
รายงานผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการประจ าปีมหาวิทยาลัยพายัพ  
ปีการศึกษา 2564 (รอบ 12 เดือน) 

1 มิถุนายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2565 
 

ตัวชี้วัด 36   ร้อยละความส าเร็จของโครงการตามแผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ผู้กับกับดูแล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและการเงิน   
ค่าเป้าหมาย   ≥80  บรรลุ   ไม่บรรลุ 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดัโครงการและ

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

บรรลุ/ 
ไม่

บรรล ุ
โครงการพัฒนาปรับปรุง
ระบบโครงข่ายไร้สาย
จ านวน 28 จุด 

เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีควาสะดวก
ในการใช้งานระบบโครงข่าย
ไร้สาย 

-ด าเนินการแลว้เสร็จใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด 
-ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ ≥ 3.51 

-ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบรหิาร 
-อยู่ระหว่างการน าเข้าคณะกรรมการกลางการพัสดุ
มหาวิทยาลัยพายัพเพื่อด าเนินการ 

ไม่
บรรลุ 

โครงการพัฒนาปรับปรุง
ระบบกล้องวงจรปิด 
จ านวน 310 จุด 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
รักษาความปลอดภยัของ
มหาวิทยาลัย 

-ด าเนินการแลว้เสร็จใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด 
-ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ ≥ 3.51 

-ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบรหิาร 
-อยู่ระหว่างการน าเข้าคณะกรรมการกลางการพัสดุ
มหาวิทยาลัยพายัพเพื่อด าเนินการ 

ไม่
บรรลุ 

โครงการจัดหา/จัดซื้อ
ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อการ
เรียนการสอนและการ
วิจัย 
-Microsoft Campus 
-Adobe 
-Zoom 

เพื่อให้มีลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ที่
ถูกต้องตามกฏหมายไว้ใช้
ในการเรียนการสอนและ
การวิจยั 

ด าเนินการแล้วเสร็จใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด 

-ได้ท าการจัดซ้ือสิทธิก์ารใช้งาน Microsoft Campus 
Agreement เมื่อ 1 เมษายน 2565  
-ได้ช าระค่าเช่าซ้ือลิขสิทธิ์ Adobe Creative Cloud  1 ปี
ส าหรับสมาชิก สสอท. จ านวน 80 License เมื่อเดือน ตุลาคม 
2564  
-ได้ท าการจัดซ้ือสิทธิก์ารใช้งาน Microsoft Campus 
Agreement เมื่อ 1 เมษายน 2565  
-Zoom ได้ด าเนินการจัดซ้ือเมื่อ 8 เมษายน 2565 
ผลด าเนินการ: แล้วเสร็จในระยะเวลาทีก่ าหนด บรรลุตาม
ตัวชี้วัดและเปา้หมายที่ก าหนดไว ้

บรรลุ 

โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ จ านวน 4 
ห้อง 

เพื่อให้มีห้องปฏิบัตกิาร
คอมพิวเตอร์ที่เอื้อต่อการ
เรียนการสอน 

ด าเนินการแล้วเสร็จใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด 

- ท าการอัพเกรดคอมพวิเตอร์ห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ 5 
ห้อง (ห้องปฏบิัติการคอมพวิเตอร์คณะบริหารธุรกิจจ านวน 3 
ห้อง ,ห้องปฏิบัตกิารคอมพวิเตอร์คณะบัญชี และธุรกิจดิจิทัล 
จ านวน 2 ห้อง)  
-ด าเนินการเช่าซ้ือคอมพวิเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์สาขานิเทศศาสตร์ จ านวน 30 ชุด ซึ่งได้มีการลง
นามในสัญญาโดยผู้มอี านาจลงนามเมื่อวันที่  25 มีนาคม 2565   
ผลด าเนินการ: แล้วเสร็จในระยะเวลาทีก่ าหนด บรรลุตาม
ตัวชี้วัดและเปา้หมายที่ก าหนดไว ้

