
สรุปผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ สํานักคอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 
รอบรายไตรมาส 3 : ตั้งแตเดือนเมษายน 2558 – มิถุนายน 2558 

ท่ี  ผลดําเนินงาน 
จํานวนโครงการยอย/

กิจกรรม 
รอยละ 

1 โครงการในปงบประมาณ พ.ศ.2558 72 100.00 

 1.1 โครงการยอย/กิจกรรมท่ีเสนอ 57 77.78 
  โครงการตามแผน 48   
  โครงการเพ่ิมเติม ไตรมาส 2 

(โครงการ 49,50,51) 
3   

  โครงการเพ่ิมเติม ไตรมาส 3 
(โครงการ 53,54,55) 

3  

 1.2 โครงการประจํา 16 22.22 

2 ผลการดําเนินงาน   
รอยละ

ความสําเร็จ 
คะแนนเต็ม 

(5) 
 2.1 เสร็จสิ้น 18 25.00 

88.89 

4.44 

 2.2 ดําเนินการแลวตามแผน 45 62.50 
 2.3 เร็วกวาแผน 1 1.39 
 2.4 ลาชา 4 5.56 

11.11 

 2.5 รอเริ่มโครงการ 0 0.00 
 2.6 ยกเลิก 2 2.78 
 2.7 ชะลอไปในปถัดไป 1 1.39 
 2.8 ลาชาและขยายเวลาใหเสร็จในปนี ้ 1 1.39 
 2.9 ลาชาและขยายเวลาตอเนื่องปถัดไป 0 0.00 
   รวม 72 100.00 100.00   

 
 

 

 

 
 

  

โครงการยอย/กิจกรรม
ท่ีเสนอ, 56, 78%

โครงการประจํา, 16, 
22%

จํานวนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอร
ปงบประมาณ 2558

โครงการยอย/กิจกรรมท่ีเสนอ โครงการประจํา
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สรุปผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ สํานักคอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 
รอบรายไตรมาส 3 : ตั้งแตเดือนเมษายน 2558 – มิถุนายน 2558 

โครงการยอย/กิจกรรม (เสร็จส้ิน) 
ผูรับผิดชอบโครงการ

ยอย 

ผลสําเร็จเปรียบกับ
เปาหมาย 

(เม่ือเสร็จโครงการ) 

เสร็จส้ินไตร
มาส 

โครงการยอย/กิจกรรมท่ีเสนอ       
5 ปรับปรุงระบบจัดเก็บขอมูล (Storage) ภาคภูมิ 

ญาดา 
ตามเปาหมาย ไตรมาส 2 

6 ปรับปรุงประสิทธิภาพเซิรฟเวอรเสมือนสวน Hyper-V 
ของระบบ Cloud computing 

ภาคภูมิ 
ญาดา 
นคร 

ตามเปาหมาย ไตรมาส 2 

8 ปรับปรุงบริการตรวจสอบลิขสิทธิ์ระบบปฏิบัติการ 
Windows 8.1 

ภาคภูมิ 
ญาดา 
นคร 

ตามเปาหมาย ไตรมาส 2 

9 ปรับปรุงระบบตรวจสอบสิทธิ์เครือขายไรสาย มศว 
องครักษ (Radius) 

นคร 
ญาดา 
ธนกฤต 

ตามเปาหมาย ไตรมาส 1 

10 ปรับปรุงการเชื่อมตออินเทอรเน็ต มศว องครักษ  มหัทธวัฒน 
ประกิจ 
เฉลิมพล 

ตามเปาหมาย ไตรมาส 1 

13 พัฒนากลไกการตรวจสอบและติดตามระบบโทรศัพท มหัทธวัฒน 
ธันยธร 
เฉลิมพล 

ตามเปาหมาย ไตรมาส 2 

15 สงเสริมระบบการติดตอสื่อสารและการใชทรัพยากรณ
รวมกันผานระบบเครือขาย (Google Apps) 

มหัทธวัฒน 
ธันยธร 
เฉลิมพล 

ตามเปาหมาย ไตรมาส 3 

19 โครงการปรับระบบรับนสิิตใหม (รับตรง) วันทนา ตามเปาหมาย ไตรมาส 2 

20 โครงการระบบงานสารบรรณอิเล็คทรอนิกส วันทนา 
กฤษดา 

ตามเปาหมาย ไตรมาส 1 

35 พัฒนาเว็บไซตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุวิมล 
ปวริศร 

ตามเปาหมาย ไตรมาส 3 

42 การเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลมหาวิทยาลัยเขาสูระบบ 
GAFE 

ภัทรชัย 
สุวิมล 

ตามเปาหมาย ไตรมาส 2 

48 โครงการบริการวิชาการแกชุมชน  
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2558 

ผูอํานวยการสํานัก
คอมพิวเตอร 
ไพโรจน 
ศิริศศิเกษม 
จิตติมา 

ตามเปาหมาย ไตรมาส 3 

49 โครงการพัฒนาระบบประมวลผลผูเขารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร มศว 

วรเศรษฐ 
ภัทรชัย 
ชัยวัฒน 

ตามเปาหมาย ไตรมาส 3 

51 โครงการพัฒนาระบบการวิเคราะหการใชประโยชนจาก
อาคาร 

กัลยา 
อมรรัตน 
วิลาวัลย 

ตามเปาหมาย ไตรมาส 3 

52 จัดทํามาตรฐานความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ 
มศว 

คณะกรรมการ ISM ตามเปาหมาย ไตรมาส 3 

งานประจํา       
64 โครงการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะดาน

ไอซีที 
อ.อรรณพ 
ศิริศศิเกษม 
จิตติมา 

ตามเปาหมาย ไตรมาส 3 

65 โครงการเสวนาไอทีเพ่ือการเรียนรู Business 
Intelligence สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ 

ผศ.วัชรชัย 
ธนรรณพ 
ศิริศศิเกษม 
จิตติมา 

ตามเปาหมาย ไตรมาส 1 
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โครงการยอย/กิจกรรม (ลาชา) 
ผูรับผิดชอบ 
โครงการยอย 

เหตุผล 

โครงการยอย/กิจกรรมท่ีเสนอ     
1 ติดตั้งหองคอมพิวเตอรกลางของ

มหาวิทยาลัย (Data Center) ณ อาคาร
นวัตกรรม ศ.ดร. สาโรช บวัศรี 

มหัทธวัฒน 
นคร 
ภาคภูมิ 

เนื่องจาก คณะกรรมการตรวจรับมอบแบบรูป
รายการงานปรับปรุงศูนยคอมพิวเตอรและระบบ
โทรศัพทของมหาวิทยาลัย และบริษัท อยูระหวาง
รวมกันปรับปรุงแบบ  TOR และ BOQ การติดตั้ง
หองคอมพิวเตอรกลางของมหาวิทยาลัย (Data 
Center) ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร. สาโรช บัวศร ี

25 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

มณฑลี 
ฐิตาภา 
กฤษดา 

ยังไมสามารถดําเนินการตอได เนื่องจากการ
ประชุมรวมกับกองการเจาหนาท่ี ทางผูพัฒนา
ระบบไดมีขอสงสัยเก่ียวกับขอมูลท่ีจะแสดงข้ึนมา
ในหนาจอ และเง่ือนไขในการแสดงการแจงเตือน 
และไดมอบหมายใหกองการเจาหนาท่ีไปหา
ขอสรุป ซ่ึงกองการเจาหนาท่ียังไมไดดําเนินการ 

26 โครงการศึกษาและวิเคราะหระบบบริการ
การศึกษา (SUPREME 2004) 

ผศ.วัชรชัย 
วิลาวัลย 
พรทิพย 
อมรรัตน 
วันทนา 

ยังไมสามารถจัดทําเอกสาร TOR ไดเนื่องจากใน
การพัฒนาระบบงานใหมตองมีการสํารวจความ
ตองการของผูใชเพ่ิมเติม ซ่ึงยังไมไดดําเนินการ 

36 ศึกษาระบบบริหารการจัดการเว็บไซต ปวริศร 
สุวิมล 

เนื่องจากอยูในข้ันตอนของการสํารวจความ
ความสามารถพ้ืนฐานระบบบริหารจัดการเว็บไซต 
เพ่ือใชเปนขอมูลสําหรับการจัดหาโปรแกรม  

 

โครงการยอย/กิจกรรม 
(ลาชาและขยายเวลาใหเสร็จภายในปงบประมาณนี้) 

ผูรับผิดชอบ 
โครงการยอย 

เหตุผล 

โครงการยอย/กิจกรรมท่ีเสนอ     
44 งาน Open house สํานักคอมพิวเตอร พัชรินทร 

วันทนา 
ธันยธร 
สุธาทิพย 
กรัณฑรัตน 
ไพโรจน 
ธนรรณพ 

เนื่องจากตองใชเวลาในการวางแผนและ
ดําเนินโครงการ"งาน Open house  สํานัก
คอมพิวเตอร" จึงไมสามารถดําเนินการได
ทันเวลาตามแผนการดําเนินงาน 

 

โครงการยอย/กิจกรรม  
(ชะลอไปในปถัดไป) 

ผูรับผิดชอบ
โครงการยอย 

เหตุผล 

โครงการยอย/กิจกรรมท่ีเสนอ     
43 โครงการบริการวิชาการสําหรับบุคคลภายนอก ผช.วชัรชัย 

และทีมงาน 
1. มีการปรับเปลี่ยนผูรับผิดชอบโครงการ ทํา
ใหเกิดความไมตอเนื่อง 
2. เนื่องจากมีการปรับปรุงหลักสูตรท่ีจะใช
อบบรบ ในโครงการบริการวิชาการสําหรับ
บุคคลภายนอก ทําใหตองเลื่อนการจัด
โครงการไปในปงบประมาณ 2559 แทน 

 

โครงการยอย/กิจกรรม (ยกเลิก) 
ผูรับผิดชอบ 
โครงการยอย 

เหตุผล 

โครงการยอย/กิจกรรมท่ีเสนอ     
23 โครงการพัฒนาระบบจองรถสวนกลางของ

มหาวิทยาลัย ระยะท่ี 3  
วันทนา ศูนยพัฒนาสภาพกายภาพฯ แจงขอยกเลิก

การพัฒนาโปรแกรมเพ่ิมเติม เนื่องจาก
ตรวจสอบแลวพบวาระบบงานเดิม สามารถ
รองรับการทํางานนี้ได 

47 โครงสรางสํานักคอมพิวเตอรฉบับใหม ผูอํานวยการสํานัก
คอมพิวเตอร 
พัชรินทร 
นคร 
พรทิพย 
สันต ิ

1. เนื่องจากคณะผูจัดทําโครงสรางสํานัก
คอมพิวเตอร มีภาระงานจึงทําใหไมมีเวลาท่ี
ตรงกันจึงทําใหไมสามารถดําเนินการได 
2. การปรับโครงสรางสํานักคอมพิวเตอร มี
กระบวนการท่ียุงยากและซับซอน  
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คําช้ีแจง :  
1. ตัวอักษรสีแดง หมายถึง โครงการท่ีมีสถานะการดําเนินงานคือ ยังไมเริ่มโครงการ ยกเลิก ชะลอไปในปถัดไป และโครงการมีความลาชา 
2. ตัวอักษรสีน้ําเงิน หมายถึง โครงการท่ีมีการดําเนินงานแลวตามแผน 
3. ตัวอักษรสีเขียว หมายถึง โครงการท่ีมีการดําเนินงานแลวเสร็จสิ้นในไตรมาสท่ี 1-3 
4. สภานภาพการดําเนินงานสภานภาพการดําเนินงาน : 

4.1. เสร็จสิ้น 
4.2. เร็วกวาแผน 
4.3. ดําเนินการแลวตามแผน 
4.4. ลาชา 
4.5. รอเริ่มโครงการ 
4.6. ยกเลิก 
4.7. ชะลอไปในปถัดไป 
4.8. ลาชาและขยายเวลาใหเสร็จภายในปนี้ 
4.9. ลาชาและขยายเวลาตอเนื่องปถัดไป 

 
แผนปฏิบัติการ 

ฝายเจาของ
โครงการ 

ผูรับผิดชอบ
โครงการ 

ระยะเวลา 

ผลสําเร็จเปรยีบกับเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน  
(แบบยอ) 

ผล
ดําเนินงาน 
ภาพรวม 

(%) 

สภานภาพ 
การ

ดําเนินงาน 

เหตุผลที่โครงการไมสามารถ
ดําเนินการไดตามเปาหมาย 

(แบบยอ) กลุมโครงการ ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค KPI เปาหมาย ผลสําเร็จ 
ระดับ

ผลสําเร็จ 

โครงการยอย/กิจกรรม 

(1) เพ่ิมประสิทธภิาพระบบ
คอมพิวเตอรและเครือขาย 

1 ติดต้ังหองคอมพิวเตอรกลางของ
มหาวิทยาลัย (Data Center) ณ 
อาคารนวัตกรรม ศ.ดร. สาโรช บัว
ศรี 

เพื่อรองรับการขยายตัวของ
ระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
ที่เพิ่มขึ้น 

การติดต้ังหอง 
Data Center 
สมบูรณ 

จํานวน 1 หอง ฝายระบบ
คอมพิวเตอร
และเครือขาย 

มหัทธวัฒน 
นคร 
ภาคภูม ิ

ต.ค.57  - 

ก.ย.58 

    ดําเนินการประชุมคณะกรรมการตรวจรับแบบ 
TOR และ BOQ ของหองคอมพิวเตอรกลางของ
มหาวิทยาลัย (Data Center) ณ อาคาร
นวัตกรรม ศ.ดร. สาโรช บวัศรี 

