
สรุปผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการส านักคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                                      
ตามแผนยุทธศาสตร์ส านักคอมพิวเตอร์ ปี 2560-2564 รอบรายไตรมาสที่ 1                               

(ตุลาคม 2559 – ธันวาคม 2559) 

ตามที่ส านักคอมพิวเตอร์ได้น าเสนอแผนปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์ส านักคอมพิวเตอร์
ประจ าปีงบประมาณ 2560 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์ มีจ านวน 35 โครงการย่อย/
กิจกรรม และได้เริ่มด าเนินการตามแผนแล้วนั้น ดังนั้นส านักคอมพิวเตอร์จึงขอรายงานผลการด าเนินงาน ไตร
มาสที่ 1 ไว้ดังนี้ 

1. ตารางสรุปผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 (ตลุาคม – ธันวาคม 2559) 

ที ่ รายการ 

จ านวน
กิจกรรม
ย่อย/

กิจกรรม 

ร้อยละ 

 

1.  โครงการในปีงบประมาณพ.ศ.  2560 35  
1.1 โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

ส านักคอมพิวเตอร์ 
35 100.00 

1.2 โครงการเพิ่มเติมระหว่าง
ปีงบประมาณ 

- 0.00 

2.  ผลการด าเนินงาน 
  ร้อยละ

ความส าเร็จ 
คะแนนเต็ม 

(5) 
2.1 เสร็จสิ้น 3 8.57 

65.71 

3.29 

2.2 ด าเนินการแล้วตามแผน 20 57.15 
2.3 เร็วกว่าแผน - 0.00 
2.4 ล่าช้า 1 2.86 

34.29 

2.5 รอเริ่มโครงการ 9 25.71 
2.6 ยกเลิก 2 5.71 
2.7 ชะลอไปในปีถัดไป   
2.8 ล่าช้าและขยายเวลาให้เสร็จ  

ในปีนี้ 
  

2.9 ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปี
ถัดไป 

- - 

 รวม 35 100.00 100.00  
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2. ตารางแสดงรายละเอียดตามสถานะผลการด าเนินของโครงการ 

2.1 โครงการที่ด าเนินการเสร็จสิ้น มีจ านวน 2 โครงการ  

โครงการ/กิจกรรม 
(เสร็จสิ้น) 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ผลส าเร็จเปรียบกับ
เป้าหมายของ

โครงการ 

เสร็จสิ้น    
ไตรมาส 

โครงการ/กิจกรรม 
2 โครงการปรับปรุงระบบรักษา

ความปลอดภัย (Firewall) มศว 
องค์รักษ์ 

มหัธวัฒน์ 
ประกิจ 
ธันยธร 
เฉลิมพล 
ธนกฤต 

ตามเป้าหมาย ไตรมาส 1 

6 โครงการท าความร่วมมือ (MOU) 
กับ AIS 

มหัธวัฒน์ 
 

ตามเป้าหมาย ไตรมาส 1 

26 โครงการปรับโครงสร้างของ
ส านักคอมพิวเตอร์ 

คณะกรรมการ
บริหารและติดตาม
งานบริหารส านัก
คอมพิวเตอร์ 

ตามเป้าหมาย ไตรมาส 1 

 

2.2 โครงการที่ด าเนินการแลว้ตามแผนงานของโครงการ มีจ านวน 20 โครงการ 

โครงการ/กิจกรรม 
(ด าเนินการแล้วตามแผน) 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

โครงการ/กิจกรรม 
1 โครงการติดตั้งห้องคอมพิวเตอร์กลางของมหาวิทยาลัย (Data Center) ณ 

อาคารนวัตกรรม ศ.ดร. สาโรช บัวศรี 
มหัทธวัฒน์ 

3 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการส ารองข้อมูลเพ่ือรองรับเหตุภัยพิบัติ มหัทธวัฒน์ 
ประกิจ 

4 โครงการติดตั้งระบบปรับปรุงช่องโหว่ WSUS สันติ 
ธนรรณพ 

5 โครงการบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ประจ าอาคาร สันติ 
ธนรรณพ 
วรเศรษฐ 
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โครงการ/กิจกรรม 
(ด าเนินการแล้วตามแผน) 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

โครงการ/กิจกรรม 
7 โครงการระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษามหาวิทยาลัย ศรีนครินท

รวิโรฒ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
พรทิพย์ 
วันทนา 
อมรรัตน์ 
วิลาวัลย์        
พงษ์ทิพย์ 
มณฑลี 
ฐิตาภา 
ผศ.วัชรชัย 

8 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ บริหารทรัพยากรบุคคล มณฑลี 
ฐิตาภา 
วิลาวัลย ์

9 โครงการพัฒนาระบบ SWU-TQF ระยะที่ 4 อมรรัตน์ 
ฐิตาภา 
พงษ์ทิพย์ 
พรทิพย์ 

14 โครงการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ       
ระยะที่ 2 

พงษ์ทิพย์ 
ฐิตาภา 

15 กิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เวอร์ชั่น
ภาษาต่างประเทศ 

ปวริศร 
สุวิมล 

17 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพระบบงาน SWU Mobile ภัทรชัย 
สุวิมล 

19 พัฒนาเว็บไซค์งานพระราชทานปริญญาบัตรโฉมใหม่ ชัยวัฒน ์
21 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ห้องเรียน Smart Classroom สุวิมล 

ชัยวัฒน ์
ปวริศร 
ภัทรชัย 

23 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน ระยะที่ 2 จันทนา 
จิตติมา 

24 โครงการหารายได้โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดร.อรรณพ 
และคณะ 

28 โครงการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของส านักคอมพิวเตอร์     ระยะ 4 ปี  
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564) 

พัชรินทร์ 
นฤดี 
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โครงการ/กิจกรรม 
(ด าเนินการแล้วตามแผน) 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

โครงการ/กิจกรรม 
30 โครงการวิจัยส านักคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการ

บริหารงานวิจัย 
31 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาส านักคอมพิวเตอร์ ดร.อรรณพ 

และคณะ 
32 โครงการบริหารความเสี่ยง  ดร.อรรณพ  

มหัทธวัฒน์ 
กรัณฑ์รัตน์   
จิตติมา  

33 โครงการสืบสานและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ ส านักคอมพิวเตอร์ 
ประจ าปีงบประมาณ     พ.ศ. 2560 

อุดร  
สุธาทิพย์  

34 โครงการพัฒนาและเสริมศักยภาพ 
การประชาสัมพันธ์ของส านักคอมพิวเตอร์ 

วณิชยา 

 

2.3 โครงการที่ด าเนินการเรว็กว่าแผนงานของโครงการ ไม่มี 

  

2.4 โครงการที่ด าเนินการล่าช้ากว่าแผนการด าเนินงานของโครงการ มีจ านวน  1  โครงการ 

โครงการ/กิจกรรม  
(ล่าช้ากว่าแผน)  

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

เหตุผล  

โครงการ/กิจกรรม  
28  โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์        

 ส านักคอมพิวเตอร์ ปี 2560 – 2564  
คณะกรรมการ 
จัดท าแผน 
ยุทธศาสตร์ส านัก 
คอมพิวเตอร์ 

- อยู่ระหว่างการปรับ  
ตามข้อเสนอแนะ 
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2.5 โครงการที่รอเริ่มด าเนินงานในปีงบประมาณ 2560 มีจ านวน 9 โครงการ 

โครงการ/กิจกรรม 
(รอเริ่มโรงการ) 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

