
สรุปผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชกาส านักคอมพวิเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
ตามแผนยุทธศาสตร์ส านักคอมพวิเตอร์ ปี 2555 – 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559)  

รอบรายไตรมาส1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558 
 

1 
 

ตามท่ีส านกัคอมพิวเตอร์ไดน้ าเสนอแผนปฏิบติัราชการตามแผนยทุธศาสตร์ส านกัคอมพิวเตอร์ประจ าปี
งบประมาณ 2559 ต่อท่ีประชุมและคณะกรรมการประจ าส านกัคอมพิวเตอร์  มีจ านวน  50 โครงการยอ่ย/กิจกรรม 
และไดเ้ร่ิมด าเนินการตามแผนแลว้นั้น ดงันั้นส านกัคอมพิวเตอร์จึงขอรายงานผลการด าเนินงาน ไตรมาสท่ี 1 ไว้
ดงัน้ี 

1. ตารางสรุปผลการด าเนินงานในไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม - ธนัวาคม 2558) 

รายการ 
จ านวน

โครงการย่อย/
กจิกรรม 

ร้อยละ     

จ านวนโครงการ 50       

1.1 
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ส านัก
คอมพวิเตอร์ 

50 100.00   

1.2 
โครงการเพิม่เติมระหว่าง
ปีงบประมาณ 

0 0.00     

สถานะผลการด าเนินงาน   
ร้อยละ

ความส าเร็จ 
คะแนนเต็ม 

(5) 
2.1 เสร็จส้ิน 5 10.00 

82.00 

4.10 

2.2 ด าเนินการแลว้ตามแผน 34 68.00 
2.3 เร็วกวา่แผน 2 4.00 
2.4 ล่าชา้ 1 2.00 

18.00 

2.5 รอเร่ิมโครงการ 5 10.00 
2.6 ยกเลิก 1 2.00 
2.7 ชะลอไปในปีถดัไป 2 4.00 
2.8 ล่าชา้และขยายเวลาใหเ้สร็จในปีน้ี 0 0.00 
2.9 ล่าชา้และขยายเวลาต่อเน่ืองปีถดัไป 0 0.00 

  รวม 50 100.00 100.00   
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2. ตารางแสดงรายละเอียดตามสถานะผลการด าเนินงานของโครงการ 
   2.1 โครงการท่ีด าเนินการเสร็จส้ินแลว้ มีจ  านวน 5 โครงการ 

โครงการ/กจิกรรม  
(เสร็จส้ิน) 

ผู้รับผดิชอบ
โครงการ 

ผลส าเร็จเปรียบกบัเป้าหมายของ
โครงการ เสร็จส้ินไตร

มาส 
ผลส าเร็จ 

ระดับ
ผลส าเร็จ 

โครงการ/กจิกรรม         
5 โครงการติดตั้งระบบ

เครือข่ายไร้สาย 
(WiSE) มศว องครักษ ์
เพื่อการเรียนการสอน 

นคร 
ญาดา 
เฉลิมพล 
ธนกฤต 

ติดตั้ง Access Point  
สมบูรณ์ ณ มศว 
องครักษ ์จ านวน 80 
Access Point  

ตาม
เป้าหมาย 

ไตรมาส 1 

12 โครงการปรับปรุง
เซิร์ฟเวอร์ระบบ
ไวเลสแลนสู่ระบบ
คลาวด ์

นคร 
ภาคภูมิ 
ญาดา 

1 ระบบท่ีติดตั้ง
ระบบประมวลผล
และขอ้มูลสถิติ
ผูใ้ชง้านไวเลสแลน
ใหท้ างานบนระบบ
คลาวดเ์สร็จส้ิน  

ตาม
เป้าหมาย 

ไตรมาส 1 

13 โครงการเพิ่มช่อง
สัญญาญอินเทอร์เน็ต 
มศว โพธิวชิชาลยั 
จงัหวดัตาก 

มหทัธวฒัน์ 
ประกิจ 
ภาคภูมิ 
ธญัยธ์รฐ์ 

 1 พื้นส่วนขยายท่ี
เพิ่มจ านวน
ช่องสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตเสร็จส้ิน 

ตาม
เป้าหมาย 

ไตรมาส 1 

34 โครงการพฒันาระบบ 
SWU-SAP 
Monitoring System 
ส าหรับผูบ้ริหาร 

ภทัรชยั 
สุวมิล 

โครงการส าเร็จ
จ านวน 1 ระบบ 

ตาม
เป้าหมาย 

ไตรมาส 1 

42 โครงการศึกษา
หอ้งเรียนตน้แบบดว้ย
การน าเทคโนโลยี
สารสนเทศสนบัสนุน
การเรียนการสอน 

สุวมิล 
ดิเรก 
มหทัธวฒัน์ 
ศิริศศิเกษม 

รายงานผลการ
ด าเนินงาน 1 ฉบบั 

ตาม
เป้าหมาย 

ไตรมาส 1 

   2.2 โครงการท่ีด าเนินการเร็วกวา่แผนการด าเนินงานของโครงการ  มีจ านวน 2 โครงการ 

โครงการ/กจิกรรม  
(เร็วกว่าแผน) 

ผู้รับผดิชอบ 
โครงการ 

โครงการ/กจิกรรม   
24 โครงการพฒันาระบบงาน TQF ระยะท่ี 3 อมรรัตน์ 

ฐิตาภา 
กฤษดา 
กลัยา 

47 โครงการพฒันาและเสริมศกัยภาพการประชาสัมพนัธ์ของส านกั
คอมพิวเตอร์ 

วณิชยา 

   2.3 โครงการท่ีด าเนินการล่าชา้กวา่แผนการด าเนินงานของโครงการ มีจ านวน 1 โครงการ 

โครงการ/กจิกรรม  
(ล่าช้า) 

ผู้รับผดิชอบ
โครงการ 

เหตุผล 

โครงการ/กจิกรรม     
1 โครงการติดตั้งห้องคอมพวิเตอร์ มหทัธวฒัน์ และ

ฝ่ายระบบ
เน่ืองจาก คณะกรรมการตรวจรับ
มอบแบบ รูปรายการงานปรับปรุง



สรุปผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชกาส านักคอมพวิเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
ตามแผนยุทธศาสตร์ส านักคอมพวิเตอร์ ปี 2555 – 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559)  

รอบรายไตรมาส1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558 
 

3 
 

โครงการ/กจิกรรม  
(ล่าช้า) 

ผู้รับผดิชอบ
โครงการ 

เหตุผล 

กลางของมหาวิทยาลัย (Data 
Center) ณ อาคารนวตักรรม ศ.ดร. 
สาโรช บัวศรี 

คอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

ศูนยค์อมพิวเตอร์และระบบ
โทรศพัทข์องมหาวทิยาลยั และ
บริษทั อยูร่ะหวา่งร่วมกนัปรับปรุง
แบบ TOR และ BOQ 

   2.4 โครงการท่ีท าการยกเลิกไม่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีจ านวน 1 โครงการ 

โครงการ/กจิกรรม (ยกเลกิ) 
ผู้รับผดิชอบ
โครงการ 

เหตุผล 

โครงการ/กจิกรรม     
27 โครงการพฒันาระบบการปฏิบติังาน

นอกเวลาราชการ 
พงษทิ์พย ์
กาญจนา 
ฐิตาภา 

เน่ืองจากมีระบบใหม่ของ
มหาวทิยาลยัมาใชง้านจึง
จ าเป็นตอ้งยกเลิกการพฒันาระบบ 
เพื่อลดความซบัซอ้นของการ
ท างานขอแกไ้ขเป็น : เน่ืองจาก
มหาวทิยาลยัไดจ้ดัหาใหม่ คือ 
ระบบ ERP ท่ีครอบคลุมไปถึง
ระบบการปฏิบติังานนอกราชการ 
(OT) ดว้ยเหตุน้ี ส านกั
คอมพิวเตอร์จึงเห็นควรใหยุ้ติการ
ด าเนินงานโครงการน้ีเพื่อไม่ให้
เกิดการซ ้ าซอ้นกนั  

   2.5 โครงการท่ียงัด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยจะด าเนินการในปีถดัไป (ชลอโครงการไปในปีถดัไป) มี
จ านวน 1 โครงการ 

โครงการ/กจิกรรม  
(ชลอโครงการไปในปีถัดไป) 

ผู้รับผดิชอบ
โครงการ 

เหตุผล 

โครงการ/กจิกรรม     
25 โครงการจดัตั้งศูนยใ์หค้  าปรึกษาการใช้

ระบบสารสนเทศของมหาวทิยาลยั 
(Clinic MIS) 

อมรรัตน์ 
วนัทนา 
มณฑลี 
ฐิตาภา 
กลัยา 
กาญจนา 
วลิาวลัย ์

เน่ืองจากทีมผูรั้บผิดชอบอยู่
ระหวา่งเร่งด าเนินงานการจดัท า 
TOR ระบบบริหารจดัการ
ประสิทธิภาพการศึกษา 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา 
กรุงเทพมหานคร ส่งผลกระทบให้
ไม่สามารถด าเนินการโครงการ
ดงักล่าวไดต้ามแผนท่ีวางไว ้

26 โครงการจดัตั้งเครือข่ายผูป้ระสานงาน
ดา้นการพฒันาและการใหบ้ริการระบบ
สารสนเทศของหน่วยงาน ระยะท่ี 1 

วนัทนา 
มณฑลี 
อมรรัตน์ 
ฐิตาภา 
กาญจนา 
พงษทิ์พย ์
วลิาวลัย ์

เน่ืองจากกลุ่มคนท างานเร่ง
ด าเนินงานโครงการโครงการ
พฒันาระบบบริหารจดัการ
ประสิทธิภาพการศึกษา ฯ  ไดมี้
การประชุมหารือของฝ่ายระบบ
สารสนเทศ และท่ีประชุมมีมติ
เห็นชอบใหช้ะลอโครงการน้ีไป
ก่อน เน่ืองจากระบบสารสนเทศ
ดา้น การเงิน ดา้นทรัพยากรบุคคล 
และดา้นบริการการศึกษา ก าลงัอยู่
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โครงการ/กจิกรรม  
(ชลอโครงการไปในปีถัดไป) 

ผู้รับผดิชอบ
โครงการ 

เหตุผล 

ในช่วงปรับเปล่ียนระบบใหม่  
ควรจะมีโครงการน้ีหลงัจากระบบ
สารสนเทศใหม่ ดงักล่าว ไดมี้การ
ติดตั้งส าเร็จแลว้ จึงมีโครงการน้ี
เพื่อตั้งเครือข่ายผูป้ระสานงานดา้น
การพฒันาและการใหบ้ริการ
ระบบสารสนเทศของหน่วยงาน
เพื่อติดตามผลการใชง้าน   
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   2.6 โครงการท่ีไม่เร่ิมด าเนินการ มีจ านวน 5 โครงการ 

โครงการ/กจิกรรม  
(รอเร่ิมด าเนินการ) 

ผู้รับผดิชอบ
โครงการ 

เหตุผล 

โครงการ/กจิกรรม     
30 โครงการพฒันาเวบ็ไซตม์หาวทิยาลยัศรี

นครินทรวิโรฒ เวอร์ชัน่ภาษาต่างประเทศ 
ปวริศร 
สุวมิล 

เน่ืองจากโครงการพฒันาเวบ็ไซต ์
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
เวอร์ชัน่ภาษาต่างประเทศ จะเร่ิม
ด าเนินการในไตรมาส 2 ตาม
แผนการด าเนินงานของโครงการ 

35 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
ประมวลผลผูเ้ขา้รับพระราชทานปริญญา
บตัร มศว 

ภทัรชยั 
ชยัวฒัน์ 

เน่ืองจาก โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบประมวลผลผู ้
เขา้รับพระราชทานปริญญาบตัร 
มศว จะเร่ิมด าเนินการในไตรมาส 2 
(เดือนมีนาคม 2559) ตามแผนการ
ด าเนินงานของโครงการ 

41 โครงการจดัท าระบบ Digital Portfolio ภทัรชยั 
ชยัวฒัน์ 
ปวริศร 

เน่ืองจาก โครงการจดัท าระบบ 
Digital Portfolio จะเร่ิมด าเนินการ
ในไตรมาส 3 (เดือนเมษายน 2559) 
ตามแผนการด าเนินงานของ
โครงการ 

48 โครงการบริการวชิาการส าหรับ
บุคคลภายนอก 

อ.อรรณพ 
ผศ.วชัรชยั 
และทีมงาน 

เน่ืองจากภาระงานและความไม่
ต่อเน่ืองในการประสานงานจึงท า
ใหย้งัไม่ไดเ้ร่ิมโครงการบริการ
วชิาการส าหรับบุคคลภายนอก  

49 โครงการส่งเสริมการประยกุตใ์ชห้ลกัการ 
Lean Management ในการบริหารงานของ
ส านกัคอมพิวเตอร์ 

อ.สุธิดา 
พชัรินทร์ 

เน่ืองจากภาระงานและความไม่
ต่อเน่ืองในการประสานงานของ
ผูรั้บผดิชอบโครงการ 
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ค าช้ีแจง :  

1. ตัวอกัษรสีแดง หมายถึง โครงการทีม่ีสถานะการด าเนินงานคือ โครงการที่มีความล่าช้า ชลอโครงการไปในปีถัดไป และยกเลกิโครงการ 
2. ตัวอกัษรสีน า้ตาล หมายถึง โครงการทีม่ียงัไม่ได้เร่ิมด าเนินโครงการในไตรมาสที ่1 
3. ตัวอกัษรสีน า้เงิน หมายถึง โครงการทีม่ีการด าเนินงานแล้วตามแผน 
4. ตัวอกัษรสีเขียว หมายถึง โครงการทีม่ีการด าเนินงานแล้วเสร็จส้ินในไตรมาสที ่1 และโครงการทีด่ าเนินการเร็วกว่าแผน 

แผนปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์ส านักคอมพวิเตอร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 
ผูร้บัผิดชอบ

โครงการ 

ฝ่ายเจา้ของ

โครงการ 

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ผลส าเรจ็เปรียบกบัเป้าหมาย รายงานผลไตรมาส 1 (ต.ค. 58 - ธ.ค. 58) 

ผลส าเรจ็ 
ระดบั

ผลส าเรจ็ 
ผลการด าเนินงาน (แบบย่อ) 

ผล

ด าเนินงาน

ภาพรวม 

(%) 

สถานภาพ

การ

ด าเนินงาน 

เหตผุลที่โครงการไม่

สามารถด าเนินการได้

ตามเป้าหมาย 

(แบบย่อ) 

ยุทธศาสตรท์ี ่1 : พฒันา

โครงสรา้งพื้นฐานระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ

เพือ่พฒันาภารกจิของ

มหาวทิยาลยั 

1 โครงการตดิตัง้หอ้งคอมพวิเตอร์

กลางของมหาวทิยาลยั (Data 

Center) ณ อาคารนวตักรรม 

ศ.ดร. สาโรช บวัศรี 

เพือ่รองรบัการขยายตวั

ของระบบคอมพวิเตอร์

และเครอืขา่ยทีเ่พิม่ขึ้น 

จ านวนหอ้ง 

Data Center ที่

ตดิต ัง้สมบูรณ์ 

 1 หอ้ง มหทัธวฒัน ์

และฝ่ายระบบ

คอมพวิเตอร์

และเครอืขา่ย 

ฝ่ายระบบ

คอมพวิเตอร์

และเครอืขา่ย 

ต.ค. 57 – 

ก.ย. 59 

    ด าเนินการประชมุ

คณะกรรมการตรวจรบัแบบ 

TOR และ BOQ ของหอ้ง

คอมพวิเตอรก์ลางของ

มหาวทิยาลยั (Data Center) 

ณ อาคารนวตักรรม ศ.ดร. 