40% ลาชา เนื่องจาก คณะกรรมการตรวจรับมอบ
แบบรูปรายการงานปรับปรุงศูนย
คอมพิวเตอรและระบบโทรศัพทของ
มหาวิทยาลัย และบริษัท อยูระหวาง
รวมกันปรับปรุงแบบ  TOR และ 
BOQ การติดต้ังหองคอมพิวเตอรกลาง
ของมหาวิทยาลัย (Data Center) ณ 
อาคารนวัตกรรม ศ.ดร. สาโรช บัวศรี 

  2 ปรับปรุงเครือขายสายไฟเบอรออ
ฟติกภายใน มศว องครักษ 

เพื่อใหระบบเครือขายสายไฟ
เบอรออฟติกภายในอาคารที่
เกิดขึ้นใหมและอาคารที่มีปญหา
สามารถใชงานเครือขายบวัศรีได
อยางมีประสิทธภิาพ 

จํานวนพื้นที่ที่ทาํ
การปรับปรุง
เครือขายสายไฟ
เบอรออฟติก 

1 พื่นที่ 
(location) 

ฝายระบบ
คอมพิวเตอร
และเครือขาย 

มหัทธวัฒน 
นคร 
เฉลิมพล 

ต.ค.57  - 

ก.ย.58 

    ดําเนินการตรวจสอบ TOR เพือ่เตรียมการ
ประกาศประกวดราคา 

50% ดําเนินการ
แลวตาม
แผน 

  

  3 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานไฟเบอร
ออฟติก มศว องครักษ  

ติดต้ังสายไฟเบอรออฟติกใหโรง
อาหารหอพักนิสิต และสถาบัน
ส่ิงแวดฯ องครักษ 

จํานวนอาคารที่
ติดต้ังสายไฟเบอร
ออฟติกสําเร็จ 

2 อาคาร ฝายระบบ
คอมพิวเตอร
และเครือขาย 

มหัทธวัฒน 
ประกิจ 
เฉลิมพล 
ธนกฤต 

ต.ค.57  - 

ก.ย.58 

    ดําเนินการตรวจสอบ TOR เพื่อเตรียมการ
ประกาศประกวดราคา 

50% ดําเนินการ
แลวตาม
แผน 

  

Page 4 of 20 



สรุปผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ สํานักคอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 
รอบรายไตรมาส 3 : ตั้งแตเดือนเมษายน 2558 – มิถุนายน 2558 

แผนปฏิบัติการ 
ฝายเจาของ
โครงการ 

ผูรับผิดชอบ
โครงการ 

ระยะเวลา 

ผลสําเร็จเปรยีบกับเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน  
(แบบยอ) 

ผล
ดําเนินงาน 
ภาพรวม 

(%) 

สภานภาพ 
การ

ดําเนินงาน 

เหตุผลที่โครงการไมสามารถ
ดําเนินการไดตามเปาหมาย 

(แบบยอ) กลุมโครงการ ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค KPI เปาหมาย ผลสําเร็จ 
ระดับ

ผลสําเร็จ 

  4 ติดต้ังระบบเครือขายไรสาย 
(WiSE) มศว ประสานมิตร 
(Wireless Controller และ 
Access Point) 

เพื่อเพิ่มพื้นที่ใหบริการเครือขาย
ไรสาย WiSE 

จํานวน AP ที่ติดต้ัง
สมบูรณ 

 64 AP ฝายระบบ
คอมพิวเตอร
และเครือขาย 

นคร 
ญาดา 
เฉลิมพล 

ต.ค.57  - 

ก.ย.58 

    ดําเนินการตรวจสอบ TOR เพื่อเตรียมการ
ประกาศประกวดราคา 

50% ดําเนินการ
แลวตาม
แผน 

 

  5 ปรับปรุงระบบจัดเก็บขอมูล 
(Storage) 

เพื่อทดแทนระบบเดิมและเพิ่ม
พื้นที่จัดเก็บขอมูลใหรองรับ
ระบบสารสนเทศมากขึ้น 

จํานวนระบบ
จัดเก็บขอมูล 

1 ระบบ ฝายระบบ
คอมพิวเตอร
และเครือขาย 

ภาคภูม ิ
ญาดา 

ต.ค.57  - 

ก.ย.58 

จํานวนระบบ
จัดเก็บขอมูล 1 
ระบบ 

ตาม
เปาหมาย 

ดําเนินการปรับปรุงระบบจัดเก็บขอมูลเสร็จส้ิน
แลว และระสมารถจัดเก็บขอมูลใหรองรัยระบบ
สารสนเทศมากขึ้น 

100% เสร็จส้ิน ไตรมาส 2 

  6 ปรับปรุงประสิทธิภาพเซิรฟเวอร
เสมือนสวน Hyper-V ของระบบ 
Cloud computing 

เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ
ระบบ Cloud computing 

จํานวนระบบที่ทํา
การปรับปรุง
ประสิทธิภาพ
เซิรฟเวอร 

1 ระบบ ฝายระบบ
คอมพิวเตอร
และเครือขาย 

ภาคภูม ิ
ญาดา 
นคร 

ต.ค.57  - 

ก.ย.58 

จํานวนระบบที่
ทําการปรับปรุง
ประสิทธิภาพ
เซิรฟเวอร 1 
ระบบ 

ตาม
เปาหมาย 

ดําเนินการปรับปรุวประสิทธิภาพเซิรฟเวอร
เสมือนเปน Windows 2012R2 และสามารถ
ใหบริการ Cloud Computing ตามวัตถุประสงค
ของโครงการ 

100% เสร็จส้ิน ไตรมาส 2 

  7 ปรับปรุงระบบรักษาความ
ปลอดภัย (Firewall) มศว 
องครักษ 

เพื่อเพิ่มระบบรักษาความ
ปลอดภัยเครือขาย และแบง
หมวดหมูขอมูลออกสู
อินเทอรเน็ต 

จํานวนระบบที่ทํา
การปรับปรุง 

1 ระบบ ฝายระบบ
คอมพิวเตอร
และเครือขาย 

มหัทธวัฒน 
ประกิจ 
ธันยธร 

ต.ค.57  - 

ก.ย.58 

    ดําเนินการตรวจสอบ TOR เพื่อเตรียมการ
ประกาศประกวดราคา 

50% ดําเนินการ
แลวตาม
แผน 

 

  8 ปรับปรุงบริการตรวจสอบลิขสิทธิ์
ระบบปฏิบัติการ Windows 8.1 

เพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบ
ลิขสิทธิ์ระบบปฏิบัติการของ
มหาวิทยาลัยใหรองรับ 
Windows 8.1 

จํานวนระบบที่ทํา
การปรับปรุง 

1 ระบบ 
ปฏิบัติการ 

ฝายระบบ
คอมพิวเตอร
และเครือขาย 

ภาคภูม ิ
ญาดา 
นคร 

ต.ค.57  - 

ก.ย.58 

จํานวน 1 
ระบบปฏิบัติการ
ที่ทําการ
ปรับปรุง 

ตาม
เปาหมาย 

ดําเนินการปรับปรุงการตรวจสอบลิขสิทธิ์
ระบบปฏิบัติการ Windows 8.1 และใหบริการ
ตามวัตถุประสงคของโครงการ 

100% เสร็จส้ิน ไตรมาส 2 

  9 ปรับปรุงระบบตรวจสอบสิทธิ์
เครือขายไรสาย มศว องครักษ 
(Radius) 

เพื่อติดต้ังระบบตรวจสอบสิทธ
เครือขายไรสาย มศว องครักษ 

จํานวนระบบที่ทํา
การปรับปรุง 

จํานวน 1 ระบบ ฝายระบบ
คอมพิวเตอร
และเครือขาย 

นคร 
ญาดา 
ธนกฤต 

ต.ค.57  - 

ก.ย.58 

จํานวน 1 ระบบ
ตรวจสอบสิทธิ์
เครือขายไรสาย
ที่ทําการ
ปรับปรุง 

ตาม
เปาหมาย 

ดําเนินการติดต้ังระบบตรวจสอบสิทธเครือขายไร
สาย มศว องครักษ จํานวน 1 ระบบ 

100% เสร็จส้ิน ไตรมาส 1 

  10 ปรับปรุงการเชื่อมตออินเทอรเน็ต 
มศว องครักษ  

เพื่อเพิ่มชองทางการเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ต มศว องครักษ 

จํานวนพื้นที่ที่ทาํ
การปรับปรุงการ
เชื่อมตอ
อินเทอรเน็ต 

1 พื้นที่
(Location) 

ฝายระบบ
คอมพิวเตอร
และเครือขาย 

มหัทธวัฒน 
ประกิจ 
เฉลิมพล 

ต.ค.57  - 

ก.ย.58 

จํานวน 1 พื้นที่ 
ที่ทําการ
ปรับปรุงการ
เชื่อมตอ
อินเทอรเน็ต 

ตาม
เปาหมาย 

ดําเนินการเพิ่มชองทางการเชื่อมตออินเทอรเน็ต 
มศว องครักษ เสร็จส้ินเรียบรอย 

100% เสร็จส้ิน ไตรมาส 1 

  11 ปรับปรุงระบบโทรศัพทตอบรับ
อัตโนมัติ(IVR) 

เพื่อทดแทนระบบโทรศัพทตอบ
รับอัตโนมัติเดิม 

จํานวนระบบที่ทํา
การปรับปรุง 

1 ระบบ ฝายระบบ
คอมพิวเตอร
และเครือขาย 

มหัทธวัฒน 
ธันยธร 
ธนกฤต 

ต.ค.57  - 

ก.ย.58 

    ผานขั้นตอนการเปดซองประกวดราคาเรียบรอย
แลว รอบริษัทดําเนินการสงอุปกรณและติดต้ังให
สมบูรณ 

50% ดําเนินการ
แลวตาม
แผน 
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แผนปฏิบัติการ 
ฝายเจาของ
โครงการ 

ผูรับผิดชอบ
โครงการ 

ระยะเวลา 

ผลสําเร็จเปรยีบกับเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน  
(แบบยอ) 

ผล
ดําเนินงาน 
ภาพรวม 

(%) 

สภานภาพ 
การ

ดําเนินงาน 

เหตุผลที่โครงการไมสามารถ
ดําเนินการไดตามเปาหมาย 

(แบบยอ) กลุมโครงการ ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค KPI เปาหมาย ผลสําเร็จ 
ระดับ

ผลสําเร็จ 

2. พัฒนาระบบบริหารการจัดการ
ไอซีทีที่ดี 

12 จัดเก็บคาติดต้ังอุปกรณเครือขาย 
(Config) 

จัดเก็บคาติดต้ังอุปกรณ
เครือขายทั้งประสานมิตร และ
องครักษ 

จํานวนอปุกรณ
เครือขาย (Config) 
ที่จัดเก็บ 

10 อุปกรณ ฝายระบบ
คอมพิวเตอร
และเครือขาย 

นคร 
ญาดา 
ธันยธร 

ต.ค.57  - 

ก.ย.58 

    อยูในขั้นตอนพัฒนาโปรแกรมและแกไข
ขอผิดพลาดของโปรแกรม 

50% ดําเนินการ
แลวตาม
แผน 

 

  13 พัฒนากลไกการตรวจสอบและ
ติดตามระบบโทรศัพท 

เคร่ืองมือติดตามและตรวจสอบ
สถานะระบบโทรศัพท 

จํานวนระบบการ
ตรวจสอบสถานะ
ระบบโทรศัพทที่ทํา
การพัฒนา 

1 ระบบ ฝายระบบ
คอมพิวเตอร
และเครือขาย 

มหัทธวัฒน 
ธันยธร 
เฉลิมพล 

ต.ค.57  - 

ก.ย.58 

จํานวน 1 ระบบ
การตรวจสอบ
สถานะระบบ
โทรศัพทที่ทําการ
พัฒนาเสร็จส้ิน 

ตาม
เปาหมาย 

ดําเนินการจัดทําเวบ็ไซตแสดงสถานะระบบ
โทรศัพท และสามารถใหบริการไดตาม
วัตถุประสงคของโครงการ  URL : 
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=45
86 

100% เสร็จส้ิน ไตรมาส 2 

  14 บริการซอฟแวรเพื่อการพัฒนา
และการวิจัยดานไอซีที 
(DreamSpark) 

เพื่อสงเสริมใหนิสิตและ
บุคคลากรไดใชเคร่ืองมือในการ
พัฒนาและวจิัยดานไอซีท ี

จํานวนซอฟแวรที่
ใหบริการ 

1 ระบบ ฝายระบบ
คอมพิวเตอร
และเครือขาย 

มหัทธวัฒน 
ภาคภูม ิ
ธนกฤต 

ต.ค.57  - 

ก.ย.58 

    ดําเนินงานกําหนดรูปแบบสิทธิ์การเขาถงึชุด
เคร่ืองมือ DreamSpark และเตรียมเผยแพรใน 
ปการศึกษา 2558 

50% ดําเนินการ
แลวตาม
แผน 

 

  15 สงเสริมระบบการติดตอส่ือสาร
และการใชทรัพยากรณรวมกันผาน
ระบบเครือขาย (Google Apps) 

เพื่อสงใหหนวยงานไดใช
เคร่ืองมือในการทํางานรวมกัน
ผานระบบเครือขาย 

จํานวนผูใชงาน 
(Google Apps)
เพิ่มขึ้น 10 % จาก
ผูใชงานที่มีอยู 

จํานวนผูใช
(Google Apps) 