โครงการ/กิจกรรม 
11 โครงการ D-Office++ : Digital Office Model Project วันทนา 

มณฑลี 
อมรรัตน์ 
ฐิตาภา 
พงษ์ทิพย์ 
วิลาวัลย ์

12 โครงการจัดตั้งเครือข่ายผู้ประสานงานด้านการพัฒนาและการให้บริการระบบ
สารสนเทศของหน่วยงาน   ระยะที่ 1 

วันทนา 
มณฑลี 
อมรรัตน์ 
ฐิตาภา 
พงษ์ทิพย์ 
วิลาวัลย ์

13 โครงการจัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษาการใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
(Clinic MIS) 

อมรรัตน์ 
วันทนา 
มณฑลี 
ฐิตาภา 
วิลาวัลย ์
พรทิพย์ 

16 กิจกรรมส่งเสริมการใช้งาน 
ระบบบริหารการจัดการเว็บไซต์ 

ปวริศร 
ชัยวัฒน ์

18 พัฒนาระบบติดตามแผนยุทธศาสตร์ (SWU-SAP)  เวอร์ชั่น 2 ภัทรชัย 
สุวิมล 

20 พัฒนาระบบติดตามงานเรื่องร้องเรียน/คดีความ ภัทรชัย 
สุวิมล 

22 โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จันทนา 
จิตติมา 

27 โครงการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน พัชรินทร 
วณิชยา 

29 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาสู่ประชาคมอาเซียน พัชรินทร์ 
ดนัย 
นฤดี 
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2.6 โครงการที่ท าการยกเลิกไม่ด าเนินการในปีงบประมาณ 2560 มี จ านวน  2  โครงการ 

โครงการ/กิจกรรม 
(ยกเลิก) 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

เหตุผล 

โครงการ/กิจกรรม 
10 โครงการจัดการความรู้ 

ด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
(KM MIS)  
ระยะที่ 1 (SUPREME 2004) 

พรทิพย์ 
วันทนา 
อมรรัตน์ 
วิลาวัลย์   
 พงษ์ทิพย์ 
มณฑลี 
ฐิตาภา 
ผศ.วัชรชัย 

เนื่องจากติดภาระกิจโครงการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยศรนีครินทร 
วิโรฒ  แขวงคลองเตยเหนือ           
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

35 โครงการปรับปรุงระบบแสงสว่าง  
เพ่ือการประหยัดพลังงาน  
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร และองครักษ์ 

ธนรรณพ 
อ านาจ 
สุกิจ 
วรเศรษฐ์ 

เนื่องจากกรมพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์ ได้จัดท าโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานใน
หน่วยงานภาครัฐ และขอความ
ร่วมมือให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ ประสานมิตร และองครักษ์    
ส่งข้อมมูลรายละเอียดเพื่อสมัครเข้า
ร่วมโครงการดังกล่าว 

 

 

2.7 โครงการที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยจะด าเนินการในปีถัดไป          
(ชลอโครงการในปีถัดไป) ไม่มี 

  

2.8 โครงการที่ยังไม่เริ่มด าเนินการ ไม่มี 



 สรุปผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ส านักคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
รอบรายไตรมาส 1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 –  ธันวาคม  2559 

1 
 

ค าชี้แจง :  
1. ตัวอักษรสีเขียว หมายถึง โครงการที่มีการด าเนินงานแล้วเสร็จสิ้น และโครงการที่ด าเนินการเร็วกว่าแผน 
2. ตัวอักษรสีน้ าเงิน หมายถึง โครงการที่มีการด าเนินงานแล้วตามแผน 
3. ตัวอักษรสีแดง หมายถึง โครงการที่รอเริ่มด าเนินงาน  โครงการมีความล่าช้า โครงการที่ชลอในปีถัดไป และโครงการที่ยกเลิก 

แผนปฏิบตัิการ 

ฝ่ายเจ้าของ
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ระยะเวลา 
ในการ

ด าเนินงาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ผลส าเร็จเปรยีบกบั

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน  

(แบบย่อ) 
ผลด าเนินงาน 
ภาพรวม (%) 

สภานภาพ 
การด าเนินงาน 

เหตุผลที่
โครงการไม่
สามารถ

ด าเนินการได้
ตามเป้าหมาย 

(แบบย่อ) 

ประเด็นยทุธศาสตร ์ ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ KPI เป้าหมาย 
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ผล 
ส าเร็จ 

ระดับ
ผลส าเร็จ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐ่นระบบ
เทคโนโลยีสารเทศ
เพื่อพัฒนาภารกิจชอง
มหาวิทยาลัย 

1 โครงการติดตั้งห้อง
คอมพิวเตอร์กลางของ
มหาวิทยาลัย (Data 
Center) ณ อาคาร
นวัตกรรม ศ.ดร. 
สาโรช บัวศร ี

เพื่อรองรับการขยายตวั
ของระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น 

จ านวนหอ้ง 
Data Center 
ที่ติดต้ัง
สมบูรณ์ 

1 ห้องทีติดตั้ง
สมบูรณ์ 

ฝ่ายระบบ
คอมพิวเตอร์
และ
เครือข่าย 

มหัทธวัฒน ์
และฝ่ายระบบ
คอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

ต.ค. 59- 
ก.ย.60 

                อยู่ในขั้นตอนขอ TOR 30% ด าเนินการแล้ว
ตามแผน 

 

  2 โครงการปรับปรุงระบบ
รักษาความปลอดภยั 
(Firewall) มศว 
 องครักษ 

เพื่อเพิ่มระบบรักษา
ความปลอดภยั
เครือข่าย และแบ่ง
หมวดหมู่ข้อมูลส่งออก
สู่อินเทอร์เน็ต 

จ านวนระบบ
ที่ท าการ
ปรับปรุง 

1 ระบบที่ท าการ
ปรับปรุง 

ฝ่ายระบบ
คอมพิวเตอร์
และ
เครือข่าย 

มหัทธวัฒน์
ประกิจ 
ธันยธร 
เฉลิมพล 
ธนกฤต 

ต.ค. 57- 
พ.ย.59 

             1 ระบบ ตาม
เป้าหมาย 

ด าเนินการปรับปรุงระบบรักษาความ
ปลอดภัย (Firewall) มศว องครักษ 
เสร็จสิ้น 

100% 
 

เสร็จสิ้น 
ไตรมาส 1 
 

 

  
  

3 โครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการ
ส ารองข้อมูลเพื่อ
รองรับเหตุภัยพิบัต ิ 

เพื่อส ารองข้อมูลจาก
ศูนย์ข้อมูลหลักจาก
ห้องคอมพิวเตอร์กลาง
ที่อาคาร 16 มาจัดเก็บ
ที่ส านักหอสมุด 

จ านวนระบบ
ส ารองข้อมูล
ที่ติดต้ัง
สมบูรณ์ 

1 ระบบที่ติดตั้ง
สมบูรณ์ 

ฝ่ายระบบ
คอมพิวเตอร์
และ
เครือข่าย 

มหัทธวัฒน ์
ภาคภูม ิ
ประกิจ 

ต.ค. 59- 
ก.ย.60 

                อยู่ในขั้นตอนของบประมาณ 30% ด าเนินการแล้ว
ตามแผน 

 

4 โครงการติดตั้งระบบ
ปรับปรุงช่องโหว่ 
WSUS 

1. เพื่อลดปริมาณขอ้มูล
การสื่อสารในการอัพเดท 
ไฟล์ แก้ไขปรบัปรุงของ
ชุดผลิตภัณฑ์
ไมโครซอฟต์ 
2. เพื่อให้มีการอพัเดท
ไฟล์แก้ไขปรับปรุงชุด
ผลิตภัณฑ์ไมโครซอฟต์
ได้อย่างรวดเร็ว 
3. เพือ่ชว่ยให้เครือ่ง
คอมพวิเตอร์ลูกข่ายมี
ความปลอดภยัเนือ่งจาก
ได้มีการแก้ไขปรบัปรุงชุด
ผลิตภัณฑ์ไมโครซอฟต์ได้
อยา่งสม่ าเสมอ 