บรรลุ 

โครงการปรับปรุงห้อง
ส าหรับการเรียนการสอน

เพื่อให้มีห้องที่เหมาะสมกับ
การเรียนการสอนใน

ด าเนินการแล้วเสร็จใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด 

-ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบรหิาร ไม่
บรรลุ 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดัโครงการและ

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

บรรลุ/ 
ไม่

บรรล ุ
ในรูปแบบใหม่ / การ
สอนออนไลน ์

รูปแบบใหม่ / การสอน
ออนไลน์  

-อยู่ระหว่างการน าเข้าคณะกรรมการกลางการพัสดุ
มหาวิทยาลัยพายัพเพื่อด าเนินการ 

โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ e-
Learning 

เพื่อให้มีสื่อ e-Learning ที่
ทันสมัย 

ด าเนินการแล้วเสร็จใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด 

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ได้มีการใช้งานในปีการศึกษา 2564 
เช่น  
- การอบรม Payap IT Proficiency ออนไลน์ 
- คณะเภสัชศาสตร์ จ านวน 31 รายวิชา 
- คณะบริหารธุรกิจ จ านวน 30 รายวิชา  
- คณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน 7 รายวชิา (SN232 SN241 
SN251 SN271 SN278 SN342 และ SN363)  
- คณะบัญชี เศรษฐศาสตร์ และการเงิน จ านวน 3 รายวิชา 
- คณะมนุษศาสตร์และนิเทศศาสตร์ จ านวน 2 รายวิชา (จว.361 
และ CN125) 
- วิทยาลยัพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี จ านวน 2 รายวิชา 
- วิทยาลยันานาชาติ จ านวน 1 รายวิชา (Data Analytics in R) 
- ส านักศึกษาทัว่ไป จ านวน 1 รายวิชา (GE141) 
ผลด าเนินการ: แล้วเสร็จในระยะเวลาทีก่ าหนด บรรลุตาม
ตัวชี้วัดและเปา้หมายที่ก าหนดไว ้

บรรลุ 

โครงการปรับปรุงเครื่อง
คอมพิวเตอร์หน่วยงาน/
ส านักงาน/คณะวิชา 
-อัพเกรดเครื่อง
คอมพิวเตอร์แต่ละ
หน่วยงาน 

เพื่อให้หน่วยงานมี
คอมพิวเตอร์ที่มี
ประสิทธิภาพส าหรับการ
ปฏิบัติงาน 

ด าเนินการแล้วเสร็จใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด 

ในภาคเรียนที่ 2/2564 ท าอัพเกรดคอมพิวเตอร์หน่วยงาน / 
ส านักงาน /คณะวิชา จ านวน 482 เครื่อง  
ผลด าเนินการ: แล้วเสร็จในระยะเวลาที่ก าหนด บรรลุตามตัวชี้วัด
และเป้าหมายที่ก าหนดไว้   

บรรลุ 

โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
การบริหารงานวิจัย 

เพือให้ปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลการบริหาร
งานวิจัยให้มปีระสิทธภิาพ
ยิ่งขึ้น  

ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ ≥ 3.51 

ยังไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากขาดอัตราก าลังและเจ้าหน้าที่
โปรแกรมเมอร์(ใหม่) เพิ่งเร่ิมปฏิบัติงานเมื่อเดือนเมษายน 2565  

ไม่
บรรลุ 

 
 

โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารงานประชุม
วิชาการ (Payap 
University Research 
Symposium) 

เพื่อจัดเก็บข้อมูลการ
บริหารงานประชุมวิชาการ 
(Payap University 
Research Symposium) 

ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ ≥ 3.51 

อยู่ระหว่างการด าเนินการการพัฒนาเวบ็ไซต์  ไม่
บรรลุ 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา Payap IT 
Proficiency for 21 st 

Century Skills 
-IT for Learning 
(ส าหรับชั้นปีที่ 1) 