สาโรช บวัศรี 

10% ลา่ชา้ เน่ืองจาก คณะกรรมการ

ตรวจรบัมอบแบบ รูป

รายการงานปรบัปรุงศูนย์

คอมพวิเตอรแ์ละระบบ

โทรศพัทข์องมหาวทิยาลยั 

และบริษทั อยู่ระหว่าง

ร่วมกนัปรบัปรุงแบบ 

TOR และ BOQ 



สรุปผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชกาส านักคอมพวิเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
ตามแผนยุทธศาสตร์ส านักคอมพวิเตอร์ ปี 2555 – 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559)  

รอบรายไตรมาส1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 
ผูร้บัผิดชอบ

โครงการ 

ฝ่ายเจา้ของ

โครงการ 

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ผลส าเรจ็เปรียบกบัเป้าหมาย รายงานผลไตรมาส 1 (ต.ค. 58 - ธ.ค. 58) 

ผลส าเรจ็ 
ระดบั

ผลส าเรจ็ 
ผลการด าเนินงาน (แบบย่อ) 

ผล

ด าเนินงาน

ภาพรวม 

(%) 

สถานภาพ

การ

ด าเนินงาน 

เหตผุลที่โครงการไม่

สามารถด าเนินการได้

ตามเป้าหมาย 

(แบบย่อ) 

  2 โครงการปรบัปรุงเครอืขา่ย

สายไฟเบอรอ์อฟตกิภายใน มศว 

องครกัษ ์

เพือ่ใหร้ะบบเครอืขา่ย

สายไฟเบอรอ์อฟตกิ

ภายในอาคารที่เกดิขึ้น

ใหมแ่ละอาคารที่มปีญัหา

สามารถใชง้านเครอืขา่ย

บวัศรไีดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ 

จ านวนพื้นทีส่่วน

ขยายทีท่  าการ

ปรบัปรุง

เครอืขา่ยสายไฟ

เบอรอ์อฟตกิ 

1 พื้นทีส่่วน

ขยาย (มศว 

องครกัษ)์ 

มหทัธวฒัน ์

นคร 

เฉลมิพล 

ฝ่ายระบบ

คอมพวิเตอร์

และเครอืขา่ย 

ต.ค. 57 – 

ก.ย. 59 

    อยู่ในข ัน้ตอนประกวดราคา

อเิลก็ทรอนิกส ์ 

(e-bidding) 

20% ด าเนินการ

แลว้ตาม

แผน 

  

  3 โครงการพฒันาโครงสรา้ง

พื้นฐานไฟเบอรอ์อฟติก มศว 

องครกัษ ์

เพือ่ตดิต ัง้สายไฟเบอรอ์อ

ฟตกิใหโ้รงอาหารหอพกั

นิสติ และสถาบนัสิง่แวด

ฯ องครกัษ ์

จ านวนอาคารที่

ตดิต ัง้สายไฟ

เบอรอ์อฟตกิ

ส าเรจ็ 

2 อาคาร มหทัธวฒัน ์

ประกจิ 

เฉลมิพล 

ธนกฤต 

ฝ่ายระบบ

คอมพวิเตอร์

และเครอืขา่ย 

ต.ค. 57 – 

ก.ย. 59 

    อยู่ระหว่างการด าเนินงาน

ส ารวจพื้นที่และก าหนด

คุณสมบตัิเฉพาะ 

20% ด าเนินการ

แลว้ตาม

แผน 

  



สรุปผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชกาส านักคอมพวิเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 
ผูร้บัผิดชอบ

โครงการ 

ฝ่ายเจา้ของ

โครงการ 

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ผลส าเรจ็เปรียบกบัเป้าหมาย รายงานผลไตรมาส 1 (ต.ค. 58 - ธ.ค. 58) 

ผลส าเรจ็ 
ระดบั

ผลส าเรจ็ 
ผลการด าเนินงาน (แบบย่อ) 

ผล

ด าเนินงาน

ภาพรวม 

(%) 

สถานภาพ

การ

ด าเนินงาน 

เหตผุลที่โครงการไม่

สามารถด าเนินการได้

ตามเป้าหมาย 

(แบบย่อ) 

  4 โครงการตดิตัง้ระบบเครอืขา่ยไร ้

สาย (WiSE)  

มศว ประสานมติร และองครกัษ ์

เพือ่การศึกษานอกหอ้งเรียน 

เพือ่เพิม่พื้นทีใ่หบ้รกิาร

เครอืขา่ยไรส้าย WiSE 

(Wireless Controller 

และ Access Point)  

ณ มศว ประสานมติร 

และองครกัษ ์

จ านวน Access 

Point ทีต่ดิต ัง้

สมบูรณ ์ณ 

มศว  

64 Access 

Point 

นคร 

ญาดา 

เฉลมิพล 

ธนกฤต 

ฝ่ายระบบ

คอมพวิเตอร์

และเครอืขา่ย 

ต.ค. 57 – 

ก.ย. 59 

    อยู่ในข ัน้ตอนประกวดราคา

อเิลก็ทรอนิกส ์(e-bidding) 

20% ด าเนินการ

แลว้ตาม

แผน 

  

  5 โครงการตดิตัง้ระบบเครอืขา่ยไร ้

สาย (WiSE) มศว องครกัษ ์

เพือ่การเรยีนการสอน 

เพือ่เพิม่พื้นทีใ่หบ้รกิาร

เครอืขา่ยไรส้าย WiSE 

(Wireless Controller 

และ Access Point) ณ 

มศว องครกัษ ์

จ านวน Access 

Point  ทีต่ิดต ัง้

สมบูรณ ์ณ 

มศว องครกัษ ์

80 Access 

Point 

นคร 

ญาดา 

เฉลมิพล 

ธนกฤต 

ฝ่ายระบบ

คอมพวิเตอร์

และเครอืขา่ย 

ต.ค. 58 – 

ก.ย. 59 

ตดิตัง้ 

Access 

Point  

สมบูรณ ์ณ 

มศว องครกัษ ์

จ านวน 80 

Access 

Point  

ตาม

เป้าหมาย 

ตดิตัง้ระบบเครอืขา่ยไรส้าย 

(WiSE) มศว องครกัษ ์ 

เพือ่การเรยีนการสอนเสรจ็สิ้น

แลว้ 

100% เสรจ็สิ้น ไตรมาส 1 



สรุปผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชกาส านักคอมพวิเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
ตามแผนยุทธศาสตร์ส านักคอมพวิเตอร์ ปี 2555 – 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559)  
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 
ผูร้บัผิดชอบ

โครงการ 

ฝ่ายเจา้ของ

โครงการ 

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ผลส าเรจ็เปรียบกบัเป้าหมาย รายงานผลไตรมาส 1 (ต.ค. 58 - ธ.ค. 58) 

ผลส าเรจ็ 
ระดบั

ผลส าเรจ็ 
ผลการด าเนินงาน (แบบย่อ) 

ผล

ด าเนินงาน

ภาพรวม 

(%) 

สถานภาพ

การ

ด าเนินงาน 

เหตผุลที่โครงการไม่

สามารถด าเนินการได้

ตามเป้าหมาย 

(แบบย่อ) 

  6 โครงการปรบัปรุงระบบรกัษา

ความปลอดภยั (Firewall) มศว 

องครกัษ ์

เพือ่เพิม่ระบบรกัษาความ

ปลอดภยัเครอืขา่ย และ

แบ่งหมวดหมูข่อ้มลูออกสู่

อนิเทอรเ์น็ต 

จ านวนระบบที่

ท  าการปรบัปรุง 

1 ระบบ มหทัธวฒัน ์

ประกจิ 

ธญัยธ์รฐ ์

เฉลมิพล 

ธนกฤต 

ฝ่ายระบบ

คอมพวิเตอร์

และเครอืขา่ย 

ต.ค. 57 – 

ก.ย. 59 

    อยู่ในข ัน้ตอนการก าหนด

คุณสมบตัิเฉพาะ 

20% ด าเนินการ

แลว้ตาม

แผน 

  

  7 โครงการตดิตัง้เครื่องก าเนิด

ไฟฟ้า (Generator) มศว 

ประสานมติร 

เพือ่ใหร้ะบบคอมพวิเตอร์

และเครือข่าย และระบบ

สารสนเทศของ

มหาวทิยาลยัใหบ้รกิารได ้

ตลอดเวลา แมว้่าเกดิ

ไฟฟ้าขดัขอ้งที่อาคาร 16 

จ านวนเครื่อง

ก าเนิดไฟฟ้าที่

ตดิต ัง้สมบูรณ์ 

1 ระบบ มหทัธวฒัน ์

นคร 

ภาคภมู ิ

ประกจิ 

ฝ่ายระบบ

คอมพวิเตอร์

และเครอืขา่ย 

ต.ค. 57 – 

ก.ย. 59 

    อยู่ในข ัน้ตอนด าเนินการตดิตัง้

เครื่องก าเนิดไฟฟ้า 

(Generator) 

40% ด าเนินการ

แลว้ตาม

แผน 

  



สรุปผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชกาส านักคอมพวิเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
ตามแผนยุทธศาสตร์ส านักคอมพวิเตอร์ ปี 2555 – 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559)  

รอบรายไตรมาส1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 
ผูร้บัผิดชอบ

โครงการ 

ฝ่ายเจา้ของ

โครงการ 

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ผลส าเรจ็เปรียบกบัเป้าหมาย รายงานผลไตรมาส 1 (ต.ค. 58 - ธ.ค. 58) 

ผลส าเรจ็ 
ระดบั

ผลส าเรจ็ 
ผลการด าเนินงาน (แบบย่อ) 

ผล

ด าเนินงาน

ภาพรวม 

(%) 

สถานภาพ

การ

ด าเนินงาน 

เหตผุลที่โครงการไม่

สามารถด าเนินการได้

ตามเป้าหมาย 

(แบบย่อ) 

  8 โครงการปรบัปรุงประสทิธภิาพ

ระบบการส ารองขอ้มลูเพือ่

รองรบัเหตภุยัพบิตัิ 

เพือ่การส ารองขอ้มลูจาก

ศูนยข์อ้มลูหลกัจากหอ้ง

คอมพวิเตอรก์ลาง อาคาร 

16 มาจดัเก็บที่ส  านกั

หอสมดุกลาง 

จ านวนระบบ

ส ารองขอ้มลูที่

ตดิต ัง้สมบูรณ์ 

1 ระบบ มหทัธวฒัน ์

นคร 

ภาคภมู ิ

ประกจิ 

ฝ่ายระบบ

คอมพวิเตอร์

และเครอืขา่ย 

ต.ค. 58 – 

ก.ย. 59 

    อยู่ในข ัน้ตอนก าหนด

คุณสมบตัิเฉพาะ 

20% ด าเนินการ

แลว้ตาม

แผน 

  

  9 โครงการปรบัปรุงระบบพสูิจน์

ตวัตน (I-Pass) 

เพือ่ปรบัปรุงระบบพสูิจน์

ตวัตนใหร้องรบั

ระบบปฏบิตักิารต่างๆ ของ

คอมพวิเตอร ์ใหม้คีวาม

สะดวกและมี

ประสทิธภิาพยิง่ขึ้น 

การติดตัง้ระบบ

ระบบพสูิจน์

ตวัตนสมบูรณ์ 

1 ระบบ มหทัธวฒัน ์

ธญัยธ์รฐ ์

ประกจิ 

เฉลมิพล 

ธนกฤต 

ฝ่ายระบบ

คอมพวิเตอร์

และเครอืขา่ย 

ต.ค. 58 – 

ก.ย. 59 

    อยู่ในข ัน้ตอนการทดสอบ

โปรแกรม ระบบพสูิจนต์วัตน 

(I-Pass) 

20% ด าเนินการ

แลว้ตาม

แผน 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 
ผูร้บัผิดชอบ

โครงการ 

ฝ่ายเจา้ของ

โครงการ 

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ผลส าเรจ็เปรียบกบัเป้าหมาย รายงานผลไตรมาส 1 (ต.ค. 58 - ธ.ค. 58) 

ผลส าเรจ็ 
ระดบั

ผลส าเรจ็ 
ผลการด าเนินงาน (แบบย่อ) 

ผล

ด าเนินงาน

ภาพรวม 

(%) 

สถานภาพ

การ

ด าเนินงาน 

เหตผุลที่โครงการไม่

สามารถด าเนินการได้

ตามเป้าหมาย 

(แบบย่อ) 

  10 โครงการปรบัเปลีย่นเครอืขา่ย

ไปสู่ IPv6 

เพือ่ใหร้ะบบคอมพวิเตอร์

และเครอืขา่ยใชห้มายเลข 

IPv6 เพิม่ขึ้น ให ้

สอดคลอ้งความตอ้งการ

ของ สกอ. 