จ านวนระบบ
ปรับปรุงช่อง
โหว่ WSUS มี
ความ สามารถ
ในการ
ให้บริการกับ
เครื่อง
คอมพิวเตอร์
ลูกข่ายที่อยู่
ภายใน
มหาวิทยาลัย
โดยสามารถ
ท างานได้เต็ม
ประสิทธิภาพ 

2 ระบบที่ได้รับ
การปรับปรุง 

ฝ่าย
ปฏิบัติการ
และบริการ 

สันต ิ
ธนรรณพ 
 

ต.ค. 59- 
ก.ย.60 

                ศึกษาความต้องการของระบบ 25% ด าเนินการแล้ว
ตามแผน 

 



 สรุปผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ส านักคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
รอบรายไตรมาส 1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 –  ธันวาคม  2559 

2 
 

แผนปฏิบตัิการ 

ฝ่ายเจ้าของ
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ระยะเวลา 
ในการ

ด าเนินงาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ผลส าเร็จเปรยีบกบั

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน  

(แบบย่อ) 
ผลด าเนินงาน 
ภาพรวม (%) 

สภานภาพ 
การด าเนินงาน 

เหตุผลที่
โครงการไม่
สามารถ

ด าเนินการได้
ตามเป้าหมาย 

(แบบย่อ) 

ประเด็นยทุธศาสตร ์ ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ KPI เป้าหมาย 
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ผล 
ส าเร็จ 

ระดับ
ผลส าเร็จ 

 5 โครงการบ ารุงรักษา
อุปกรณ์เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ประจ า
อาคาร 

1. เพื่อตรวจสภาพและ
บ ารุงงรักษาอุปกรณ์
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
และตู้สาขาเครือข่าย
ส าหรับการให้บรกิาร
เครือข่ายบัวศรีให้มี
ประสิทธิภาพพร้อมใช้
งานอยู่เสมอ 
2. เพื่อแก้ไขปัญหา
ให้กับอุปกรณ์เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และตู้
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ตามหน่วยงานต่างๆ 
ภายในมหาวิทยาลยัให้
มีประสิทธิภาพและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
ข้อมูลให้ดียิ่งขึน้ 
3. เพื่อสร้างมาตรฐาน
การเชื่อมต่อ
สายสัญญาณและ
อุปกรณ์เครือข่ายใน
ตู้สาขาเครือข่ายของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นไป 
ในทิศทางเดียวกันตาม
แนวปฏบิัติการควา
มั่นคงปลอดภัยของ
สารสนเทศ
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ 
4. เพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลน าเสนอให้แก่ผ้
บริหารใช้ในการบริหาร
ต่อไป 

1. จ านวน
อุปกรณ์
เครือข่าย
คอมพิวเตอร์
และตู้สาขา
เครือข่าย
ประจ าอาคาร
ได้รับการ
ตรวจเช็ค 
2. ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ 

1. ไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 80 ของ
จ านวนอปุกรณ์ที่
ได้รับการตรจ
เช็ค 
2. ไม่ร้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของ
ผู้รับบริการ 

ฝ่าย
ปฏิบัติการ
และบริการ 

สันต ิ
ธนรรณพ 
วรเศรษฐ 
และคณะ 

ต.ค. 59- 
ก.ย.60 

              ประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพื่อ
รับทราบและเตรียมด าเนินการ 

25% ด าเนินการแล้ว
ตามแผน 

 

  6 โครงการการท าความ
ร่วมมือ (MOU) กับ 
AIS 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
โดยท าความร่วมมือกับ
เอกชน 

เอกสารความ
ร่วมมือ 
(MOU) กับ 
AIS 

1 ฉบับ มหัทธวัฒน ์

 

ฝ่ายระบบ
คอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

ต.ค.59- 
ธ.ค.59 

            1 ฉบับ ตาม
เป้าหมาย 

มหาวทิยาลยัได้ลงนามบนัทึกข้อตกลงความ
ร่วมมอื การติดตั้งระบบสื่อสารข้อมูลแบบไร้
สาย (Wireless LAN) 
ระหวา่งมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒและ
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค เมื่อ
วันที ่31 ตุลาคม 2559 จ านวน 666 จดุ 
ครอบคลมุพื้นทีข่องมหาวทิยาลยั 

- เสร็จสิ้น 
ไตรมาส 1 
 

 



 สรุปผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ส านักคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
รอบรายไตรมาส 1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 –  ธันวาคม  2559 

3 
 

แผนปฏิบตัิการ 

ฝ่ายเจ้าของ
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ระยะเวลา 
ในการ

ด าเนินงาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ผลส าเร็จเปรยีบกบั

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน  

(แบบย่อ) 
ผลด าเนินงาน 
ภาพรวม (%) 

สภานภาพ 
การด าเนินงาน 

เหตุผลที่
โครงการไม่
สามารถ

ด าเนินการได้
ตามเป้าหมาย 

(แบบย่อ) 

ประเด็นยทุธศาสตร ์ ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ KPI เป้าหมาย 
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ผล 
ส าเร็จ 

ระดับ
ผลส าเร็จ 

ยุทธศาตรท์ี่ 2 
พัฒนาระบบ
สารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยเพื่อ
รองรับภารกิจของ
มหาวิทยาลัยอยา่ง
ครบวงจร 

7 โครงการระบบบริหาร
จัดการประสิทธภิาพ
การศึกษามหาวทิยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 

เพื่อพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
ประสิทธิภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ แขวงคลองเตย
เหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 
ทดแทนระบบงานเดิม 

จ านวนระบบ
ที่ติดต้ังส าเร็จ
และใช้งาน
ทดแทนระบบ 
งานเดิมได้ 

1 ระบบ พรทิพย ์
วันทนา 
อมรรัตน ์
กาญจนา 
พงษ์ทิพย ์
มณฑลี 
ฐิตาภา 
ผศ.วัชรชัย 
วิลาวัลย ์

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ 

ต.ค. 59- 
ก.ย.60 

              1. ติดต้ังอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ตาม
รายละเอียดคุณลักษณะขอบเขตการ
ด าเนินงาน 
2. ส่งมอบงาน 

25% ด าเนินการแล้ว
ตามแผน 

 

  8 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ 
บริหารทรัพยากรบุคคล 

1.. เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของ
ระบบงานให้ครอบคลุม
ความต้องการของ
ผู้ใช้งานตามระเบียบ
ข้อบังคับของการเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากบั
ของรัฐ 
2. เพื่อส่งเสริมการเข้า
ใช้งานระบบสารสนเทศ 
3. เพื่อดูแลและ
ปรับปรุงข้อมูลในระบบ
ให้ถูกต้อง และ
ครบถ้วน 
 