ฝายระบบ
คอมพิวเตอร
และเครือขาย 

มหัทธวัฒน 
ธันยธร 
เฉลิมพล 

ต.ค.57  - 

ก.ย.58 

จํานวนผูใชงาน 
(Google Apps) 
เพิ่มขึ้น 10 % 
จากผูใชงานที่มี
อยู 

ตาม
เปาหมาย 

ดําเนินการสงเสริมใหหนวยงานตางๆ ใชงาน 
Google Apps เพิ่มขึ้น ซ่ึงจํานวนผูใชเพิ่มขึ้นจาก
เดือนธันวาคม 2557 จากจาํนวนผูใชงาน 9,939 
บัญชี ถึงเดือนมิถุนายน 2558  
มีจํานวนผูใชงาน 12,551 บัญช ี

100% เสร็จส้ิน ไตรมาส 3 

3. พัฒนาประสิทธภิาพของการ
บริการไอทีเพ่ือนิสิตและบุคลากร 

16 โครงการจัดหาคอมพวิเตอรเพื่อ
ทดแทนสําหรับงานบริการ 

เพื่อจัดหาคอมพวิเตอรทดแทน
สําหรับงานบริการ 

ความพึงพอใจของ
ผูใชบริการ 

รอยละ 80 ของ
ผูใชบริการ 

ฝายปฏบิัติการ
และบริการ 

ดิเรก 
สันติ 
และทีมงาน 

ต.ค.57  - 

ก.ย.58 

    1. จัดทํารางคุณลักษณะ(TOR) เคร่ือง
คอมพิวเตอร จาํนวน 100 เคร่ือง เสร็จแลว
เรียบรอย 
2. แตงต้ังคณะกรรมการกําหนดคุณสมบัติ 
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

50% ดําเนินการ
แลวตาม
แผน 

 

4.ระบบสารสนเทศและระบบ
ฐานขอมูลมหาวทิยาลยั 

17 โครงการสงเสริมการใชงานระบบ 
SWU-SAP Monitoring System 

เพื่อสงเสริมการใชเคร่ืองมือใน
การติดตามแผนยุทธศาสตรของ
หนวยงาน 

จํานวนหนวยงานที่
เขารวมโครงการ 

3 หนวยงาน ฝายระบบ
สารสนเทศ 

สุวิมล 
ภัทรชัย 

ม.ค.58  - 

ก.ย.58 

    กองแผนงานไดขอความรวมมอืหนวยงานนํารอง 
12 หนวยงานใหเขาใชระบบในการรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 6 เดือน 
 ในวันที่ 7 - 30 เมษายน 2558 และไดมีการขอ
ปรับรายงานตางๆ เพิ่มเติมเปนระยะๆ 

60% ดําเนินการ
แลวตาม
แผน 

 

  18 โครงการพัฒนาระบบงาน TQF 
ระยะที่ 2 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
ระบบงานใหครอบคลุมความ
ตองการของผูใช 

ความสําเร็จของ
โครงการ 

จํานวน 1 ระบบ ฝายระบบ
สารสนเทศ 

อมรรัตน 
ฐิตาภา 
กฤษดา 

ต.ค.57  - 

ก.ย.58 

    1. วิเคราะห ออกแบบ ปรับแกไขโปรแกรม และ
ทดสอบการใชงานโดยผูพัฒนาระบบ 
  1.1 งานบันทึกขอมูล Curriculum Mapping  
  1.2 งานกําหนสิทธิ์ผูรับผิดชอบบันทึก มคอ. 
2. พัฒนารายงานเพิ่มเติมตามความตองการผูใช 
3. จัดทําขอมูลและคูมือการใชงานระบบ 
4. จดัอบรมและดําเนนิการทดสอบโปรแกรมโดยผูใช 
5. ใหคําแนะนํา ประสานงาน/ชวยเหลือแกผูใชงาน
ที่เกี่ยวของ 

75% ดําเนินการ
แลวตาม
แผน 
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สรุปผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ สํานักคอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 
รอบรายไตรมาส 3 : ตั้งแตเดือนเมษายน 2558 – มิถุนายน 2558 

แผนปฏิบัติการ 
ฝายเจาของ
โครงการ 

ผูรับผิดชอบ
โครงการ 

ระยะเวลา 

ผลสําเร็จเปรยีบกับเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน  
(แบบยอ) 

ผล
ดําเนินงาน 
ภาพรวม 

(%) 

สภานภาพ 
การ

ดําเนินงาน 

เหตุผลที่โครงการไมสามารถ
ดําเนินการไดตามเปาหมาย 

(แบบยอ) กลุมโครงการ ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค KPI เปาหมาย ผลสําเร็จ 
ระดับ

ผลสําเร็จ 

  19 โครงการปรับระบบรับนิสิตใหม 
(รับตรง) 

1.ปรับปรุงระบบและพัฒนา
ระบบงานรับนิสิตใหมใหรองรับ
ระบบการคัดเลือกเขาเปนนิสิต
ระดับปริญญาตรี(รับตรง)ของ
มหาวิทยาลัยสรีนครินทรวิโรฒ 
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
ระบบงานใหคลอบคลุมความ
ตองการของผูใชบริการ 
3.หนวยงานสามารถใชงาน
ระบบเพื่อสนับสนุนการทํางาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ความสําเร็จของ
โครงการ 

จํานวน 1 มอดูล 
(มอดูล รับสมัคร 
โดยวธิีรับตรง) 

ฝายระบบ
สารสนเทศ 

วันทนา ต.ค.57  - 

ก.ย.58 

จํานวน 1 มอดูล 
(มอดูล รับสมัคร 
โดยวธิีรับตรง) 

ตาม
เปาหมาย 

1. กํากับดูแล และประสานงานการปรับปรุง / 
พัฒนาโปรแกรมบริษัท  
2. ทดสอบการใชงาน เมื่อมีการปรับแกไขโปรแกรม
ตามความตองการของผูใช  
3. จัดทําขอมูล และคูมือการใชงานระบบ 
4. จัดอบรมการใชงานโปรแกรมใหแกผูใชงาน 
5. ใหคําแนะนํา/ชวยเหลือ ในการใชงานโปรแกรม
เพื่อดําเนินการรับสมัครนิสิตใหม ประจําป 2558 
(รับตรง และโครงการ 11 โครงการ) 

100% เสร็จส้ิน ไตรมาส 1 

  20 โครงการระบบงานสารบรรณ
อิเล็คทรอนิกส 

1. เพื่อจัดหาระบบใหมเพื่อ
ทดแทนระบบเกา 
2. เพื่อไดระบบงานสารบรรณ
อิเล็คทรอนิกสที่มีประสิทธิภาพ 
3. ผลักดัน/สงเสริม การใชงาน
ระบบใหแกหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 

เอกสารขอกาํหนด 
และขอบเขต TOR 
ฉบับราง 

จํานวน 1 ฉบับ ฝายระบบ
สารสนเทศ 

วันทนา 
กฤษดา 

ต.ค.57  - 

ก.ย.58 

เอกสาร
ขอกําหนด และ
ขอบเขต TOR 
ฉบับราง จาํนวน 
1 ฉบับ 

ตาม
เปาหมาย 

1 จัดทําแผนการดําเนินงาน 
2. จัดหาและประสานงานบริษัทที่พัฒนาระบบงาน
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส ใหมานําเสนอระบบแก
มหาวิทยาลัย 
3. รวมในการรางเอกสารขอกําหนด และขอบเขต 
TOR ฉบับราง ของระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส 
4. ไดสงมอบเอกสารขอกําหนด และขอบเขต TOR 
ฉบับราง ใหกับหนวยงานกองกลางเรียบรอยแลว  

100% เสร็จส้ิน ไตรมาส 1 

  

21 โครงการพัฒนาระบบ Web 
Service 

เพื่อเพิ่มชองทางการใหบริการ
ดานขอมูล ในรูปแบบอิเล็กโทร
นิคดวยเทคโนโลยี่ที่เปน
มาตราฐานในการแลกเปล่ียน 

ความสําเร็จของ
โครงการ 

1 ระบบ ฝายระบบ
สารสนเทศ 

สุทิสา 
กฤษดา 
กาญจนา 

ต.ค.57  - 

ก.ย.58 

    1.พัฒนาโดยทมีผูรับผิดชอบของสํานกัคอมพิวเตอร 
โดยระบบชื่อ webservice register และ
http://webservice.swu.ac.th/WebServiceRe
gister/ สามารถจัดเก็บเกี่ยวกับผูเขาใชงานระบบ โดย
ครอบคลุมถึงการลงทะเบียน การเก็บประวติัการเขาใช 
และการประเมนิการใชงาน  
2. เขารวมหารือ และออกแบบระบบในโครงการจาง
บริษัทพัฒนาระบบใหบริการขอมลูสารสนเทศ 
ผานบริการ Web Service  
มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
3. ปรับปรุงการออกแบบ และพัฒนาระบบ 
webservice register ใหเชือ่มโยงกับ ระบบใหบริการ
ขอมูลสารสนเทศผานบริการ Web Service 
มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  
4. ทดสอบระบบ webservice register ในขั้นตอน 
UAT (User Acceptance Testing) 

80% ดําเนินการ
แลวตาม
แผน 
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สรุปผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ สํานักคอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 
รอบรายไตรมาส 3 : ตั้งแตเดือนเมษายน 2558 – มิถุนายน 2558 

แผนปฏิบัติการ 
ฝายเจาของ
โครงการ 

ผูรับผิดชอบ
โครงการ 

ระยะเวลา 

ผลสําเร็จเปรยีบกับเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน  
(แบบยอ) 

ผล
ดําเนินงาน 
ภาพรวม 

(%) 

สภานภาพ 
การ

ดําเนินงาน 

เหตุผลที่โครงการไมสามารถ
ดําเนินการไดตามเปาหมาย 

(แบบยอ) กลุมโครงการ ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค KPI เปาหมาย ผลสําเร็จ 
ระดับ

ผลสําเร็จ 

  

22 โครงการพัฒนาระบบหอพัก ระยะ
ที่ 3 

(1) เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพของ
ระบบงานใหครอบคลุมความ
ตองการของผูใช 
(2) หนวยงานสามารถใชงาน
ระบบเพื่อสนับสนุนการทํางาน 

ความสําเร็จของ
โครงการ 

จํานวน 1 มอดูล ฝายระบบ
สารสนเทศ 

วันทนา ม.ค.58 - 
ก.ย.58 

    ดําเนินการจัดประชุมและทดสอบระบบจองหองพัก 
รวมกับหนวยงานสํานักงานบริหารกิจการหอพัก 
และบริษัทผูพัฒนาระบบ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 
2558  ณ สํานักคอมพิวเตอร  
มีรายละเอียดดังนี้ 
1. ทดสอบการใชงานระบบบริหารจัดการหอพัก 
ประจําปการศึกษา 2558 ดังนี้ 
  1.1 การเตรียมขอมูลในโปรแกรมSUPREME 
2004 
    1.1.1 การบันทึกรายชื่อผูประสงคจะจองหองพัก 
ประจําปการศึกษา 2558 แบบทีมและแบบเด่ียว 
    1.1.2 การบันทึกนิสิตที่ติดBlacklist  
    1.1.3 การเตรียมขอมูลเบื้องตนสําหรับการจอง
หองพัก สําหรับเจาหนาที่ADMINของสํานักงาน
บริหารกิจการหอพัก และเจาหนาที่ผูดูแลประจําแต
ละอาคาร 
  1.2 ทดสอบการจองหองพักผานเว็บไซตจอง
หอพัก (dormapp.swu.ac.th) 
    1.2.1 จองหองพักสําหรับนิสิตรุนพี่ แบบทีม 
และแบบเด่ียว 
    1.2.2  จองหองพักสําหรับนิสิตรุนนอง " 
2.ประชุม สรุปความตองการของระบบเพิ่มเติม  
  2.1 ในเร่ืองการยกเลิกทีม เนื่องจากนิสิตที่มีความ
ประสงคจะจองทีม จะมีสิทธิ์จองไดเพียง 1คร้ัง
เทานั้น  
  2.2 เพิ่มรายงานสรุปรายชื่อนิสิตที่ประสงคจอง
หองพักแบบเด่ียว 
  2.3 ปรับการแสดงขอความที่หนาเว็บไซตจอง
หองพัก 
3. แผนการดําเนินงานตอไป นัดประชุมทดสอบ
ระบบอีกคร้ัง ในวันที่ 29 มิถุนายน 2558" 

80% ดําเนินการ
แลวตาม
แผน 

 

  

23 โครงการพัฒนาระบบจองรถ
สวนกลางของมหาวิทยาลัย ระยะ
ที่ 3  

(1) เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพของ
ระบบงานใหครอบคลุมความ
ตองการของผูใช 
(2) หนวยงานสามารถใชงาน
ระบบเพื่อสนับสนุนการทํางาน 

ความสําเร็จของ
โครงการ 

จํานวน 1 มอดูล ฝายระบบ
สารสนเทศ 

วันทนา ม.ค.58 - 
ก.ย.58 

    เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ไดมีการประชุม
รวมกับผูดูแลระบบจองรถสวนกลางมหาวิทยาลัย
(เจาหนาที่ศูนยพัฒนาสภาพกายภาพฯ) ในการนํา
ขอมูลรถบริษํทมาบันทกึในโปรแกรม และได
ตรวจสอบโปรแกรมแลว พบวาระบบเดิมสามารถ
รองรับการทํางานดังกลาวได ทางศูนยพฒันา
สภาพกายภาพฯ จึงขอใหหนาจอการทาํงานเดิม 