จ านวน

เซริฟ์เวอรท์ีใ่ช ้

งานหมายเลข 

IPv6 

อย่างนอ้ย 5 

อปุกรณ์ 

มหทัธวฒัน ์

ธญัยธ์รฐ ์

ประกจิ 

เฉลมิพล 

ธนกฤต 

ฝ่ายระบบ

คอมพวิเตอร์

และเครอืขา่ย 

ต.ค. 58 – 

ก.ย. 59 

    อยู่ระหว่างด าเนินการทดสอบ

ระบบ IPv6 กบัระบบเวบ็

เซริฟ์เวอรแ์ละอุปกรณ์

เครอืขา่ยบางส่วน และระบบ

สามารถด าเนินการไดต้าม

ตอ้งการ 

30% ด าเนินการ

แลว้ตาม

แผน 

  

  11 โครงการตดิตัง้ใบรบัรอง

อเิลก็ทรอนิกส ์(Digital 

Certificate) 

เพือ่เพิม่ความปลอดภยั

และความน่าเชื่อถอืของ

เครื่องเซริฟ์เวอรใ์น

มหาวทิยาลยัดว้ย

ใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส ์

จ านวนเซริฟ์เวอร์

และอุปกรณ์

เครือขา่ย

ไวเลสแลนทีม่ี

การติดตัง้

ใบรบัรอง

อเิลก็ทรอนิกส ์

10 อปุกรณ์ มหทัธวฒัน ์

ธญัยธ์รฐ ์

ภาคภมู ิ

ประกจิ 

ฝ่ายระบบ

คอมพวิเตอร์

และเครอืขา่ย 

ต.ค. 58 – 

ก.ย. 59 

    อยู่ระหว่างด าเนินการทดสอบ

ระบบใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส์

กบัเครื่องเซริฟ์วเวอรแ์ละระบบ

ไวเลสแลน และระบบสามารถ

ด าเนินการไดต้ามตอ้งการ 

30% ด าเนินการ

แลว้ตาม

แผน 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 
ผูร้บัผิดชอบ

โครงการ 

ฝ่ายเจา้ของ

โครงการ 

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ผลส าเรจ็เปรียบกบัเป้าหมาย รายงานผลไตรมาส 1 (ต.ค. 58 - ธ.ค. 58) 

ผลส าเรจ็ 
ระดบั

ผลส าเรจ็ 
ผลการด าเนินงาน (แบบย่อ) 

ผล

ด าเนินงาน

ภาพรวม 

(%) 

สถานภาพ

การ

ด าเนินงาน 

เหตผุลที่โครงการไม่

สามารถด าเนินการได้

ตามเป้าหมาย 

(แบบย่อ) 

  12 โครงการปรบัปรุงเซริฟ์เวอร์

ระบบไวเลสแลนสู่ระบบคลาวด ์

เพือ่ปรบัเปลีย่นเครื่อง

เซริฟ์เวอรร์ะบบ

ประมวลผลและขอ้มลู

สถติผูิใ้ชง้านไวเลสแลน

ใหท้  างานบนระบบคลาวด ์

ตดิตัง้ระบบ

ประมวลผลและ

ขอ้มลูสถติิ

ผูใ้ชง้าน

ไวเลสแลนให ้

ท างานบนระบบ

คลาวด ์

1 ระบบ นคร 

ภาคภมู ิ

ญาดา 

ฝ่ายระบบ

คอมพวิเตอร์

และเครอืขา่ย 

ต.ค. 58 – 

ก.ย. 59 

จ านวน 1 

ระบบทีต่ดิต ัง้ 

เสรจ็สิ้น  

ตาม

เป้าหมาย 

1. ด าเนินติดตัง้ระบบ

ประมวลผลและขอ้มลูสถติิ

ผูใ้ชง้านไวเลสแลนใหท้  างานบน

ระบบคลาวด ์เสรจ็สิ้น 

2. ตดิตามผลการด าเนินงานฯ 

100% เสรจ็สิ้น ไตรมาส 1 

  13 โครงการเพิม่ช่องสญัญาญ

อนิเทอรเ์น็ต มศว โพธวิชิชาลยั 

จงัหวดัตาก 

เพือ่ให ้มศว โพธวิชิชาลยั 

จงัหวดัตาก สามารถ

เชื่อมต่อขอ้มลูสารสนเทศ

ได ้เช่น ระบบโทรศพัท ์

ระบบสารสนเทศ

มหาวทิยาลยั ระบบ

อนิเทอรเ์น็ต เป็นตน้ 

โดยเพิม่ช่องสญัญาญ

อนิเทอรเ์น็ตความเรว็ 10 

Mbps 

จ านวน

ช่องสญัญาณ

อนิเทอรเ์น็ต 

1 พื้นทีส่่วน

ขยาย (มศว 

โพธวิชิชาลยั 

จงัหวดัตาก) 

มหทัธวฒัน ์

ประกจิ 

ภาคภมู ิ

ธญัยธ์รฐ ์

ฝ่ายระบบ

คอมพวิเตอร์

และเครอืขา่ย 

ต.ค. 58 – 

ก.ย. 59 

1 พื้นส่วน

ขยายทีเ่พิม่

จ  านวนช่อง 

สญัญาณ

อนิเทอรเ์น็ต

เสรจ็สิ้น 

ตาม

เป้าหมาย 

ด าเนินการเพิม่ช่องสญัญาณ

อนิเทอรเ์น็ตเสรจ็สิ้น และ

ตดิตามผลการด าเนินงาน 

100% เสรจ็สิ้น ไตรมาส 1 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 
ผูร้บัผิดชอบ

โครงการ 

ฝ่ายเจา้ของ

โครงการ 

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ผลส าเรจ็เปรียบกบัเป้าหมาย รายงานผลไตรมาส 1 (ต.ค. 58 - ธ.ค. 58) 

ผลส าเรจ็ 
ระดบั

ผลส าเรจ็ 
ผลการด าเนินงาน (แบบย่อ) 

ผล

ด าเนินงาน

ภาพรวม 

(%) 

สถานภาพ

การ

ด าเนินงาน 

เหตผุลที่โครงการไม่

สามารถด าเนินการได้

ตามเป้าหมาย 

(แบบย่อ) 

  14 โครงการจดัหาคอมพวิเตอรเ์พือ่

ทดแทนส าหรบังานบรกิาร 

เพือ่จดัหาคอมพวิเตอร์

ทดแทนส าหรบังาน

บรกิาร 

รอ้ยละความพงึ

พอใจของ

ผูใ้ชบ้รกิารหอ้ง

คอมพวิเตอร ์

รอ้ยละ 80.

ของผูใ้ชบ้รกิาร 

ดเิรก 

สนัติ และฝ่าย

ปฏบิตักิารและ

บรกิาร 

ฝ่าย

ปฏบิตักิาร

และบริการ 

ต.ค. 57 – 

ก.ย. 59 

    อยู่ในข ัน้ตอนการก าหนด

คุณสมบตัิเฉพาะ และการท า

ราคากลาง 

50% ด าเนินการ

แลว้ตาม

แผน 

  

  15 โครงการศึกษาแนวทางการจดัหา

อปุกรณ์ ICT เพือ่สนบัสนุนการ

เรยีนการสอน และการวจิยั 

ส านกัคอมพวิเตอร ์มศว 

องครกัษ ์

รวบรวมขอ้มลูและศึกษา

แนวทางการจดัหา

อปุกรณ์ ICT เพือ่

สนบัสนุนการเรียนการ

สอน และการวจิยั 

จ านวนรายงาน

ผลการศึกษา

ขอ้มลู 

รายงานผล 1 

ฉบบั 

ธนรรณพ 

วรเศรษฐ ์

สุกจิ 

อดุร 

ถาวร 

จกัรพนัธ ์

อ านาจ 

ขจรวุฒิ 

ฝ่าย

ปฏบิตักิาร

และบริการ 

ต.ค. 58 – 

ก.ย. 59 

    ด าเนินการวเิคราะหค์วาม

ตอ้งการทางดา้นไอซทีี เพือ่

สนบัสนุนการเรียนการสอน 

15% ด าเนินการ

แลว้ตาม

แผน 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 
ผูร้บัผิดชอบ

โครงการ 

ฝ่ายเจา้ของ

โครงการ 

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ผลส าเรจ็เปรียบกบัเป้าหมาย รายงานผลไตรมาส 1 (ต.ค. 58 - ธ.ค. 58) 

ผลส าเรจ็ 
ระดบั

ผลส าเรจ็ 
ผลการด าเนินงาน (แบบย่อ) 

ผล

ด าเนินงาน

ภาพรวม 

(%) 

สถานภาพ

การ

ด าเนินงาน 

เหตผุลที่โครงการไม่

สามารถด าเนินการได้

ตามเป้าหมาย 

(แบบย่อ) 

  16 โครงการสรา้งชมุชนผูดู้แลเครื่อง

คอมพวิเตอรป์ระจ าหน่วยงาน

เพือ่พฒันาประสทิธิภาพ 

สรา้งชมุชนผูดู้แลเครื่อง

คอมพวิเตอรใ์นแต่ละ

หน่วยงานเพือ่สนบัสนุน

การปฏบิตังิาน 

เกดิชมุชนผูดู้แล

เครื่อง

คอมพวิเตอรท์ีม่ี

สมาชกิของ

ชมุชนที่มาจาก

หน่วยงานต่างๆ 

มกีาร

แลกเปลีย่น

เรยีนรูก้นั

ระหว่างสมาชกิ

ในชมุชน 

สนัติ  

และฝ่าย

ปฏบิตักิารและ

บรกิาร 

ฝ่าย

ปฏบิตักิาร

และบริการ 

ต.ค. 58 – 

ก.ย. 59 

    อยู่ระหว่างด าเนินการจดัท า

หลกัสูตรอบรมการใชง้าน

โปรแกรมป้องกนัไวรสั ส  าหรบั

ผูดู้แลเครื่องคอมพวิเตอร์

ประจ าหน่วยงาน และผูส้นใจ

ท ัว่ไปฯ เพือ่สรา้งชมุชนผูดู้แล

เครื่องคอมพวิเตอรใ์นแต่ละ

หน่วยงานเพือ่สนบัสนุนการ

ปฏบิตังิาน และเตรยีมจดั

โครงการอบรม 

10% ด าเนินการ

แลว้ตาม

แผน 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 
ผูร้บัผิดชอบ

โครงการ 

ฝ่ายเจา้ของ

โครงการ 

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ผลส าเรจ็เปรียบกบัเป้าหมาย รายงานผลไตรมาส 1 (ต.ค. 58 - ธ.ค. 58) 

ผลส าเรจ็ 
ระดบั

ผลส าเรจ็ 
ผลการด าเนินงาน (แบบย่อ) 

ผล

ด าเนินงาน

ภาพรวม 

(%) 

สถานภาพ

การ

ด าเนินงาน 

เหตผุลที่โครงการไม่

สามารถด าเนินการได้

ตามเป้าหมาย 

(แบบย่อ) 

  17 โครงการศึกษาแนวทางการ

ปรบัปรุงพื้นที่หอ้งปฏบิตัิการและ

บรกิาร ส านกัคอมพวิเตอร ์มศว 

องครกัษ ์

เพือ่ศึกษาแนวทางการ

ปรบัปรุงพื้นที่

หอ้งปฏบิตัิการและ

บรกิาร ใหม้ี

สภาพแวดลอ้มภายใน

หอ้งปฏบิตัิการและ

บรกิารคอมพวิเตอร ์ใหม้ี

ความเหมาะสมกบัการใช ้

ในการจดัการเรยีนการ

สอน และการวจิยั 

จ านวนรายงาน

ผลการศึกษา

ขอ้มลู 

รายงานผล 1 

ฉบบั 

ดเิรก 

สนัติ 

ธนรรณพ 

อ านาจ 

จนัทนา 

ฝ่าย

ปฏบิตักิาร

และบริการ 

ต.ค. 58 – 

ก.ย. 59 

    ด าเนินการประสานงานกบั

บริษทัในการเขยีนแบบปรบัปรุง 

15% ด าเนินการ

แลว้ตาม

แผน 

  



สรุปผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชกาส านักคอมพวิเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
ตามแผนยุทธศาสตร์ส านักคอมพวิเตอร์ ปี 2555 – 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559)  
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16 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 
ผูร้บัผิดชอบ

โครงการ 

ฝ่ายเจา้ของ

โครงการ 

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ผลส าเรจ็เปรียบกบัเป้าหมาย รายงานผลไตรมาส 1 (ต.ค. 58 - ธ.ค. 58) 

ผลส าเรจ็ 
ระดบั

ผลส าเรจ็ 
ผลการด าเนินงาน (แบบย่อ) 

ผล

ด าเนินงาน

ภาพรวม 

(%) 

สถานภาพ

การ

ด าเนินงาน 

เหตผุลที่โครงการไม่

สามารถด าเนินการได้

ตามเป้าหมาย 

(แบบย่อ) 

  18 โครงการจดัหาอุปกรณ์ส  ารอง

ไฟฟ้าทีม่คุีณสมบตัิในการ

ป้องกนักระแสไฟฟ้ากระชาก

ส าหรบัอุปกรณเ์ครอืขา่ยประจ า

อาคาร มหาวทิยาลยั 

ศรนีครินทรวโิรฒ องครกัษ ์

1. เพือ่ทดแทนอุปกรณ์

ส  ารองไฟฟ้าที่มี

คุณสมบตัิรองรบัระบบ

ป้องกนักระแสไฟฟ้า

กระชากทีต่ดิต ัง้อยู่ใน 

ตูเ้ครอืขา่ยประจ าอาคาร

มหาวทิยาลยั 

ศรนีครินทรวโิรฒ 

องครกัษ ์

2. เพือ่ทดแทนอุปกรณ์

ส  ารองไฟฟ้าที่มอีายุการ

ใชง้านเกนิกว่า 5 ปี ที่

ช  ารุดเสือ่มสภาพ 

3. เพือ่ป้องกนัความเสีย่ง

ทีเ่กดิขึ้นต่อการใหบ้รกิาร

เครอืขา่ยคอมพวิเตอร์

ประจ าอาคารตาม

หน่วยงานต่างๆ ของ

มหาวทิยาลยั 

จ านวนอปุกรณ์

ระบบส ารอง

ไฟฟ้า (UPS) 

อย่างนอ้ย 45 

อปุกรณ์ 

ธนรรณพ 

เฉลมิพล 

อ านาจ 

ธนกฤต 

สุกจิ 

วรเศรษฐ ์

ฝ่าย

ปฏบิตักิาร

และบริการ 

(องครกัษ)์ 

ต.ค. 58 – 

ก.ย. 59 

    ประสานงานกบัฝ่ายพสัดุ เพือ่

ขอตัง้งบ เน่ืองจากนโยบาย

รฐับาลมกีารเปลีย่นแปลงดา้น

หลกัเกณฑพ์สัดุ โดยอุปกรณ์

ระบบส ารองไฟฟ้า เป็น

ครุภณัฑ ์ไม่สามารถด าเนินการ

จดัซื้อไดท้นัท ี

15% ด าเนินการ

แลว้ตาม

แผน 

  



สรุปผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชกาส านักคอมพวิเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
ตามแผนยุทธศาสตร์ส านักคอมพวิเตอร์ ปี 2555 – 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559)  

รอบรายไตรมาส1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 
ผูร้บัผิดชอบ

โครงการ 

ฝ่ายเจา้ของ

โครงการ 

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ผลส าเรจ็เปรียบกบัเป้าหมาย รายงานผลไตรมาส 1 (ต.ค. 58 - ธ.ค. 58) 

ผลส าเรจ็ 
ระดบั

ผลส าเรจ็ 
ผลการด าเนินงาน (แบบย่อ) 

ผล

ด าเนินงาน

ภาพรวม 

(%) 

สถานภาพ

การ

ด าเนินงาน 

เหตผุลที่โครงการไม่

สามารถด าเนินการได้

ตามเป้าหมาย 

(แบบย่อ) 

  19 โครงการศึกษาแนวทางการจดัหา

เครื่องคอมพวิเตอรท์ดแทนเพือ่

สนบัสนุนงานการเรียนการสอน  

และการวจิยั  

ส านกัคอมพวิเตอร ์มศว 

องครกัษ ์

รวบรวมขอ้มลูและศึกษา

แนวทางการจดัหาเครื่อง

คอมพวิเตอรท์ดแทน 

เพือ่สนบัสนุนการเรียน

การสอน และการวจิยั 

จ านวนรายงาน

ผลการศึกษา

ขอ้มลู 

รายงานผล 1 

ฉบบั 

ธนรรณพ 

อ านาจ 

วรเศรษฐ ์

อดุร 

ถาวร 

จกัรพนัธ ์

สุกจิ 

ขจรวุฒิ 

ฝ่าย

ปฏบิตักิาร

และบริการ 

(องครกัษ)์ 

ต.ค. 58 – 

ก.ย. 59 

    อยู่ด าเนินการร่างโครงการ

จดัหาเครื่องคอมพวิเตอร์

ทดแทนเพือ่สนบัสนุนงานการ

เรยีนการสอน และการวจิยั 

ส านกัคอมพวิเตอร ์มศว 

องครกัษ ์

15% ด าเนินการ

แลว้ตาม

แผน 

  

  20 โครงการเพิม่ประสทิธภิาพเครื่อง 

Web Application 

เพือ่เพิม่เสถยีรภาพของ

เครื่องแมข่า่ยในการ

ใหบ้รกิาร Web 

Application 

ความส าเรจ็ของ

โครงการ 

1 ระบบ สุวมิล 

ปวรศิร 

ฝ่ายระบบ

สารสนเทศ 

(งานเวบ็) 

