบอยู่

ระหว่างเร่งด าเนินงานการจดัท  า 

TOR ระบบบรหิารจดัการ

ประสทิธภิาพการศึกษา 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

แขวงคลองเตยเหนือ เขต

วฒันา กรุงเทพมหานคร ส่งผล

กระทบใหไ้ม่สามารถด าเนนิการ

โครงการดงักลา่วไดต้ามแผนที่

วางไว ้
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ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 
ผูร้บัผิดชอบ

โครงการ 

ฝ่ายเจา้ของ

โครงการ 

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ผลส าเร็จเปรียบกบัเป้าหมาย  รายงานผลไตรมาส 2 (ม.ค. 59 - มี.ค. 59) 

ผลส าเร็จ ระดบัผลส าเรจ็ ผลการด าเนินงาน (แบบยอ่) 
ผลด าเนินงาน

ภาพรวม (%) 

สถานะ 

การด าเนินงาน 

เหตผุลที่โครงการไม่สามารถ

ด าเนินการไดต้ามเป้าหมาย 

(แบบยอ่) 

26 โครงการจดัต ัง้เครอืข่ายผูป้ระสานงาน

ดา้นการพฒันาและการใหบ้รกิารระบบ

สารสนเทศของหน่วยงาน ระยะที ่1 

1.เพือ่สรา้งเครอืขายความ

ร่วมมอืดา้นการพฒันาและการ

ใหบ้รกิารระบบสารสนเทศ 

ระหว่างหน่วยงาน 

2.เพือ่ใหม้หาวทิยาลยัไดแ้นว

ปฏบิตัทิีด่ขีองการใชไ้อซที ี(ICT 

Best Practice)  

3. เพือ่เสรมิสรา้งความเขม้แขง็

ดา้นไอซทีขีองหน่วยงาน  

4.เพือ่สรา้งเครอืข่ายการใช ้

ทรพัยากรร่วมกนัในดา้นต่างๆ 

อาทดิา้นบคุลากรและระบบไอซี

ท ี

5.เพือ่ใหเ้กดิการแลกเปลีย่น

เรยีนรูรวมกนัระหว่างบคุลากร 

6.เพือ่พฒันาบคุลากรของ

หน่วยงานใหม้สีมรรถนะดา้น

การใชไ้อซทีแีละสามารถน า

ความรูไ้ปประยุกตใ์น งานของ

ตนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

ความส าเร็จของโครงการ ไม่นอ้ยกว่า 5 

หน่วยงาน 

วนัทนา 

มณฑล ี

อมรรตัน ์

ฐติาภา 

กาญจนา 

พงษท์พิย ์

วลิาวลัย ์

ฝ่ายระบบ

สารสนเทศ 

ต.ค. 58 – 

ก.ย. 59 

    ไดม้กีารประชมุหารอืของฝ่ายระบบ

สารสนเทศ และทีป่ระชมุมมีตเิหน็ชอบ

ใหช้ะลอโครงการนี้ไปก่อน เนื่องจาก

ระบบสารสนเทศดา้น การเงนิ ดา้น

ทรพัยากรบคุคล และดา้นบรกิาร

การศึกษา ก าลงัอยู่ในช่วงปรบัเปลีย่น

ระบบใหม ่ ควรจะมโีครงการนี้

หลงัจากระบบสารสนเทศใหม่ ดงักลา่ว 

ไดม้กีารตดิต ัง้ส  าเร็จแลว้ จงึมโีครงการ

นี้ เพือ่ต ัง้เครอืข่ายผูป้ระสานงานดา้น

การพฒันาและการใหบ้รกิารระบบ

สารสนเทศของหน่วยงานเพือ่ตดิตาม

ผลการใชง้าน 

0% ชะลอไปในปี

ถดัไป 

เนื่องจากกลุม่คนท างานเร่ง

ด าเนินงานโครงการโครงการ

พฒันาระบบบรหิารจดัการ

ประสทิธภิาพการศึกษา ฯ  ได ้

มกีารประชมุหารอืของฝ่าย

ระบบสารสนเทศ และทีป่ระชมุ

มมีตเิหน็ชอบใหช้ะลอโครงการ

นี้ไปก่อน เนื่องจากระบบ

สารสนเทศดา้น การเงนิ ดา้น

ทรพัยากรบคุคล และดา้น

บรกิารการศึกษา ก าลงัอยู่

ในช่วงปรบัเปลีย่นระบบใหม ่ 

ควรจะมโีครงการนี้หลงัจาก

ระบบสารสนเทศใหม่ ดงักลา่ว 

ไดม้กีารตดิต ัง้ส  าเร็จแลว้ จงึมี

โครงการนี้ เพือ่ต ัง้เครอืข่ายผู ้

ประสานงานดา้นการพฒันาและ

การใหบ้รกิารระบบสารสนเทศ

ของหน่วยงานเพือ่ตดิตามผล

การใชง้าน  
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ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 
ผูร้บัผิดชอบ

โครงการ 

ฝ่ายเจา้ของ

โครงการ 

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ผลส าเร็จเปรียบกบัเป้าหมาย  รายงานผลไตรมาส 2 (ม.ค. 59 - มี.ค. 59) 

ผลส าเร็จ ระดบัผลส าเรจ็ ผลการด าเนินงาน (แบบยอ่) 
ผลด าเนินงาน

ภาพรวม (%) 

สถานะ 

การด าเนินงาน 

เหตผุลที่โครงการไม่สามารถ

ด าเนินการไดต้ามเป้าหมาย 

(แบบยอ่) 

27 โครงการพฒันาระบบการปฏบิตังิาน

นอกเวลาราชการ 

เพือ่พฒันาระบบการปฏบิตังิาน

นอกเวลาราชการให ้ครอบคลมุ

ตามความตอ้งการของผูใ้ช ้

ความส าเร็จของโครงการ 1 ระบบ พงษท์พิย ์

กาญจนา 

ฐติาภา 

ฝ่ายระบบ

สารสนเทศ 

ต.ค. 58 – 

ก.ย. 59 

    1. ผลการด าเนินงานโครงการ ในไตร

มาส ที ่1 

  1.1) จดัท  าแผนการพฒันาระบบ 

  1.2) ด าเนินการเก็บรวบรวมความ

ตอ้งการจากผูใ้ช ้

  1.3) วเิคราะหแ์ละออกแบบหนา้จอ

การท างาน 

  1.4) วเิคราะหแ์ละออกแบบระบบ

ฐานขอ้มลู 

2. หน่วยงานไดย้กเลกิการโครงการ

พฒันาระบบการปฏบิตังิานนอกเวลา

ราชการในช่วงเดอืนพฤศจกิายน 

เนื่องจากมหาวทิยาลยัมรีะบบใหม่ที่

รองรบัระบบดงักลา่ว 

25% ยกเลกิ เนื่องจากมหาวทิยาลยัไดจ้ดัหา

ใหม่ คอื ระบบ ERP ที่

ครอบคลมุไปถงึระบบการ

ปฏบิตังิานนอกราชการ (OT) 