-เพื่อเตรียมความพรอ้ม
ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ใน
การเตรียมความพร้อมใน
การค้นคว้าในการเรียน
ระดับอุดมศึกษา 

ร้อยละของผู้เรียน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
โครงการผ่านการประเมิน 
≥ 80 

ได้มีการจัดดอบรม Payap IT Proficiency (IT1 และ IT2) 
จ านวน 5 คร้ัง 
- IT1 จ านวนผู้เช้าอบรม 719 คน ผ่านการอบรม 586 คน ไม่
ผ่านการอบรม 94 คน  
- IT2 จ านวนผู้เช้าอบรม 653 คน ผ่านการอบรม 559 คน ไม่
ผ่านการอบรม 72 คน 

บรรลุ 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดัโครงการและ

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

บรรลุ/ 
ไม่

บรรล ุ
-IT for Working -เพื่อเตรียมความพรอ้ม

ให้แก่นักศึกษาในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศก่อน
การส าเร็จการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา 

ผลด าเนินการ:  
-ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารว่มอบรม IT1 ผ่านการประเมิน
เท่ากับ 81.50 
-ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารว่มอบรม IT2 ผ่านการประเมิน
เท่ากับ 85.60 
การด าเนินการบรรลตุามตัวชี้วดัและค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร Payap IT 
Skills Development 
for Staff 

เพื่อเพิ่มทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศแก่
บุคลากร 

- ร้อยละของหลักสูตรที่
ได้รับการพัฒนาทักษะดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ≥ 60 

ด าเนินการ 2 รูปแบบ คือ 
- รูปแบบให้ค าปรึกษา และ/หรือ ให้ค าแนะน าทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับบุคลากรตามความต้องการ
รายบุคคล  
- รูปแบบการอบรมออนไลน์ โดยร่วมมอืกับส านกัแผนและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ผลด าเนินการ ร้อยละ100เป็นหลักสูตรที่พัฒนาทักษะดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้นการด าเนินการนี้จึงบรรลุตาม
ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมายที่ก าหนดไว ้

บรรลุ 

โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล  
(ต่อเนื่อง) 

เพื่อพัฒนา ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานมหาวิทยาลัย 

-ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ ≥ 3.51 
-ประเมินประสิทธภิาพการ
ท างานของระบบ ≥ 3.51 

อยู่ระหว่างด าเนินการ – แลว้เสร็จ 70% (อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการน าเข้าขอ้มูลสู่ระบบ 

ไม่
บรรลุ 

โครงการพัฒนาระบบการ
ลาออนไลน์ 

เพื่อพัฒนา ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานมหาวิทยาลัย 

ประเมินประสิทธิภาพการ
ท างานของระบบ ≥ 3.51 

ยังไม่ได้ด าเนินการ – จะด าเนินการหลังจากระบบฐานข้อมูล
บริหารงานทรัพยากรบุคคล และ ระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน แลว้เสร็จ 

ไม่
บรรลุ 

โครงการพัฒนาระบบ
สารบรรณอิเลกทรอนิกส์ 
- สารบรรณาภายใน 
- สารบรรณภายนอก 

เพื่อพัฒนา ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานมหาวิทยาลัย 

-ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ ≥ 3.51 
-ประเมินประสิทธภิาพการ
ท างานของระบบ ≥ 3.51 

ยังไม่ได้ด าเนินการ – รอรับสมัครเจ้าหนา้ที่โปรแกรมเมอร์ เพือ่
มาพัฒนาปรับปรุงระบบฯ 

ไม่
บรรลุ 

โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการรับ
สมัครนักศึกษา 
(ต่อเนื่อง) 

เพื่อพัฒนา ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานมหาวิทยาลัย 

ประเมินประสิทธิภาพการ
ท างานของระบบ ≥ 3.51 

มีการพัฒนาปรับปรุงระบบฯ ตามการร้องขอชองส านักทะเบยีน
และบริการการศึกษา 
ผลด าเนินการ ร้อยละ100เป็นหลักสูตรที่พัฒนาทักษะดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้นการด าเนินการนี้จึงบรรลุตาม
ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมายที่ก าหนดไว ้