ต.ค. 58 – 

ก.ย. 59 

    ตดิตัง้ Web Server และ

ทดสอบระบบบนเครื่องแมข่า่ย

ใหบ้รกิาร แต่ยงัพบปญัหาการ

ตัง้ค่าบางอย่างทีย่งัไม่สมบูรณ ์

จงึยงัไมไ่ดท้  าการยา้ย Web 

Application จาก Hosting 

เดมิมายงัเครื่องใหม่ 

25% ด าเนินการ

แลว้ตาม

แผน 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 
ผูร้บัผิดชอบ

โครงการ 

ฝ่ายเจา้ของ

โครงการ 

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ผลส าเรจ็เปรียบกบัเป้าหมาย รายงานผลไตรมาส 1 (ต.ค. 58 - ธ.ค. 58) 

ผลส าเรจ็ 
ระดบั

ผลส าเรจ็ 
ผลการด าเนินงาน (แบบย่อ) 

ผล

ด าเนินงาน

ภาพรวม 

(%) 

สถานภาพ

การ

ด าเนินงาน 

เหตผุลที่โครงการไม่

สามารถด าเนินการได้

ตามเป้าหมาย 

(แบบย่อ) 

ยุทธศาสตรท์ี ่2 : พฒันา

ระบบสารสนเทศของ

มหาวทิยาลยัเพือ่รองรบั

ภารกจิของมหาวทิยาลยั

อย่างครบวงจร 

21 โครงการพฒันาระบบบริหาร

จดัการประสทิธภิาพการศึกษา 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา 

กรุงเทพมหานคร 

1. เพือ่ด าเนินการจดัท า

ร่าง TOR ฉบบัสมบูรณ์ 

2. เพือ่พฒันาระบบ

บริหารจดัการ

ประสทิธภิาพการศึกษา 

มหาวทิยาลยั 

ศรนีครินทรวโิรฒ  

แขวงคลองเตยเหนือ  

เขตวฒันา 

กรุงเทพมหานคร 

ความส าเรจ็ของ

การโครงการ 

1. เอกสาร 

TOR ฉบบั

สมบูรณ์ 

2. ถ่ายโอน

ขอ้มลูขึ้น

ระบบงานใหม่ 

3. ความส าเรจ็

ของระบบ 1 

ระบบ 

ผศ.วชัรชยั 

วลิาวลัย ์

พรทพิย ์

อมรรตัน ์

วนัทนา 

กาญจนา 

พงษท์พิย ์

ฝ่ายระบบ

สารสนเทศ 

และ

หน่วยงาน

หลกัที่

เกี่ยวขอ้ง 

ต.ค. 58 – 

ก.ย. 59 

    1.จดัท า TOR ระบบบรหิาร

จดัการประสทิธภิาพการศึกษา 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 แขวงคลองเตยเหนือ  

เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

2.อยู่ระหว่างด าเนินการส่ง

เอกสารขอบเขต (TOR) ของ

ระบบ ฉบบัสมบูรณ์ ใหง้าน

พสัดุด าเนินการจดัหาตาม

ข ัน้ตอนพสัดุ 

25% ด าเนินการ

แลว้ตาม

แผน 

  



สรุปผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชกาส านักคอมพวิเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 
ผูร้บัผิดชอบ

โครงการ 

ฝ่ายเจา้ของ

โครงการ 

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ผลส าเรจ็เปรียบกบัเป้าหมาย รายงานผลไตรมาส 1 (ต.ค. 58 - ธ.ค. 58) 

ผลส าเรจ็ 
ระดบั

ผลส าเรจ็ 
ผลการด าเนินงาน (แบบย่อ) 

ผล

ด าเนินงาน

ภาพรวม 

(%) 

สถานภาพ

การ

ด าเนินงาน 

เหตผุลที่โครงการไม่

สามารถด าเนินการได้

ตามเป้าหมาย 

(แบบย่อ) 

  22 โครงการพฒันาระบบบริหาร

การเงนิงบประมาณและบญัชี

ของมหาวทิยาลยั (ERP) 

เพือ่ใหม้รีะบบการพสัดุ

การเงนิ และการบญัชีที่

ทนัสมยั สามารถรองรบั

การท างานใหเ้ป็นไปตาม 

กฎหมายระเบยีบและ

แนวทางปฎบิตัขิองทาง

ราชการ และของ

มหาวทิยาลยัทีบ่งัคบัใช ้

ในปจัจบุนัท ัง้ในดา้น

งบประมาณ บญัชแีละ

การเงนิ จดัซื้อจดัจา้งและ

บริหารพสัดุ 

ความส าเรจ็ของ

โครงการ 

1. เป้าหมายปี 

2558 

- เอกสาร 

TOR ฉบบั

สมบูรณ์ 

2. เป้าหมายปี 

2559 

 - ไดผู้พ้ฒันา

ระบบ 

3. เป้าหมายปี 

2560 

- ความส าเรจ็

ของระบบ 1 

ระบบ 

สุทสิา 

กลัยา 

กฤษดา 

ส านกั

คอมพวิเตอร ์

ต.ค. 58 – 

ก.ย. 60 

    ตามเป้าหมายของโครงการ ปี 

2558-2559 

- เอกสาร TOR ฉบบัสมบูรณ์

และไดผู้พ้ฒันาระบบ 

สิง่ทีด่  าเนินการ 

1. คณะท างานโครงการได ้

ปรบัปรุง(ร่าง)รายละเอยีดระบบ 

SWU-ERP ต่อจากเมือ่เดอืน

กนัยายน 2558เน่ืองจากใน

เน้ือหาขอ้ความและ

กระบวนการท างานไม่

สอดคลอ้งกบัพื้นฐานการ

ท างานในระบบได ้เช่น การ

เชื่อมต่อกบัระบบ GFMIS เป็น

ตน้ 

25% ด าเนินการ

แลว้ตาม

แผน 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 
ผูร้บัผิดชอบ

โครงการ 

ฝ่ายเจา้ของ

โครงการ 

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ผลส าเรจ็เปรียบกบัเป้าหมาย รายงานผลไตรมาส 1 (ต.ค. 58 - ธ.ค. 58) 

ผลส าเรจ็ 
ระดบั

ผลส าเรจ็ 
ผลการด าเนินงาน (แบบย่อ) 

ผล

ด าเนินงาน

ภาพรวม 

(%) 

สถานภาพ

การ

ด าเนินงาน 

เหตผุลที่โครงการไม่

สามารถด าเนินการได้

ตามเป้าหมาย 

(แบบย่อ) 

 2. การตรวจสอบรายละเอยีด

ของ TOR ในส่วนซอฟแวร ์

และฮารด์แวร ์ท าการประชมุ

และรบัฟงัการบรรยายในส่วน 

Software ทีเ่กี่ยวขอ้งในช่วง

เดอืน ตลุาคม 2558-31 

ธนัวาคม 2559 ไปจ านวน 18 

ครัง้ 

 3. มกีารปรบัเปลีย่นระดบั

ผูบ้ริหารโครงการ เน่ืองจากรอง

อธกิารดฝ่ีายบริหาร เป็น

ประธานโครงการซึง่ไดม้กีาร

ปรบัเปลีย่นบคุคลจงึท าใหต้อ้ง

ปรบักระบวนการท างานให ้

เป็นไปตามเป้าหมายและ
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 
ผูร้บัผิดชอบ

โครงการ 

ฝ่ายเจา้ของ

โครงการ 

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ผลส าเรจ็เปรียบกบัเป้าหมาย รายงานผลไตรมาส 1 (ต.ค. 58 - ธ.ค. 58) 

ผลส าเรจ็ 
ระดบั

ผลส าเรจ็ 
ผลการด าเนินงาน (แบบย่อ) 

ผล

ด าเนินงาน

ภาพรวม 

(%) 

สถานภาพ

การ

ด าเนินงาน 

เหตผุลที่โครงการไม่

สามารถด าเนินการได้

ตามเป้าหมาย 

(แบบย่อ) 

วตัถปุระสงคข์องโครงการตาม

นโยบาย 

 4. คณะท างานโครงการได ้

ปรบักระบวนการจดัซื้อจดัจา้ง 

โดยเปลีย่นจากการจดัซื้อจดั

จา้งแบบอิเลค็โทรนิค(e-

bidding) เป็นแบบการจดัซื้อ

จดัจา้งวธิพีเิศษ ซึง่ในแผนการ

ท างานมกีารปรบัเลือ่นเวลาใน

การท างานเป็นช่วงเดอืน 

กมุภาพนัธ ์2559 

 5. การจดัสรรบุคลากรดา้น IT 

ในการเขา้ร่วมในโครงการ กอง

คลงั ส านกังานอธิการบดไีด ้

จดัสรรอตัรานกัวชิาการ
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 
ผูร้บัผิดชอบ

โครงการ 

ฝ่ายเจา้ของ

โครงการ 

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ผลส าเรจ็เปรียบกบัเป้าหมาย รายงานผลไตรมาส 1 (ต.ค. 58 - ธ.ค. 58) 

ผลส าเรจ็ 
ระดบั

ผลส าเรจ็ 
ผลการด าเนินงาน (แบบย่อ) 

ผล

ด าเนินงาน

ภาพรวม 

(%) 

สถานภาพ

การ

ด าเนินงาน 

เหตผุลที่โครงการไม่

สามารถด าเนินการได้

ตามเป้าหมาย 

(แบบย่อ) 

คอมพวิเตอร ์จ านวน 6 อตัรา 

  23 โครงการพฒันาระบบการรบั

นิสติใหม่ต่างชาตอิอนไลน์

(ภาษาองักฤษ) เพือ่รองรบัการ

เขา้สู่ประชาคมอาเซีย่น 

1.เพือ่ใหร้ะบบสามารถ

รองรบัการรบันิสติ

ต่างชาตอิอนไลนไ์ด ้

2.เพือ่ช่วยลดเวลาในการ

ด าเนินการรบัสมคัร ท า

ใหส้ามารถด าเนินการได ้

อย่างรวดเรว็และมคีวาม

ถกูตอ้ง  

ความส าเรจ็ของ

โครงการ 

ความส าเรจ็

ของระบบ 1 

ระบบ 

วนัทนา 

พรทพิย ์

ฝ่ายระบบ

สารสนเทศ 

ต.ค. 58 – 

ก.ย. 59 

    ส านกัคอมพวิเตอรร่์วมกบังาน

รบันิสติใหม่ ด าเนินการแลว้

ดงัน้ี 

1.จดัท า TORโครงการพฒันา

ระบบการรบันิสติใหม่ต่างชาติ

ออนไลน ์(ภาษาองักฤษ) เพือ่

รองรบัการเขา้สู่ประชาคม

อาเซีย่น ประกอบดว้ย 

30% ด าเนินการ

แลว้ตาม

แผน 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 
ผูร้บัผิดชอบ

โครงการ 

ฝ่ายเจา้ของ

โครงการ 

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ผลส าเรจ็เปรียบกบัเป้าหมาย รายงานผลไตรมาส 1 (ต.ค. 58 - ธ.ค. 58) 

ผลส าเรจ็ 
ระดบั

ผลส าเรจ็ 
ผลการด าเนินงาน (แบบย่อ) 

ผล

ด าเนินงาน

ภาพรวม 

(%) 

สถานภาพ

การ

ด าเนินงาน 

เหตผุลที่โครงการไม่

สามารถด าเนินการได้

ตามเป้าหมาย 

(แบบย่อ) 

3.เพือ่ใหก้ารบริการขอ้มลู

ต่างๆ เกี่ยวกบัผูส้มคัร

เป็นไปอย่างรวดเรว็และ

ถกูตอ้ง  

4.เพือ่ใหม้กีารจดัเก็บ

ขอ้มลูไดเ้หมาะสม 

ถกูตอ้ง และทนัเวลาแก่

การใชง้าน 

5.เพือ่ใหม้กีารออก

รายงานที่ตอบสนองการ

ท างานและมคีวามถูกตอ้ง  

   1.1  พฒันาระบบการรบั

นิสติใหม่ต่างชาตอิอนไลน์

(ภาษาองักฤษ) 

   1.2  รายการคุรภณัฑส์  าหรบั

ใชใ้นโครงการฯ  

2. ราคากลาง เพือ่เสนอขอ

อนุมตัโิครงการ อยู่ระหว่าง

จดัส่งใหพ้สัดุกลางของ

มหาวทิยาลยั 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 
ผูร้บัผิดชอบ

โครงการ 

ฝ่ายเจา้ของ

โครงการ 

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ผลส าเรจ็เปรียบกบัเป้าหมาย รายงานผลไตรมาส 1 (ต.ค. 58 - ธ.ค. 58) 

ผลส าเรจ็ 
ระดบั

ผลส าเรจ็ 
ผลการด าเนินงาน (แบบย่อ) 

ผล

ด าเนินงาน

ภาพรวม 

(%) 

สถานภาพ

การ

ด าเนินงาน 

เหตผุลที่โครงการไม่

สามารถด าเนินการได้

ตามเป้าหมาย 

(แบบย่อ) 

  24 โครงการพฒันาระบบงาน TQF 

ระยะที ่3 

เพือ่พฒันาระบบงาน

สนบัสนุนกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒริะดบัอดุมศึกษา

ของมหาวทิยาลยัศรนีคริ

นทรวโิรฒใหค้รบถว้น

ตามมาตรฐาน และ

ครอบคลุมตามความ

ตอ้งการของผูใ้ช ้

ความส าเรจ็ของ

โครงการ 

มคอ.3 

มคอ.6 

อมรรตัน ์

ฐติาภา 

กฤษดา 

กลัยา 

ฝ่ายระบบ

สารสนเทศ 

ต.ค. 58 – 

ก.ย. 59 

    1. วเิคราะห ์ออกแบบ ปรบัแก ้

ไขโปรแกรม 

  1.1 งานบนัทกึขอ้มลู มคอ.5 

  1.2 งานบนัทกึขอ้มลู มคอ.6 

2. พฒันารายงานเพิม่เติมตาม

ความตอ้งการผูใ้ช ้

  2.1 รายงานอาจารยป์ระจ า

หลกัสูตรและอาจารย์

ผูร้บัผดิชอบหลกัสูตร 

3. ใหค้ าแนะน า ประสานงาน/

ช่วยเหลอืแก่ผูใ้ชง้านที่

เกี่ยวขอ้ง 

80% เรว็กว่าแผน   
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 
ผูร้บัผิดชอบ

โครงการ 

ฝ่ายเจา้ของ

โครงการ 

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ผลส าเรจ็เปรียบกบัเป้าหมาย รายงานผลไตรมาส 1 (ต.ค. 58 - ธ.ค. 58) 

ผลส าเรจ็ 
ระดบั

ผลส าเรจ็ 
ผลการด าเนินงาน (แบบย่อ) 

ผล

ด าเนินงาน

ภาพรวม 

(%) 

สถานภาพ

การ

ด าเนินงาน 

เหตผุลที่โครงการไม่

สามารถด าเนินการได้

ตามเป้าหมาย 

(แบบย่อ) 

  25 โครงการจดัตัง้ศูนยใ์หค้ าปรกึษา

การใชร้ะบบสารสนเทศของ

มหาวทิยาลยั (Clinic MIS) 