ดว้ยเหตนุี้ ส านกัคอมพวิเตอร์

จงึเหน็ควรใหยุ้ตกิารด าเนินงาน

โครงการนี้ เพือ่ไม่ใหเ้กดิการ

ซ า้ซอ้นกนั  

28 โครงการพฒันาระบบงานอาคารและ

สถานที ่ 

1. เพือ่จดัท  ารายงานตามความ

ตอ้งการของผูใ้ช ้

2. เพือ่ปรบัปรุงขอ้มลูงาน

อาคารและสถานที ่ให ้

ครอบคลมุและถกูตอ้งตาม

ความตอ้งการของผูใ้ช ้

ความส าเร็จของโครงการ 1. รายงานตาม

ความตอ้งการของ

ผูใ้ชอ้ย่างนอ้ย 3 

รายงาน2. ปรบั

โครงสรา้งรหสั

อาคาร/หอ้ง ใหม ่

กลัยา 

กาญจนา 

อมรรตัน ์

ฝ่ายระบบ

สารสนเทศ 

ต.ค. 58 – 

ก.ย. 59 

    1. ปรบัปรุงและพฒันารายงานเพิม่เตมิ

ตามความตอ้งการผูใ้ช ้

  1.1 รายงานตารางวเิคราะหก์ารใช ้

ประโยชนพ์ื้นทีเ่พือ่การเรยีนการสอน

(ตามหน่วยงาน) 

50% ด าเนินการแลว้

ตามแผน 
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ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 
ผูร้บัผิดชอบ

โครงการ 

ฝ่ายเจา้ของ

โครงการ 

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ผลส าเร็จเปรียบกบัเป้าหมาย  รายงานผลไตรมาส 2 (ม.ค. 59 - มี.ค. 59) 

ผลส าเร็จ ระดบัผลส าเรจ็ ผลการด าเนินงาน (แบบยอ่) 
ผลด าเนินงาน

ภาพรวม (%) 

สถานะ 

การด าเนินงาน 

เหตผุลที่โครงการไม่สามารถ

ด าเนินการไดต้ามเป้าหมาย 

(แบบยอ่) 

  1.2 รายงานตารางวเิคราะหก์ารใช ้

ประโยชนพ์ื้นทีเ่พือ่การเรยีนการสอน

(ตามประเภทหอ้ง) 

2. ใหค้ าแนะน า ประสานงาน/

ช่วยเหลอืแก่ผูใ้ชง้านทีเ่กี่ยวขอ้ง 

29 โครงการเพิม่ประสทิธภิาพระบบบรหิาร

ทรพัยากรบคุคล 

1. เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพของ

ระบบงานใหค้รอบคลมุความ

ตอ้งการของผูใ้ชง้าน 

2. เพือ่ส่งเสรมิการเขา้ใชง้าน

ระบบสารสนเทศ 

3. เพือ่ดูแลและปรบัปรุงขอ้มลู

ในระบบใหถ้กูตอ้ง และ

ครบถว้น 

4. เพือ่ใหบ้คุลากรหรอื

หน่วยงานสามารถเขา้ถงึขอ้มลู

ตนเองในระบบไดม้ากขึ้น 

ความส าเร็จของโครงการ จ านวน 2 มอดูล มณฑล ี

ฐติาภา 

กฤษดา 

วลิาวลัย ์

ฝ่ายระบบ

สารสนเทศ 

ต.ค. 58 – 

ก.ย. 59 

    1. แกไ้ข/ปรบัปรุงการท างานของระบบ 

ดงันี้ 

   - งานลา : หนา้จอบนัทกึขอ้มลู 

การลา 

   - งานภาระงาน  : แกไ้ขการบนัทกึ

ขอ้มลูภาระงาน เมือ่บนัทกึขอ้มลูอยู่ที่

หนา้ใด กดบนัทกึแลว้ใหค้า้งอยู่ทีห่นา้

เดมิไม่กลบัไปเริ่มหนา้ 1 ใหม่ 

   - งานพน้จากราชการ  : หนา้จอ

บนัทกึบคุลากรทีถ่งึแก่กรรม  ขอ้มลู

ใน psn_person_master หาย 

   - งานเบกิจา่ยเงนิเดือน : ปรบัปรงุ

การแสดงผลใบสรุปรายละเอยีด

เงนิเดอืน 

50% ด าเนินการแลว้

ตามแผน 
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ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 
ผูร้บัผิดชอบ

โครงการ 

ฝ่ายเจา้ของ

โครงการ 

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ผลส าเร็จเปรียบกบัเป้าหมาย  รายงานผลไตรมาส 2 (ม.ค. 59 - มี.ค. 59) 

ผลส าเร็จ ระดบัผลส าเรจ็ ผลการด าเนินงาน (แบบยอ่) 
ผลด าเนินงาน

ภาพรวม (%) 

สถานะ 

การด าเนินงาน 

เหตผุลที่โครงการไม่สามารถ

ด าเนินการไดต้ามเป้าหมาย 

(แบบยอ่) 

    - งานเบกิจา่ยเงนิเดือน : หนา้จอ

บนัทกึขอ้มลูสมาชกิกองทนุ (กองทนุ

ส ารองเลี้ยงชพี) ใหส้ามารถบนัทกึการ

เลอืกแผนการลงทนุได ้และปรบัปรุง

รายงานน าส่งเงนิกองทนุส  ารองเลี้ยง

ชพีใหส้อดคลอ้งกบัแผนการลงทนุที่

สมาชกิแต่ละคนเลอืก 

2. พฒันาหนา้จอเพิม่เตมิ ดงันี้ 

   - งานลา : เพิม่หนา้จอส าหรบั 

import ขอ้มลูการมาท างานสาย 

3. ตรวจสอบและจดัเตรยีมขอ้มลูตก

เบกิเงนิปรบัวุฒ ิ 12 เดอืนเพือ่น า

ขอ้มลูเขา้งานค าส ัง่ และเบกิจ่ายเงนิ 

4. ใหค้ าปรกึษาและแนะน าการใช ้

ระบบแก่ผูใ้ชง้าน 

30 โครงการพฒันาเวบ็ไซตม์หาวทิยาลยั

ศรนีครนิทรวโิรฒ เวอรช์ ัน่

ภาษาต่างประเทศ 

เพือ่พฒันาเวบ็ไซต์

มหาวทิยาลยั เวอรช์ ัน่

ภาษาต่างประเทศ ใหท้นัสมยั

และทนัเทคโนโลย ี

ความส าเร็จของโครงการ 1 ระบบ ปวรศิร 

สุวมิล 

ฝ่ายระบบ

สารสนเทศ 

(งานเวบ็) 

ม.ค. 59 – 

ม.ิย. 59 

    ศึกษาขอ้มลูเวบ็ไซตภ์าษาต่างประเทศ

ของมหาวทิยาลยัปจัจบุนั ศึกษา

เทคนิคการพฒันา และออกแบบ

เวบ็ไซตแ์บบใหม่ 

25% ลา่ชา้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการศึกษา

ขอ้มลู และรอการประชมุหารอื

กบัผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง 
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ส านักคอมพวิเตอร ์ปี 2555 – 2559 (ฉบบัปรบัปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559) รอบ 6 เดือน 
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ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 
ผูร้บัผิดชอบ

โครงการ 

ฝ่ายเจา้ของ

โครงการ 

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ผลส าเร็จเปรียบกบัเป้าหมาย  รายงานผลไตรมาส 2 (ม.ค. 59 - มี.ค. 59) 

ผลส าเร็จ ระดบัผลส าเรจ็ ผลการด าเนินงาน (แบบยอ่) 
ผลด าเนินงาน

ภาพรวม (%) 