จ านวนมอดูล
ที่พัฒนา
ส าเร็จ 

อย่างน้อยจ านวน  
3 มอดูล 

มณฑลี 
ฐิตาภา 
วิลาวัลย ์

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ 

ต.ค. 59- 
ก.ย. 60 

              1. พัฒนาหน้าจอเพื่อด าเนินการจัด
บุคลากรลงโครงสร้างใหม ่ เพื่อออก
ค าสั่ง และจัดท ารายงานที่เกี่ยวข้อง 
2. พัฒนาหน้าจอส าหรับจัดเก็บข้อมูลผู้
แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย และจัดท ารายงาน
ที่เกี่ยวขอ้ง 
3. พัฒนาหน้าจอส าหรับจัดเก็บผลงานทาง
วิชาการเพื่อใช้ส าหรับการตรวจประเมิน
ประกันคุณภาพการศึกษา 
3.1 ประชุมส ารวจความต้องการกบัฝ่าย
พัฒนาคุณภาพ และหนว่ยงานที่เกีย่วขอ้ง 
4. ปรับปรุงโปรแกรมเพื่อให้รองรับการ
ท างานการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนกังาน
มหาวิทยาลัย  
5. ตรวจสอบและน าเข้าขอ้มูลใน
ฐานข้อมูล  
6. อบรมการใช้งานหน้าจอการจัดบุคลากร
ลงโครงสร้างใหม่แก่บุคลากร 

50% ด าเนินการแล้ว
ตามแผน 

 

  
  

9 โครงการพัฒนาระบบ 
SWU-TQF ระยะที ่4 

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของระบบงานให้
ครอบคลุมความ
ต้องการของผู้ใช้งาน 
2. เพื่อส่งเสริมการเข้า
ใช้งานระบบสารสนเทศ 
3. เพื่อดูแลและ
ปรับปรุงข้อมูลในระบบ
ให้ถูกต้อง และ
ครบถ้วน 

จ านวนมอดูล
ที่พัฒนา
ส าเร็จ 

อย่างน้อยจ านวน 
1 มอดูล 

อมรรัตน ์
ฐิตาภา 
พงษ์ทิพย ์
กาญจนา 
พรทิพย ์

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ 

ต.ค. 59- 
ก.ย.60 

              1. ประสานงานและให้ค าปรกึษาในการใช้
งานระบบ 
2. จัดท าข้อมูลในรูปแบบไฟล ์Excel 
ตามที่ผู้ใช้ต้องการ 
3. ด าเนินการเตรียมและจัดอบรมผู้ใช้งาน 
(On-demand) 
4. ด าเนินการ Migrate Data กรณี
อาจารย์เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการ
เป็นพนักงาน 
- ตรวจสอบข้อมูลที่มีการเชื่อมโยง 
- ปรับปรุงข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

25% ด าเนินการแล้ว
ตามแผน 
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แผนปฏิบตัิการ 

ฝ่ายเจ้าของ
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ระยะเวลา 
ในการ

ด าเนินงาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ผลส าเร็จเปรยีบกบั

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน  

(แบบย่อ) 
ผลด าเนินงาน 
ภาพรวม (%) 

สภานภาพ 
การด าเนินงาน 

เหตุผลที่
โครงการไม่
สามารถ

ด าเนินการได้
ตามเป้าหมาย 

(แบบย่อ) 

ประเด็นยทุธศาสตร ์ ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ KPI เป้าหมาย 
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ผล 
ส าเร็จ 

ระดับ
ผลส าเร็จ 

- ปรับปรุงข้อมูลการก าหนดสิทธิ์
ผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูล  
มคอ.3–มคอ.6 และการดาวน์โหลด มคอ.7 

10 โครงการจัดการความรู ้
ด้านระบบสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลยั 
(KM MIS)  
ระยะที่ 1 (SUPREME 
2004) 

1. เพื่อถ่ายทอดความรู้
ของระบบ ให้ทีมมีความ
เข้าใจ เพื่อใช้ในการ
พัฒนาระบบงานใหม่ 
2.เพื่อศึกษารายละเอียด 
ข้อมูลและความสัมพันธ์
ของข้อมูลในระบบ 
SUPREME 2004 เพื่อ
เตรียมความพร้อม
ส าหรับถ่ายโอนข้อมูลไป
ยังระบบงานใหม่ 

จ านวน
เอกสารที่เป็น
องค์ความรู้
ของระบบ 
SUPREME 
2004 

1 ฉบับ พรทิพย ์
วันทนา 
อมรรัตน ์
พงษ์ทิพย ์
มณฑลี 
ฐิตาภา 
ผศ.วัชรชัย 
วิลาวัลย ์

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ 

- - - - - - - - - - - - - - - ไม่มีการด าเนินการโครงการจัดการความรู้
เนื่องจากติดภาระกิจโครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร- 

- ยกเลิก
โครงการ 

เนื่องจากติด
ภาระกจิโครงการ
พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
ประสิทธิภาพ
การศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ แขวง
คลองเตยเหนือ 
เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 

  11 โครงการ D-Office++ 
: Digital Office 
Model Project 

1. เพื่อสร้างแนวปฏบิัติ
ที่ดีของการใช้ไอซีที 
(ICT Best Practice) 
และมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานด้านระบบ
สารสนเทศของ
หน่วยงาน 
2. เพื่อพัฒนาบุคลกร
ของหน่วยงานให้มี
ความเข็มแข็งด้านไอซีที
พื้นฐาน และสามารถ
น าความรู้ไปใช้สนับสนุน 
การปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อพัฒนาบุคลกร
ของหน่วยงานให้มี
ความเข็มแข็งในการน า
ระบบสารสนเทศใหม่
ของมหาวิทยาลยัไปใช้
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
4. เพื่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
รวมกันระหว่าง
บุคลากร 

1. จ านวน
แนวปฏิบัติที่ดี 
2. จ านวนครั้ง
ที่จัดอบรม 

1. อย่างน้อย 2 
แนวปฏบิัต ิ
2. อย่างน้อย 2 
ครั้ง 

วันทนา 
มณฑลี 
อมรรัตน ์
ฐิตาภา 
พงษ์ทิพย ์
วิลาวัลย ์

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ 

เม.ย.60 – 
ก.ย. 60 

- - -              รอเร่ิม
โครงการ 
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แผนปฏิบตัิการ 

ฝ่ายเจ้าของ
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ระยะเวลา 
ในการ

ด าเนินงาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ผลส าเร็จเปรยีบกบั

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน  

(แบบย่อ) 
ผลด าเนินงาน 
ภาพรวม (%) 

สภานภาพ 
การด าเนินงาน 

เหตุผลที่
โครงการไม่
สามารถ

ด าเนินการได้
ตามเป้าหมาย 

(แบบย่อ) 

ประเด็นยทุธศาสตร ์ ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ KPI เป้าหมาย 
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ผล 
ส าเร็จ 

ระดับ
ผลส าเร็จ 

12 โครงการจัดตั้ง
เครือข่ายผู้ประสานงาน
ด้านการพัฒนาและการ
ให้บริการระบบ
สารสนเทศของ
หน่วยงาน ระยะที่ 1 

1.เพื่อสร้างเครือขาย
ความร่วมมือด้านการ
ให้บริการระบบ
สารสนเทศ ระหว่าง
หน่วยงาน 
2.เพื่อให้มหาวิทยาลัย
ได้แนวปฏิบัติที่ดีของ
การใช้ไอซีที  
(ICT Best Practice)  
3. เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งด้านไอซีทีของ
หน่วยงาน 
4.เพื่อสร้างเครือข่าย
การใช้ทรัพยากร
ร่วมกันในด้านต่างๆ 
อาทิ ด้านบุคลากร และ
ระบบ   ไอซีที 
5.เพื่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
รวมกันระหว่าง
บุคลากร 
6.เพื่อพัฒนาบุคลากร
ของหน่วยงานให้มี
สมรรถนะด้านการใช้
ไอซีทีและสามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใน
งานของตนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1 จ านวน
หน่วยงานที่
น าระบบไปใช้
งาน 
2.จ านวนงาน
ที่จัดอบรม /
สัมมนา 