1. จดัหาเครื่องมอืเพือ่

เป็นแหลง่จดัเกบ็ความรู ้

ส  าหรบัการใชร้ะบบ

สารสนเทศและการแกไ้ข

ปญัหาการใชง้านระบบ

สารสนเทศ 

2. เพือ่รวบรวมแนว

ปฏบิตัิทีด่ดีา้นการใชง้าน

ระบบสารสนเทศของ

มหาวทิยาลยั และ

น าเสนอใหผู้ใ้ชบ้ริการมี

ความเขา้ใจ และสามารถ

ถ่ายทอดความรูแ้ก่ผูอ้ื่น

ได ้

1. ความส าเรจ็

ของโครงการ 

2. แนวปฏบิตัิที่

ดใีนการใชร้ะบบ

สารสนเทศ 

1. 1 ระบบ 

2. แนวปฏบิตัิ

ทีด่อีย่างนอ้ย 

5 แนวทาง 

อมรรตัน ์

วนัทนา 

มณฑล ี

ฐติาภา 

กลัยา 

กาญจนา 

วลิาวลัย ์

ฝ่ายระบบ

สารสนเทศ 

ม.ค. 59 – 

ก.ย. 59 

    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ยงัไมด่ าเนินการโครงการจดัตัง้

ศูนยใ์หค้ าปรกึษาการใชร้ะบบ

สารสนเทศของมหาวทิยาลยั 

(Clinic MIS) จะด าเนินการใน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

0% ชะลอไปในปี

ถดัไป 

เน่ืองจากทมีผูร้บัผดิชอบ

อยู่ระหว่างเร่งด าเนินงาน

การจดัท า TOR ระบบ

บริหารจดัการ

ประสทิธภิาพการศึกษา 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิท

รวโิรฒ แขวงคลองเตย

เหนือ เขตวฒันา 

กรุงเทพมหานคร ส่งผล

กระทบใหไ้มส่ามารถ

ด าเนินการโครงการ

ดงักลา่วไดต้ามแผนทีว่าง

ไว ้
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 
ผูร้บัผิดชอบ

โครงการ 

ฝ่ายเจา้ของ

โครงการ 

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ผลส าเรจ็เปรียบกบัเป้าหมาย รายงานผลไตรมาส 1 (ต.ค. 58 - ธ.ค. 58) 

ผลส าเรจ็ 
ระดบั

ผลส าเรจ็ 
ผลการด าเนินงาน (แบบย่อ) 

ผล

ด าเนินงาน

ภาพรวม 

(%) 

สถานภาพ

การ

ด าเนินงาน 

เหตผุลที่โครงการไม่

สามารถด าเนินการได้

ตามเป้าหมาย 

(แบบย่อ) 

  26 โครงการจดัตัง้เครอืขา่ยผู ้

ประสานงานดา้นการพฒันาและ

การใหบ้รกิารระบบสารสนเทศ

ของหน่วยงาน ระยะที ่1 

1.เพือ่สรา้งเครอืขาย

ความร่วมมอืดา้นการ

พฒันาและการใหบ้ริการ

ระบบสารสนเทศ ระหว่าง

หน่วยงาน 

2.เพือ่ใหม้หาวทิยาลยัได ้

แนวปฏบิตัิทีด่ขีองการใช ้

ไอซที ี(ICT Best 

Practice)  

3. เพือ่เสรมิสรา้งความ

เขม้แขง็ดา้นไอซทีขีอง

หน่วยงาน  

4.เพือ่สรา้งเครอืขา่ยการ

ใชท้รพัยากรร่วมกนัใน

ดา้นต่างๆ อาทดิา้น

ความส าเรจ็ของ

โครงการ 

ไมน่อ้ยกว่า 5 

หน่วยงาน 

วนัทนา 

มณฑล ี

อมรรตัน ์

ฐติาภา 

กาญจนา 

พงษท์พิย ์

วลิาวลัย ์

ฝ่ายระบบ

สารสนเทศ 

ต.ค. 58 – 

ก.ย. 59 

    ไดม้กีารประชมุหารอืของฝ่าย

ระบบสารสนเทศ และทีป่ระชุม

มมีตเิหน็ชอบใหช้ะลอโครงการ

น้ีไปก่อน เน่ืองจากระบบ

สารสนเทศดา้น การเงนิ ดา้น

ทรพัยากรบคุคล และดา้น

บรกิารการศึกษา ก าลงัอยู่

ในช่วงปรบัเปลีย่นระบบใหม ่ 

ควรจะมโีครงการน้ีหลงัจาก

ระบบสารสนเทศใหม ่ดงักล่าว 

ไดม้กีารตดิตัง้ส  าเรจ็แลว้ จงึมี

โครงการน้ีเพือ่ต ัง้เครอืขา่ยผู ้

ประสานงานดา้นการพฒันาและ

การใหบ้รกิารระบบสารสนเทศ

ของหน่วยงานเพือ่ตดิตามผล

0% ชะลอไปในปี

ถดัไป 

เน่ืองจากกลุม่คนท างาน

เร่งด าเนินงานโครงการ

โครงการพฒันาระบบ

บริหารจดัการ

ประสทิธภิาพการศึกษา ฯ  

ไดม้กีารประชมุหารอืของ

ฝ่ายระบบสารสนเทศ 

และทีป่ระชมุมมีติ

เหน็ชอบใหช้ะลอโครงการ

น้ีไปก่อน เน่ืองจากระบบ

สารสนเทศดา้น การเงนิ 

ดา้นทรพัยากรบคุคล 

และดา้นบรกิารการศึกษา 

ก าลงัอยู่ในช่วง

ปรบัเปลีย่นระบบใหม ่ 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 
ผูร้บัผิดชอบ

โครงการ 

ฝ่ายเจา้ของ

โครงการ 

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ผลส าเรจ็เปรียบกบัเป้าหมาย รายงานผลไตรมาส 1 (ต.ค. 58 - ธ.ค. 58) 

ผลส าเรจ็ 
ระดบั

ผลส าเรจ็ 
ผลการด าเนินงาน (แบบย่อ) 

ผล

ด าเนินงาน

ภาพรวม 

(%) 

สถานภาพ

การ

ด าเนินงาน 

เหตผุลที่โครงการไม่

สามารถด าเนินการได้

ตามเป้าหมาย 

(แบบย่อ) 

บคุลากรและระบบไอซที ี

5.เพือ่ใหเ้กดิการ

แลกเปลีย่นเรียนรู

รวมกนัระหว่างบคุลากร 

6.เพือ่พฒันาบคุลากรของ

หน่วยงานใหม้สีมรรถนะ

ดา้นการใชไ้อซทีแีละ

สามารถน าความรูไ้ป

ประยุกตใ์น งานของตน

ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

การใชง้าน ไดม้กีารประชมุ

หารอืของฝ่ายระบบสารสนเทศ 

และทีป่ระชมุมมีตเิหน็ชอบให ้

ชะลอโครงการน้ีไปก่อน 

เน่ืองจากระบบสารสนเทศดา้น 

การเงนิ ดา้นทรพัยากรบคุคล 

และดา้นบรกิารการศึกษา ก าลงั

อยู่ในช่วงปรบัเปลีย่นระบบใหม ่ 

ควรจะมโีครงการน้ีหลงัจาก

ระบบสารสนเทศใหม ่ดงักล่าว 

ไดม้กีารตดิตัง้ส  าเรจ็แลว้ จงึมี

โครงการน้ีเพือ่ต ัง้เครอืขา่ยผู ้

ประสานงานดา้นการพฒันาและ

การใหบ้รกิารระบบสารสนเทศ

ของหน่วยงานเพือ่ตดิตามผล

ควรจะมโีครงการน้ี

หลงัจากระบบสารสนเทศ

ใหม ่ดงักลา่ว ไดม้กีาร

ตดิตัง้ส  าเรจ็แลว้ จงึมี

โครงการน้ีเพือ่ต ัง้

เครอืขา่ยผูป้ระสานงาน

ดา้นการพฒันาและการ

ใหบ้รกิารระบบ

สารสนเทศของหน่วยงาน

เพือ่ตดิตามผลการใชง้าน 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 
ผูร้บัผิดชอบ

โครงการ 

ฝ่ายเจา้ของ

โครงการ 

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ผลส าเรจ็เปรียบกบัเป้าหมาย รายงานผลไตรมาส 1 (ต.ค. 58 - ธ.ค. 58) 

ผลส าเรจ็ 
ระดบั

ผลส าเรจ็ 
ผลการด าเนินงาน (แบบย่อ) 

ผล

ด าเนินงาน

ภาพรวม 

(%) 

สถานภาพ

การ

ด าเนินงาน 

เหตผุลที่โครงการไม่

สามารถด าเนินการได้

ตามเป้าหมาย 

(แบบย่อ) 

การใชง้าน 

  27 โครงการพฒันาระบบการ
ปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 

เพือ่พฒันาระบบการ
ปฏบิตังิานนอกเวลา
ราชการให ้ครอบคลุม
ตามความตอ้งการของ
ผูใ้ช ้

ความส าเรจ็ของ
โครงการ 

1 ระบบ พงษท์พิย ์
กาญจนา 
ฐติาภา 

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ 

ต.ค. 58 – 
ก.ย. 59 

    1. ผลการด าเนินงานโครงการ 
ในไตรมาส ที ่1 
  1.1) จดัท าแผนการพฒันา
ระบบ 
  1.2) ด าเนินการเก็บรวบรวม
ความตอ้งการจากผูใ้ช ้
  1.3) วเิคราะหแ์ละออกแบบ
หนา้จอการท างาน 
  1.4) วเิคราะหแ์ละออกแบบ
ระบบฐานขอ้มลู 
2. หน่วยงานไดย้กเลกิการ
โครงการพฒันาระบบการ
ปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ
ในช่วงเดอืนพฤศจกิายน 
เน่ืองจากมหาวทิยาลยัมรีะบบ

25% ยกเลกิ เน่ืองจากมหาวทิยาลยัได ้
จดัหาใหม ่คือ ระบบ 
ERP ทีค่รอบคลุมไปถงึ
ระบบการปฏบิตังิานนอก
ราชการ (OT) ดว้ยเหตุน้ี 
ส านกัคอมพวิเตอรจ์งึเหน็
ควรใหยุ้ติการด าเนินงาน
โครงการน้ีเพือ่ไม่ใหเ้กดิ
การซ า้ซอ้นกนั  
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 
ผูร้บัผิดชอบ

โครงการ 

ฝ่ายเจา้ของ

โครงการ 

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ผลส าเรจ็เปรียบกบัเป้าหมาย รายงานผลไตรมาส 1 (ต.ค. 58 - ธ.ค. 58) 

ผลส าเรจ็ 
ระดบั

ผลส าเรจ็ 
ผลการด าเนินงาน (แบบย่อ) 

ผล

ด าเนินงาน

ภาพรวม 

(%) 

สถานภาพ

การ

ด าเนินงาน 

เหตผุลที่โครงการไม่

สามารถด าเนินการได้

ตามเป้าหมาย 

(แบบย่อ) 

ใหม่ทีร่องรบัระบบดงักลา่ว 

  28 โครงการพฒันาระบบงานอาคาร
และสถานที่  

1. เพือ่จดัท ารายงานตาม
ความตอ้งการของผูใ้ช ้
2. เพือ่ปรบัปรุงขอ้มลูงาน
อาคารและสถานที่ ให ้
ครอบคลุมและถูกตอ้ง
ตามความตอ้งการของ
ผูใ้ช ้

ความส าเรจ็ของ
โครงการ 

1. รายงานตาม
ความตอ้งการ
ของผูใ้ชอ้ย่าง
นอ้ย 3 
รายงาน 
2. ปรบั
โครงสรา้งรหสั
อาคาร/หอ้ง 
ใหม่ 

กลัยา 
กาญจนา 
อมรรตัน ์

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ 

ต.ค. 58 – 
ก.ย. 59 

    1.ผูใ้ชย้งัไมม่กีารแจง้เพิม่ให ้
จดัท ารายงานเพิม่เตมิ 
2.หน่วยมกีารด าเนินการ
เพิม่เตมิรายการขอ้มลูอาคาร 
ขอ้มลูหอ้งและรายละเอยีด
ต่างๆเขา้สู่ระบบ เพือ่ใชส้  าหรบั
การจดัพมิพร์ายงานส่งใหก้อง
แผนงาน 
3.ดูแลและใหค้ าปรกึษาการใช ้
งานระบบ 

25% ด าเนินการ
แลว้ตาม
แผน 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 
ผูร้บัผิดชอบ

โครงการ 

ฝ่ายเจา้ของ

โครงการ 

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ผลส าเรจ็เปรียบกบัเป้าหมาย รายงานผลไตรมาส 1 (ต.ค. 58 - ธ.ค. 58) 

ผลส าเรจ็ 
ระดบั

ผลส าเรจ็ 
ผลการด าเนินงาน (แบบย่อ) 

ผล

ด าเนินงาน

ภาพรวม 

(%) 

สถานภาพ

การ

ด าเนินงาน 

เหตผุลที่โครงการไม่

สามารถด าเนินการได้

ตามเป้าหมาย 

(แบบย่อ) 

  29 โครงการเพิม่ประสทิธภิาพระบบ
บริหารทรพัยากรบคุคล 

1. เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
ของระบบงานให ้
ครอบคลุมความตอ้งการ
ของผูใ้ชง้าน 
2. เพือ่ส่งเสรมิการเขา้ใช ้
งานระบบสารสนเทศ 
3. เพือ่ดูแลและปรบัปรุง
ขอ้มลูในระบบใหถู้กตอ้ง 
และครบถว้น 
4. เพือ่ใหบ้คุลากรหรอื
หน่วยงานสามารถเขา้ถงึ
ขอ้มลูตนเองในระบบได ้
มากขึ้น 

ความส าเรจ็ของ
โครงการ 

จ านวน 2 
มอดูล 

มณฑล ี
ฐติาภา 
กฤษดา 
วลิาวลัย ์

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ 

ต.ค. 58 – 
ก.ย. 59 

    1. จดัท าแผนการด าเนินการ 

Cleansing ขอ้มลูในระบบ

บริหารทรพัยากรบคุคล 

2. ตรวจสอบและด าเนินการ

ปรบัปรุงขอ้มลูในระบบให ้

ถกูตอ้ง และเป็นปจัจุบนั 

 - ขอ้มลูวนัลาสะสม 

 - ขอ้มลูเงนิสวสัดกิารสะสม 

3. ปรบัปรุงหนา้จอการบนัทกึ

ขอ้มลูการลา 

4. ใหค้ าปรึกษาและแนะน าการ

ใชง้านวนัลา โดยมหีน่วยงานที่

เริ่มใชง้านวนัลาใน

ปีงบประมาณ 2559 ดงัน้ี 

  - วทิยาลยันานาชาตเิพือ่

25% ด าเนินการ

แลว้ตาม

แผน 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 
ผูร้บัผิดชอบ

โครงการ 

ฝ่ายเจา้ของ

โครงการ 

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ผลส าเรจ็เปรียบกบัเป้าหมาย รายงานผลไตรมาส 1 (ต.ค. 58 - ธ.ค. 58) 

ผลส าเรจ็ 
ระดบั

ผลส าเรจ็ 
ผลการด าเนินงาน (แบบย่อ) 

ผล

ด าเนินงาน

ภาพรวม 

(%) 

สถานภาพ

การ

ด าเนินงาน 

เหตผุลที่โครงการไม่

สามารถด าเนินการได้

ตามเป้าหมาย 

(แบบย่อ) 