สถานะ 

การด าเนินงาน 

เหตผุลที่โครงการไม่สามารถ

ด าเนินการไดต้ามเป้าหมาย 

(แบบยอ่) 

31 โครงการระบบประชาสมัพนัธข์อ้มลู

มหาวทิยาลยัผ่าน Mobile Device 

เพือ่เพิม่ช่องทางการ

ประชาสมัพนัธข์อ้มลูข่าวสาร

ของมหาวทิยาลยั 

จ านวน Application ที่

ท  างานบน Mobile Device 

1 ระบบปฏบิตักิาร ภทัรชยั 

ปวรศิร 

สุวมิล 

ฝ่ายระบบ

สารสนเทศ 

(งานเวบ็) 

พ.ย. 58 – 

ก.พ. 59 

ตดิต ัง้

ระบบปฏบิตักิาร 

Android และ iOS 

ทีท่  างานบน  

Mobile Device 

ส าเร็จ 2 

ระบบปฏบิตักิาร 

สูงกว่าเป้าหมาย ไดด้  าเนินการพฒันาโปรแกรมเรยีบรอ้ย 

โดยรองรบัการท างานบนระบบปฏบิตักิาร 

Android ไดน้ าขึ้นบน Google Play 

เมือ่วนัที ่27 กมุภาพนัธ ์2559 และ

ระบบปฏบิตักิาร iOS ไดน้ าขึ้นบน App 

Store เมือ่วนัที ่29 มนีาคม 2559 เพือ่

เปิดใหผู้ส้นใจ Download เพือ่ตดิต ัง้ใช ้

งานแลว้ 

 - News ตดิตามข่าวสารความ

เคลือ่นไหว มศว ผ่าน application บน

มอืถอื 

 - Directory คน้หารายชื่อนิสติ และ

บคุลากร 

 - Map แผนที ่มศว ประสานมติร และ 

องครกัษ ์

 - Emergency Call เบอรโ์ทรศพัท์

ตดิต่อฉุกเฉินพื้นทีใ่กลเ้คียง มศว 

 - SWU Life ชวีติใน มศว 

 - Faculties & Colleges รายชื่อ

หน่วยงานในมศว และการตดิต่อ 

 - Buasri Network สถานะอนิเตอรเ์น็ต 

เครอืข่ายบวัศรี 

100% เสร็จสิ้น ไตรมาส 2 
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ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 
ผูร้บัผิดชอบ

โครงการ 

ฝ่ายเจา้ของ

โครงการ 

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ผลส าเร็จเปรียบกบัเป้าหมาย  รายงานผลไตรมาส 2 (ม.ค. 59 - มี.ค. 59) 

ผลส าเร็จ ระดบัผลส าเรจ็ ผลการด าเนินงาน (แบบยอ่) 
ผลด าเนินงาน

ภาพรวม (%) 

สถานะ 

การด าเนินงาน 

เหตผุลที่โครงการไม่สามารถ

ด าเนินการไดต้ามเป้าหมาย 

(แบบยอ่) 

32 โครงการจดัหาระบบบรหิารการจดัการ

เวบ็ไซต ์

จดัหาระบบบรหิารการจดัการ

เวบ็ไซตใ์หม้คีุณภาพ 

ความส าเร็จของโครงการ 1 ระบบ ปวรศิร 

สุวมิล 

ฝ่ายระบบ

สารสนเทศ 

(งานเวบ็) 

ต.ค. 58 – 

ก.ย. 59 

    ด าเนินการศึกษาขอ้มลู และทดสอบ

ตดิต ัง้ระบบบรหิารจดัการเวบ็ไซตแ์บบ 

Open Source 

40% ลา่ชา้ ทดสอบตดิต ัง้ระบบบรหิาร

จดัการเวบ็ไซตแ์บบ Open 

Source เพือ่ทดลองใชง้านแลว้

นัน้ แต่ยงัไม่ตรงกบัความ

ตอ้งการเท่าทีค่วร 

33 โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการใชง้าน

ระบบบรหิารการจดัเวบ็ไซต ์(CMS) 

1. เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพของ

ระบบบรหิารการจดัเวบ็ไซต ์

2. เพือ่ส่งเสรมิการเขา้ใชง้าน

ระบบบรหิารการจดัเวบ็ไซต ์

3. เพือ่ดูแลและปรบัปรุง  

ความพงึพอใจของผูใ้ชร้ะบบ รอ้ยละ 70 ของ

ผูใ้ชร้ะบบ 

ปวรศิร 

สุวมิล 

ฝ่ายระบบ

สารสนเทศ 

(งานเวบ็) 

ต.ค. 58 – 

ก.ย. 59 

    1.ไดท้  าการตดิต ัง้ module ใหม่ Easy 

DNN News  ในการใหบ้รกิาร 

2. จดัอบรมการใชง้าน ระบบบรหิาร

จดัการเวบ็ไซตด์ว้ย DNN ใหก้บั

หน่วยงานในรูปแบบ on demand 

3. ใหค้ าปรกึษาในการพฒันาเวบ็ไซต์

หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

50% ด าเนินการแลว้

ตามแผน 
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ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 
ผูร้บัผิดชอบ

โครงการ 

ฝ่ายเจา้ของ

โครงการ 

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ผลส าเร็จเปรียบกบัเป้าหมาย  รายงานผลไตรมาส 2 (ม.ค. 59 - มี.ค. 59) 

ผลส าเร็จ ระดบัผลส าเรจ็ ผลการด าเนินงาน (แบบยอ่) 
ผลด าเนินงาน

ภาพรวม (%) 

สถานะ 

การด าเนินงาน 

เหตผุลที่โครงการไม่สามารถ

ด าเนินการไดต้ามเป้าหมาย 

(แบบยอ่) 

34 โครงการพฒันาระบบ SWU-SAP 

Monitoring System ส าหรบัผูบ้รหิาร 

เพือ่พฒันาระบบ SWU-SAP 

ในส่วนของรายงานส าหรบั

ผูบ้รหิาร 

ความส าเร็จของโครงการ 1 ระบบ ภทัรชยัสุวมิล ฝ่ายระบบ

สารสนเทศ 

(งานเวบ็) 

ต.ค. 58 – 

ธ.ค. 58 

โครงการส าเร็จ

จ านวน 1 ระบบ 

ตามเป้าหมาย ส านกัคอมพวิเตอรไ์ดพ้ฒันารายงาน

ส าหรบัผูบ้รหิารในการ Monitor การ

รายงานผลการด าเนินการของ

หน่วยงานต่างๆ โดยทางกองแผนงาน 

ส านกังานอธกิารบดเีป็นผูใ้หข้อ้มลูดงันี้ 

 1. แผนภาพสรุปภาพรวม ตวัชี้วดั / 

โครงการ  

 2. แผนภาพสรุปการรายงานผลจาก

หน่วยงาน 

 3. ตารางสรุปผลการด าเนินงานตาม

แผน ตามตวัชี้วดั / โครงการ 

 4. ตารางการรายงานผลจาก

หน่วยงาน : ตวัชี้วดั 

 5. ตารางสรุปภาพรวม: ตวัชี้วดั 

 6. ตารางการรายงานผลจาก

หน่วยงาน : โครงการ 

 7. ตารางสรุปผลการด าเนินโครงการ 

100% เสร็จสิ้น ไตรมาส 1 

35 โครงการเพิม่ประสทิธภิาพระบบ

ประมวลผลผูเ้ขา้รบัพระราชทาน

ปรญิญาบตัร มศว 

เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพระบบ

ประมวลผลผูเ้ขา้รบั

พระราชทานปรญิญาบตัร มศว 

รายงานผลการด าเนินงาน 1 ฉบบั ภทัรชยั 

ชยัวฒัน ์

ฝ่ายระบบ

สารสนเทศ 

(งานเวบ็) 

