
17/07/61

1

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร
ประจําปงบประมาณ 2561

รอบครึ่งปงบประมาณ
ระยะเวลาตั้งแต 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561

หนวยงาน ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล

ตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลสําเร็จของหนวยงาน (กลุมศูนย/สวน/หนวย/โครงการ)ตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลสําเร็จของหนวยงาน (กลุมศูนย/สวน/หนวย/โครงการ)

ตัวชี้วัด หนวย แผน  ผล รอยละ

• รอยละความสําเร็จตามเปาหมาย
ผลผลิตของหนวยงาน

รอยละ ≥80

 - ภารกิจหลักของหนวยงาน

-  ภารกิจยุทธศาสตรหรือนโยบาย
เรงดวน

• รอยละผลสําเร็จการใชระบบ 
WU e-Office (ณ กพ.61)

รอยละ 100 95.12

• รอยละการบันทึกงานประจําวัน
ของพนักงาน

รอยละ

• รอยละหรือคะแนนประเมิน 5ส
(ผลตรวจประเมินพื้นท่ี ครั้งท่ี 1/61)

รอยละ 5 4.67
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ตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลสําเร็จของหนวยงาน (กลุมศูนย/สวน/หนวย/โครงการ)ตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลสําเร็จของหนวยงาน (กลุมศูนย/สวน/หนวย/โครงการ)

ตัวชี้วัด หนวย แผน  ผล รอยละ

• รอยละผลสําเร็จการ
ดําเนินงานและการใชจาย
งบประมาณตามแผนปฏิบัติ
การประจําป

รอยละ 37.70 
ลานบาท

20.41
ลาน
บาท

54.13

• รอยละของการประหยัด
พลังงาน

รอยละ

 - คาไฟฟา

-  คาน้ํามัน

สรุปผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐานและตัวชี้วัดยุทธศาสตร

ที่หนวยงานรับผิดชอบ

สรุปผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐานและตัวชี้วัดยุทธศาสตร

ที่หนวยงานรับผิดชอบ
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ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ (ภาพประกอบ(ถามี) ใหเพิ่มเติมใน slide ถัดไปจากเน้ือหา)

ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน    ขอมูลในรอบครึง่ป

ตัวที่วัดที่ 31 
รอยละของระบบงาน
สารสนเทศและซอฟตแวร
ประยุกตที่พัฒนาแลวเสร็จ
ตามแผนงานประจําป

10 
ระบบงาน

8
ระบบงาน

80
1. ระบบ eLearning
2. ระบบ eBudget
3. ระบบบันทึกผลการปฏบิัตกิารประจําวัน e-JPas
4. ระบบสวัสดิการออนไลน e-Welfare
5. ระบบประเมินคุณภาพ สนว.แพทย qasmd
6. ระบบประเมินความพึงพอในการใหบริการ
7. WU Website
8. ระบบศูนยบริการประชาชนฯ
9. **TOR ระบบ ICT ของศกพ. (337 ลานบาท)

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 2 
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ศูนยบริการประชาชนอิเลกทรอนิกส
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ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 3 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ (ภาพประกอบ(ถามี) ใหเพิ่มเติมใน slide ถัดไปจากเน้ือหา)

ตัวชี้วัดภารกิจยุทธศาสตร    

ตัวที่วัดที่ 44 
อัตราสวนของจํานวน
นักศึกษาตอจํานวนเครื่อง
คอมพิวเตอร

8:1 8:1 100 จัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรสําหรับหองปฏิบัติการและ
ฝกอบรมเทคโนโลยีดิจิทัลที่ปรับปรุงใหม ครุภัณฑรอสง
มอบ
 จัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรรองรับภารกิจของหนวยงานที่
จัดตั้งใหม

 ตัวชี้วัดที่ 45 
อัตราสวนของจํานวนบคุลากร
ตอจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร

1:1 1:1 100
 
จัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรสําหรับอาจารยและเจาหนาที่
สายสนับสนุน สําหรับตําแหนงที่บรรจุเพิ่มเติมของ
หนวยงานเดิม และรองรับภารกิจของหนวยงานที่จัดตั้ง
ใหม เชน วิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาต ิวิทยาลัย
สัตวแพทยศาสตรอัครราชกุมารี สถาบันภาษา

หองปฏิบัติการและฝกอบรมเทคโนโลยีดิจิทัล 1 & 2
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เครื่องคอมพิวเตอร DTC Lab & Training รอสงมอบ

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ (ภาพประกอบ(ถามี) ใหเพิ่มเติมใน slide ถัดไปจากเน้ือหา)

ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน    

ตัวท่ีวัดท่ี 60
ประมาณ Down Time 
ของการเชื่อมตอ
อินเตอรเนต 

1 0 100 ไมพบการ interrupt ของการใหบริการเชื่อมตอ
อินเตอรเนตในรอบครึ่งป

 ตัวชี้วัดท่ี 61
รอยละความสําเร็จของการ
ปองกันการโจมตีเครือขาย
จากภายนอก

100 100 100
 
ระบบเครือขายโทรคมนาคม และระบบสารสนเทศ
หลักของมหาวิทยาลัยสามารถใหบริการไดตาม
ปรกติ

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรที่ 5 



17/07/61

9

ศูนยสํารองขอมูล Back-up Site ที่ LC-3

New Generator 300 kVA (DTC Bldg.)
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สรุปผลการดําเนินงานตัวชี้วดัตามนโยบายเรงดวน
ที่ไดรับมอบหมายจากอธิการบดี

สรุปผลการดําเนินงาน

1. ระบบเครือขาย LAN/WiFi รองรับการเรียนการสอนที่อาคาร AD แลวเสร็จ 100%

2. การปรับปรุงระบบเครือขาย LAN/WiFi รองรับ Smart Classroom ที่อาคาร AD  
อยูในกระบวนการจัดหา

3. การจัดหาระบบ Catching Server รองรับการใชงานของ iPad/Mac  อยูใน
กระบวนการจัดหา

4. การจดทะเบียน iTune University ของสถาบัน  อยูในกระบวนการ

5. การเตรียมความพรอมเรื่อง device สําหรับ Smart Classroom  อยูในระหวางการ
เจรจากับภาคเอกชน

สรุปผลการดําเนินงาน

1. ระบบเครือขาย LAN/WiFi รองรับการเรียนการสอนที่อาคาร AD แลวเสร็จ 100%

2. การปรับปรุงระบบเครือขาย LAN/WiFi รองรับ Smart Classroom ที่อาคาร AD  
อยูในกระบวนการจัดหา

3. การจัดหาระบบ Catching Server รองรับการใชงานของ iPad/Mac  อยูใน
กระบวนการจัดหา

4. การจดทะเบียน iTune University ของสถาบัน  อยูในกระบวนการ

5. การเตรียมความพรอมเรื่อง device สําหรับ Smart Classroom  อยูในระหวางการ
เจรจากับภาคเอกชน

Smart Classroom
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สรุปผลการดําเนินงาน

1. ปรับปรุงรูปแบบเว็บไซตหลัก Thai/English แลวเสร็จ 100% สวนการปรับปรุง
เน้ือหาประสานงานกับหนวยงานตางๆอยางตอเน่ือง

2. ปรับปรุงระบบเว็บไซตของหนวยงานภายในโดยใช WordPress CMS 
เว็บไซตสํานักวิชา

สรุปผลการดําเนินงาน

1. ปรับปรุงรูปแบบเว็บไซตหลัก Thai/English แลวเสร็จ 100% สวนการปรับปรุง
เน้ือหาประสานงานกับหนวยงานตางๆอยางตอเน่ือง

2. ปรับปรุงระบบเว็บไซตของหนวยงานภายในโดยใช WordPress CMS 
เว็บไซตสํานักวิชา

WU Website