1.ไม่น้อยกว่า 3 
หน่วยงาน 
2.ไม่น้อยกว่า 3 
งาน 

วันทนา 
มณฑลี 
อมรรัตน ์
ฐิตาภา 
พงษ์ทิพย ์
วิลาวัลย ์

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ 

ม.ค. 60 – 
ก.ย. 60 

- - -            - 
 

- รอเร่ิม
โครงการ 

 

  
  
  

13 โครงการจัดตั้งศูนย์ให้
ค าปรึกษาการใช้ระบบ
สารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย (Clinic 
MIS) 

1. จัดหาหรือพัฒนา
เครื่องมือเพื่อเป็นแหล่ง
จัดเก็บความรู้ส าหรับ
การใช้ระบบสารสนเทศ
และการแก้ไขปัญหา
การใช้งานระบบ
สารสนเทศ 
2. เพื่อรวบรวมแนว
ปฏิบัติที่ดีด้านการใช้
งานระบบสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลยั และ
น าเสนอให้ผู้ใช้บริการมี
ความเข้าใจ และ

1. เครื่องมือ
ส าหรับ
จัดเก็บความรู ้
2. แนวปฏบิัติ
ที่ดีในการใช้
ระบบ
สารสนเทศ 

1. 1 ระบบ 
2. แนวปฏบิัติที่ดี
อย่างน้อย 5 
แนวทาง 

อมรรัตน ์
วันทนา 
มณฑลี 
ฐิตาภา 
วิลาวัลย ์
พรทิพย ์

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ 

เม.ย.60 – 
ก.ย.60 

- - -            - - รอเร่ิม
โครงการ 
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แผนปฏิบตัิการ 

ฝ่ายเจ้าของ
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ระยะเวลา 
ในการ

ด าเนินงาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ผลส าเร็จเปรยีบกบั

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน  

(แบบย่อ) 
ผลด าเนินงาน 
ภาพรวม (%) 

สภานภาพ 
การด าเนินงาน 

เหตุผลที่
โครงการไม่
สามารถ

ด าเนินการได้
ตามเป้าหมาย 

(แบบย่อ) 

ประเด็นยทุธศาสตร ์ ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ KPI เป้าหมาย 
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ผล 
ส าเร็จ 

ระดับ
ผลส าเร็จ 

สามารถถ่ายทอด
ความรู้แก่ผู้อื่นได้ 

14 โครงการพัฒนาระบบ
การปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ ระยะที่ 2 

เพื่อพัฒนาระบบการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการให้ ครอบคลุม
ตามความต้องการของ
ผู้ใช้ ทดแทนระบบงาน
เดิม 

จ านวนมอดูล
ที่พัฒนา
ส าเร็จ 

อย่างน้อย 3 
มอดูล 

พงษ์ทิพย ์
ฐิตาภา 

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ 

ต.ค..60 – 
ก.ย.60 

                งานที่ด าเนินการไปแล้ว ดังนี ้
1. ปรับปรุงหน้าจอส าหรับบริหารจัดการ
การปฏิบัติงานลว่งเวลา ดังนี ้
- บันทึกการเตรียมตารางปฏิบัติงาน
ล่วงเวลา 
- น าเข้าข้อมูลสแกนลายนิว้มือ 
- บันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานลว่งเวลา 
2. ยกเลิกระบบกระปุกหมู 
3. พัฒนาหน้าจอและรายงาน 
- รายงานค่าตอบแทน 
- รายงานตารางปฏิบัติงาน 
- รายงานสรุปค่าตอบแทน 
- รายงานหลักฐานการจ่ายเงิน(จนท.
ปฎิบัติงานล่วงเวลา) 
- รายงานใบลงเวลาการปฏิบัติงาน
ล่วงเวลา 

20% ด าเนินการแล้ว
ตามแผน 

 

15 กิจกรรมพัฒนาเวบ็ไซต์
มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ เวอร์ชั่น
ภาษาตา่งประเทศ 

เพื่อพัฒนาเว็บไซต์
มหาวิทยาลัย เวอร์ชั่น
ภาษาตา่งประเทศ ให้
ทันสมัยและทัน
เทคโนโลยี 

จ านวน
เว็บไซต์
มหาวิทยาลัย  
เวอร์ชั่น 
ภาษาตา่ง 
ประเทศ 

1 เว็บไซต์ ปวริศร 
สุวิมล 

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ
เพื่อการศึกษา 

ต.ค. 59- 
ก.ย. 60 

              ด าเนินการจัดท าเวบ็ไซต์มหาวิทยาลัยเวอร์
ชั่นภาษาตา่งประเทศตามรูปแบบ
โครงสร้างเว็บไซต์ใหม่ที่ได้ออกแบบไว ้

25% ด าเนินการแล้ว
ตามแผน 

 

16 กิจกรรมส่งเสริมการใช้
งานระบบบริหารการ
จัดการเว็บไซต์ 

เพื่อส่งเสริมการใช้งาน
ระบบบริหารจัดการ
เว็บไซต์ด้วย 
DirectAdmin 

จ านวน
หน่วยงาน 
น าร่อง 

3 หน่วยงาน ปวริศร 
ชัยวัฒน ์

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ
เพื่อการศึกษา 

เม.ย 60- 
ก.ย.60 

- - -            - - รอเร่ิม
โครงการ 

  

  17 กิจกรรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบงาน 
SWU Mobile 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของระบบงานให้
ครอบคลุมความ
ต้องการของผู้ใช้งาน 

จ านวน 
Module    
ที่เพิ่มขึ้น 

1 Module ภัทรชัย 
สุวิมล 

ฝ่าเทคโนโลยี
สารสนเทศ
เพื่อการศึกษา 

ต.ค..60 – 
ก.ย. 60 

              - พัฒนา Module การตรวจสอบผลการ
เรียนเผยแพร่โปรแกรมบน   App Store 
7 ม.ค. 2560 
- ปรับปรุงดูแลระบบให้สามารถใช้งานได้ 

25% ด าเนินงานแล้ว
ตามแผน 

 

18 พัฒนาระบบติดตาม
แผนยุทธศาสตร์ 

เพื่อพัฒนาระบบ
ติดตามแผนยุทธศาสตร์
ส าหรับหน่วยงานใน

จ านวน 
Module    
ที่เพิ่มขึ้น 

1 Module ภัทรชัย 
สุวิมล 

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ
เพื่อการศึกษา 

ม.ค.60 – 
ก.ย. 60 

- - -            - - รอเร่ิม
โครงการ 
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แผนปฏิบตัิการ 

ฝ่ายเจ้าของ
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ระยะเวลา 
ในการ

ด าเนินงาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ผลส าเร็จเปรยีบกบั

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน  

(แบบย่อ) 
ผลด าเนินงาน 
ภาพรวม (%) 

สภานภาพ 
การด าเนินงาน 

เหตุผลที่
โครงการไม่
สามารถ

ด าเนินการได้
ตามเป้าหมาย 

(แบบย่อ) 

ประเด็นยทุธศาสตร ์ ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ KPI เป้าหมาย 
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ผล 
ส าเร็จ 

ระดับ
ผลส าเร็จ 

(SWU-SAP) ส าหรับ
หน่วยงาน 

การบริหารติดตามแผน
ยุทธศาสตร์ 

19 พัฒนาเว็บไซค์งาน
พระราชทานปริญญา
บัตรโฉมใหม ่

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของระบบงานให้
ครอบคลุมความ
ต้องการของผู้ใช้งาน 