ม.ีค. 59 – 

พ.ค. 59 

    ยกเลกิโครงการเพิม่ประสทิธภิาพ

ระบบประมวลผลผูเ้ขา้รบัพระราชทาน

ปรญิญาบตัร มศว 

0% ยกเลกิ เนื่องจากไม่มกีารปรบัความ

ตอ้งการใหม่ จงึไม่มกีารพฒันา

โปรแกรมต่อ 
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ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 
ผูร้บัผิดชอบ

โครงการ 

ฝ่ายเจา้ของ

โครงการ 

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ผลส าเร็จเปรียบกบัเป้าหมาย  รายงานผลไตรมาส 2 (ม.ค. 59 - มี.ค. 59) 

ผลส าเร็จ ระดบัผลส าเรจ็ ผลการด าเนินงาน (แบบยอ่) 
ผลด าเนินงาน

ภาพรวม (%) 

สถานะ 

การด าเนินงาน 

เหตผุลที่โครงการไม่สามารถ

ด าเนินการไดต้ามเป้าหมาย 

(แบบยอ่) 

36 โครงการพฒันาระบบทะเบยีนครุภณัฑ ์

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  

ระยะที ่1 

เพือ่พฒันาระบบบรหิาร

ทะเบยีนครุภณัฑม์หาวทิยาลยั

ศรนีครนิทรวโิรฒ 

ความส าเร็จของโครงการ 1 ระบบ กลัยา 

พงษท์พิย ์

กฤษดา 

สุทสิา 

ฝ่ายระบบ

สารสนเทศ 

ต.ค. 57 – 

ก.ย. 59 

    1. ปรบัปรุงแนวทางการด าเนินงาน

ร่วมกบัหน่วยงานกลาง งานพสัด ุ 

งานบญัช ี(ส  านกังานอธกิารบด)ี 

https://drive.google.com/open?id

=0B6jN0hu6uGBaZG9adEVyMFh

fdUU 

2. จดัเตรยีมขอ้มลู master code 

ของทะเบยีนครุภณัฑ ์เช่น ขอ้มลู

หลกัการก าหนดรหสัเลขครุภณัฑ ์

หน่วยนบั เป็นตน้ 

3. ด าเนินการตดิตามการกรอกขอ้มลู 

ตรวจสอบขอ้มลู และศึกษาหาแนว

ทางการแกป้ญัหาการปรบัขอ้มลูทีไ่ม่

ครบถว้น ของหน่วยงานส านกังาน

อธกิารบด ี(งานพสัด)ุ 

5. ประสานงานและตดิต่อหน่วยงาน

คณะแพทย(์เพิม่กลุม่ขอ้มลู) ในการ

กรอกขอ้มลูแบบฟอรม์ทีไ่ดอ้อกแบบ

ไว ้เพือ่น ามาวเิคราะห ์

30% ด าเนินการแลว้

ตามแผน 

  

https://drive.google.com/open?id=0B6jN0hu6uGBaZG9adEVyMFhfdUU
https://drive.google.com/open?id=0B6jN0hu6uGBaZG9adEVyMFhfdUU
https://drive.google.com/open?id=0B6jN0hu6uGBaZG9adEVyMFhfdUU
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ส านักคอมพวิเตอร ์ปี 2555 – 2559 (ฉบบัปรบัปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559) รอบ 6 เดือน 

ตัง้แต่เดือนมกราคม 2559  – มีนาคม 2559 

29 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 
ผูร้บัผิดชอบ

โครงการ 

ฝ่ายเจา้ของ

โครงการ 

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ผลส าเร็จเปรียบกบัเป้าหมาย  รายงานผลไตรมาส 2 (ม.ค. 59 - มี.ค. 59) 

ผลส าเร็จ ระดบัผลส าเรจ็ ผลการด าเนินงาน (แบบยอ่) 
ผลด าเนินงาน

ภาพรวม (%) 

สถานะ 

การด าเนินงาน 

เหตผุลที่โครงการไม่สามารถ

ด าเนินการไดต้ามเป้าหมาย 

(แบบยอ่) 

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 3 : พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการคน้ควา้วจิยัและการเรียนการสอน 

37 โครงการบรกิารซอฟแวรเ์พือ่การพฒันา

และการวจิยัดา้นไอซที ี(DreamSpark) 

เพือ่ส่งเสรมิใหน้ิสติและ

บคุคลากรไดใ้ชเ้ครื่องมอืในการ

พฒันาและวจิยัดา้นไอซที ี

จ านวนซอฟแวรท์ีใ่หบ้รกิาร 1 ระบบ มหทัธวฒัน ์

ภาคภมู ิ

ธนกฤต 

ฝ่ายระบบ

คอมพวิเตอร์

และเครอืข่าย 

ต.ค. 57 – 

ก.ย. 59 

ซอฟตแ์วร ์

DreamSpark 

จ านวน 1 ระบบ ที่

ใหบ้รกิาร 

ตามเป้าหมาย ชดุซอฟตแ์วร ์DreamSpark ได ้

เผยแพร่ใหค้ณะวทิยาศาสตร ์ภาควชิา

คณิตศาสตร ์สาขาวทิยาการ

คอมพวิเตอร ์โดยแบ่งเป็นนิสติ 178 

คน อาจารย ์12 คน และบคุลากรสาย

ไอทที ัง้มหาวทิยาลยัจ านวน 24 คน  

100% เสร็จสิ้น ไตรมาส 2 

38 โครงการวจิยัส  านกัคอมพวิเตอร ์ 1. เพือ่ส่งเสรมิและจดักจิกรรม

ใหบ้คุลากรของส านกั

คอมพวิเตอรส์ามารถท าวจิยัได ้

2. เพือ่ด  าเนินการงานวจิยัตาม

ภารกจิดา้นไอททีีส่  านกั

คอมพวิเตอรร์บัผดิชอบ 

3. เพือ่วเิคราะหแ์ละพฒันาดา้น

ไอท ี

ทีส่  านกัคอมพวิเตอรร์บัผดิชอบ 

1. มแีผนกจิกรรม

ด าเนินงาน 

2. จ านวนผลงานวจิยั 

1. จ านวน 1 แผน 

2. อย่างนอ้ย 1 

งานวจิยั 

คณะกรรมการ

บรหิารงานวจิยั 

ส านกั

คอมพวิเตอร ์

ส านกั

คอมพวิเตอร ์

ต.ค. 58 – 

ก.ย. 59 

    1. มกีารแต่งต ัง้คณะกรรมการส่งเสรมิ

การวจิยัและงานสรา้งสรรค ์ส านกั

คอมพวิเตอร ์

2. มกีารจดัประชมุคณะการส่งเสรมิ

การวจิยัและงานสรา้งสรรค ์ 

ส านกัคอมพวิเตอร ์คร ัง้ที ่1/2559 

 ในวนัที ่18 กมุภาพนัธ ์2559 เพือ่

ประชมุหารอืกจิกรรมงานวจิยัของ

ส านกัคอมพวิเตอร ์

25% ด าเนินการแลว้

ตามแผน 
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ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 
ผูร้บัผิดชอบ