0% ยกเลิก เนื่องจากศูนยพัฒนาสภาพกายภาพฯ 
แจงขอยกเลิกการพัฒนาโปรแกรม
เพิ่มเติม เนื่องจากตรวจสอบแลว
พบวาระบบงานเดิมสามารถรองรับ
การทํางานนี้ได 
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สรุปผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ สํานักคอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 
รอบรายไตรมาส 3 : ตั้งแตเดือนเมษายน 2558 – มิถุนายน 2558 

แผนปฏิบัติการ 
ฝายเจาของ
โครงการ 

ผูรับผิดชอบ
โครงการ 

ระยะเวลา 

ผลสําเร็จเปรยีบกับเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน  
(แบบยอ) 

ผล
ดําเนินงาน 
ภาพรวม 

(%) 

สภานภาพ 
การ

ดําเนินงาน 

เหตุผลที่โครงการไมสามารถ
ดําเนินการไดตามเปาหมาย 

(แบบยอ) กลุมโครงการ ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค KPI เปาหมาย ผลสําเร็จ 
ระดับ

ผลสําเร็จ 

  

24 โครงการพัฒนาระบบจองที่นั่ง รับ-
สง บุคลากร มศว ระยะที ่2 

(1) เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพของ
ระบบงานใหครอบคลุมความ
ตองการของผูใช  
(2) ผลักดัน/สงเสริมการใชงาน
ระบบใหแกหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 

จํานวนหนวยงานที่
ใชระบบ 

อยางนอย 5 
หนวยงาน 

ฝายระบบ
สารสนเทศ 

วัทนา 
กัลยา 

ต.ค.57  - 

ก.ย.58 

    1. จัดประชุมรวมกับศูนยพัฒนาสภาพกายภาพ
การขนสงและการปลอดภยั ดังนี ้
 1.1 คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เพื่อ
สงมอบระบบจองรถรับ-สง บุคลากร มศว มี
ขอสรุปใหดําเนินการพัฒนาระบบเพิ่มเติม ดังนี้ 
 - หนาจอการพิมพบันทึกขอความ  
 - หนาจอรายงานขอมูลอาจารยผูสอนที่สอน
หนังสือที่ องครักษ 
 - หนาจอคนหาตารางเดินทางที่วาง ตามเง่ือนไข
ที่กําหนด 
 1.2 คร้ังที่ 2 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558  
สรุปดังนี้ 
 - แนะนําการใชงานระบบจองที่นั่งรับ-สง
บุคลากร มศว ในสวนการพิมพบันทึกขอความ ให
เจาหนาที่ศูนยพัฒนาสภาพกายภาพการขนสง
และการปลอดภัย" 
2. ยกเลิกหรือชะลอ การเขียนหนาจอรายงาน
ขอมูลอาจารยผูสอนที่สอนหนังสือที่ องครักษ 
 2.1 คร้ังที่ 3 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558  
ดวยศูนยพัฒนาสภาพกายภาพฯ ไดจัดประชุมเพื่อ
สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหบริการ
ยานพาหนะ จึงไดเชิญสํานักคอมฯ นําเสนอ
ภาพรวมระบบจองที่นั่งรับ-สง บุคลากร มศว 
ใหแกผูเขารวมประชุมไดทราบ  
 2.2 คร้ังที่ 4 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558  
พัฒนาหนาจอการคนหาตารางเดินรถวาง และ
แนะนําการใชงานใหแกเจาหนาที่ศูนยพฒันา
สภาพกายภาพการขนสงและการปลอดภัย 

80% ดําเนินการ
แลวตาม
แผน 

 

5.โครงการจัดหาระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารใหม 

25 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

(1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
ระบบงานใหครอบคลุมความ
ตองการของผูใชงาน 
(2) เพื่อสงเสริมการเขาใชงาน
ระบบสารสนเทศ 
(3) เพื่อดูแลและปรับปรุงขอมูล
ในระบบใหถูกตอง และ
ครบถวน 
(4) เพื่อใหบุคลากรหรือ
หนวยงานสามารถเขาถึงขอมูล
ตนเองในระบบไดมากขึ้น 

ความสําเร็จของ
โครงการ 

2 มอดูล ฝายระบบ
สารสนเทศ 

มณฑล ี
ฐิตาภา 
กฤษดา 

ต.ค.57  - 

ก.ย.58 

    งานสัญญาจาง 
1 อยูระหวางกองการเจาหนาที่ดําเนินการนํา
ขอมูลสัญญาจางเขาระบบใหเปนปจจุบนั 
2 จากการประชุมรวมกับกองการเจาหนาที่ ทาง
ผูพัฒนาระบบไดมีขอสงสัยเกี่ยวกับขอมลูที่จะ
แสดงขึ้นมาในหนาจอ และเง่ือนไขในการแสดง
การแจงเตือน และไดมอบหมายใหกองการ
เจาหนาที่ไปหาขอสรุป ซ่ึงกองการเจาหนาที่ยัง
ไมไดดําเนินการ 

50% ลาชา ยังไมสามารถดําเนินการตอได 
เนื่องจากการประชุมรวมกับกองการ
เจาหนาที่ ทางผูพัฒนาระบบไดมีขอ
สงสัยเกี่ยวกบัขอมูลที่จะแสดงขึ้นมา
ในหนาจอ และเง่ือนไขในการแสดง
การแจงเตือน และไดมอบหมายให
กองการเจาหนาที่ไปหาขอสรุป ซ่ึง
กองการเจาหนาที่ยังไมไดดําเนินการ 
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แผนปฏิบัติการ 
ฝายเจาของ
โครงการ 

ผูรับผิดชอบ
โครงการ 

ระยะเวลา 

ผลสําเร็จเปรยีบกับเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน  
(แบบยอ) 

ผล
ดําเนินงาน 
ภาพรวม 

(%) 

สภานภาพ 
การ

ดําเนินงาน 

เหตุผลที่โครงการไมสามารถ
ดําเนินการไดตามเปาหมาย 

(แบบยอ) กลุมโครงการ ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค KPI เปาหมาย ผลสําเร็จ 
ระดับ

ผลสําเร็จ 

  

26 โครงการศึกษาและวิเคราะหระบบ
บริการการศึกษา (SUPREME 
2004) 

(1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห
ระบบงานเดิม  
(2) เพื่อจัดทํารางเอกสาร TOR 
ระบบบริการการศึกษาใหม 

(1) เอกสาร
การศึกษาวิเคราะห
ระบบ 
(2) เอกสาร TOR 
ฉบับราง 

(1) เอกสาร
การศึกษา
วิเคราะหระบบ
จํานวน  1 ฉบับ 
(2) เอกสาร 
TOR ฉบับราง
จํานวน 1 ฉบับ 

ฝายระบบ
สารสนเทศ 

ผศ.วัชรชัย 
วิลาวัลย 
พรทิพย 
อมรรัตน 
วันทนา 

ต.ค.57  - 

ก.ย.58 

  1. ศึกษาและวิเคราะหระบบงานเดิม เพือ่จัดทํา
เปนเอกสารการวิเคราะหระบบงานใหม อยู
ระหวางดําเนินการ 
2. การจัดทําเอกสาร TOR ยังไมเร่ิมดําเนินการ 
เนื่องจากการจัดทํา TOR ตองศึกษาระบบงานเดิม
ใหแลวเสร็จ และมกีารสํารวจความตองการ
เพิ่มเติม ที่ระบบเคยมี กับผูใชที่เกีย่วของ ซ่ึงยัง
ไมไดดําเนินการ 

10% ลาชา ยังไมสามารถจัดทําเอกสาร TOR ได
เนื่องจากในการพัฒนาระบบงานใหม
ตองมีการสํารวจความตองการของผูใช
เพิ่มเติม ซ่ึงยังไมไดดําเนินการ 

6.โครงการบํารุงรักษาระบบ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

27 โครงการบํารุงรักษาระบบ HURIS เพื่อดูแล และบํารุงรักษา 
ระบบงานใหพรอมใชและมี
ประสิทธิภาพ 

ความพึงพอใจของ
ผูใชระบบ 

รอยละ 70 ของ
ผูใชระบบ 

ฝายระบบ
สารสนเทศ 

มณฑล ี
ฐิตาภา 
กฤษดา 

ต.ค.57  - 

ก.ย.58 

    1. ปรับปรุงหนาจอสอบถามขอมูลการมาทํางาน 
ใหแสดงผลไดอยางถูกตอง และบุคลากรสามารถ
เขามาตรวจสอบขอมูลการมาทํางานไดดวยตนเอง 
2. แกไขหนาจอการขอเบิกเงิน ขอเบกิเงินประจํา
ตําแหนงทางวิชาการ และเงินประจําตําแหนง
ผูบริหาร ในกรณีที่มีการคิดภาษีเปนจุดทศนิยม 
ใหปดเศษทศนิยมทิ้ง 
3. แกไขหนาจอกการออกรายงานประกนัสังคม 
4. ตรวจสอบขอมูลการเบิกเงินตกเบิก 4.5 เดือน 
คร้ังที่ 2 
5. นําขอมูลการปรับเงินเดือนของขาราชการ และ
ลูกจางประจาํ 4% ตามมติคณะรัฐมนตรี 1 ธ.ค. 
2558 เขาสูฐานขอมูล 
6. จัดทําขอมูล/รายงาน ตามความตองการของ
ผูใชงาน 

75% ดําเนินการ
แลวตาม
แผน 

 

  28 โครงการบํารุงรักษาระบบ 
SUPREME2004 

เพื่อดูแล และบํารุงรักษา 
ระบบงานใหพรอมใชและมี
ประสิทธิภาพ 

ความพึงพอใจของ
ผูใชระบบ 

รอยละ 70 ของ
ผูใชระบบ 

ฝายระบบ
สารสนเทศ 

พรทิพย 
วันทนา 
อมรรัตน 
กัลยา 
กาญจนา 

ต.ค.57  - 

ก.ย.58 

  1. ดูแลใหคําปรึกษาการใชงานระบบ 
2. จัดทําขอมูล/รายงาน ตามความตองการของ
ผูใช 

75% ดําเนินการ
แลวตาม
แผน 

 

  

29 โครงการบํารุงรักษาระบบ
สารสนเทศ WWW 

เพื่อดูแล และบํารุงรักษา 
ระบบงานใหพรอมใชและมี
ประสิทธิภาพ (ระบบ E-Train, 
E-Survey, E-Project, E-
Document) 

ความพึงพอใจของ
ผูใชระบบ 

รอยละ 70 ของ
ผูใชระบบ 

ฝายระบบ
สารสนเทศ 

ฝายระบบ
สารสนเทศ 

ต.ค.57  - 

ก.ย.58 

  ใหคําปรึกษาผูใชงานระบบสารสนเทศ อบรมการ
ใชงาน ประสานงานผูใชเกี่ยวกับระบบ และ
ปรับปรุงโปรแกรมตามความตองการเพิม่เติม ดังนี้ 
1.ระบบแบบสํารวจออนไลน (e-Survey 
System) 
• การคนหาสถิติแบบสอบถาม : แกไขโปรแกรม
ใหสามารถคนหาขอมูลไดตามป ที่สราง
แบบสอบถาม 
• เพิ่มประสิทธิภาพในการคนหาขอมูล:  Tuning 
Database โดยการสรางดัชนี (Index) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการคนหาขอมูล 

75% ดําเนินการ
แลวตาม
แผน 
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แผนปฏิบัติการ 
ฝายเจาของ
โครงการ 

ผูรับผิดชอบ
โครงการ 

ระยะเวลา 

ผลสําเร็จเปรยีบกับเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน  
(แบบยอ) 

ผล
ดําเนินงาน 
ภาพรวม 

(%) 

สภานภาพ 
การ

ดําเนินงาน 

เหตุผลที่โครงการไมสามารถ
ดําเนินการไดตามเปาหมาย 

(แบบยอ) กลุมโครงการ ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค KPI เปาหมาย ผลสําเร็จ 
ระดับ

ผลสําเร็จ 

7.โครงการเสริมการใชงานระบบ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ 

30 โครงการสงเสริมการใชงานระบบ 
Job online 

เพื่อดูแล/บํารุงรักษา ระบบงาน
ใหพรอมใชและมีประสิทธภิาพ 

ความพึงพอใจของ
ผูใชระบบ 

รอยละ 70 ของ
ผูใชระบบ 

ฝายระบบ
สารสนเทศ 

อมรรตัน 
ฐิตาภา 

ต.ค.57  - 

ก.ย.58 

    1. ใหคําปรึกษา ประสานงาน/ชวยเหลือแก
เจาหนาที่ที่เกีย่วของ 
2. จัดทําและตรวจสอบขอมูล ตามความตองการ
ของผูใช 
3. สงเสริมการใชแกผูใชงาน 

75% ดําเนินการ
แลวตาม
แผน 

 

  

31 โครงการสงเสริมการใชงานระบบ 
จองหอง online 

เพื่อดูแล/บํารุงรักษา ระบบงาน
ใหพรอมใชและมีประสิทธภิาพ 

ความพึงพอใจของ
ผูใชระบบ 

รอยละ 70 ของ
ผูใชระบบ 

ฝายระบบ
สารสนเทศ 

อมรรัตน ต.ค.57  - 

ก.ย.58 

    1. ใหคําปรึกษา ประสานงาน/ชวยเหลือ ระบบ
จองหองออนไลน และแนะนําระบบเพื่อการ
บริหารจัดการอาคารสถานทีแ่กเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของ 
2. สงเสริมการใชงานและจัดอบรมใหแกผูใชงาน 
ตามความตองการของหนวยงาน 