จ านวน 
เว็บไซค์
พระราชทาน
ปริญญาบัตร 

1 เว็บไซต์ ชัยวัฒน ์ ฝ่าเทคโนโลยี
สารสนเทศ
เพื่อการศึกษา 

ต.ค. 59 – 
ก.ย. 60 

              'ด าเนินการศึกษา จัดเตรียมข้อมูลที่
เกี่ยวขอ้งจากเวบ็ไซต์เดิมและจากเอกสาร
ที่เกี่ยวขอ้ง 
ท าการติดตั้ง Word Press เวอร์ชัน 4.7.2 
บนเครื่องแม่ข่าย Ubuntu 16.04.1 LTS 
และสภาพแวดล้อมในการพัฒนาเว็บไซต์ 
ดังรายละเอียด 
IP Address: 10.1.3.204 
PHP 7.0.14-2+deb.sury.org~xenial+1 
(cli) ( NTS ) 
MariaDB Server version 10.0.29-
MariaDB-0ubuntu0.16.04.1 Ubuntu 
16.04 
Apache Web Server version: 
Apache/2.4.18 (Ubuntu) 
Instantclient basic and sdk 
linux.x64-12.1.0.2.0 

25% ด าเนินการแล้ว
ตามแผน 

  

20 พัฒนาระบบติดตาม
เร่ืองร้องเรียน/ 
คดีความ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของระบบงานให้
ครอบคลุมความ
ต้องการของผู้ใช้งาน 

ระบบติดตาม
ร้องเรียน/คดี
ความ 

1 ระบบ สุวิมล 
ชัยวัฒน ์

ฝ่าย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เพื่อการศึกษา 

ม.ค.60 – 
ก.ย.60 

- - -            - - รอเร่ิม
โครงการ 

 

ยุทธศาตรท์ี่ 3 
พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการค้ร
คว้าวิจัยและการเรียน
การสอน 

21 โครงการจัดหาครุภัณฑ์
ห้องเรียน Smart 
Classroom 

1. เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ 
ส าหรับห้องเรียน
อัจฉริยะ (Smart 
Classroom) 
2. เพื่อรองรับการน า
เทคโนโลยีเข้ามาชว่ยใน
การจัดการเรียนการ
สอนของอาจารย ์
3. เพื่อรองรับการท า
กิจกรรมในชั้นเรียน  
การค้นคว้า และ
เสริมสร้างการเรียนรู้
ของนิสิต 

จ านวน
ห้องเรียน 
Smart 
Classroom 

3 ห้องเรยีน สุวิมล 
ชัยวัฒน ์
ปวริศร 
ภัทรชัย 

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ
เพื่อการศึกษา 

ต.ค. 59 - 
มี.ค. 60 

              '- คณะกรรมการจัดท ารายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ งานประกวดราคาซ้ือ
ครุภัณฑ์ จ านวน 3 รายการ ดว้ยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ได้จัดท าเอกสารรายละเอยีดคุณ
ลักษณะเฉพาะ และเอกสารราคากลาง 
- เปิดซองวันที่ 26 ธันวาคม 2559 
- ท าสัญญาวันที ่30 ธันวาคม 

50% ด าเนินการแล้ว
ตามแผน 
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แผนปฏิบตัิการ 

ฝ่ายเจ้าของ
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ระยะเวลา 
ในการ

ด าเนินงาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ผลส าเร็จเปรยีบกบั

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน  

(แบบย่อ) 
ผลด าเนินงาน 
ภาพรวม (%) 

สภานภาพ 
การด าเนินงาน 

เหตุผลที่
โครงการไม่
สามารถ

ด าเนินการได้
ตามเป้าหมาย 

(แบบย่อ) 

ประเด็นยทุธศาสตร ์ ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ KPI เป้าหมาย 
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ผล 
ส าเร็จ 

ระดับ
ผลส าเร็จ 

ยุทธศาตรท์ี่ 4 
ส่งเสริมการบริการ
วิชาการด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 
  

22 โครงการพัฒนาทักษะ
และความรู้ด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จัดบริการอบรมให้
ความรู้ด้านคอมพิวเตอร ์ 
แก่นิสิต คณาจารย์ 
และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย 

จ านวนการ
จัดกิจกรรม 

อย่างน้อย 1 ครั้ง จันทนา 
จิตติมา 

ฝ่ายส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

เม.ย.60 - 
ส.ค.60 

- - -            - - รอเร่ิม
โครงการ 

  

23 โครงการพัฒนา
ศักยภาพ 
ด้านไอซีทีแก่ชุมชน 
ระยะที่ 2 

จัดบริการอบรมให้
ความรู้ด้านไอซีที ให้
นักเรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษา  
ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าชุมชน 
และบุคลากร องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
นครนายก 

บรรลุตาม 
KPI ของแผน
บริการ
วิชาการแก่
ชุมชน 
จ านวน 5 
ตัวชี้วัด ดังนี ้
1. จ านวน
การจัดอบรม
สัมมนา 
2. จ านวนผู้เข้า
รับบริการ 
3. ความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ 
4. ร้อยละ
ของจ านวน
งานบริการ
วิชาการแล้ว
เสร็จตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด 
5. ร้อยละ
ของ
ผู้รับบริการ
น าความรู้ไป
ใช้ประโยชน ์

บรรลุตาม KPI 
ของแผนบริการ
วิชาการแก่ชุมชน 
จ านวน 5 
ตัวชี้วัด ดังนี ้
1. 2 คร้ัง 

2. ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 80 
3. ร้อยละ 95 
4. ร้อยละ 98  
5. ร้อยละ 85 

จันทนา 
จิตติมา 

โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพ 
ด้านไอซีทีแก่
ชุมชน 
ระยะที่ 2 

ต.ค.59 - 
มิ.ย.60 

              - เตรียมการด าเนินงานจัดอบรมให้ความรู้
ด้านไอซีที 

60% ด าเนินการแล้ว
ตามแผน 
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แผนปฏิบตัิการ 

ฝ่ายเจ้าของ
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ระยะเวลา 
ในการ

ด าเนินงาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ผลส าเร็จเปรยีบกบั

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน  

(แบบย่อ) 
ผลด าเนินงาน 
ภาพรวม (%) 

สภานภาพ 
การด าเนินงาน 

เหตุผลที่
โครงการไม่
สามารถ

ด าเนินการได้
ตามเป้าหมาย 

(แบบย่อ) 

ประเด็นยทุธศาสตร ์ ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ KPI เป้าหมาย 
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ผล 
ส าเร็จ 

ระดับ
ผลส าเร็จ 

ยุทธศาตรท์ี่ 5 
พัฒนาระบบการ
บริหารส านัก
คอมพิวเตอร์ให้มี
ประสิทธภิาพ 
  
  

24 โครงการหารายได้โดย
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 

1. เพื่อหารายได้ และ
การให้ความรว่มมือกับ
มหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานภายนอก 
2. เพื่อลดการพึ่งพา
งบประมาณจาก
ส่วนกลาง 

จ านวนการ
จัดกิจกรรม
การหารายได้ 

อย่างน้อย 1 
กิจกรรม 

ดร.อรรณพ 
และคณะ
กรรมการฯ 

ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

ต.ค. 59 - 
ก.ย. 60 

              ประชุมคณะกรรมการ หารายได ้ 25% ด าเนินการแล้ว
ตามแผน 

 

25 โครงการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ 
ส านักคอมพิวเตอร ์ปี 
2560 – 2564 

เพื่อให้ส านัก
คอมพิวเตอร์มีกรอบ
และแนวทางการพัฒนา
ส านักคอมพิวเตอร ์ให้
สามารถด าเนินงาน
อย่างบูรณาการ มี
ทิศทาง สอดคล้องกับ
นโยบายและ
แผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย ทั้งในปัจุ
บันและอนาคต 