โครงการ 

ฝ่ายเจา้ของ

โครงการ 

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ผลส าเร็จเปรียบกบัเป้าหมาย  รายงานผลไตรมาส 2 (ม.ค. 59 - มี.ค. 59) 

ผลส าเร็จ ระดบัผลส าเรจ็ ผลการด าเนินงาน (แบบยอ่) 
ผลด าเนินงาน

ภาพรวม (%) 

สถานะ 

การด าเนินงาน 

เหตผุลที่โครงการไม่สามารถ

ด าเนินการไดต้ามเป้าหมาย 

(แบบยอ่) 

39 โครงการบ ารุงรกัษาระบบบรหิารจดัการ

เรยีนการสอน online 

เพือ่พฒันากระบวนการเรยีน

การสอนใหม้คีุณภาพ 

ระยะเวลาของการหยุด

ใหบ้รกิารระบบ 

นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5  ชยัวฒัน ์

ภทัรชยั 

ฝ่ายระบบ

สารสนเทศ 

(งานเวบ็) 

ต.ค. 58 – 

ก.ย. 59 

    1. เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพของเครื่องแม่

ข่ายในการใหบ้รกิารระบบต่างๆ 

2. เพือ่ดูแลเครื่องแม่ข่ายใหพ้รอ้มใช ้

งานอยู่เสมอ 

3. ศึกษาและจดัหา 

modules/features ใหม่ๆ 

4..เพือ่ส่งเสรมิ/ใหค้ าปรกึษาการใชง้าน

ระบบต่างๆ 

5. จดัท  าขอ้มลู / รายงาน ตามความ

ตอ้งการ 

50% ด าเนินการแลว้

ตามแผน 

  

40 โครงการจดัการเรยีนการสอนแบบ

ผสมผสาน (Hybrid Education 

System) 

เพือ่ส่งเสรมินโยบายการพฒันา

กระบวนการเรยีนการสอนใหม้ี

คุณภาพโดยใชร้ะบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเป็นส่วนหนึ่งของ

การสอน และส่งเสรมิการผลติ

สือ่การเรยีนรู ้

1. จ านวนรายวชิาทีม่กีาร

จดัการเรยีนการสอนแบบ

ไฮบรดิ 

2.จ านวนสือ่การเรยีนรู ้

1. ไม่นอ้ยกว่า 10 

รายวชิา 

2. ไม่นอ้ยกว่า 20 

ชิ้นงาน 

สุวมิล 

ชยัวฒัน ์

ปวรศิร 

ภทัรชยั 

ฝ่ายระบบ

สารสนเทศ 

(งานเวบ็) 

ต.ค. 58 – 

ก.ย. 59 

    ระบบ iTunes Uมคีอรส์การเรยีนการ

สอน 1 คอรส์ไดแ้ก่ วทิยาศาสตรก์บั

ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ 

และสือ่การเรยีนรู ้5 รายการ ไดแ้ก่  

- คอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็คอือะไร 

- ความพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพือ่การเรยีนรู ้

- การใชอ้นิเทอรเ์น็ตอย่างปลอดภยั 

- การคน้หาขอ้มลูบนอนิเทอรเ์น็ต 

- แรงดนัอากาศคอือะไร 

50% ด าเนินการแลว้

ตามแผน 

  



สรุปผลการด าเนินงานแผนปฏบิตัิราชกาส านักคอมพวิเตอร ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามแผนยุทธศาสตร ์

ส านักคอมพวิเตอร ์ปี 2555 – 2559 (ฉบบัปรบัปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559) รอบ 6 เดือน 

ตัง้แต่เดือนมกราคม 2559  – มีนาคม 2559 
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ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 
ผูร้บัผิดชอบ

โครงการ 

ฝ่ายเจา้ของ

โครงการ 

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ผลส าเร็จเปรียบกบัเป้าหมาย  รายงานผลไตรมาส 2 (ม.ค. 59 - มี.ค. 59) 

ผลส าเร็จ ระดบัผลส าเรจ็ ผลการด าเนินงาน (แบบยอ่) 
ผลด าเนินงาน

ภาพรวม (%) 

สถานะ 

การด าเนินงาน 

เหตผุลที่โครงการไม่สามารถ

ด าเนินการไดต้ามเป้าหมาย 

(แบบยอ่) 

41 โครงการจดัท  าระบบ Digital 

Portfolio 

เพือ่พฒันาระบบจดัเก็บผลงาน

อเิลค็ทรอนิกส ์ในการใหบ้รกิาร 

คณาจารย ์นิสติ และบคุลากร

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

ความส าเร็จของโครงการ 1 ระบบ ภทัรชยั 

ชยัวฒัน ์

ปวรศิร 

ฝ่ายระบบ

สารสนเทศ 

(งานเวบ็) 

เม.ย. 59 

– ก.ย. 59 

    ตามแผนโครงการเริ่มด าเนินการใน

ไตรมาส 3 (เดอืนเมษายน 2559) 

0% รอเริ่มโครงการ เนื่องจาก โครงการจดัท  าระบบ 

Digital Portfolio จะเริ่ม

ด าเนินการในไตรมาส 3 (เดอืน

เมษายน 2559) ตามแผนการ

ด าเนินงานของโครงการ 

42 โครงการศึกษาหอ้งเรยีนตน้แบบดว้ย

การน าเทคโนโลยสีารสนเทศสนบัสนุน

การเรยีนการสอน 

เพือ่ศึกษาหอ้งเรยีนทีม่กีารน า

เทคโนโลยสีารสนเทศมาเพือ่

สนบัสนุนการเรยีนการสอน 

รายงาน 1 ฉบบั สุวมิล 

ดเิรก 

มหทัธวฒันศิ์ริ

ศศิเกษม 

ส านกั

คอมพวิเตอร ์

ต.ค. 58 – 

ก.ย. 59 

รายงานผลการ

ด าเนินงาน 1 ฉบบั 

ตามเป้าหมาย ส านกัคอมพวิเตอรไ์ดจ้ดัโครงการ

ศึกษาหอ้งเรยีนตน้แบบดว้ยการน า

เทคโนโลยสีารสนเทศสนบัสนุนการ

เรยีนการสอน ระหว่างเดอืนตลุาคม 

2558 ถงึเดอืนมนีาคม 2559  โดยมี

วตัถปุระสงคเ์พือ่ศึกษาแนวทางในการ

ด าเนินงานระบบสนบัสนุนการเรยีน

การสอนออนไลน ์ในมหาวทิยาลยั

ต่างๆ เพือ่ใหผู้เ้ขา้ร่วมโครงการได ้

รบัทราบแนวคดิ แนวทางการ

ด าเนินงาน และหลกัการของ Smart 

Classroom  และแลกเปลีย่น

ประสบการณแ์ละกระบวนการ

ปฏบิตังิานดา้นการบรหิารจดัการ 

100% เสร็จสิ้น ไตรมาส 1 



สรุปผลการด าเนินงานแผนปฏบิตัิราชกาส านักคอมพวิเตอร ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามแผนยุทธศาสตร ์

ส านักคอมพวิเตอร ์ปี 2555 – 2559 (ฉบบัปรบัปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559) รอบ 6 เดือน 

ตัง้แต่เดือนมกราคม 2559  – มีนาคม 2559 
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ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 
ผูร้บัผิดชอบ