75% ดําเนินการ
แลวตาม
แผน 

 

8.ระบบคลังขอมูลมหาวิทยาลัย 32 โครงการระบบคลังขอมูล
มหาวิทยาลัย SUPREMEPlus  

ปรับปรุงระบบคลังขอมูล และ
ระบบธุรกิจอัจฉริยะ เพื่อให
สอดคลองกับเทคโนโลยี และ
สนับสนุนการใชงานใหงายขึ้น 
ทั้งนี้จัดทําระบบใหม  

ความสําเร็จของ
โครงการ  

(1) มีระบบ
คลังขอมูล 1 
ระบบ 
(2) มีผูใชอยาง
นอย 2 
หนวยงาน 
(3) มีเว็ปไซต
อยางนอย 1 
เว็บไซต 
(4) พัฒนาดวย 
Microsoft 
product อยาง
นอย 1 งาน 

ฝายระบบ
สารสนเทศ 

สุทิสา 
วิลาวัลย 

ต.ค.57  - 
ก.ย.60 

  1. ดําเนินการปรับปรุงระบบเดิมที่ใชอยูในปจจุบัน
ตามโครงการเกี่ยวกับขอมูลประกันคุณภาพฯ 
2. จัดประชุมเพื่อหาแนวทางในการจัดทาํรายงาน
ที่ตรงตามความตองการของผูใชงานระบบ 
3. ดําเนินการปรับแกโปรแกรมที่เกีย่วของ และ
ประสานงานกับผูใชใหทําการตรวจสอบขอมูลให
ถูกตอง 
4. วิเคราะหเปรียบเทียบซอฟแวรที่มีคุณลักษณะ
ดีกวาหรือเทาเทียบกบั Microsoft product เพื่อ
จัดหาซอฟแวรที่รองรับความตองการในระยะยาว 
และทดแทนซอฟแวรที่หมดอายุในการพัฒนาจาก
เจาของ Product 
5. มีการปรับเปล่ียนแผนการดําเนินงานจาก
ระยะเวลา 1 ปงบประมาณ เปนโครงการตอเนื่อง
ระยะ 3 ป  และมีการเพิ่มเปาหมายของโครงการ 
จํานวน 1 ขอ คือ (4) พัฒนาดวย Microsoft 
product อยางนอย 1 งาน 

75% ดําเนินการ
แลวตาม
แผน 

เหตุผลในการปรับแผนการดําเนินงาน : 
เนื่องจากไดจัดทําระบบคลังขอมูล 
และ Business intelligence มีการ
ปรับปรุงอยางตอเนื่อง และขอมูลที่
จัดทําใหมจะพัฒนาบนซอฟแวร ที่ได
จัดทําคําของบประมาณทั้งงบรายได 
และงบแผนดิน ตามเหตุผลที่ไดชี้แจง 
ดังนั้นโครงการนี้ ยังไมบรรลุเปาหมาย
หลัก แตมกีารปรับปรุงและพัฒนา
อยางตอเนื่อง จึงขอขยายเวลาในการ
ดําเนินการเพื่อใหไดเคร่ืองมือที่
เหมาะสมและทันสมัย ทั้งนี้ให
สอดคลองกับโครงการที่จะมีการ
ดําเนินการเปล่ียนแปลงภายใน
ระยะเวลา 2 ปงบประมาณ เนื่องจาก
กลุมขอมูลดานการเงิน และบุคคลากร
จะถูกปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม
และความตองการของมหาวิทยาลัย 

9.เว็บไซตมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

33 เพิ่มประสิทธิภาพเคร่ือง Web 
Hosting 

เพื่อเพิ่มเสถียรภาพของเคร่ือง
แมขายในการใหบริการ Web 
Hosting 

ความสําเร็จของ
โครงการ 

จํานวน 1 ระบบ ฝายระบบ
สารสนเทศ 

สุวิมล 
ปวริศร 
ชัยวัฒน 

ม.ค.58  - 
ก.ย.58 

    ไดดําเนินการติดต้ังและทดสอบระบบบนเคร่ืองแม
ขายจริง Windows Server2012 ทั้ง Web 
Server และ Database Server  และไดเปดพื้นที่
ใหบริการสําหรับหนวยงานที่ขอพื้นที่มาใหม 

50% ดําเนินการ
แลวตาม
แผน 

 

  34 ระบบประชาสัมพันธขอมูล
มหาวิทยาลัยผาน Mobile 
Device 

เพื่อเพิ่มชองทางการ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
ของมหาวิทยาลัย 

จํานวน 
Application ที่ 
Run ผาน Mobile 
Device 

1 ระบบ 
ปฏิบัติการ 

ฝายระบบ
สารสนเทศ 

ภัทรชยั 
สุวิมล 

เม.ย.58  - 
ก.ย.58 

    ดําเนินการออกแบบโครงรางระบบเบื้องตน 
สมัครลงทะเบียนเปนนักพัฒนะระบบ Google 
Developer อยูระหวางการสมัคร Apple 
Developer account 

20% ดําเนินการ
แลวตาม
แผน 
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สรุปผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ สํานักคอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 
รอบรายไตรมาส 3 : ตั้งแตเดือนเมษายน 2558 – มิถุนายน 2558 

แผนปฏิบัติการ 
ฝายเจาของ
โครงการ 

ผูรับผิดชอบ
โครงการ 

ระยะเวลา 

ผลสําเร็จเปรยีบกับเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน  
(แบบยอ) 

ผล
ดําเนินงาน 
ภาพรวม 

(%) 

สภานภาพ 
การ

ดําเนินงาน 

เหตุผลที่โครงการไมสามารถ
ดําเนินการไดตามเปาหมาย 

(แบบยอ) กลุมโครงการ ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค KPI เปาหมาย ผลสําเร็จ 
ระดับ

ผลสําเร็จ 

  35 พัฒนาเว็บไซตมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

เพื่อพัฒนาเว็บไซตมหาวิทยาลัย
ใหทันสมัยและทันเทคโนโลย ี

ความสําเร็จของ
โครงการ 

จํานวน 1 ระบบ ฝายระบบ
สารสนเทศ 

สุวิมล 
ปวริศร 

ต.ค.57  - 

มี.ค.58 

จํานวน 1 ระบบ ตาม
เปาหมาย 

ไดดําเนินการเผยแพรเว็บไซตมหาวิทยาลัย 
โฉมใหม เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 

100% เสร็จส้ิน ไตรมาส 3 

  36 ศึกษาระบบบริหารการจัดการ
เว็บไซต 

เพื่อศึกษาและวิเคราะหจัดหา
ระบบบริหารการจัดการเว็บไซต
ใหมีคุณภาพ 

ความสําเร็จของ
โครงการ 

จํานวน 1 ระบบ ฝายระบบ
สารสนเทศ 

ปวริศร 
สุวิมล 

เม.ย.58  - 
ก.ย.58 

    ศึกษาสํารวจความความสามารถพื้นฐานระบบ
บริหารจัดการเวบ็ไซต เพื่อใชเปนขอมูลสําหรับ
การจัดหาโปรแกรมเพือ่นํามาใชงานตอไป 

20% ลาชา เนื่องจากอยูในขั้นตอนของการสํารวจ
ความความสามารถพื้นฐานระบบ
บริหารจัดการเวบ็ไซต เพื่อใชเปน
ขอมูลสําหรับการจัดหาโปรแกรม 

  37 สงเสริมการใชงานระบบบริหาร
การจัดเว็บไซต (CMS) 

เพื่อสงเสริมใหหนวยงานใชงาน
ระบบบริหารจัดการเว็บไซต 

จํานวนเวบ็ไซต ไมนอยกวา 5 
เว็บไซต 

ฝายระบบ
สารสนเทศ 

ปวริศร 
สุวิมล 

ม.ค.58  - 
ก.ย.58 

จํานวน 5 
เว็บไซต 

ตาม
เปาหมาย 

สํานักคอมพิวเตอรไดจัดอบรมการใชงาน ระบบ
บริหารจัดการเวบ็ไซตดวย DNN" ใหกับหนวยงาน  
และคอยใหคําปรึกษาในการพัฒนาเว็บไซต 
ปจจุบันไดมีหนวยงานสนใจพัฒนาเวบ็ไซตดวย 
DNN ประมาณ 30 เว็บไซต 

100% เสร็จส้ิน ไตรมาส 3 

10.สงเสริมการเรียนการสอนโดยใช
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT)  

38 เพิ่มทางเลือกในการบริการระบบ
จัดการเรียนการสอนออนไลน 
(LMS) 

เพื่อเพิ่มชองทางการใหบริการ
ระบบการจัดการเรียนการสอน
ใหมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น 

ติดต้ังระบบ LMS 
เพิ่มเติม 

จํานวน 1 ระบบ ฝายระบบ
สารสนเทศ 

ชัยวัฒน 
ภัทรชัย 
ปวริศร 
สุวิมล 

ต.ค.57  - 

ก.ย.58 

    เปดใหบริการระบบ iTunes U เพื่อรองรับคอรส 
การเรียนการสอน สําหรับอาจารยที่เขารวม
โครงการนํารอง 

60% ดําเนินการ
แลวตาม
แผน 

 

  39 โครงการบํารุงรักษาระบบบริหาร
จัดการเรียนการสอน online 

เพื่อพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนใหมีคุณภาพ 

รายงานผลการ
บํารุงรักษา 

จํานวน 1 ฉบับ ฝายระบบ
สารสนเทศ 

ชัยวัฒน 
ภัทรชัย 

ต.ค.57  - 

ก.ย.58 

    ดําเนินการเพิ่มประสิทธภิาพเคร่ืองแมขาย 
Atutor 

60% ดําเนินการ
แลวตาม
แผน 

 

  40 โครงการศึกษา Digital Portfolio เพื่อศึกษาและวิเคราะหจัดหา
ระบบจัดเก็บผลงาน
อิเล็คทรอนิกส ในการใหบริการ 
คณาจารย นิสิต และบุคลากร
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

รายงานผล
การศึกษา 

จํานวน 1 ฉบับ ฝายระบบ
สารสนเทศ 

ภัทรชยั 
ชัยวัฒน 
ปวริศร 

ต.ค.57  - 

ก.ย.58 

    อยูระหวางดําเนินการพัฒนาตนแบบระบบ 
Digital Portfolio 

20% ดําเนินการ
แลวตาม
แผน 

 

  41 โครงการสงเสริมการผลิตส่ือการ
เรียนการสอนออนไลน 

เพื่อเปดบริการหองสําหรับผลิต
ส่ือการเรียนรูตัวตนเอง (Self 
Service Studio) เปดหลักสูตร
การอบรมเพื่อการผลิตส่ือการ
เรียนรู 

จํานวนส่ือการ
เรียนรู 

ไมนอยกวา 20 
ชิ้นงาน 

ฝายระบบ
สารสนเทศ 

ชัยวัฒน 
สุวิมล 
ปวริศร 
ภัทรชัย 

ต.ค.57  - 

ก.ย.58 

  1.จัดทําโครงการนํารองเผยแพรส่ือการเรียนรู 
บนระบบ iTunes U 
2. ไดจัดการอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะแก
อาจารยที่เขารวมโครงการนํารอง 
-  Itunes U Course Manager 
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558  
- iBooks และ iMovie  
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 

60% ดําเนินการ
แลวตาม
แผน 
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สรุปผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ สํานักคอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 
รอบรายไตรมาส 3 : ตั้งแตเดือนเมษายน 2558 – มิถุนายน 2558 

แผนปฏิบัติการ 
ฝายเจาของ
โครงการ 

ผูรับผิดชอบ
โครงการ 

ระยะเวลา 

ผลสําเร็จเปรยีบกับเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน  
(แบบยอ) 

ผล
ดําเนินงาน 
ภาพรวม 

(%) 

สภานภาพ 
การ

ดําเนินงาน 

เหตุผลที่โครงการไมสามารถ
ดําเนินการไดตามเปาหมาย 

(แบบยอ) กลุมโครงการ ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค KPI เปาหมาย ผลสําเร็จ 
ระดับ

ผลสําเร็จ 

11.โครงการ Google Apps เพ่ือ
การศึกษา 

42 การเชื่อมโยงระบบฐานขอมูล
มหาวิทยาลัยเขาสูระบบ GAFE 

เพื่ออํานวยความสะดวกในการ
ใชงาน Google Calendar 

จํานวนระบบที่มี
การนําปฏิทินเขาสู 
Google Calendar 

1 ระบบ ฝายระบบ
สารสนเทศ 

ภัทรชยั 
สุวิมล 

ต.ค.57  - 

มี.ค.58 

จํานวน 1 ระบบ
ที่มีการนําปฏิทิน
เขาสู Google 
Calendar 

ตาม
เปาหมาย 

สรางเคร่ืองมือ SWUCC GAFE สําหรับเชื่อมโยง
ระบบสารสนเทศเขาสู Google Calendar 

100% เสร็จส้ิน ไตรมาส 2 

12. โครงการจัดหารายได 43 โครงการบริการวิชาการสําหรับ
บุคคลภายนอก 

เพื่อหารายได และการใหความ
รวมมือกับมหาวิทยาลัยและ
หนวยงานภายนอก 

จํานวนโครงการที่
จัด 

1 โครงการ สํานัก
คอมพิวเตอร 

ผช.วัชรชัย 
และทีมงาน 

ต.ค.57  - 

ก.ย.58 

    1. มีการปรับเปล่ียนผูรับผิดชอบโครงการ  
2. มีการปรับปรุงหลักสูตรที่จะใชอบบรบ ใน
โครงการบริการวิชาการสําหรับบุคคลภายนอก  
3. อยูระหวางการหาแนวทางการหารายได สํานัก
คอมพิวเตอร และปรับเปล่ียนการดําเนินกิจกรรม
โดยจะเร่ิมโครงการในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