เอกสารแผน
ยุทธศาสตร์  
ส านัก
คอมพิวเตอร์ 
ปี 2560 - 
2564 

จ านวน 1 ฉบับ คณะ 
กรรมการ
จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์
ของส านัก
คอมพิวเตอร์ 
 

ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

ต.ค. 58 – 
ก.ย 60 

              - อยู่ระหวา่งการตรวจสอบและแก้ไขจาก
การประชุมหารือ 

80% ล่าช้า  

26 โครงการการปรับ
โครงสร้างของ 
ส านักคอมพิวเตอร ์ 

เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารส านัก
คอมพิวเตอร์ตาม พรบ. 
ใหม่ 

โครงสร้างของ 
ส านัก
คอมพิวเตอร์
ฉบับใหม่ที่ผ่าน
การอนุมตัิจาก
สภา
มหาวิทยาลัย 

1 ฉบับ 
 
 
 

คณะ      
กรรมการ 
บริหารและ
ติดตามงาน 
ส านัก
คอมพิวเตอร์ 

ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

ต.ค.59 –
พ.ย.59 

            1 ฉบับ ตาม
เป้าหมาย 

ส านักคอมพิวเตอร์มีโครงสร้างใหม่ตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ฉบับที่ 10/2559 เร่ือง การแบ่ง
หน่วยงานภายในของส านักคอมพิวเตอร ์
โดยมีผลต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 

100% เสร็จสิ้น 
ไตรมาส 1 

  

27  โครงการจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 

เพื่อการบริหารจัดการ
หน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

จ านวนคู่มือ
การ
ปฏิบัติงาน 

1 ฉบับ พัชรินทร์ ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

ม.ค.60- 
ก.ย.60 

- - -            - - รอเร่ิม
โครงการ 
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แผนปฏิบตัิการ 

ฝ่ายเจ้าของ
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ระยะเวลา 
ในการ

ด าเนินงาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ผลส าเร็จเปรยีบกบั

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน  

(แบบย่อ) 
ผลด าเนินงาน 
ภาพรวม (%) 

สภานภาพ 
การด าเนินงาน 

เหตุผลที่
โครงการไม่
สามารถ

ด าเนินการได้
ตามเป้าหมาย 

(แบบย่อ) 

ประเด็นยทุธศาสตร ์ ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ KPI เป้าหมาย 
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ส าเร็จ 

ระดับ
ผลส าเร็จ 

28 โครงการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากร
ของส านักคอมพวิเตอร์ 
ระยะ 4 ปี 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 - 2564) 

1.เพื่อจัดท าแผนการ
พัฒนาบุคลากรส านัก
คอมพิวเตอร์ ระยะ 4 ปี 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 - 2564) 
2. เพื่อจัดท าแผนการ
ฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากรของส านัก
คอมพิวเตอร์ที่ชัดเจนเป็น
รูปธรรม ท าให้บุคลากรได้
มีการเพิ่มพูนความรู้ 
ความสามารถ 
ในงานหรือวิชาชีพ หรือ
หน้าที่ 
ที่รับผิดชอบ ให้มากยิ่งขึ้น 
3. เพื่อให้ส านัก
คอมพิวเตอร์ 
น าหลักการและแนว
ทางการพัฒนาบุคลากร
มาใช้เป็นหลักในการ
พัฒนาบุคลากรของ
ส านักคอมพิวเตอร์ได้
อย่างมีประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึ้น 

1. เอกสาร
แผนพัฒนา
บุคลากรของ 
ส านัก
คอมพิวเตอร์ 
ระยะ 4 ปี 
2. ร้อยละของ
บุคลากรที่
ได้รับการ
พัฒนาความรู้
และทักษะ
วิชาชีพที่
สอดคล้อง 

1. จ านวน 1 ฉบับ 
2. ไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ 80 

พัชรินทร์ 
ดนัย 
นฤดี 

ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

ต.ค.59 - 
ก.ย. 60 

              - ทบทวนแผนเดิม  
 - รวบรวมข้อมูลในการจัดท า 

25% ด าเนินการแล้ว
ตามแผน 

 

29 โครงการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรด้าน
ภาษาสูอ่าเซียน 

1.เพื่อให้การด าเนินงาน
สอดคล้องตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัย 
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร
และบุคลากร ส านัก
คอมพิวเตอร์มีความรู้และ
เข้าใจภาษาอังกฤษมาก
ยิ่งขึ้น 
 

1. ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
2. ร้อยละ
ความพึงพอใจ
ของผู้เขา้รับ
การอบรม 

1. ไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
2. ไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ 75 ของ
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้ารับการ
อบรม 

พัชรินทร์ 
ดนัย 
นฤดี 
จิตติมา 

ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

พ.ค. 60 - 
ก.ย. 60 

- - -            - - รอเร่ิม
โครงการ 
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แผนปฏิบตัิการ 

ฝ่ายเจ้าของ
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ระยะเวลา 
ในการ

ด าเนินงาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ผลส าเร็จเปรยีบกบั

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน  

(แบบย่อ) 
ผลด าเนินงาน 
ภาพรวม (%) 

สภานภาพ 
การด าเนินงาน 

เหตุผลที่
โครงการไม่
สามารถ

ด าเนินการได้
ตามเป้าหมาย 

(แบบย่อ) 

ประเด็นยทุธศาสตร ์ ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ KPI เป้าหมาย 
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ผล 
ส าเร็จ 

ระดับ
ผลส าเร็จ 

30 โครงการวิจัยส านัก
คอมพิวเตอร์ 

1. เพื่อส่งเสริมและจัด
กิจกรรมให้บุคลากรของ 
ส านักคอมพิวเตอร ์  ใน
การท าวจิัย 
2. เพื่อด าเนินการ
งานวิจัยตามภารกิจ
ด้านไอทีที่ 
ส านักคอมพิวเตอร์
รับผิดชอบ 
3. เพื่อวิเคราะห์และ
พัฒนาด้านไอทีที่ส านัก
คอมพิวเตอร์รับผิดชอบ 

จ านวน
โครงการ  
วิจัยที่ผา่น
การขออนุมัติ
ด าเนินงาน 

อย่างน้อย 1 
โครงการวิจัย 

คณะกรรม 
การบริหา
งานวิจัย 
ส านัก
คอมพิวเตอร์ 

ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

ต.ค.59- 
ก.ย.60 
 

              ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย
ส านักคอมพิวเตอร ์

50% ด าเนินการแล้ว
ตามแผน 

 

31 โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
ส านักคอมพิวเตอร ์

1. เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาการด าเนินงานดา้น
ประกันคุณภาพการศึกษา 
ส านักคอมพิวเตอร ์
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ความเขา้ใจในการ
ประเมินและประกัน
คุณภาพการศึกษา   
3. เพื่อเตรยีมความพรอ้ม
และปรบัปรุงพัฒนาการ
จัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาตามที่
มหาวิทยาลยัก าหนด 
4. เพื่อปรบัปรุงพัฒนา
ระบบงานการประกัน
คุณภาพของส านกั
คอมพิวเตอร์ ให้มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ 

ผลการตรวจ
ประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา
ของส านัก
คอมพิวเตอร์ 

คะแนนการ
ประเมิน ≥ 200 
คะแนน 

ดร.อรรณพ 
ประกิจ 

ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

ต.ค.59- 
ก.ย.60 
 

              ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ส านักคอมพิวเตอร์ เพื่อ
เตรียมการด าเนินงาน 

25% ด าเนินการแล้ว
ตามแผน 
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แผนปฏิบตัิการ 