ศึกษาความย ัง่ยนื 

 - คณะพยาบาลศาสตร ์

 - คณะมนุษยศาสตร ์

 - ศูนยพ์ฒันาสภาพกายภาพ

และสิง่แวดลอ้ม (บคุลากร

องครกัษ)์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 
ผูร้บัผิดชอบ

โครงการ 

ฝ่ายเจา้ของ

โครงการ 

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ผลส าเรจ็เปรียบกบัเป้าหมาย รายงานผลไตรมาส 1 (ต.ค. 58 - ธ.ค. 58) 

ผลส าเรจ็ 
ระดบั

ผลส าเรจ็ 
ผลการด าเนินงาน (แบบย่อ) 

ผล

ด าเนินงาน

ภาพรวม 

(%) 

สถานภาพ

การ

ด าเนินงาน 

เหตผุลที่โครงการไม่

สามารถด าเนินการได้

ตามเป้าหมาย 

(แบบย่อ) 

  30 โครงการพฒันาเวบ็ไซต์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
เวอรช์ ัน่ภาษาต่างประเทศ 

เพือ่พฒันาเวบ็ไซต์
มหาวทิยาลยั เวอรช์ ัน่
ภาษาต่างประเทศ ให ้
ทนัสมยัและทนั
เทคโนโลย ี

ความส าเรจ็ของ
โครงการ 

1 ระบบ ปวรศิร 
 
สุวมิล 

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ 
(งานเวบ็) 

ม.ค. 59 – 
ม.ิย. 59 

    ตามแผนโครงการเริ่ม

ด าเนินการในไตรมาส 2 (เดอืน

มกราคม 2559) 

0% รอเริ่ม

โครงการ 

เน่ืองจากโครงการ

พฒันาเว็บไซต ์

มหาวิทยาลยั 

ศรีนครินทรวิโรฒ เวอร์

ช ัน่ภาษาต่างประเทศ จะ

เริ่มด าเนินการในไตร

มาส 2 ตามแผนการ

ด าเนินงานของโครงการ 

  31 โครงการระบบประชาสมัพนัธ์
ขอ้มลูมหาวทิยาลยัผ่าน Mobile 
Device 

เพือ่เพิม่ช่องทางการ
ประชาสมัพนัธข์อ้มลู
ขา่วสารของมหาวทิยาลยั 

จ านวน 
Application ที่
ท  างานบน 
Mobile 
Device 

1 ระบบ 
ปฏบิตักิาร 

ภทัรชยั 
ปวรศิร 
สุวมิล 

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ 
(งานเวบ็) 

พ.ย. 58 – 
ก.พ. 59 

    1. มกีารประชมุเพือ่วาง

แผนการพฒันาระบบ 

2. ด าเนินการออกแบบและ

พฒันาระบบบน Mobile 

Device บางส่วน ดงัน้ี 

- ขา่วประชาสมัพนัธ ์มศว 

- คน้หาขอ้มลูบคุลากร และ

40% ด าเนินการ

แลว้ตาม

แผน 

  



สรุปผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชกาส านักคอมพวิเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
ตามแผนยุทธศาสตร์ส านักคอมพวิเตอร์ ปี 2555 – 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559)  

รอบรายไตรมาส1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558 
 

33 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 
ผูร้บัผิดชอบ

โครงการ 

ฝ่ายเจา้ของ

โครงการ 

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ผลส าเรจ็เปรียบกบัเป้าหมาย รายงานผลไตรมาส 1 (ต.ค. 58 - ธ.ค. 58) 

ผลส าเรจ็ 
ระดบั

ผลส าเรจ็ 
ผลการด าเนินงาน (แบบย่อ) 

ผล

ด าเนินงาน

ภาพรวม 

(%) 

สถานภาพ

การ

ด าเนินงาน 

เหตผุลที่โครงการไม่

สามารถด าเนินการได้

ตามเป้าหมาย 

(แบบย่อ) 

นิสติ 

- แผนที่ 

- SWU Life 

- ขอ้มลูหน่วยงาน 

  32 โครงการจดัหาระบบบรหิารการ

จดัการเวบ็ไซต ์

จดัหาระบบบริหารการ

จดัการเวบ็ไซตใ์หม้ี

คุณภาพ 

ความส าเรจ็ของ

โครงการ 

1 ระบบ ปวรศิร 

สุวมิล 

ฝ่ายระบบ

สารสนเทศ 

(งานเวบ็) 

ต.ค. 58 – 

ก.ย. 59 

    ด าเนินการศึกษาขอ้มลู และ

ทดสอบตดิตัง้ระบบบรหิาร

จดัการเวบ็ไซตแ์บบ Open 

Source 

25% ด าเนินการ

แลว้ตาม

แผน 

  



สรุปผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชกาส านักคอมพวิเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
ตามแผนยุทธศาสตร์ส านักคอมพวิเตอร์ ปี 2555 – 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559)  

รอบรายไตรมาส1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558 
 

34 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 
ผูร้บัผิดชอบ

โครงการ 

ฝ่ายเจา้ของ

โครงการ 

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ผลส าเรจ็เปรียบกบัเป้าหมาย รายงานผลไตรมาส 1 (ต.ค. 58 - ธ.ค. 58) 

ผลส าเรจ็ 
ระดบั

ผลส าเรจ็ 
ผลการด าเนินงาน (แบบย่อ) 

ผล

ด าเนินงาน

ภาพรวม 

(%) 

สถานภาพ

การ

ด าเนินงาน 

เหตผุลที่โครงการไม่

สามารถด าเนินการได้

ตามเป้าหมาย 

(แบบย่อ) 

  33 โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการใช ้

งานระบบบริหารการจดัเวบ็ไซต ์

(CMS) 

1. เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ

ของระบบบริหารการจดั

เวบ็ไซต ์

2. เพือ่ส่งเสรมิการเขา้ใช ้

งานระบบบริหารการจดั

เวบ็ไซต ์

3. เพือ่ดูแลและปรบัปรุง  

ความพงึพอใจ

ของผูใ้ชร้ะบบ 

รอ้ยละ 70 

ของผูใ้ชร้ะบบ 

ปวรศิร 

สุวมิล 

ฝ่ายระบบ

สารสนเทศ 

(งานเวบ็) 

ต.ค. 58 – 

ก.ย. 59 

    ส านกัคอมพวิเตอรไ์ดจ้ดัอบรม

การใชง้าน ระบบบริหารจดัการ

เวบ็ไซตด์ว้ย DNNใหก้บั

หน่วยงานในรูปแบบ on 

demand  และคอยให ้

ค าปรึกษาในการพฒันาเวบ็ไซต์

หน่วยงานอย่างต่อเน่ือง 

25% ด าเนินการ

แลว้ตาม

แผน 

  

  34 โครงการพฒันาระบบ SWU-

SAP Monitoring System 

ส าหรบัผูบ้ริหาร 

เพือ่พฒันาระบบ SWU-

SAP ในส่วนของรายงาน

ส าหรบัผูบ้ริหาร 

ความส าเรจ็ของ

โครงการ 

1 ระบบ ภทัรชยั 

สุวมิล 

ฝ่ายระบบ

สารสนเทศ 

(งานเวบ็) 

ต.ค. 58 – 

ธ.ค. 58 

โครงการส าเรจ็

จ านวน 1 

ระบบ 

ตาม

เป้าหมาย 

ส านกัคอมพวิเตอรไ์ดพ้ฒันา

รายงานส าหรบัผูบ้รหิารในการ 

Monitor การรายงานผลการ

ด าเนินการของหน่วยงานต่างๆ 

โดยทางกองแผนงาน ส านกังาน

อธกิารบดเีป็นผูใ้หข้อ้มลูดงัน้ี 

 1. แผนภาพสรุปภาพรวม 

100% เสรจ็สิ้น ไตรมาส 1 



สรุปผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชกาส านักคอมพวิเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
ตามแผนยุทธศาสตร์ส านักคอมพวิเตอร์ ปี 2555 – 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559)  

รอบรายไตรมาส1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558 
 

35 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 
ผูร้บัผิดชอบ

โครงการ 

ฝ่ายเจา้ของ

โครงการ 

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ผลส าเรจ็เปรียบกบัเป้าหมาย รายงานผลไตรมาส 1 (ต.ค. 58 - ธ.ค. 58) 

ผลส าเรจ็ 
ระดบั

ผลส าเรจ็ 
ผลการด าเนินงาน (แบบย่อ) 

ผล

ด าเนินงาน

ภาพรวม 

(%) 

สถานภาพ

การ

ด าเนินงาน 

เหตผุลที่โครงการไม่

สามารถด าเนินการได้

ตามเป้าหมาย 

(แบบย่อ) 

ตวัชี้วดั / โครงการ 

 2. แผนภาพสรุปการรายงาน

ผลจากหน่วยงาน 

 3. ตารางสรุปผลการ

ด าเนินงานตามแผน ตาม

ตวัชี้วดั / โครงการ 

 4. ตารางการรายงานผลจาก

หน่วยงาน : ตวัชี้วดั 

 5. ตารางสรุปภาพรวม: 

ตวัชี้วดั 

 6. ตารางการรายงานผลจาก

หน่วยงาน : โครงการ 

 7. ตารางสรุปผลการด าเนิน

โครงการ 



สรุปผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชกาส านักคอมพวิเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
ตามแผนยุทธศาสตร์ส านักคอมพวิเตอร์ ปี 2555 – 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559)  

รอบรายไตรมาส1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558 
 

36 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 
ผูร้บัผิดชอบ

โครงการ 

ฝ่ายเจา้ของ

โครงการ 

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ผลส าเรจ็เปรียบกบัเป้าหมาย รายงานผลไตรมาส 1 (ต.ค. 58 - ธ.ค. 58) 

ผลส าเรจ็ 
ระดบั

ผลส าเรจ็ 
ผลการด าเนินงาน (แบบย่อ) 

ผล

ด าเนินงาน

ภาพรวม 

(%) 

สถานภาพ

การ

ด าเนินงาน 

เหตผุลที่โครงการไม่

สามารถด าเนินการได้

ตามเป้าหมาย 

(แบบย่อ) 

  35 โครงการเพิม่ประสทิธภิาพระบบ
ประมวลผลผูเ้ขา้รบัพระราชทาน
ปริญญาบตัร มศว 

เพือ่เพิม่ประสทิธิภาพ
ระบบประมวลผลผูเ้ขา้รบั
พระราชทานปรญิญาบตัร 
มศว 

รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

1 ฉบบั ภทัรชยั 
ชยัวฒัน ์

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ 
(งานเวบ็) 

ม.ีค. 59 – 
พ.ค. 59 

    ตามแผนของโครงการ เริ่ม
ด าเนินการในไตรมาส 2 (เดอืน
มนีาคม 2559) 

0% รอเริ่ม
โครงการ 

เน่ืองจาก โครงการเพิม่
ประสทิธภิาพระบบ
ประมวลผลผูเ้ขา้รบั
พระราชทานปรญิญาบตัร 
มศว จะเริ่มด าเนินการใน
ไตรมาส 2 (เดอืนมนีาคม 
2559) ตามแผนการ
ด าเนินงานของโครงการ 

  36 โครงการพฒันาระบบทะเบยีน

ครุภณัฑ ์มหาวทิยาลยั 

ศรนีครินทรวโิรฒ ระยะที ่1 

เพือ่พฒันาระบบบรหิาร

ทะเบยีนครุภณัฑ์

มหาวทิยาลยัศรนีครนิท

รวโิรฒ 

ความส าเรจ็ของ

โครงการ 

1 ระบบ กลัยา 

พงษท์พิย ์

กฤษดา 

สุทสิา 

ฝ่ายระบบ

สารสนเทศ 

ต.ค. 57 – 

ก.ย. 59 

    1. มกีารจดัท าแผนด าเนินงาน

ระบบทะเบยีนครุภณัฑ ์** 

https://drive.google.com/o

pen?id=0B6jN0hu6uGBaZ

GFES2kxWHFxSG8 

2. ศึกษาขอ้มลูภายในรวมกบั

เจา้ของระบบงาน หน่วยงาน

กลาง งานพสัดุ งานบญัชี

10% ด าเนินการ

แลว้ตาม

แผน 

  



สรุปผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชกาส านักคอมพวิเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
ตามแผนยุทธศาสตร์ส านักคอมพวิเตอร์ ปี 2555 – 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559)  

รอบรายไตรมาส1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558 
 

37 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 
ผูร้บัผิดชอบ

โครงการ 

ฝ่ายเจา้ของ

โครงการ 

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ผลส าเรจ็เปรียบกบัเป้าหมาย รายงานผลไตรมาส 1 (ต.ค. 58 - ธ.ค. 58) 

ผลส าเรจ็ 
ระดบั

ผลส าเรจ็ 
ผลการด าเนินงาน (แบบย่อ) 

ผล

ด าเนินงาน

ภาพรวม 

(%) 

สถานภาพ

การ

ด าเนินงาน 

เหตผุลที่โครงการไม่

สามารถด าเนินการได้

ตามเป้าหมาย 

(แบบย่อ) 

(ส  านกังานอธกิารบด)ี 

https://drive.google.com/o

pen?id=0B6jN0hu6uGBaN

G92TzBpVDhua3M 

3. วางแนวทางการด าเนินงาน

ร่วมกบัหน่วยงานกลาง งาน

พสัดุ งานบญัช(ีส  านกังาน

อธกิารบด)ี 

https://drive.google.com/o

pen?id=0B6jN0hu6uGBaT

GhDdWk2Z0hPNHM 

**แผนการด าเนินงานจะมกีาร

ปรบัเปลีย่นตามแผนการด าเนิน

กจิกรรมของระบบ ตาม 

 



สรุปผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชกาส านักคอมพวิเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
ตามแผนยุทธศาสตร์ส านักคอมพวิเตอร์ ปี 2555 – 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559)  

รอบรายไตรมาส1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558 
 

38 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 
ผูร้บัผิดชอบ

โครงการ 

ฝ่ายเจา้ของ

โครงการ 

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ผลส าเรจ็เปรียบกบัเป้าหมาย รายงานผลไตรมาส 1 (ต.ค. 58 - ธ.ค. 58) 

ผลส าเรจ็ 
ระดบั

ผลส าเรจ็ 
ผลการด าเนินงาน (แบบย่อ) 

ผล

ด าเนินงาน

ภาพรวม 

(%) 

สถานภาพ

การ

ด าเนินงาน 

เหตผุลที่โครงการไม่

สามารถด าเนินการได้

ตามเป้าหมาย 

(แบบย่อ) 

ยุทธศาสตรท์ี ่3 : พฒันา
เทคโนโลยสีารสนเทศ
เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการ
คน้ควา้วจิยัและการเรยีน
การสอน 

37 โครงการบรกิารซอฟแวรเ์พือ่การ
พฒันาและการวจิยัดา้นไอซที ี
(DreamSpark) 

เพือ่ส่งเสรมิใหนิ้สติและ
บคุคลากรไดใ้ชเ้ครื่องมอื
ในการพฒันาและวจิยั
ดา้นไอซที ี

จ านวนซอฟแวร์
ทีใ่หบ้รกิาร 

1 ระบบ มหทัธวฒัน ์
ภาคภมู ิ
ธนกฤต 

ฝ่าย
ระบบ
คอมพวิเตอร์
และเครอืขา่ย 

ต.ค. 57 
– ก.ย. 59 

    ด าเนินการทดสอบการใชง้าน
กบันิสติคณะวทิยาศาสตร ์และ
ตดิตามผลการด าเนินงาน 

20% ด าเนินการ
แลว้ตาม
แผน 

  