30% ชะลอไปใน
ปถัดไป 

1. มีการปรับเปล่ียนผูรับผิดชอบ
โครงการ ทําใหเกิดความไมตอเนื่อง 
2. เนื่องจากมีการปรับปรุงหลักสูตรที่
จะใชอบบรบ ในโครงการบริการ
วิชาการสําหรับบุคคลภายนอก ทําให
ตองเล่ือนการจัดโครงการไปใน
ปงบประมาณ 2559 แทน 

13. โครงการพัฒนาสํานัก
คอมพิวเตอร 

44 งาน Open house สํานัก
คอมพิวเตอร 

เพื่อประชาสัมพันธภารกิจ พันธ
กิจของสํานักคอมพิวเตอรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีการจัดกิจกรรม 1 คร้ัง สํานักงาน
ผูอํานวยการ 

พัชรินทร 
วันทนา 
ธันยธร 
สุธาทิพย 
กรัณฑรัตน 
ไพโรจน 
ธนรรณพ 

ต.ค.57  - 

ก.ย.58 

    อยูในขั้นตอนการเตรียมงาน Open house 
ครบรอบ 20 ป สํานกัคอมพิวเตอร 

50% ลาชาและ
ขยายเวลา
ใหเสร็จในป
นี้ 

เนื่องจากตองใชเวลาในการวางแผน
และดําเนินโครงการ"งาน Open 
house  สํานักคอมพวิเตอร" จึงไม
สามารถดําเนินการไดทันเวลาตาม
แผนการดําเนินงาน 

  45 สงเสริมการประยุกตใชหลักการ 
Lean Management ในการ
บริหารงานของสํานักคอมพิวเตอร 

เพื่อใหสํานักคอมพวิเตอรมี
ระบบการดําเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
สูงสุด 

จํานวนกิจกรรมที่
สงเสริมหลักการ 
Lean 
Management 

อยางนอย 1 
กิจกรรม 

สํานัก
คอมพิวเตอร 

พัชรินทร 
อ.สุธิดา 
พรทิพย 
นคร 
สันติ 

ต.ค.57  - 

ก.ย.58 

    ดําเนินการตามแผนการเพิ่มประสิทธภิาพในการ
ทํางานดวยระบบ Lean Management ในการ
บริหารงานของสํานักคอมพิวเตอร 

50% ดําเนินการ
แลวตาม
แผน 

 

  

46 โครงการศึกษาดูงานสรางองค
ความรูดานการบริหารระบบไอทีที่
ดี 

เพื่อนําแนวปฏิบัติที่ดีมาใชใน
การพัฒนาสํานกัคอมพวิเตอร 

จํานวนกิจกรรม
ศึกษาดูงาน 

ไมนอยกวา 2 
คร้ัง 

สํานักงาน
ผูอํานวยการ 

อ.อรรณพ 
พัชรินทร 
ดนัย 

ต.ค.57  - 
ก.ย.58 

    ผูบริหารไดเขารวมการอบรมและศึกษาดูงานทั้ง
ในและนอกประเทศ ดานการบริหารระบบไอทีที่ดี 
จํานวน 2 กิจกรรม ดังนี้ 
  1 ผูอาํนวยการสํานกัคอมพวิเตอร เขารวมศึกษา
ดูงานดานไอที โดยเขารวมประชุมวิชาการเพื่อ
นําเสนอผลงานวิจัย เร่ือง Developing a 
Prototype of Sonoporation Sytem using 
Ultrasound Technique for 
Implemementation in Drug Delivery เมื่อ
วันที่ 7 - 10 ธันวาคม 2557 ณ เมือง Sarawak 
ประเทศ Malasia 
  2 ผูอาํนวยการสํานกัคอมพวิเตอร เขารวมการ
อบรมหลักสูตรผูบริหาร ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการวางแผนงานรัฐบาลดิจิตอล 
ตามโครงการเพื่อการวิจัยอาเซียน ACSG ภายใต
มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา ที่ไดรับการ
สนับสนุนจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร 

75% ดําเนินการ
แลวตาม
แผน 
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สรุปผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ สํานักคอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 
รอบรายไตรมาส 3 : ตั้งแตเดือนเมษายน 2558 – มิถุนายน 2558 

แผนปฏิบัติการ 
ฝายเจาของ
โครงการ 

ผูรับผิดชอบ
โครงการ 

ระยะเวลา 

ผลสําเร็จเปรยีบกับเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน  
(แบบยอ) 

ผล
ดําเนินงาน 
ภาพรวม 

(%) 

สภานภาพ 
การ

ดําเนินงาน 

เหตุผลที่โครงการไมสามารถ
ดําเนินการไดตามเปาหมาย 

(แบบยอ) กลุมโครงการ ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค KPI เปาหมาย ผลสําเร็จ 
ระดับ

ผลสําเร็จ 

  

47 โครงสรางสํานักคอมพิวเตอรฉบับ
ใหม 

เพื่อปรับโครงสรางสํานัก
คอมพิวเตอรใหเหมาะสม 

โครงสรางสํานัก
คอมพิวเตอร (ราง) 

1 ฉบับ สํานัก
คอมพิวเตอร 

ผูอํานวยการ
สํานัก
คอมพิวเตอร 
พัชรินทร 
นคร 
พรทิพย 
สันติ 

เม.ย.58  - 
ก.ย.58 

    ไมไดดําเนินการ เนื่องจากตองใชเวลาในการปรับ
โครงสรางสํานักคอมพิวเตอร จึงไมสามารถ
ดําเนินการใหแลวเสร็จในปงบประมาณ 2558 

0% ยกเลิก 1. เนื่องจากคณะผูจัดทําโครงสราง
สํานักคอมพิวเตอร มีภาระงานจึงทํา
ใหไมมีเวลาที่ตรงกันจึงทําใหไม
สามารถดําเนินการได 
2. การปรับโครงสรางสํานัก
คอมพิวเตอร มีกระบวนการที่ยุงยาก
และซับซอน  

14.โครงการบริการวชิาการแกชุมชน 48 โครงการบริการวิชาการแกชุมชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 

เพื่อจัดใหบริการความรูแก
นักเรียน ครู และบุคลากร ทาง
การศึกษา ดวยกิจกรรมตอไปนี้ 
(1) โครงการเตรียมความพรอม
บุคลากรทางการศึกษาดวยไอซี
ทีสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ระยะที่ 2 

บรรลุตาม KPI ของ
แผนบริการวิชาการ
แกชุมชน 

บรรลุ 5 ขอ สํานักงาน
ผูอํานวยการ 

ผูอํานวยการ
สํานัก
คอมพิวเตอร 
ไพโรจน 
ศิริศศิเกษม 
จิตติมา 

ต.ค.57  - 

ก.ย.58 

    ดําเนินการจัดโครงการเตรยีมความพรอม
บุคลากรทางการศึกษาดวยไอซีทีสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ระยะที่ 2  สุรปดงัน้ี 
1) ผูเขารับการอบรม  66 คน 
2) คาใชจายในการดาํเนินงาน วงเงิน 
164,167.00 บาท 
(3) รายงานผลการดําเนินงานสงศูนยบริการ
วิชาการดังน้ี 
  3.1) รายงานผลสรปุผลการดาํเนินโครงการ 
  3.2) รายงานผลฉบับยอเพ่ือตีพิมพในเลม
รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
4) รายงานผลการดําเนินงานที่ 
http://edocument.swu.ac.th/showdetail
_general.asp?doc_id=1748 

100% เสร็จสิ้น ไตรมาส 3 

แผนงานเพ่ิมเติมไตรมาส 2               

1.โครงการจัดหาระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารใหม 

49 โครงการพัฒนาระบบประมวลผลผู
เขารับพระราชทานปริญญาบัตร 
มศว 

เพื่อพัฒนาระบบประมวลผลผู
เขารับพระราชทานปริญญาบัตร 
มศว 

ความสําเร็จของ
โครงการ 

จํานวน 1 ระบบ สํานัก
คอมพิวเตอร 

วรเศรษฐ 
ภัทรชัย 
ชัยวัฒน 

ก.พ.58  - 
มิ.ย.58 

จํานวน 1 ระบบ ตาม
เปาหมาย 

1. ทําการทดสอบการใชงานระบบ 
2. ดําเนินการใชระบบในงานพิธพีระราชทาน
ปริญญาบัตร มศว ปการศึกษา 2556 

100% เสร็จส้ิน ไตรมาส 2 
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สรุปผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ สํานักคอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 
รอบรายไตรมาส 3 : ตั้งแตเดือนเมษายน 2558 – มิถุนายน 2558 

แผนปฏิบัติการ 
ฝายเจาของ
โครงการ 

ผูรับผิดชอบ
โครงการ 

ระยะเวลา 

ผลสําเร็จเปรยีบกับเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน  
(แบบยอ) 

ผล
ดําเนินงาน 
ภาพรวม 

(%) 

สภานภาพ 
การ

ดําเนินงาน 

เหตุผลที่โครงการไมสามารถ
ดําเนินการไดตามเปาหมาย 

(แบบยอ) กลุมโครงการ ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค KPI เปาหมาย ผลสําเร็จ 
ระดับ

ผลสําเร็จ 

 50 โครงการพัฒนาระบบการคํานวณ
ตนทุนตอหนวยหลักสูตร 

เพื่อจัดทําฐานขอมูลสําหรับ
คํานวณตนทุนตอหนวยรายวิชา 
และตนทุนตอหนวยหลักสูตร
ตางๆของมหาวิทยาลัย  

ความสําเร็จของ
โครงการ 

อยางนอย 3 
รายงาน 

ฝายระบบ
สารสนเทศ 

สุทิสา 
พรทิพย 
วิลาวัลย 

ม.ค.58 – 
ก.ย.58 

  1. จัดประชุมรวมกับผูบริหารของมหาวทิยาลัย 
และหนวยงานผูตองการระบบ(กองแผนงาน) เพื่อ
สอบถามขอบเขตความตองการของระบบ 
2. วิเคราะห และออกแบบฐานขอมูล  โปรแกรม 
และรายงาน 
ตางๆใหรองรับการทํางานของหนวยงาน และงาน
ประกันคุณภาพ 
3. นําเสนอภาพรวมของระบบ และวิธกีาร/
ขั้นตอนการนําขอมูลไปใชใหแกผูบริหาร และ
ผูดูแลระบบประจํากองแผนงาน 
4. สรางฐานขอมูล พัฒนาโปรแรม จอภาพ และ
รายงานตางๆ  
5. จัดทําคูมือการประมวลผล เพื่อออกรายงาน 
6. อบรมผูดูแลระบบประจาํกองแผนงาน/ผูใชงาน
ประจําหนวยงาน 
5. รายงานผลการดําเนินงานแกผูบังคับบัญชา 
และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

40% ดําเนินการ
แลวตาม
แผน 

 

 51 โครงการพัฒนาระบบการวิเคราะห
การใชประโยชนจากอาคาร 

(1) เพื่อวิเคราะหปริมาณและ
ความเหมาะสมของการใชประ
โยขนของอาคารตางๆ ใน
มหาวิทยาลัย 
(2) เพื่อสงเสริม และจัด
สภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอ
การจัดการเรียนการสอน 

ความสําเร็จของ
โครงการ 

จํานวน 1 ระบบ ฝายระบบ
สารสนเทศ 

กัลยา 
อมรรัตน 
วิลาวัลย 

ม.ค.58 – 
ก.ย.58 

จํานวน 1 ระบบ ตาม
เปาหมาย 

1. จัดทําขอมูล และคูมือการใชงานระบบ 
2. อบรมการใชงานใหแกผูดูแลระบบงานกอง
แผนงาน และผูใชงานระบบประจําหนวยงาน 

100% เสร็จส้ิน ไตรมาส 3 

2.โครงการแนวปฏบิัตทิี่ดดีานไอซีที 52 จัดทํามาตรฐานความมั่นคง
ปลอดภัยดานสารสนเทศ มศว 

เพื่อใหระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยเปนไปตาม
มาตรฐานสากล 

จํานวนแนวปฏิบัติที่
ผานความเห็นชอบ
ใหนํามาประกาศใช 

จํานวน 4 ฉบับ สํานัก
คอมพิวเตอร 

คณะกรรมกา
ร ISM 

ม.ค.58  - 
ก.ย.58 

จํานวน 4 ฉบับ ตาม
เปาหมาย 

1. ดําเนินการจัดสงนโยบายและแนวปฏบิัติในการ
รักษาความมั่นคงปลอดภยัดานสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พรอมแบบ
ประเมินฯ เพื่อขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
2. คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส มีมติ
ในการประชุมคร้ังที่ 2/2558 เมื่อวันจันทรที่ 27 
เมษายน 2558 เห็นชอบตอนโยบายและแนว
ปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดาน
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
3. ดําเนินการเสนอนโยบายและแนวปฏบิัติฯ ตอ
มหาวิทยาลัยเพือ่ประกาศใช 
4. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดใชประกาศ 
นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความั่นคง
ปลอดภัยดานสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศ ณ วันที ่2 มิถุนายน 
พ.ศ. 2558 

