
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี

ยุทธศาสตรที่ 1  พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหเหมาะสมและเอ้ือตอความตองการของประชาคม

ยุทธศาสตรที่ 2  สนับสนุนการใหความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศมาสรางความเขมแข็งใหชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตรที่ 3  สงเสริมการวิจัยพัฒนาและสรางสรรค

ยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางสาธารณูปโภคพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตรที่ 5  การพัฒนาการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตรที่ 6  มาตรฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมายรอบ 6 เดือน ผลการดําเนนิการ รอบ 6 เดือน ผูรับผิดชอบ งบประมาณ

1 โครงการจัดหาอุปกรณหาเสนทางการรับสง

ขอมูลผานระบบเครือขาย (Router) เพื่อ

การทํางานแบบ Redundant Gateway

1 ต.ค. 63 - 31 

ม.ค. 64

ระดบัความสําเร็จในการจัดหาอุปกรณ

 Redundant Gateway

มีอุปกรณคนหาเสนทางการรับสง

ขอมูลผานระบบเครือขายแบบ 

Multihome ทดแทนที่ยืมจาก

หนวยงานมาใหงาน

อยูระหวางการดําเนินการจัดซื้ออุปกรณ 

Redundant Gateway

ฝายบริหารและพัฒนา

ดิจทัลเทคโนโลยี

4,000,000

2 โครงการขยายวงจรสื่อสารอินเทอรเน็ต 

Lease Line มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหวาง

วิทยาเขต

1 ต.ค. 63 - 30 

ก.ย. 64

รอยละความสําเร็จในการดําเนินการ

ขยายวงจรสื่อสารอินเตอรเน็ต

รอยละ 100 มีการดําเนินการเชาวงจรส่ือสาร TOT 

เพิ่มเตมิไปยังเมืองทองธานีแลว

ฝายบริหารและพัฒนา

ดิจทัลเทคโนโลยี

710,000

3 โครงการปรับปรุงระบบเครือขายไรสายและ

อุปกรณเครือขายมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ระยะที่ 2

1 ต.ค.63 -30 ก.ย.

 64

ระดบัความสําเร็จในการปรับปรุงระบบ

เครือขายไรสายและอุปกรณเครือขาย

มีอุปกรณเครือขายไรสายใหบริการ

ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น

ยังไมไดดําเนินการ เน่ืองจากรอ

งบประมาณจัดสรรจากมหาวิทยาลัย

ฝายบริหารและพัฒนา

ดิจทัลเทคโนโลยี

1,190,000

4 โครงการพัฒนาระบบ IoT สําหรับการ

ปฏิบัติงานดานบริหารจัดการผานเครือขาย

1 ต.ค. 63 - 31 

ม.ค. 64

ระดบัความสําเร็จการพัฒนาระบบ IOT

 สาํหรับการปฏิบัติงานดานบริหาร

จัดการผานระบบเครือขาย

ติดตั้งและทดลองใชระบบบันทึกเวลา

เขางานดวยการรูจําใบหนาดวยความ

แมนยําที่ยอมรับได

ยังไมไดดําเนินการ เน่ืองจากรอ

งบประมาณจัดสรรจากมหาวิทยาลัย

ฝายบริหารและพัฒนา

ดิจทัลเทคโนโลยี

100,000

5 งานสนับสนุน HR และ Work Flow ของ

มหาวิทยาลัย

1 ต.ค.63 -30 ก.ย.

 64

จํานวนนวัตกรรมที่นํามาใชในการ

บริหารจัดการ

มีการดําเนินการพัฒนาระบบ HR ในระบบ

 SU-ERP

ฝายบริหารและพัฒนา

ดิจทัลเทคโนโลยี

6 การจัดเก็บขอมูลตัวชี้วัดของหมวด 7 Edpex

 (ผลลัพท) ใหอยูในรูปแบบดิจิทัล

1 ต.ค.63 -30 ก.ย.

 64

จํานวนขอมูลตามภารกิจใหอยูใน

รูปแบบขอมูลดิจิทัล

อยูระหวางกําหนดแนวทางในการ

ดําเนินงาน แตยังไมไดกําหนดรายละเอียด

เพิ่มเตมิ

ทุกฝาย



ลําดับ โครงการ / กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมายรอบ 6 เดือน ผลการดําเนนิการ รอบ 6 เดือน ผูรับผิดชอบ งบประมาณ

7 การกําหนดแผนการดําเนินงานดานความ

มั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

1 ต.ค.63 -30 ก.ย.

 64

รอยละความสําเร็จของการดําเนินงาน

ดานระบบปองกันหรือรับมือกับภัย

คุกคามหรือความเสี่ยงทางไซเบอร

อยูระหวางกําหนดแนวทางในการ

ดําเนินงาน แตยังไมไดกําหนดรายละเอียด

เพิ่มเตมิ

ฝายบริหารและพัฒนา

ดิจิทัลเทคโนโลยี

8 การเขารวมโครงการพัฒนาบุคลากรตาม

ความเช่ียวชาญที่มหาวิทยาลยัจัด

1 ต.ค.63 -30 ก.ย.