โครงการ 

ฝ่ายเจา้ของ

โครงการ 

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ผลส าเร็จเปรียบกบัเป้าหมาย  รายงานผลไตรมาส 2 (ม.ค. 59 - มี.ค. 59) 

ผลส าเร็จ ระดบัผลส าเรจ็ ผลการด าเนินงาน (แบบยอ่) 
ผลด าเนินงาน

ภาพรวม (%) 

สถานะ 

การด าเนินงาน 

เหตผุลที่โครงการไม่สามารถ

ด าเนินการไดต้ามเป้าหมาย 

(แบบยอ่) 

Smart Classroom ระหว่าง 

มหาวทิยาลยัต่างๆ  ดงันี้  

 1. ศูนยน์วตักรรมการเรยีนรู ้ 

มหาวทิยาลยัรงัสติ 

 2. ศูนยว์ทิยบรกิาร มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสุนนัทา 

 3. สถาบนันวตักรรมการเรยีนรู ้

มหาวทิยาลยัมหดิล  ศาลายา 

 4. คณะวศิวกรรมศาสตร ์

จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยัโดยใช ้

งบประมาณจ านวน  7,160.00 บาท 

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 4 : สง่เสริมการบริการวชิาการดว้ยระบบเทคโนโลยคีอมพวิเตอรแ์ละเครือข่าย 

43 โครงการพฒันาทกัษะและความรูด้า้น

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

จดับรกิารอบรมใหค้วามรูด้า้น

คอมพวิเตอร ์แก่นิสติ 

คณาจารย ์และบคุลากร ของ

มหาวทิยาลยั 

จ านวนการจดักจิกรรม อย่างนอ้ย 1 คร ัง้ อ.อรรณพ 

ศิรศิศิเกษม 

จติตมิา 

ส านกั

คอมพวิเตอร ์

ต.ค. 58 – 

ก.ย. 59 

    ส านกัคอมพวิเตอรก์ าหนดจดัโครงการ

พฒันาทกัษะและความรูด้า้นการใช ้

เทคโนโลยสีารสนเทศ ระหว่างเดอืน

มนีาคม 2559 ถงึ เดอืนเมษายน 2559 

โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่น าแผน

ยุทธศาสตร ์15 ปี ของมหาวทิยาลยั 

มาปฏบิตัใิหเ้กดิผลอย่างเป็นรูปธรรม 

50% ด าเนินการแลว้

ตามแผน 

  



สรุปผลการด าเนินงานแผนปฏบิตัิราชกาส านักคอมพวิเตอร ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามแผนยุทธศาสตร ์

ส านักคอมพวิเตอร ์ปี 2555 – 2559 (ฉบบัปรบัปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559) รอบ 6 เดือน 

ตัง้แต่เดือนมกราคม 2559  – มีนาคม 2559 
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ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 
ผูร้บัผิดชอบ

โครงการ 

ฝ่ายเจา้ของ

โครงการ 

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ผลส าเร็จเปรียบกบัเป้าหมาย  รายงานผลไตรมาส 2 (ม.ค. 59 - มี.ค. 59) 

ผลส าเร็จ ระดบัผลส าเรจ็ ผลการด าเนินงาน (แบบยอ่) 
ผลด าเนินงาน

ภาพรวม (%) 

สถานะ 

การด าเนินงาน 

เหตผุลที่โครงการไม่สามารถ

ด าเนินการไดต้ามเป้าหมาย 

(แบบยอ่) 

เพือ่ใหบ้คุลากรของมหาวทิยาลยัไดร้บั

ความรูเ้ครื่องมอืพื้นฐานดา้นไอซทีขีอง

มหาวทิยาลยั โดยเนน้ไปในเชงิของ

ปฏบิตักิาร เพือ่กระตุน้ใหม้กีาร

ตระหนกัถงึความส าคญัของเทคโนโลยี

ทางดา้นคอมพวิเตอรห์รอืการน า

นวตักรรมดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ

มาประยุกตใ์ชง้านมากขึ้น และเพือ่ให ้

นิสติ คณาจารย ์และบคุลากรเป็นผูรู้ ้

เทคโนโลยสีารสนเทศและรูส้ารสนเทศ

จากการใชไ้อซทีอีย่างมวีจิารญาณ 

รูเ้ท่าทนั และอย่างสรา้งสรรค ์ โดย

สรุป ดงันี้ 

ประเภทที่ 1 โปรแกรมการอบรมตาม

ประสงค ์(Course on Demand) มี

การอบรม  2  หลกัสูตร 

  1. การปรบัแต่งเวบ็ไซตอ์งคก์รดว้ย 

DotNetNuke วนัที ่21  ม.ีค. 2559   

เวลา  9.00 น. - 16.00 น. 



สรุปผลการด าเนินงานแผนปฏบิตัิราชกาส านักคอมพวิเตอร ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามแผนยุทธศาสตร ์

ส านักคอมพวิเตอร ์ปี 2555 – 2559 (ฉบบัปรบัปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559) รอบ 6 เดือน 

ตัง้แต่เดือนมกราคม 2559  – มีนาคม 2559 
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ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 
ผูร้บัผิดชอบ

โครงการ 

ฝ่ายเจา้ของ

โครงการ 

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ผลส าเร็จเปรียบกบัเป้าหมาย  รายงานผลไตรมาส 2 (ม.ค. 59 - มี.ค. 59) 

ผลส าเร็จ ระดบัผลส าเรจ็ ผลการด าเนินงาน (แบบยอ่) 
ผลด าเนินงาน

ภาพรวม (%) 

สถานะ 

การด าเนินงาน 

เหตผุลที่โครงการไม่สามารถ

ด าเนินการไดต้ามเป้าหมาย 

(แบบยอ่) 

  2. สารสนเทศส านกังาน (ระบบจอง

หอ้งออนไลน,์ ระบบเอกสาร

อเิลคทรอนิกส,์ ระบบแบบส ารวจ

ออนไลน)์ วนัที ่ 25  ม.ีค. 2559    

เวลา 9.00 น. - 12.00 น.   

44 โครงการพฒันาศกัยภาพดา้นไอซทีแีก่

ชมุชน 

1. เพือ่ใหน้กัเรยีน ครู 

บคุลากรทางการศึกษา ผูน้ า 

เยาวชนและประชาชนในชมุชน  

มคีวามรูค้วามเขา้ใจทางดา้น

คอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ์

คอมพวิเตอร ์

2. เพือ่ใหน้กัเรยีน ครู 

บคุลากรทางการศึกษา ผูน้ า 

เยาวชนและประชาชนในชมุชน 

มคีวามรู ้ทกัษะและฝึก

ปฏบิตังิานในการตดิต ัง้และ

ซ่อมบ ารุงคอมพวิเตอรอ์ย่างมอื

อาชพี 

บรรลตุาม KPI ของแผน

บรกิารวชิาการแก่ชมุชน 

อย่างนอ้ย 3 ขอ้ อ.อรรณพ 

ธนรรณพ 

ศิรศิศิเกษม

จนัทนา 

จติตมิา 

ส านกั

คอมพวิเตอร ์

ต.ค. 58 – 

ก.ย. 59 

    ส านกัคอมพวิเตอร ์ไดด้  าเนินการจดั

โครงการพฒันาศกัยภาพดา้นไอซทีแีก่

ชมุชน ในเดอืนพฤศจกิายน 2558 ถงึ

เดอืนมถินุายน 2559 โดยใช ้

งบประมาณเป็นวงเงนิ 230,000.- บาท 

และส านกัคอมพวิเตอร ์จะด าเนินการ

ตดิตามและประเมนิผลดา้นการใชไ้อซี

ทขีอง บคุลากรองคก์ารบรหิารสว่น

จงัหวดันครนายก ในวนัศุกรท์ี ่ 25  

มนีาคม 2559  จ านวน 4  หน่วยงาน  

ไดแ้ก่ 

1. องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบา้นพรกิ 

อ าเภอบา้นนา  จงัหวดันครนายก  

2. องคก์ารบรหิารส่วนต าบลป่าขะ 

อ าเภอบา้นนา  จงัหวดันครนายก  

75% ด าเนินการแลว้

ตามแผน 

  