  38 โครงการวจิยัส านกัคอมพวิเตอร ์ 1. เพือ่ส่งเสรมิและจดั
กจิกรรมใหบ้คุลากรของ
ส านกัคอมพวิเตอร์
สามารถท าวจิยัได ้
2. เพือ่ด าเนินการ
งานวจิยัตามภารกจิดา้น
ไอททีี่ส  านกัคอมพวิเตอร์
รบัผดิชอบ 
3. เพือ่วเิคราะหแ์ละ
พฒันาดา้นไอท ี
ทีส่  านกัคอมพวิเตอร์
รบัผดิชอบ 
 

1. มแีผน
กจิกรรม
ด าเนินงาน 
2. จ านวน
ผลงานวจิยั 

1. จ านวน 1 
แผน 
2. อย่างนอ้ย 
1 งานวจิยั 

คณะกรรมการ
บริหารงานวจิยั 
ส านกั
คอมพวิเตอร ์

ส านกั
คอมพวิเตอร ์

ต.ค. 58 – 
ก.ย. 59 

    1. มคี าส ัง่แต่งต ัง้
คณะกรรมการส่งเสรมิการวจิยั
และงานสรา้งสรรค ์ส านกั
คอมพวิเตอร ์

15% ด าเนินการ
แลว้ตาม
แผน 

  



สรุปผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชกาส านักคอมพวิเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
ตามแผนยุทธศาสตร์ส านักคอมพวิเตอร์ ปี 2555 – 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559)  

รอบรายไตรมาส1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558 
 

39 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 
ผูร้บัผิดชอบ

โครงการ 

ฝ่ายเจา้ของ

โครงการ 

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ผลส าเรจ็เปรียบกบัเป้าหมาย รายงานผลไตรมาส 1 (ต.ค. 58 - ธ.ค. 58) 

ผลส าเรจ็ 
ระดบั

ผลส าเรจ็ 
ผลการด าเนินงาน (แบบย่อ) 

ผล

ด าเนินงาน

ภาพรวม 

(%) 

สถานภาพ

การ

ด าเนินงาน 

เหตผุลที่โครงการไม่

สามารถด าเนินการได้

ตามเป้าหมาย 

(แบบย่อ) 

  39 โครงการบ ารุงรกัษาระบบบริหาร
จดัการเรยีนการสอน online 

เพือ่พฒันากระบวนการ
เรยีนการสอนใหม้ี
คุณภาพ 

ระยะเวลาของ
การหยุด
ใหบ้รกิารระบบ 

นอ้ยกว่ารอ้ย
ละ 5  

ชยัวฒัน ์
ภทัรชยั 

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ 
(งานเวบ็) 

ต.ค. 58 – 
ก.ย. 59 

    1. เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพของ
เครอืงแมข่า่ยในการใหบ้รกิาร
ระบบต่างๆ 
2. เพือ่ดูแลเครื่องแมข่า่ยให ้
พรอ้มใชง้านอยู่เสมอ 
3. ศึกษาและจดัหา 
modules/features ใหม่ๆ  
4. เพือ่ส่งเสรมิ/ใหค้ าปรกึษา
การใชง้านระบบต่างๆ 
5.  จดัท าขอ้มลู / รายงาน ตาม
ความตอ้งการ 

25% ด าเนินการ
แลว้ตาม
แผน 

  

  40 โครงการจดัการเรียนการสอน
แบบผสมผสาน (Hybrid 
Education System) 

เพือ่ส่งเสรมินโยบายการ
พฒันากระบวนการเรยีน
การสอนใหม้คุีณภาพโดย
ใชร้ะบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นส่วนหน่ึง
ของการสอน และ
ส่งเสรมิการผลติสือ่การ
เรยีนรู ้

1. จ านวน
รายวชิาทีม่กีาร
จดัการเรยีนการ
สอนแบบไฮบรดิ 
2.จ านวนสือ่การ
เรยีนรู ้

1. ไมน่อ้ยกว่า 
10 รายวชิา 
2. ไมน่อ้ยกว่า 
20 ชิ้นงาน 

สุวมิล 
ชยัวฒัน ์
ปวรศิร 
ภทัรชยั 

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ 
(งานเวบ็) 

ต.ค. 58 – 
ก.ย. 59 

    1. ตดิตัง้ระบบ Moodle บน
เครื่องแมข่า่ย และศึกษาการใช ้
งานก่อนเปิดใหบ้ริการจรงิ 
2. เปิดใหบ้รกิารระบบ iTunes 
U เพือ่รองรบัคอรส์การเรยีน
การสอน และสือ่การเรยีนรู ้
ต่างๆ 
3. ขออนุมตัิโครงการจา้งนิสติ
ช่วยปฎบิตังิานเพือ่จดัท าสือ่
แนะน าการใชง้านระบบจดัการ
เรยีนการสอนออนไลน ์

25% ด าเนินการ
แลว้ตาม
แผน 

  



สรุปผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชกาส านักคอมพวิเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
ตามแผนยุทธศาสตร์ส านักคอมพวิเตอร์ ปี 2555 – 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559)  

รอบรายไตรมาส1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558 
 

40 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 
ผูร้บัผิดชอบ

โครงการ 

ฝ่ายเจา้ของ

โครงการ 

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ผลส าเรจ็เปรียบกบัเป้าหมาย รายงานผลไตรมาส 1 (ต.ค. 58 - ธ.ค. 58) 

ผลส าเรจ็ 
ระดบั

ผลส าเรจ็ 
ผลการด าเนินงาน (แบบย่อ) 

ผล

ด าเนินงาน

ภาพรวม 

(%) 

สถานภาพ

การ

ด าเนินงาน 

เหตผุลที่โครงการไม่

สามารถด าเนินการได้

ตามเป้าหมาย 

(แบบย่อ) 

  41 โครงการจดัท าระบบ Digital 
Portfolio 

เพือ่พฒันาระบบจดัเก็บ
ผลงานอเิลค็ทรอนิกส ์ 
ในการใหบ้ริการ 
คณาจารย ์นิสติ และ
บคุลากรมหาวทิยาลยั 
ศรนีครินทรวโิรฒ 

ความส าเรจ็ของ
โครงการ 

1 ระบบ ภทัรชยั 
ชยัวฒัน ์
ปวรศิร 

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ 
(งานเวบ็) 

เม.ย. 59 – 
ก.ย. 59 

    ตามแผนโครงการเริ่ม
ด าเนินการในไตรมาส 3 (เดอืน
เมษายน 2559) 

0% รอเริ่ม
โครงการ 

เน่ืองจาก โครงการจดัท า
ระบบ Digital Portfolio 
จะเริ่มด าเนินการในไตร
มาส 3 (เดอืนเมษายน 
2559) ตามแผนการ
ด าเนินงานของโครงการ 

  42 โครงการศึกษาหอ้งเรยีนตน้แบบ
ดว้ยการน าเทคโนโลยสีารสนเทศ
สนบัสนุนการเรียนการสอน 

เพือ่ศึกษาหอ้งเรยีนทีม่ี
การน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาเพือ่
สนบัสนุนการเรียนการ
สอน 

รายงาน 1 ฉบบั สุวมิล 
ดเิรก 
มหทัธวฒัน ์
ศิรศิศิเกษม 

ส านกั
คอมพวิเตอร ์

ต.ค. 58 – 
ก.ย. 59 

รายงานผลการ
ด าเนินงาน 1 
ฉบบั 

ตาม
เป้าหมาย 

ส านกัคอมพวิเตอรไ์ดจ้ดั
โครงการศึกษาหอ้งเรยีน
ตน้แบบดว้ยการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศสนบัสนุนการเรียน
การสอน ระหว่างเดอืนตลุาคม 
2558 ถงึเดอืนมนีาคม 2559  
โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ศึกษา
แนวทางในการด าเนินงานระบบ
สนบัสนุนการเรียนการสอน
ออนไลน ์ในมหาวทิยาลยัต่างๆ 
เพือ่ใหผู้เ้ขา้ร่วมโครงการได ้
รบัทราบแนวคิด แนวทางการ
ด าเนินงาน และหลกัการของ 

100% เสรจ็สิ้น ไตรมาส 1 



สรุปผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชกาส านักคอมพวิเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
ตามแผนยุทธศาสตร์ส านักคอมพวิเตอร์ ปี 2555 – 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559)  

รอบรายไตรมาส1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558 
 

41 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 
ผูร้บัผิดชอบ

โครงการ 

ฝ่ายเจา้ของ

โครงการ 

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ผลส าเรจ็เปรียบกบัเป้าหมาย รายงานผลไตรมาส 1 (ต.ค. 58 - ธ.ค. 58) 

ผลส าเรจ็ 
ระดบั

ผลส าเรจ็ 
ผลการด าเนินงาน (แบบย่อ) 

ผล

ด าเนินงาน

ภาพรวม 

(%) 

สถานภาพ

การ

ด าเนินงาน 

เหตผุลที่โครงการไม่

สามารถด าเนินการได้

ตามเป้าหมาย 

(แบบย่อ) 

Smart Classroom  และ
แลกเปลีย่นประสบการณ์และ
กระบวนการปฏบิตังิานดา้นการ
บริหารจดัการ Smart 
Classroom ระหว่าง 
มหาวทิยาลยัต่างๆ  ดงัน้ี  
1. ศูนยน์วตักรรมการเรียนรู ้ 
มหาวทิยาลยัรงัสติ 
2. ศูนยว์ทิยบรกิาร 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนั
ทา 
3. สถาบนันวตักรรมการเรยีนรู ้
มหาวทิยาลยัมหดิล  ศาลายา 
4. คณะวศิวกรรมศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
โดยใชง้บประมาณจ านวน  
7,160.00 บาท 



สรุปผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชกาส านักคอมพวิเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
ตามแผนยุทธศาสตร์ส านักคอมพวิเตอร์ ปี 2555 – 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559)  

รอบรายไตรมาส1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558 
 

42 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 
ผูร้บัผิดชอบ

โครงการ 

ฝ่ายเจา้ของ

โครงการ 

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ผลส าเรจ็เปรียบกบัเป้าหมาย รายงานผลไตรมาส 1 (ต.ค. 58 - ธ.ค. 58) 

ผลส าเรจ็ 
ระดบั

ผลส าเรจ็ 
ผลการด าเนินงาน (แบบย่อ) 

ผล

ด าเนินงาน

ภาพรวม 

(%) 

สถานภาพ

การ

ด าเนินงาน 

เหตผุลที่โครงการไม่

สามารถด าเนินการได้

ตามเป้าหมาย 

(แบบย่อ) 

ยุทธศาสตรท์ี ่4 : 

ส่งเสรมิการบรกิาร

วชิาการดว้ยระบบ

เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์

และเครอืขา่ย 

43 โครงการพฒันาทกัษะและ

ความรูด้า้นการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

จดับรกิารอบรมใหค้วามรู ้

ดา้นคอมพวิเตอร ์แก่

นิสติ คณาจารย ์และ

บคุลากร ของ

มหาวทิยาลยั 

จ านวนการจดั

กจิกรรม 

อย่างนอ้ย 1 

ครัง้ 

อ.อรรณพ 

ศิรศิศิเกษม 

จติตมิา 

ส านกั

คอมพวิเตอร ์

ต.ค. 58 – 

ก.ย. 59 

    1. จากรายงานการประชมุ 

คณะกรรมการบรหิารและ

ตดิตามงานส านกัคอมพวิเตอร ์

คร ัง้ที ่8/2558 วนัที ่17 

กนัยายน 2558 ทีป่ระชุมมี

ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิเกี่ยวกบั

หลกัสูตรส าหรบัการอบรม   

 1.1 โดยเสนอใหม้กีารจดัท า

แบบส ารวจความตอ้งการ และ

ควรมกีารก าหนดกลุม่เป้าหมาย

ในการจดัอบรม 

 1.2 มอบใหแ้ต่ละฝ่าย 

ด าเนินการจดัท าหลกัสูตรการ

อบรมและแจง้กลบัไปยงังาน

บรกิารการศึกษา ภายในวนัที ่

16  ตลุาคม 2558  

2. จากรายงานการประชมุ 

คณะกรรมการบรหิารและ

ตดิตามงานส านกัคอมพวิเตอร ์

คร ัง้ที่ 11/2558  ลงวนัที ่17 

พฤศจกิายน 2558 ทีป่ระชมุ

15% ด าเนินการ

แลว้ตาม

แผน 

  



สรุปผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชกาส านักคอมพวิเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
ตามแผนยุทธศาสตร์ส านักคอมพวิเตอร์ ปี 2555 – 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559)  

รอบรายไตรมาส1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558 
 

43 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 
ผูร้บัผิดชอบ

โครงการ 

ฝ่ายเจา้ของ

โครงการ 

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ผลส าเรจ็เปรียบกบัเป้าหมาย รายงานผลไตรมาส 1 (ต.ค. 58 - ธ.ค. 58) 

ผลส าเรจ็ 
ระดบั

ผลส าเรจ็ 
ผลการด าเนินงาน (แบบย่อ) 

ผล

ด าเนินงาน

ภาพรวม 

(%) 

สถานภาพ

การ

ด าเนินงาน 

เหตผุลที่โครงการไม่

สามารถด าเนินการได้

ตามเป้าหมาย 

(แบบย่อ) 

พจิารณาเหน็ชอบแบบส ารวจ

ความตอ้งการฝึกอบรม

หลกัสูตรคอมพวิเตอร ์ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559  มอบ

ใหแ้ต่ละฝ่ายด าเนินการดู

รายละเอยีด และประสานงาน

แจง้ นางศิรศิศิเกษม วจิติร  

เพือ่ด าเนินการต่อไป 

 

  44 โครงการพฒันาศกัยภาพดา้น

ไอซทีแีก่ชมุชน 

1. เพือ่ใหน้กัเรียน ครู 

บคุลากรทางการศึกษา 

ผูน้ า เยาวชนและ

ประชาชนในชมุชน  มี

ความรูค้วามเขา้ใจ

ทางดา้นคอมพวิเตอรแ์ละ

อปุกรณค์อมพวิเตอร ์

2. เพือ่ใหน้กัเรียน ครู 

บรรลุตาม KPI 

ของแผนบรกิาร

วชิาการแก่ชมุชน 

อย่างนอ้ย 3 

ขอ้ 

อ.อรรณพ 

ธนรรณพ 

ศิรศิศิเกษม 

จนัทนา 

จติตมิา 

ส านกั

คอมพวิเตอร ์

ต.ค. 58 

– ก.ย. 59 

    ส านกัคอมพวิเตอรไ์ดร้บัอนุมตัิ

จดัโครงการพฒันาศกัยภาพ

ดา้นไอซทีแีก่ชมุชนระหว่าง

เดอืนพฤศจกิายน 2558 ถงึ

เดอืนมถินุายน 2559  โดยมี

วตัถปุระสงคเ์พือ่ใหน้กัเรยีน 

ครู บคุลากรทางการศึกษา 

ผูน้ าและบคุลากร องคก์าร

25% ด าเนินการ

แลว้ตาม

แผน 

มกีารแกไ้ขวตัถปุระสงค์

ของโครงการ เน่ืองจากมี

การเปลีย่นแปลง

กลุม่เป้าหมายของ

โครงการจากเดิม 

กลุม่เป้าหมาย คือ ผูน้ า

เยาวชนและประชาชนใน

ชมุชน เป็นกลุม่เป่าหมาย
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 
ผูร้บัผิดชอบ