บรรลุ 

โครงการพัฒนาระบบ 
Payap Wallet 
(ต่อเนื่อง) 

เพื่อพัฒนา ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานมหาวิทยาลัย 

-ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ ≥ 3.51 
-ประเมินประสิทธภิาพการ
ท างานของระบบ ≥ 3.51 

อยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุงต่อเนื่อง ไม่
บรรลุ 

โครงการพัฒนาระบบ
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (ต่อเนื่อง) 

เพื่อพัฒนา ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานมหาวิทยาลัย 

-ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ ≥ 3.51 
 

ผลด าเนินงาน: ด าเนินการแล้วเสร็จ 100% มีค่าความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการเท่ากับ บรรลุตามตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ 

บรรลุ 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดัโครงการและ

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

บรรลุ/ 
ไม่

บรรล ุ
โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลแฟ้มสะสมงาน
บุคลากร (OPS) 

เพื่อพัฒนา ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานมหาวิทยาลัย 

ประเมินประสิทธิภาพการ
ท างานของระบบ ≥ 3.51 

อยู่ระหว่างด าเนินการ – พัฒนาแล้วเสรจ็ 10% ไม่
บรรลุ 

 
แผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บรรลุ ไม่บรรล ุ

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ICT Infrastructure) - 2 
2. การสนับสนนุภารกิจหลักของมหาวิทยาลยั (ICT Support for PYU Mission) 4 3 
3. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากร (ICT for Manpower) 2 - 
4. การพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย (ICT for 

Management) 
2 5 

ร้อยละความส าเร็จของแผน 44.44 
 

สรุปผลการด าเนินงาน : โครงการตามแผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมด 18 โครงการ  

บรรลุตามตัวชี้วัดและเป้าหมาย 8 โครงการ ไม่บรรลุ 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 44.44 การด าเนินงานตัวชี้วัด  

36 ร้อยละความส าเร็จของโครงการตามแผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไม่บรรลุตาม 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ≥ 80 

 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน :  

-ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ บุคลากรท าให้การด าเนินงานหลายๆโครงการไม่บรรลุตามตัวชีว้ัดและเป้าหมายที่
ก าหนดไว ้

 -ปัจจัยจากการระบาดของ Covid-19 ส่งผลกระทบทางอ้อมต่อการด าเนินการโครงการ 

-โครงการ Payap IT Proficiency For 21th Century Skills มีปัญหาเรื่องการตรวจสอบแจ้งนักศึกษาที่มีการ
ทะเบียนซ้ าซ้อน ตรวจสอบประวัติการเข้าอบรม ท าไดล้่าช้าเนื่องจากยังไม่มีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ 

แนวทางแก้ปัญหา/แนวทางการพัฒนา :  
-แนวทางแก้ปัญหา โครงการ Payap IT Proficiency For 21th Century Skills คือ พัฒนาระบบฐานข้อมูลการ

อบรม Payap IT Proficiency และ ระบบการลงทะเบียนการอบรม / การสอบซ่อม 
 
 
 
 
 



ตัวชี้วัด 37   ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเก่ียวกับการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ 

ผู้กับกับดูแล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและการเงิน   
ค่าเป้าหมาย   ≥3.51  บรรลุ  ไม่บรรลุ 

 
 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ ค่าเฉลี่ย 
1. งานสารสนเทศ   4.51 
2. ระบบ OPP และ ระบบ OPS 4.67 
3. E-registra 4.64 
4. โปรแกรมส าเร็จรูป Infopro 3.47 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.32 
 

สรุปผลการด าเนนิงาน : ........................................................................... 
ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน :  ............................................................. 
แนวทางแก้ปัญหา/แนวทางการพัฒนา : ........................................................................ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