สรุปผลการด าเนินงานแผนปฏบิตัิราชกาส านักคอมพวิเตอร ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามแผนยุทธศาสตร ์

ส านักคอมพวิเตอร ์ปี 2555 – 2559 (ฉบบัปรบัปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559) รอบ 6 เดือน 

ตัง้แต่เดือนมกราคม 2559  – มีนาคม 2559 

35 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 
ผูร้บัผิดชอบ

โครงการ 

ฝ่ายเจา้ของ

โครงการ 

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ผลส าเร็จเปรียบกบัเป้าหมาย  รายงานผลไตรมาส 2 (ม.ค. 59 - มี.ค. 59) 

ผลส าเร็จ ระดบัผลส าเรจ็ ผลการด าเนินงาน (แบบยอ่) 
ผลด าเนินงาน

ภาพรวม (%) 

สถานะ 

การด าเนินงาน 

เหตผุลที่โครงการไม่สามารถ

ด าเนินการไดต้ามเป้าหมาย 

(แบบยอ่) 

3. องคก์ารบรหิารส่วนต าบลพกิลุออก 

อ าเภอบา้นนา  จงัหวดันครนายก  

4. องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบางออ้ 

อ าเภอบา้นนา  จงัหวดันครนายก 

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 5 : พฒันาระบบการบริหารส านกัคอมพวิเตอรใ์หม้ีประสทิธิภาพ 

45 โครงการสบืสานและท านุบ  ารุงศิลปะ

และวฒันธรรม 

เพือ่ใหก้ารด าเนินงาน

สอดคลอ้งตามภารกจิที่

มหาวทิยาลยัมอบหมาย 

มกีจิกรรมทีด่  าเนนิงานตาม

นโยบายของมหาวทิยาลยั 

อย่างนอ้ย 1 

กจิกรรม 

คณะกรรมการ

ท านุบ  ารุงศิลปะ

และวฒันธรรม 

ส านกั

คอมพวิเตอร ์

ส านกั

คอมพวิเตอร ์

ต.ค. 58 – 

ก.ย. 59 

    ด าเนินการตามแผนแลว้ จ านวน 2 

กจิกรรม รายละเอยีดดงันี้ 

1. ส านกัคอมพวิเตอรไ์ดจ้ดังานวนั

คลา้ยวนัสถาปนาส านกัคอมพวิเตอร ์

ครบรอบ 22 ปี เมือ่วนัที ่29 ธนัวาคม 

2558 ณ หอ้งโถงช ัน้ 14 ส านกั

คอมพวิเตอร ์อาคารนวตักรรม 

ศาสตราจารย ์ดร.สาโรช บวัศร ี

2. ส านกัคอมพวิเตอรเ์ตรยีมจดั

กจิกรรมวนัสงกรานต ์ในวนัที ่7 

เมษายน 2559 ณ ส านกัคอมพวิเตอร ์

50% ด าเนินการแลว้

ตามแผน 

  



สรุปผลการด าเนินงานแผนปฏบิตัิราชกาส านักคอมพวิเตอร ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามแผนยุทธศาสตร ์

ส านักคอมพวิเตอร ์ปี 2555 – 2559 (ฉบบัปรบัปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559) รอบ 6 เดือน 

ตัง้แต่เดือนมกราคม 2559  – มีนาคม 2559 
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ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 
ผูร้บัผิดชอบ

โครงการ 

ฝ่ายเจา้ของ

โครงการ 

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ผลส าเร็จเปรียบกบัเป้าหมาย  รายงานผลไตรมาส 2 (ม.ค. 59 - มี.ค. 59) 

ผลส าเร็จ ระดบัผลส าเรจ็ ผลการด าเนินงาน (แบบยอ่) 
ผลด าเนินงาน

ภาพรวม (%) 

สถานะ 

การด าเนินงาน 

เหตผุลที่โครงการไม่สามารถ

ด าเนินการไดต้ามเป้าหมาย 

(แบบยอ่) 

46 โครงการพฒันาสมรรถนะดา้นภาษาสู่

ประชาคมอาเซยีน 

1. เพือ่พฒันาศกัยภาพดา้น

ภาษาองักฤษในทกัษะดา้นต่างๆ 

อาท ิทกัษะการฟงั พูด อ่าน 

เขยีนโครงสรา้งหลกัไวยากรณ์

รวมถงึการออกเสยีงทีถ่กูตอ้ง

และชดัเจน 

2. เพือ่กระตุน้ใหบ้คุลากรเกดิ

ความตืน่ตวัในการพฒันาทกัษะ

ภาษาองักฤษ 

1. รอ้ยละของจ านวนผูเ้ขา้

รบัการอบรมผ่านการ

ทดสอบ 

2. รอ้ยละของความพงึพอใจ

ของผูเ้ขา้รบัการอบรมใน

กระบวนการใหบ้รกิาร  

1. ไม่นอ้ยกว่ารอ้ย

ละ 75 ของจ านวน

ผูเ้ขา้รบัการอบรม

ผ่านการทดสอบ 

2. ไม่นอ้ยกว่ารอ้ย

ละ 75 ของความ

พงึพอใจของผูเ้ขา้

รบัการอบรม 

พชัรนิทร ์

ดนยั 

ศิรศิศิเกษม 

นฤด ี

ส านกั

คอมพวิเตอร ์

ต.ค. 58 – 

ก.ย. 59 

    1. อยู่ระหว่างการแต่งต ัง้คณะท างาน 

2. อยู่ระหว่างการจดัท  าแผนด าเนินงาน

โครงการพฒันาสมรรถนะดา้นภาษาสู่

ประชาคมอาเซยีน 

3. อยู่ระหว่างด าเนินการจดัท  าแบบ

ส ารวจความตอ้งการของผูเ้รยีน 

20% ลา่ชา้ เนื่องจากภาระงานและความไม่

ต่อเนื่องในการประสานงานจงึ

ท  าใหก้ารด าเนินงานมคีวาม

ลา่ชา้ 

47 โครงการพฒันาและเสรมิศกัยภาพการ

ประชาสมัพนัธข์องส านกัคอมพวิเตอร ์

เพือ่เผยแพร่ความเคลือ่นไหว 

ข่าวสาร ของส านกัคอมพวิเตอร ์

ใหห้น่วยงานภายในและ

ภายนอกมหาวทิยาลยั รบัทราบ

ขอ้มลูผ่าน Social media และ

สือ่สิง่พมิพต่์างๆ 

1.จ านวนบทความทีเ่ผยแพร่ 

2.จ านวนช่องทางในการ

เผยแพร่ข่าวประชาสมัพนัธ ์

1. ไม่นอ้ยกว่า 60 

บทความ2. ไม่นอ้ย

กว่า 3 ช่องทาง 

วณิชยา ส านกั

คอมพวิเตอร ์

ต.ค. 58 – 

ก.ย. 59 

    1. มกีารบรหิารจดัการเผยแพร่สือ่สาร

ประชาสมัพนัธข์อ้มลูข่าวสารท ัง้ภายใน

และภายนอกส านกัคอมพวิเตอร ์

รวมถงึเครอืข่ายประชาสมัพนัธข์อง

มหาวทิยาลยั ผ่านช่องทาง

ประชาสมัพนัธ ์ดงันี้ 

1.1 เวบ็ไซต ์  จ านวน 5 บทความ 

1.2 facebook  จ านวน 32 บทความ 

1.3 twitter  จ านวน 32 บทความ 

1.4 Digital Signage   

จ านวน 5 บทความ 

75% ด าเนินการแลว้

ตามแผน 

  