100% เสร็จส้ิน ไตรมาส 3 
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สรุปผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ สํานักคอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 
รอบรายไตรมาส 3 : ตั้งแตเดือนเมษายน 2558 – มิถุนายน 2558 

แผนปฏิบัติการ 
ฝายเจาของ
โครงการ 

ผูรับผิดชอบ
โครงการ 

ระยะเวลา 

ผลสําเร็จเปรยีบกับเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน  
(แบบยอ) 

ผล
ดําเนินงาน 
ภาพรวม 

(%) 

สภานภาพ 
การ

ดําเนินงาน 

เหตุผลที่โครงการไมสามารถ
ดําเนินการไดตามเปาหมาย 

(แบบยอ) กลุมโครงการ ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค KPI เปาหมาย ผลสําเร็จ 
ระดับ

ผลสําเร็จ 

3. โครงการจัดหาโปรแกรมปองกัน
ไวรัสคอมพิวเตอร มหาวทิยาลยัศรี
นครินทรวิโรฒ 

53 โครงการจัดหาโปรแกรมปองกัน
ไวรัสคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ 

เพื่อความปลอดภัยของขอมูล
และลดความเส่ียงที่จะเกิด
ขึ้นกับระบบเครือขาย อีก
แกปญหาการละเมิดลิขสิทธิ์
ซอฟแวร ที่เกิดขึ้นภายใน
มหาวิทยาลัย 

จํานวนระบบ
ปองกันไวรัสคอม
เตอรที่มีลิขสิทธิ์
ถูกตอง 

จํานวน 1 ระบบ สํานัก
คอมพิวเตอร 

สันติ 
และทีมงาน 

ม.ค.58  - 
ก.ย.58 

  1. รายการเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย อยูระหวาง
การดําเนินการสงมอบ/ตรวจรับ  
2. รายการโปรแกรมลิขสิทธิ ์อยูระหวางการ
ดําเนินการทําสัญญา 

70% ดําเนินการ
แลวตาม
แผน 

  

แผนงานเพ่ิมเติมไตรมาส 3               

1.โครงการจัดหาระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารใหม 

54 โครงการปรับระบบรับนิสิตใหม 
(รับตรง) รอบ 2  
(การประมวลผลคะแนนO-NET 
และ การใชคะแนนสูงสุดของสทศ
ในการยื่นสมัครได) 

(1) ปรับปรุงระบบและพัฒนา
ระบบงานรับนิสิตใหมใหรองรับ
ระบบการคัดเลือกเขาเปนนิสิต
ระดับปริญญาตรี(รับตรง)ของ
มหาวิทยาลัยสรีนครินทรวิโรฒ 
(2) สามารถกาํหนดเง่ือนไขการ
ยื่นคะแนนเปนแบบใชคะแนน
สูงสุดได 
(3) สามารถกาํหนดขอมูล
รายวิชาที่ตองการทํา
ประมวลผลคะแนนไดมากกวา
หนึ่งคร้ังในแตละขั้นตอน 
(4) เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพของ
ระบบงานใหคลอบคลุมความ
ตองการของผูใชบริการ 
(5).หนวยงานสามารถใชงาน
ระบบเพื่อสนับสนุนการทํางาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ความสําเร็จของ
โครงการ 

จํานวน 1 มอดูล 
(มอดูล การ
ประมวลผล
คะแนนO-NET) 

ฝายระบบ
สารสนเทศ 

วันทนา เม.ย.58 -
ก.ย.58 

  1. กํากับดูแล และประสานงานการปรับปรุง/
พัฒนาโปรแกรมบริษัท  
2. ทดสอบการใชงาน เมื่อมีการปรับแกไข
โปรแกรมตามความตองการของผูใช  
3. จัดทําขอมูล และคูมือการใชงานระบบ 
4. จัดอบรมการใชงานโปรแกรมใหแกผูใชงาน 
ทดสอบการใชงานโปรแกรม เมื่อวันที ่17 
มิถุนายน 2558 
5. ใหคําแนะนํา/ชวยเหลือ ในการใชงาน
โปรแกรมเพื่อดําเนินการรับสมัครนิสิตใหม 
ประจําป 2558 คร้ังที่ 2 

60% ดําเนินการ
แลวตาม
แผน 

 

 55 โครงการพัฒนาและติดต้ังระบบ
บริหารงบประมาณการเงิน บัญช ี
พัสดุ 

เพื่อใหมีระบบการพัสดุ การเงิน 
และการบัญชีที่ทันสมยั สามารถ
รองรับการทํางานใหเปนไปตาม 
กฎหมาย ระเบียบและแนวทาง
ปฎิบัติของทางราชการ และของ
มหาวิทยาลัยทีบ่ังคับใชใน
ปจจุบัน ทั้งในดานงบประมาณ 
บัญชีและการเงิน จัดซ้ือจัดจาง
และบริหารพัสดุ 

(1) เอกสาร
ขอกําหนด และ
ขอบเขตของ
โครงการฉบับจริง 
(2) คัดเลือก
ผูพัฒนา และติดต้ัง
ระบบโดย
ขบวนการจัดซ้ือจัด
จาง 
(3) พัฒนา และ
ติดต้ังระบบ 

(1) จํานวน 1 
ฉบับ 
(2) จํานวน 1 
ระบบ 

ฝายระบบ
สารสนเทศ 

ผูอํานวยการ
สํานัก
คอมพิวเตอร 
ผศ.วัชรชัย 
สุทิสา 

เม.ย.58 -
ก.ย.60 

  1. รวมประชุมหารือกับคณะทํางานพัฒนาและ
ติดต้ังระบบบริหารงบประมาณการเงินและพัสดุ 
ตามคําส่ัง 534/2558 
http://emeeting.swu.ac.th/menu_mt.asp?
mt_frmwrk_id=617 
2. ไดรับมอบหมายใหทาํงานตามมติที่ประชุม 

10% ดําเนินการ
แลวตาม
แผน 
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สรุปผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ สํานักคอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 
รอบรายไตรมาส 3 : ตั้งแตเดือนเมษายน 2558 – มิถุนายน 2558 

แผนปฏิบัติการ 
ฝายเจาของ
โครงการ 

ผูรับผิดชอบ
โครงการ 

ระยะเวลา 

ผลสําเร็จเปรยีบกับเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน  
(แบบยอ) 

ผล
ดําเนินงาน 
ภาพรวม 

(%) 

สภานภาพ 
การ

ดําเนินงาน 

เหตุผลที่โครงการไมสามารถ
ดําเนินการไดตามเปาหมาย 

(แบบยอ) กลุมโครงการ ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค KPI เปาหมาย ผลสําเร็จ 
ระดับ

ผลสําเร็จ 

 56 กิจกรรม : (ราง) ขอกาํหนด และ
รายละเอียดโครงการพัฒนาและ
ติดต้ังระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร 

เพื่อสนับสนุนใหโครงการพัฒนา
และติดต้ังระบบบริหาร
งบประมาณ การเงิน บัญชีและ
พัสดุ ใหเปนไปตามแผนงานและ
เปาหมาย 

เอกสาร(ราง)
ขอกําหนด
รายละเอียด
โครงการพัฒนา
และติดต้ังระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหาร 

จํานวน 1 ฉบับ ฝายระบบ
สารสนเทศ 

ผูอํานวยการ
สํานัก
คอมพิวเตอร 
สุทิสา 
กัลยา 
กฤษดา 

เม.ย.58 -
ก.ย.58 

  1. ดําเนินการประชุมหารือกับผูบริหารของ
มหาวิทยาลัย และคณะทํางานสํานักงานอธิการบดี 
คําส่ังเลขที่ 2041/2558 เพื่อจัดทําคณะกรรมการ
คณะทํางาน(ราง)ขอกําหนด และรายละเอียด
โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
http://emeeting.swu.ac.th/menu_mt.asp?mt
_frmwrk_id=620 
2. ไดรับมอบหมายใหทาํงาน ในสวนการ(ราง)
ขอกําหนด และรายละเอยีดตามมติที่ประชุม 
3. ติดตอประสานงาน กลุมคณะทํางานเพื่อจัดทํา 
ขบวนการ และขั้นตอนการทํางาน ใหแลวเสร็จ 

20% ดําเนินการ
แลวตาม
แผน 

 

งานประจํา                            

1.การรณรงครูจัก SWU IT 
Services 

57 โครงการประชาสัมพันธระบบโดย
ผานส่ือตางๆ 

เพื่อเผยแพรระบบงานใหแก
บุคลากร และหนวยงานทราบ 
ทางส่ือตางๆ เชน Website 
SWU Weekly 

จํานวนคร้ังของการ
ประชาสัมพันธ 

รายเดือน สํานักงาน
ผูอํานวยการ 

วณิชยา ต.ค.57  - 

ก.ย.58 

    1. มีการประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ ไดแก SWU 
Weekly, website, Facebook 
2. ปรับปรุงเว็บไซตสํานักคอมพิวเตอร 
3. จัดอบรมการใช dotnetnuke ในการพัฒนา
เว็บไซตสํานักคอมพิวเตอร ใหแกบุคลากร 
สํานักคอมพิวเตอร เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 

70% ดําเนินการ
แลวตาม
แผน 

 

2.สงเสริมการวิจยัสํานัก
คอมพิวเตอร 

58 โครงการวิจัยสํานักคอมพวิเตอร (1) เพื่อสงเสริมและจัดกิจกรรม
ใหบุคลากรของสํานัก
คอมพิวเตอรสามารถทาํวิจยัได 
(2) เพื่อดําเนินการงานวิจัยตาม
ภารกิจดานไอทีที่สํานัก
คอมพิวเตอรรับผิดชอบ 
(3) เพื่อวิเคราะหและพัฒนา
ดานไอทีที่สํานักคอมพวิเตอร
รับผิดชอบ 

(1) แผนยุทธศาสตร
การวิจยัประจาํป 
(2) จํานวนกิจกรรม
ตามแผน 

(1) 1 แผน 
(2) จํานวน 1 
กิจกรรม 

สํานัก
คอมพิวเตอร 

ผศ.วัชรชัย 
ประกิจ 
สุวิมล 

ต.ค.57  - 

ก.ย.58 

    1. จัดประชุมคณะกรรมการงานสงเสริมการวิจยั
และงานสรางสรรค เพื่อติดตามความคืบหนาของ
งานวิจัย 
2. รายงานผลการดําเนินงานวิจัย ตอทีป่ระชุม
คณะกรรมการบริหารและติดตามงาน 
สํานักคอมพิวเตอร และคณะกรรมการประจํา
สํานักคอมพิวเตอร 

75% ดําเนินการ
แลวตาม
แผน 

 

3.การบริหารดาํเนินงานของสํานัก
คอมพิวเตอร 

59 จัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรและ
การจัดการความรู 

เพื่อใหการบริหารงานบุคคลของ
สํานักคอมพิวเตอรมีระบบ และมี
การบริหารงานทีสอดคลองกับ
มหาวิทยาลัย และบุคลากรทุกคน
ไดรับการพัฒนาใหเปนผูมีความรู
ความสามารถเหมาะสม 

(1) แผนการพัฒนา
บุคลากรและ
แผนการจัดการ
ความรูประจําป 
(2) บุคลากรทุกคน
ไดรับการพัฒนา
ตามแผน 

(1) 1 แผน  
(2) อยางนอย 
1คร้ัง/คน/ป 

สํานักงาน
ผูอํานวยการ 

สมบุญ 
มหัทธวัฒน 
นคร 
ดนัย 
ญาดา 

ต.ค.57  - 

ก.ย.58 

    1. สงบุคลากรไปอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
2. รายงานการพัฒนาบุคลากรสํานกัคอมพิวเตอร 
ผานที่ประชุมคณะกรรมการประจาํสํานกั
คอมพิวเตอรและประชุมที่เกีย่วของ 

75% ดําเนินการ
แลวตาม
แผน 
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สรุปผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ สํานักคอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 
รอบรายไตรมาส 3 : ตั้งแตเดือนเมษายน 2558 – มิถุนายน 2558 

แผนปฏิบัติการ 
ฝายเจาของ
โครงการ 

ผูรับผิดชอบ
โครงการ 

ระยะเวลา 

ผลสําเร็จเปรยีบกับเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน  
(แบบยอ) 

ผล
ดําเนินงาน 
ภาพรวม 

(%) 

สภานภาพ 
การ

ดําเนินงาน 

เหตุผลที่โครงการไมสามารถ
ดําเนินการไดตามเปาหมาย 

(แบบยอ) กลุมโครงการ ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค KPI เปาหมาย ผลสําเร็จ 
ระดับ

ผลสําเร็จ 

  

60 ปรับปรุงคูมือปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงคูมือปฏิบัติงานให
สอดคลองกับภารกจิและภาระ
งานที่เพิ่มขึ้นและเปนไปตามทิศ
ทางการพัฒนาหนวยงาน และ
แผนยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย 

คูมือการปฏิบัติของ
ทุกฝาย 
(ฉบับปรับปรุง) 

4 ฝาย 
 

สํานักงาน
ผูอํานวยการ 

พัชรินทร 
นคร 
สันติ 
พรทิพย 
ดนัย 
จันทนา 

ต.ค.57  - 

ก.ย.58 

    อยูระหวางดําเนินการปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงาน 75% ดําเนินการ
แลวตาม
แผน 