โครงการ 

ฝ่ายเจา้ของ

โครงการ 

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ผลส าเรจ็เปรียบกบัเป้าหมาย รายงานผลไตรมาส 1 (ต.ค. 58 - ธ.ค. 58) 

ผลส าเรจ็ 
ระดบั

ผลส าเรจ็ 
ผลการด าเนินงาน (แบบย่อ) 

ผล

ด าเนินงาน

ภาพรวม 

(%) 

สถานภาพ

การ

ด าเนินงาน 

เหตผุลที่โครงการไม่

สามารถด าเนินการได้

ตามเป้าหมาย 

(แบบย่อ) 

บคุลากรทางการศึกษา 

ผูน้ า เยาวชนและ

ประชาชนในชมุชน มี

ความรู ้ทกัษะและฝึก

ปฏบิตังิานในการตดิตัง้

และซ่อมบ ารุง

คอมพวิเตอรอ์ย่างมอื

อาชพี 

บริหารส่วนจงัหวดันครนายก  

มคีวามรูค้วามเขา้ใจทางดา้น

คอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์

คอมพวิเตอร ์และใหน้กัเรยีน 

ครู บคุลากรทางการศึกษา 

ผูน้ าและบคุลากร องคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดันครนายก มี

ความรู ้ทกัษะและฝึก

ปฏบิตังิานในการตดิตัง้และ

ซ่อมบ ารุงคอมพวิเตอรอ์ย่างมอื

อาชพี โดยประมาณการ

ค่าใชจ่้ายในการจดัโครงการ

คร ัง้น้ี ในวงเงนิ  230,000.- 

บาท และไดร้บัอนุมตัิใหด้  าเนิน

โครงการ เมือ่วนัที่ 30 

ใหม ่คือ ผูน้ าและ

บคุลากรองคก์ารบรหิาร

ส่วนจงัหวดันครนายก 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 
ผูร้บัผิดชอบ

โครงการ 

ฝ่ายเจา้ของ

โครงการ 

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ผลส าเรจ็เปรียบกบัเป้าหมาย รายงานผลไตรมาส 1 (ต.ค. 58 - ธ.ค. 58) 

ผลส าเรจ็ 
ระดบั

ผลส าเรจ็ 
ผลการด าเนินงาน (แบบย่อ) 

ผล

ด าเนินงาน

ภาพรวม 

(%) 

สถานภาพ

การ

ด าเนินงาน 

เหตผุลที่โครงการไม่

สามารถด าเนินการได้

ตามเป้าหมาย 

(แบบย่อ) 

พฤศจกิายน 2558 นัน้ และได ้

ก าหนดวนัอบรม ณ  ศูนย์

การศึกษานอกที่ต ัง้นครนายก 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ 

จงัหวดันครนายก โดยแบง่เป็น 

2  ครัง้ ๆ  จ านวนผูเ้ขา้อบรม 

คร ัง้ละๆ 60 คน  ดงัน้ี  

    1.  อบรมครัง้ที ่1  

             วนัที ่21 - 22 

เดอืนมกราคม พ.ศ. 2559  

    2.  อบรมครัง้ที ่2  

            วนัที ่28 - 29 เดอืน

มกราคม พ.ศ. 2559 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 
ผูร้บัผิดชอบ

โครงการ 

ฝ่ายเจา้ของ

โครงการ 

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ผลส าเรจ็เปรียบกบัเป้าหมาย รายงานผลไตรมาส 1 (ต.ค. 58 - ธ.ค. 58) 

ผลส าเรจ็ 
ระดบั

ผลส าเรจ็ 
ผลการด าเนินงาน (แบบย่อ) 

ผล

ด าเนินงาน

ภาพรวม 

(%) 

สถานภาพ

การ

ด าเนินงาน 

เหตผุลที่โครงการไม่

สามารถด าเนินการได้

ตามเป้าหมาย 

(แบบย่อ) 

ยุทธศาสตรท์ี ่5 : พฒันา
ระบบการบริหารส านกั
คอมพวิเตอรใ์หม้ี
ประสทิธภิาพ 

45 โครงการสบืสานและท านุบ  ารุง
ศิลปะและวฒันธรรม 

เพือ่ใหก้ารด าเนินงาน
สอดคลอ้งตามภารกจิที่
มหาวทิยาลยัมอบหมาย 

มกีจิกรรมที่
ด  าเนินงานตาม
นโยบายของ
มหาวทิยาลยั 

อย่างนอ้ย 1 
กจิกรรม 

คณะกรรมการ
ท านุบ  ารุงศิลปะ
และวฒันธรรม 
ส านกั
คอมพวิเตอร ์

ส านกั
คอมพวิเตอร ์

ต.ค. 58 – 
ก.ย. 59 

    ผลการด าเนินงาน มดีงัน้ี 
1. ส านกัคอมพวิเตอรไ์ดจ้ดังาน
วนัคลา้ยวนัสถาปนาส านกั
คอมพวิเตอร ์ครบรอบ 22 ปี 
เมือ่วนัที ่29 ธนัวาคม 2558 ณ 
หอ้งโถงช ัน้ 14 ส านกั
คอมพวิเตอร ์อาคารนวตักรรม 
ศาสตราจารย ์ดร.สาโรช บวัศรี 
2. อยู่ระหว่างการเตรยีมงานจดั
กจิกรรมวนัสงกรานต ์ตาม
แผนการด าเนินงานของ
โครงการ 

25% ด าเนินการ
แลว้ตาม
แผน 

  

  46 โครงการพฒันาสมรรถนะดา้น
ภาษาสู่ประชาคมอาเซยีน 

1. เพือ่พฒันาศกัยภาพ
ดา้นภาษาองักฤษใน
ทกัษะดา้นต่างๆ อาท ิ
ทกัษะการฟงั พดู อ่าน 
เขยีนโครงสรา้งหลกั
ไวยากรณร์วมถงึการออก
เสยีงที่ถกูตอ้งและชดัเจน 
2. เพือ่กระตุน้ให ้
บคุลากรเกิดความตื่นตวั
ในการพฒันาทกัษะ
ภาษาองักฤษ 

1. รอ้ยละของ
จ านวนผูเ้ขา้รบั
การอบรมผ่าน
การทดสอบ 
2. รอ้ยละของ
ความพงึพอใจ
ของผูเ้ขา้รบัการ
อบรมใน
กระบวนการ
ใหบ้รกิาร  

1. ไมน่อ้ยกว่า
รอ้ยละ 75 
ของจ านวนผู ้
เขา้รบัการ
อบรมผ่านการ
ทดสอบ 
2. ไมน่อ้ยกว่า
รอ้ยละ 75 
ของความพงึ
พอใจของผูเ้ขา้
รบัการอบรม 

พชัรนิทร ์
ดนยั 
ศิรศิศิเกษม 
นฤดี 

ส านกั
คอมพวิเตอร ์

ต.ค. 58 – 
ก.ย. 59 

    1. อยู่ระหว่างการแต่งตัง้
คณะท างาน 
2. อยู่ระหว่างการจดัท าแผน
ด าเนินงานโครงการพฒันา
สมรรถนะดา้นภาษาสู่ประชาคม
อาเซยีน 
3. อยู่ระหว่างด าเนินการจดัท า
แบบส ารวจความตอ้งการของ
ผูเ้รยีน 

20% ด าเนินการ
แลว้ตาม
แผน 

  



สรุปผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชกาส านักคอมพวิเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 
ผูร้บัผิดชอบ

โครงการ 

ฝ่ายเจา้ของ

โครงการ 

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ผลส าเรจ็เปรียบกบัเป้าหมาย รายงานผลไตรมาส 1 (ต.ค. 58 - ธ.ค. 58) 

ผลส าเรจ็ 
ระดบั

ผลส าเรจ็ 
ผลการด าเนินงาน (แบบย่อ) 

ผล

ด าเนินงาน

ภาพรวม 

(%) 

สถานภาพ

การ

ด าเนินงาน 

เหตผุลที่โครงการไม่

สามารถด าเนินการได้

ตามเป้าหมาย 

(แบบย่อ) 

  47 โครงการพฒันาและเสรมิ
ศกัยภาพการประชาสมัพนัธข์อง 
ส านกัคอมพวิเตอร ์

เพือ่เผยแพร่ความ
เคลือ่นไหว ขา่วสาร ของ
ส านกัคอมพวิเตอร ์ให ้
หน่วยงานภายในและ
ภายนอกมหาวทิยาลยั 
รบัทราบขอ้มลูผ่าน 
Social media และสือ่
สิง่พมิพต่์างๆ 

1.จ านวน
บทความที่
เผยแพร่ 
2.จ านวน
ช่องทางในการ
เผยแพร่ขา่ว
ประชาสมัพนัธ ์

1. ไมน่อ้ยกว่า 
60 บทความ 
2. ไมน่อ้ยกว่า 
3 ช่องทาง 

วณิชยา ส านกั
คอมพวิเตอร ์

ต.ค. 58 – 
ก.ย. 59 

    มกีารบริหารจดัการเผยแพร่
สือ่สารประชาสมัพนัธข์อ้มลู
ขา่วสารท ัง้ภายในและภายนอก
ส านกัคอมพวิเตอร ์รวมถงึ
เครอืขา่ยประชาสมัพนัธข์อง
มหาวทิยาลยั ผ่านช่องทาง
ประชาสมัพนัธ ์ดงัน้ี 
  1. เวบ็ไซต ์            
จ านวน 5 บทความ        
  2. facebook           
จ านวน 30 บทความ 
  3. twitter               
จ านวน 30 บทความ      
  4. Digital Signage    
จ านวน 12 บทความ      
  5. สือ่สิง่พมิพ ์(จดหมายขา่ว
ส านกัคอมพวิเตอร)์  จ านวน 
15 บทความ    (ในไตรมาสที ่
1 มจี านวนบทความทีเ่ผยแพร่
ประชาสมัพนัธ ์จ านวน 92 
บทความ และมจี านวนช่องทาง
ในการเผยแพร่ขา่ว
ประชาสมัพนัธ ์จ านวน 5 
ช่องทาง) 
 

75% เรว็กว่าแผน   
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 
ผูร้บัผิดชอบ

โครงการ 

ฝ่ายเจา้ของ

โครงการ 

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ผลส าเรจ็เปรียบกบัเป้าหมาย รายงานผลไตรมาส 1 (ต.ค. 58 - ธ.ค. 58) 

ผลส าเรจ็ 
ระดบั

ผลส าเรจ็ 
ผลการด าเนินงาน (แบบย่อ) 

ผล

ด าเนินงาน

ภาพรวม 

(%) 

สถานภาพ

การ

ด าเนินงาน 

เหตผุลที่โครงการไม่

สามารถด าเนินการได้

ตามเป้าหมาย 

(แบบย่อ) 

  48 โครงการบรกิารวชิาการส าหรบั

บคุคลภายนอก 

เพือ่หารายได ้และการให ้

ความร่วมมอืกบั

มหาวทิยาลยัและ

หน่วยงานภายนอก 

จ านวนการจดั

กจิกรรม 

อย่างนอ้ย 1 

ครัง้ 

อ.อรรณพ 

ผศ.วชัรชยั 

และทมีงาน 

ส านกั

คอมพวิเตอร ์

ต.ค. 58 – 

ก.ย. 59 

    ยงัไมไ่ดเ้ริ่มด าเนินการโครงการ

บรกิารวชิาการส าหรบั

บคุคลภายนอก โดยในขณะน้ี 

คณะท างานก าลงัด าเนินการเกบ็

รวบรวมขอ้มลูเพิม่เตมิ และ

การก าหนดหวัขอ้ในการจดั

อบรม 

0% รอเริ่ม

โครงการ 

เน่ืองจากภาระงานและ

ความไมต่่อเน่ืองในการ

ประสานงานจงึท าใหย้งั

ไมไ่ดเ้ริ่มโครงการบริการ

วชิาการส าหรบั

บคุคลภายนอก  

  49 โครงการส่งเสรมิการประยุกตใ์ช ้

หลกัการ Lean Management 

ในการบริหารงานของส านกั

คอมพวิเตอร ์

เพือ่ใหส้  านกัคอมพวิเตอร์

มรีะบบการด าเนินงานทีม่ี

ประสทิธภิาพ และ

ประสทิธผิลสูงสุด 

จ านวนกจิกรรม

ทีส่่งเสรมิ

หลกัการ Lean 

Management 

อย่างนอ้ย 1 

กจิกรรม 

อ.สุธดิา 

พชัรนิทร ์

ส านกั

คอมพวิเตอร ์

ต.ค. 58 – 

ก.ย. 59 

    ยงัไมไ่ดเ้ริ่มด าเนินการโครงการ 0% รอเริ่ม

โครงการ 

เน่ืองจากภาระงานและ

ความไมต่่อเน่ืองในการ

ประสานงานของ

ผูร้บัผดิชอบโครงการ 



สรุปผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชกาส านักคอมพวิเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
ตามแผนยุทธศาสตร์ส านักคอมพวิเตอร์ ปี 2555 – 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559)  

รอบรายไตรมาส1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 
ผูร้บัผิดชอบ

โครงการ 

ฝ่ายเจา้ของ

โครงการ 

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ผลส าเรจ็เปรียบกบัเป้าหมาย รายงานผลไตรมาส 1 (ต.ค. 58 - ธ.ค. 58) 

ผลส าเรจ็ 
ระดบั

ผลส าเรจ็ 
ผลการด าเนินงาน (แบบย่อ) 

ผล

ด าเนินงาน

ภาพรวม 

(%) 

สถานภาพ

การ

ด าเนินงาน 

เหตผุลที่โครงการไม่

สามารถด าเนินการได้

ตามเป้าหมาย 

(แบบย่อ) 

  50 โครงการจดัท าแผนยุทธศาสตร ์

ส านกัคอมพวิเตอร ์ปี 2560 - 

2564 

เพือ่ใหส้  านกัคอมพวิเตอร์

มกีรอบและแนวทางการ

พฒันาส านกัคอมพวิเตอร ์

บคุลากรในส านกังาน

สามารถด าเนินงานอย่าง

บูรณาการ มทีศิทาง 

สอดคลอ้งกบันโยบาย

และแผนพฒันา

มหาวทิยาลยัท ัง้ในปจับุนั

และอนาคต 

เอกสารแผน

ยุทธศาสตร ์

ส านกั

คอมพวิเตอร ์ปี 

2560 - 2564 

จ านวน 1 

ฉบบั 

ผูอ้  านวยการ

ส านกั

คอมพวิเตอร ์

งานนโยบาย

และแผน 

ส านกั

คอมพวิเตอร ์

ต.ค. 58 – 

ก.ย. 59 

    1. มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการ

จดัท าแผนยุทธศาสตร ์ส านกั

คอมพวิเตอร ์

2. มแีผนการด าเนินงานจดัท า

แผนยุทธศาสตรฯ์ 

3. อยู่ระหว่างเตรยีมจดั

โครงการประชุมเชงิปฏกิารใน

การจดัท าแผนยุทธศาสตรฯ์ 

25% ด าเนินการ

แลว้ตาม

แผน 

  

 