สรุปผลการด าเนินงานแผนปฏบิตัิราชกาส านักคอมพวิเตอร ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามแผนยุทธศาสตร ์

ส านักคอมพวิเตอร ์ปี 2555 – 2559 (ฉบบัปรบัปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559) รอบ 6 เดือน 

ตัง้แต่เดือนมกราคม 2559  – มีนาคม 2559 
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ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 
ผูร้บัผิดชอบ

โครงการ 

ฝ่ายเจา้ของ

โครงการ 

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ผลส าเร็จเปรียบกบัเป้าหมาย  รายงานผลไตรมาส 2 (ม.ค. 59 - มี.ค. 59) 

ผลส าเร็จ ระดบัผลส าเรจ็ ผลการด าเนินงาน (แบบยอ่) 
ผลด าเนินงาน

ภาพรวม (%) 

สถานะ 

การด าเนินงาน 

เหตผุลที่โครงการไม่สามารถ

ด าเนินการไดต้ามเป้าหมาย 

(แบบยอ่) 

2. ในไตรมาสที ่2 มจี านวนบทความ 

ทีเ่ผยแพร่ประชาสมัพนัธ ์ 

จ านวน 74 บทความ และมจี านวน

ช่องทางในการเผยแพร่ข่าว

ประชาสมัพนัธ ์จ านวน 4 ช่องทาง 

48 โครงการบรกิารวชิาการส  าหรบั

บคุคลภายนอก 

เพือ่หารายได ้และการใหค้วาม

ร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยัและ

หน่วยงานภายนอก 

จ านวนการจดักจิกรรม อย่างนอ้ย 1 คร ัง้ อ.อรรณพ 

ผศ.วชัรชยั 

และทมีงาน 

ส านกั

คอมพวิเตอร ์

ต.ค. 58 – 

ก.ย. 59 

    ยงัไม่ไดเ้ริ่มด าเนินการโครงการบรกิาร

วชิาการส  าหรบับคุคลภายนอก โดย

ในขณะนี้ คณะท างานก าลงัด าเนินการ

เก็บรวบรวมขอ้มลูเพิม่เตมิ และการ

ก าหนดหวัขอ้ในการจดัอบรม 

0% รอเริ่มโครงการ เนื่องจากภาระงานและความไม่

ต่อเนื่องในการประสานงานจงึ

ท  าใหย้งัไม่ไดเ้ริ่มโครงการ

บรกิารวชิาการส าหรบั

บคุคลภายนอก  

49 โครงการส่งเสรมิการประยุกตใ์ช ้

หลกัการ Lean Management ในการ

บรหิารงานของส านกัคอมพวิเตอร ์

เพือ่ใหส้  านกัคอมพวิเตอรม์ี

ระบบการด าเนนิงานทีม่ี

ประสทิธภิาพ และประสทิธผิล

สูงสุด 

จ านวนกจิกรรมทีส่่งเสรมิ

หลกัการ Lean 

Management 

อย่างนอ้ย 1 

กจิกรรม 

อ.สุธดิา 

พชัรนิทร ์

ส านกั

คอมพวิเตอร ์

ต.ค. 58 – 

ก.ย. 59 

    ด าเนินจดัประชมุหารอื ในวนัที ่22 

มนีาคม 2559 มปีระเดน็หารอื

ดงัต่อไปนี้ 

1. การแต่งต ัง้คณะกรรมการบรหิาร

จดัการแบบลนี ( Lean 

Management) 

2. การคดัเลอืกระบบสารสนเทศที่

น ามาประยุกตใ์ชก้บัหลกัการ Lean 

Management ในการบรหิารจดัการ 

และทีป่ระชมุมมีตเิลอืกระบบจองหอ้ง

ออนไลน ์ 

50% ด าเนินการแลว้

ตามแผน 

  



สรุปผลการด าเนินงานแผนปฏบิตัิราชกาส านักคอมพวิเตอร ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามแผนยุทธศาสตร ์

ส านักคอมพวิเตอร ์ปี 2555 – 2559 (ฉบบัปรบัปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559) รอบ 6 เดือน 

ตัง้แต่เดือนมกราคม 2559  – มีนาคม 2559 
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ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 
ผูร้บัผิดชอบ

โครงการ 

ฝ่ายเจา้ของ

โครงการ 

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ผลส าเร็จเปรียบกบัเป้าหมาย  รายงานผลไตรมาส 2 (ม.ค. 59 - มี.ค. 59) 

ผลส าเร็จ ระดบัผลส าเรจ็ ผลการด าเนินงาน (แบบยอ่) 
ผลด าเนินงาน

ภาพรวม (%) 

สถานะ 

การด าเนินงาน 

เหตผุลที่โครงการไม่สามารถ

ด าเนินการไดต้ามเป้าหมาย 

(แบบยอ่) 

50 โครงการจดัท  าแผนยุทธศาสตร ์ส านกั

คอมพวิเตอร ์ปี 2560 - 2564 

เพือ่ใหส้  านกัคอมพวิเตอรม์ี

กรอบและแนวทางการพฒันา

ส านกัคอมพวิเตอร ์บคุลากรใน

ส านกังานสามารถด าเนนิงาน

อย่างบูรณาการ มทีศิทาง 

สอดคลอ้งกบันโยบายและ

แผนพฒันามหาวทิยาลยัท ัง้

ในปจับุนัและอนาคต 

เอกสารแผนยุทธศาสตร ์

ส านกัคอมพวิเตอร ์ปี 2560 

- 2564 

จ านวน 1 ฉบบั ผูอ้  านวยการ 

ส านกัคอมพวิเตอร ์

งานนโยบายและ

แผน 

ส านกั

คอมพวิเตอร ์

ต.ค. 58 – 

ก.ย. 59 

    1. มกีารแต่งต ัง้คณะกรรมการจดัท  า

แผนยุทธศาสตร ์ส านกัคอมพวิเตอร ์

2. มแีผนการด าเนินงาน 

จดัท  าแผนยุทธศาสตรฯ์ 

3.เตรยีมจดัโครงการประชมุเชงิปฏกิาร

ในการจดัท  าแผนยุทธศาสตรฯ์ .ใน

วนัที ่2 – 3 พฤษภาคม 2559 และ

วนัที ่17 - 19 พฤษภาคม 2559 

40% ด าเนินการแลว้

ตามแผน 

  

 