ฝ่ายเจ้าของ
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ระยะเวลา 
ในการ

ด าเนินงาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ผลส าเร็จเปรยีบกบั

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน  

(แบบย่อ) 
ผลด าเนินงาน 
ภาพรวม (%) 

สภานภาพ 
การด าเนินงาน 

เหตุผลที่
โครงการไม่
สามารถ

ด าเนินการได้
ตามเป้าหมาย 

(แบบย่อ) 

ประเด็นยทุธศาสตร ์ ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ KPI เป้าหมาย 
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ส าเร็จ 

ระดับ
ผลส าเร็จ 

32 โครงการบริหารความ
เส่ียง 

เพื่อสร้างระบบการ
บริหารความเส่ียง การ
ควบคุมภายในของ
กิจกรรมและ
กระบวนการต่างๆ ใน
การด าเนินงานของ
ส านักคอมพิวเตอร ์
และมหาวิทยาลัย เพือ่
ลดโอกาสที่เกิดผล
กระทบหรือสามารถ
ควบคุมให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ 

1. มีแผน การ
บริหารความ
เส่ียง 
2. รายงานผล
การ
ด าเนินงานต่อ
คณะ 
กรรมการ
ประจ าส านกั
คอมพิวเตอร์ 

1. มี 1 แผนการ
บริหารความ
เส่ียง 
2. รายงานผล 2 
ครั้งต่อปี 

ดร.อนรรณพ 
มหัทธวัฒน ์
กรัณฑ์รัตน์ 
จิตติมา 

ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

ต.ค. 59 - 
ก.ย. 60 

          
 

 

 

 

    1.มีค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงและควบคุมภายใน ส านัก
คอมพิวเตอร์  เลขที่ 42/2559  ลงวันที ่ 
10  ตุลาคม  2559 
2.มีการวิเคราะห์และระบุความเส่ียง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (Rm-1)  
3.มีแผนจัดการความเส่ียง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 (Rm-2) 

50% ด าเนินการแล้ว
ตามแผน 

 

33 โครงการสืบสานและ
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของ 
ส านักคอมพิวเตอร ์
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

1. เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน 
พัฒนา ส่งเสริมและ
เผยแพร่เอกลักษณ์
ศิลปะและวัฒนธรรมอัน
ดีงาม ผ่านเว็บไซต์และ
สื่ออื่นๆ  
2. เพื่อเผยแพร่องค์
ความรู้ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมสู่ชุมชน 
3. เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรของหน่วยงาน 
มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ศิลปะและ
วัฒนธรรม 
4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
โครงการได้แสดงความ
เคารพต่อศาสนา ผู้
อาวุโสและ
ผู้บังคับบัญชา 
5. เพื่อด ารงและสืบ
สานประเพณี 
วัฒนธรรมอันดีงามของ
คนไทย 

1. จ านวน
การจัด
กิจกรรม 
2. จ านวน
ครั้งของการ
ประชาสัมพันธ์
ผ่านเว็บเพจ
เผยแพร่องค์
ความรู้ด้าน
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1. อย่างน้อย 3 
กิจกรรม 
2.ประชา 
สัมพันธ์ผ่านเว็บ
เพจ 2 คร้ังต่อปี 

คณะกรรม 
การท านุ
บ ารุงศิลปะ
และ
วัฒนธรรม
ของส านัก
คอมพิวเตอร์ 
 

ส านัก
คอมพิวเตอร์ 

ต.ค.59 - 
ก.ย.60 
 

              ด าเนินการจัดกิจกรรมวันสถาปนาส านกั
คอมพิวเตอร์ ครบรอบ 23 ปี ในวันที ่29 
ธันวาคม 2559 

30% ด าเนินการแล้ว
ตามแผน 

 



 สรุปผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ส านักคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
รอบรายไตรมาส 1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 –  ธันวาคม  2559 

13 
 

แผนปฏิบตัิการ 

ฝ่ายเจ้าของ
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ระยะเวลา 
ในการ

ด าเนินงาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ผลส าเร็จเปรยีบกบั

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน  

(แบบย่อ) 
ผลด าเนินงาน 
ภาพรวม (%) 

สภานภาพ 
การด าเนินงาน 

เหตุผลที่
โครงการไม่
สามารถ

ด าเนินการได้
ตามเป้าหมาย 

(แบบย่อ) 

ประเด็นยทุธศาสตร ์ ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ KPI เป้าหมาย 
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ผล 
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ระดับ
ผลส าเร็จ 

34 โครงการพัฒนาและ 
เสริมศักยภาพการ
ประชาสัมพันธข์อง
ส านักคอมพิวเตอร ์

เพื่อเผยแพร่ความ
เคลื่อนไหว ข่าวสารของ
ส านักคอมพิวเตอร ์ให้
หน่วยงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลยั 
รับทราบข้อมูลผ่าน 
Social media และสื่อ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ 

1.จ านวน
บทความที่
เผยแพร ่
2.จ านวน
ช่องทางใน
การเผยแพร่
ข่าวประชา 
สัมพันธ ์

1. ไม่น้อยกวา่ 
60 บทความ 
2. ไม่น้อยกวา่  
3 ช่องทาง 

วณิชยา ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

ต.ค. 59 -  
ก.ย. 60 

              เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของส านัก
คอมพิวเตอร์ผ่าน Social work 
 

 

25% ด าเนินการแล้ว
ตามแผน 

 

35 โครงการปรับปรุงระบบ
แสงสว่าง เพื่อการ
ประหยัดพลังงาน ณ 
มหาวิทยาลัย      
ศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร และ
องครักษ์  

1. เพื่อส่งเสริมการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ภายใน 
ส านักคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ องครักษ์ โดย
สนับสนุนให้เปลี่ยน
หลอดฟลูโอเรสเซนต์
เป็นหลอด LED 
2. เพื่อลดปริมาณการใช้
พลังงานไฟฟ้าแสงสว่าง
ของส านักคอมพิวเตอร์
อย่างเป็นรูปธรรมและ
ได้ผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
3. เพื่อสนับสนุน
นโยบายการอนุรักษ์
พลังงาน มหาวิทยาลัย-
ศรีนครินทรวิโรฒ  
4. เพื่อสร้างจิตส านึก
ให้กับบุคลากรส านัก
คอมพิวเตอร์ ในด้านการ
รักษาสภาพแวดล้อม 
โดยช่วยกันประหยัด
ทรัพยากรและประหยัด
พลังงาน 

จ านวน
ปริมาณการ
ใช้ไฟฟ้าลดลง
อย่างน้อย 
10% 

1. ลดการใช้
พลังงานอย่าง
น้อย 10% 
2. เปลี่ยนหลอด
ไฟฟ้าในอาคาร
ส านัก
คอมพิวเตอร์จาก
ชนิดฟลูออเรส
เซนต์เป็นหลอด
ประหยัด
พลังงานชนิด 
LED จ านวน 
371 หลอด 

ธนรรณพ 
อ านาจ 
สุกิจ 
วรเศรษฐ์  
และทีมงาน 

ฝ่ายปฏบิัติการ
และบริการ 

ต.ค. 59 -  
ก.ย. 60 

- - - - - - - - - - - - - - - - ยกเลิก
โครงการ 

เนื่องจากกรม
พลังงานทดแทน
และอนุรักษ ์ดั้ดท า
โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ใช้หลังงานใน
หน่วนงานภาครัฐ 
และขอความ
ร่วมมือให้
มหาวิทยาลัย       
ศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร และ
องครักษ์ ส่งข้อ
มมูลรายละเอียด
เพื่อสมัครเข้าร่วม
โครงการดังกล่าว 

 