 

  

61 การบริหารแผนการใชงบประมาณ 
สํานักคอมพิวเตอร 

เพื่อใหการบริหารงบประมาณ
ของสํานักคอมพวิเตอรมีระบบ 
และมีการบริหารงานที
สอดคลองกับมหาวิทยาลัย 

รายงานผลการ
ดําเนินงานตอ
คณะกรรมการ
ประจําสํานกั
คอมพิวเตอร 

รายไตรมาส สํานักงาน
ผูอํานวยการ 

พัชรินทร 
สุธาทิพย 
กรัณฑรัตน 
ชูศรี 
จุฬารัตน 
บุศรารักษ 

ต.ค.57  - 

ก.ย.58 

    1. ดําเนินการตามแผนการใชจายเงิน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 
2. รายงานผล ตอที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
สํานักเปนรายเดือน ต้ังแตเดือน ตุลาคม 2557 - 
มิถุนายน 2558 

75% ดําเนินการ
แลวตาม
แผน 

 

  62 การบริหารการติดตามแผนปฏิบัติ
การสํานักคอมพิวเตอร 

เพื่อใหผลการดําเนินงาน
โครงการตางๆ เปนไปตาม
แผนงาน และ เปาหมาย 

รายงานผลการ
ดําเนินงานตอ
คณะกรรมการ
ประจําสํานกั
คอมพิวเตอร 

6 เดือน/คร้ัง สํานักงาน
ผูอํานวยการ 

สมบุญ 
พัชรินทร 
บุศรารักษ 

ต.ค.57  - 

ก.ย.58 

    ดําเนินการติดตามผลดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
งานสํานักคอมพิวเตอร ไตรมาส 3 

75% ดําเนินการ
แลวตาม
แผน 

 

  63 การประกันคุณภาพ เพื่อดําเนินงานตามนโยบายและ
แผนการดําเนินงานดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 

รายงานผลการ
ดําเนินงานตอ
คณะกรรมการ
ประจําสํานกั
คอมพิวเตอร 

6 เดือน/คร้ัง สํานัก
คอมพิวเตอร 

อ.อรรณพ 
ไพโรจน 
ศิริศศิเกษม 
บุศรารักษ 

ต.ค.57  - 

ก.ย.58 

    1. จัดประชุมคณะกรรมการสงเสริมการ
ดําเนินงานตามองคประกอบและตัวบงชี ้ฯ เพื่อ
ติดตามผลการดําเนินงานรอบ 9 เดือน 
2. รายงานผลการดําเนินงานรอบ 9 เดือน ผาน
ระบบ SAR QA Online 

75% ดําเนินการ
แลวตาม
แผน 

 

  64 การควบคุมภายใน เพื่อกําหนดมาตรการและ
ติดตามการดําเนินงานเพื่อปอง
การปญหา และสงเสริมการ
ดําเนินงานที่เปนจุดแข็งใหมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 

(1) มีแผนการ
ควบคุมภายใน 
(2) มีการรายงาน
ผลการดําเนินงาน 

(1) 1 แผน 
(2) 6 เดือน/คร้ัง 

สํานัก
คอมพิวเตอร 

อ.อรรณพ 
มหัทธวัฒน 
กรัณฑรัตน 

ต.ค.57  - 

ก.ย.58 

    จัดประชุมเพื่อติดตามควบคืบหนาตามแผนการ
ดําเนินงานการควบคุมภายใน 

75% ดําเนินการ
แลวตาม
แผน 

 

  65 ระบบบริหารความเส่ียง (1) เพื่อปองกันความไมเสถียร
ของระบบไอซีท ีและการ
ดําเนินงานของสํานัก
คอมพิวเตอร 
(2) เพื่อกําหนดมาตรการ และ
ติดตามการดําเนินงานเพื่อ
ปองกันปญหา และสงเสริมการ
ดําเนินงานที่เปนจุดแข็งใหมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 

(1) มีแผนการ
บริหารความเส่ียง 
(2) รายงานผลการ
ดําเนินงานตอ
คณะกรรมการ
ประจําสํานกั
คอมพิวเตอร 

(1) 1 แผน 
(2) 6 เดือน/คร้ัง 

สํานัก
คอมพิวเตอร 

อ.อรรณพ 
มหัทธวัฒน 
กรัณฑรัตน 

ต.ค.57  - 

ก.ย.58 

    จัดประชุมเพื่อติดตามความคืบหนาตามแผน
บริหารความเส่ียง 

75% ดําเนินการ
แลวตาม
แผน 
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สรุปผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ สํานักคอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 
รอบรายไตรมาส 3 : ตั้งแตเดือนเมษายน 2558 – มิถุนายน 2558 

แผนปฏิบัติการ 
ฝายเจาของ
โครงการ 

ผูรับผิดชอบ
โครงการ 

ระยะเวลา 

ผลสําเร็จเปรยีบกับเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน  
(แบบยอ) 

ผล
ดําเนินงาน 
ภาพรวม 

(%) 

สภานภาพ 
การ

ดําเนินงาน 

เหตุผลที่โครงการไมสามารถ
ดําเนินการไดตามเปาหมาย 

(แบบยอ) กลุมโครงการ ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค KPI เปาหมาย ผลสําเร็จ 
ระดับ

ผลสําเร็จ 

  

66 การปฏิบัติตามตัวชีว้ัดของ ก.พ.ร. เพื่อจัดทําโครงการตามตัวชี้วัด 
พรอมกับการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามโครงการตางๆ 

รายงานผลการ
ดําเนินงานตอ
คณะกรรมการ
ประจําสํานกั
คอมพิวเตอร 

6 เดือน/คร้ัง สํานัก
คอมพิวเตอร 

พัชรินทร 
มหัทธวัฒน 
พรทิพย 
บุศรารักษ 

ต.ค.57  - 

ก.ย.58 

    จัดประชุมเพื่อติดตามงานโครงการตามตัวชี้วัด 
และการติดตามผลการดําเนินงานตามโครงการ
ตางๆ 

75% ดําเนินการ
แลวตาม
แผน 

 

  

67 การดําเนินงานโครงการ 5 ส (1) เพื่อดําเนินการตามนโยบาย 
5ส ของมหาวิทยาลัย 
(2). เพื่อสงเสริมใหบุคลากรรูจัก
การประยกุตหลักการของ 5ส 
เขาสูการดําเนินงานประจาํเพื่อ
เสริมสรางการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพ 

(1) มีแผนการ
ดําเนินงาน 
(2) มีรายงานผล
การดําเนินงาน 

(1) 1 แผน 
(2) รายภาค
การศึกษา 

สํานัก
คอมพิวเตอร 

จักรพันธ 
วรรณี 
และทีมงาน 

ต.ค.57  - 

ก.ย.58 

    ดําเนินการแผนการ โดยเตรียมจัดกิจกรรม 
“สะสาง  สะดวก  สะอาด  สุขลักษณะ  สราง
นิสัย” Big Cleaning Day คร้ังที่ 1/2558" 

75% ดําเนินการ
แลวตาม
แผน 

 

  

68 การประหยัดพลังงาน เพื่อใหการดําเนินงานสอดคลอง
ตามภารกจิที่มหาวิทยาลัย
มอบหมาย 

(1) มีแผนการ
ดําเนินงาน 
(2) รายงานผลการ
ดําเนินงานตอ
คณะกรรมการ
ประจําสํานกั
คอมพิวเตอร 

(1) 1 แผน 
(2) 6 เดือน/คร้ัง 

สํานัก
คอมพิวเตอร 

ดิเรก 
สันติ 
จักรพันธ 

ต.ค.57  - 

ก.ย.58 

    1. ติดโปสเตอรกิจกรรมการประหยัดพลังที่บอรด
ชั้น 11 
2. รณรงคการใชกระดาษ 2 หนา เพื่อประหยัด
ทรัพยากร 

75% ดําเนินการ
แลวตาม
แผน 

 

4.โครงการบริการวชิาการดาน
คอมพิวเตอร 

69 โครงการบริการวิชาการเพื่อการ
พัฒนาสมรรถนะดานไอซีที 

เพื่อจัดบริการอบรมใหความรู
ดานคอมพิวเตอร แกนิสิตและ
บุคลากร ของมหาวิทยาลัย 

จํานวนการจัด
อบรม 

2 คร้ัง สํานักงาน
ผูอํานวยการ 

อ.อรรณพ 
ศิริศศิเกษม 
จิตติมา 

ต.ค.57  - 

ก.ย.58 

    ดําเนินการจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อการ
พัฒนาสมรรถนะดานไอซีที คร้ังที่ 16  ระหวาง
เดือนกุมภาพันธ 2558 - เดือนมีนาคม 2558
เรียบรอยแลว สรุปดังนี้ 
(1)  ผูเขารับการอบรม  142 คน 
(2)  คาใชจายในการดําเนินการ 29,237.41 บาท 
(3)  รายงานผลการดําเนินงานที่ 
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_g
eneral.asp?doc_id=1749 

100% เสร็จส้ิน ไตรมาส 3 

  70 โครงการเสวนาไอทีเพื่อการเรียนรู 
Business Intelligence 
สํานักคอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

(1) เพื่อสงเสริมความรูดานไอที
เร่ือง Business Intelligence 
สําหรับคณาจารย นิสิต และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย  
(2) เพื่อเปดโอกาสใหนิสิตได
เรียนรูประสบการณการ
ประยุกตไอทีในการทํางานจริง 

จํานวนการจัด
อบรม 

1 คร้ัง สํานักงาน
ผูอํานวยการ 

ผศ.วัชรชัย 
ธนรรณพ 
ศิริศศิเกษม 
จิตติมา 

ต.ค.57  - 

ธ.ค.57 
มีจัดอบรม 1 
คร้ัง 

ตาม
เปาหมาย 

ดําเนินการจัดโครงการเสวนาไอทีเพื่อการเรียนรู 
Business Intelligence ในวันอังคารที่ 21 
ตุลาคม  2557 เรียบรอยแลว สรุปดังนี ้
(1)  ผูเขารับการอบรม  139 คน 
(2)  จายคาตอบแทนวิทยากร 3,000 บาท 
(3)  รายงานผลการดําเนินงานที ่
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_g
eneral.asp?doc_id=1705 

100% เสร็จส้ิน ไตรมาส 1 
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สรุปผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ สํานักคอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 
รอบรายไตรมาส 3 : ตั้งแตเดือนเมษายน 2558 – มิถุนายน 2558 

แผนปฏิบัติการ 
ฝายเจาของ
โครงการ 

ผูรับผิดชอบ
โครงการ 

ระยะเวลา 

ผลสําเร็จเปรยีบกับเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน  
(แบบยอ) 

ผล
ดําเนินงาน 
ภาพรวม 

(%) 

สภานภาพ 
การ

ดําเนินงาน 

เหตุผลที่โครงการไมสามารถ
ดําเนินการไดตามเปาหมาย 

(แบบยอ) กลุมโครงการ ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค KPI เปาหมาย ผลสําเร็จ 
ระดับ

ผลสําเร็จ 

5.สงเสริมการดําเนินงานตาม
นโยบายของมหาวทิยาลัย 

71 โครงการสืบสานและทํานุบาํรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

เพื่อใหการดําเนินงานสอดคลอง
ตามภารกจิที่มหาวิทยาลัย
มอบหมาย 

มีกิจกรรมที่
ดําเนินงานตาม
นโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

3 กิจกรรม สํานัก
คอมพิวเตอร 

สุธาทิพย 
ถาวร 
อุดร 

ต.ค.57  - 

ก.ย.58 

  ดําเนินการตามแผนการดําเนินงานจัดโครงการสืบ
สานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้ 
  1. จัดกิจกรรมวันคลายวันสถาปนาสํานัก
คอมพิวเตอร เมื่อวันที ่26 ธันวาคม 2557 ณ 
สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ประสานมิตร 
  2. กิจกรรม ประเพณีสงกรานต "สีสัน วันวาน 
สงกรานต บานฉ่าํ" เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 
2558 ณ บริเวณโถง ขั้น 12 อาคารนวัตกรรม 
ศาสตราจารย ดร.สาโรช บวัศรี เนื่องในโอกาส
ระหวางวันที ่13-15 เมษายน 2558 เปนวัน
สงกรานต ถือเปนวันสําคัญทางประเพณีของไทย 

75% ดําเนินการ
แลวตาม
แผน 

 

 72 โครงการพัฒนาสมรรถนะดาน
ภาษาสูประชาคมอาเซียน 

เพื่อใหการดําเนินงานสอดคลอง
ตามภารกจิที่มหาวิทยาลัย
มอบหมาย 

มีกิจกรรมที่
ดําเนินงานตาม
นโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

1 กิจกรรม สํานักงาน
ผูอํานวยการ 

ศิริศศิเกษม 
ดนัย 
พัชรินทร 

ต.ค.57  - 

ก.ย.58 

  ดําเนินการจัดอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะดาน
ภาษาสูประชาคมอาเซียน ระหวางเดือนมีนาคม  
ถึงเดือนพฤษภาคม 2558  ดังนี ้
1) การฝกอบรม คร้ังที่ 1: อบรมหลักสูตร
ภาษาอังกฤษระดับตน ระหวางวันที่ 26 พฤษาคม 
- 25 มิถุนายน 2558 
2) ดําเนินการเบิกจายคาวัสดุ จาํนวนเงิน 
4,387.50  บาท เรียบรอยแลว 

70% ดําเนินการ
แลวตาม
แผน 
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