 64

จํานวนผูเขารวมโครงการพัฒนา

บุคลากรตามความเชี่ยวชาญ (Career 

path and Succession plan)

ยังไมไดดําเนินการ เน่ืองจากมหาวิทยาลัย

ยังไมไดจัดโครงการอบรม

ทุกฝาย

9 การจัดหารายไดของสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี 1 ต.ค.63 -30 ก.ย.

 64

รอยละของรายไดที่เพิ่มขึ้น มีรายไดจากการบริการวิชาการ รวม 

282,445.50 บาท  ลดลงจากปที่ผานมา 

รอยละ 45.64

ฝายบริการดิจิทัล

เทคโนโลยีและฝาย

นวัตกรรมและวิชาการ

10 การปรับปรุงระบบเทคโนโลยีเพื่อการ

จัดการเรรียนการสอนออนไลน/ประชุม

ทางไกล

1 ต.ค.63 -30 ก.ย.

 64

รอยละความสําเร็จของการดําเนินงาน

ดานการปรับปรุงพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการ

สอนออนไลน/ประชุมทางไกล

ไดมีการประสานงานดําเนินการจัดหา

ซอฟตแวร Zoom สําหรับการเรียนการ

สอนออนไลน และประชุมทางไกล  และ

ประสานงานจัดหา Internet package 

สําหรับนักศึกษาใชในการเรียนการสอน

ออนไลน

ฝายนวัตกรรมและวิชาการ

11 การเผยแพรวิสยัทัศน คานิยม และแผนกล

ยุทธของสาํนักดิจิทัลเทคโนโลยี

1 ต.ค.63 -30 ก.ย.

 64

ตัวชี้วัดที่ 2   รอยละการรับรูเก่ียวกับ

วิสัยทัศน  คานิยม  แผนกลยุทธ  และ

อื่นๆ ของบุคลากร  ผูรองเรียน  ลูกคา 

 กลุมอื่น  ผูมีสวนไดสวนเสีย  ผูสงมอบ

 และคูความรวมมือ

ไดมีการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสาํนัก

ดิจิทัลเทคโนโลยี โดยเสนอตอสภา

มหาวิทยาลัย แตยังไมไดดําเนินการ

ประเมินตัวช้ีวัดการเผยแพรฯ

สํานักงานสํานักฯ

12 การดําเนินการตามขอรองเรียนการใหบริการ 1 ต.ค.63 -30 ก.ย.

 64

ตัวชี้วัดที่ 17  รอยละขอรองเรียนที่

ไดรับการแกไข

อยูระหวางการกําหนดแนวทางในการ

ดําเนินงาน  แตยังไมไดรวบรวมขอมูล

ตัวชี้วัด

ทุกฝาย

13 การจัดทําแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศของมหาวิทยาลัย

1 ต.ค.63 -30 ก.ย.

 64

ตัวชี้วัดที่ 20  มีแผนพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคลองกับ

พันธกิจของมหาวิทยาลยั

ไดมีการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสาํนัก

ดิจิทัลเทคโนโลยี โดยเสนอตอสภา

มหาวิทยาลัย

ทุกฝาย

14 การจัดทําแผนเตรียมความพรอมดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บ

ฐานขอมูลเพิ่มเติม

1 ต.ค.63 -30 ก.ย.

 64

ตัวชี้วัดที่ 21  เตรียมความพรอมดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการ

จัดเก็บในฐานขอมูลที่ทันสมัยและ

พรอมใชงาน

อยูระหวางกําหนดแนวทางในการ

ดําเนินงาน แตยังไมไดกําหนดรายละเอียด

เพิ่มเตมิ

ฝายบริหารและพัฒนา

ดิจิทัลเทคโนโลยี



ลําดับ โครงการ / กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมายรอบ 6 เดือน ผลการดําเนนิการ รอบ 6 เดือน ผูรับผิดชอบ งบประมาณ

15 การปรับปรุงฐานขอมูลสารสนเทศของ

มหาวิทยาลัย

1 ต.ค.63 -30 ก.ย.

 64

ตัวชี้วัดที่ 22  ออกแบบระบบและกลไก

เพื่อรวบรวมขอมูลสารสนเทศเขาสู

ฐานขอมูลที่จําเปนตอการดําเนินงาน

หลักของมหาวิทยาลัย

อยูระหวางกําหนดแนวทางในการ

ดําเนินงาน แตยังไมไดกําหนดรายละเอียด

เพิ่มเตมิ

ฝายบริหารและพัฒนา

ดิจิทัลเทคโนโลยี

16 การดําเนินการสอบทานขอมูลดานความ

ปลอดภัยใหเปนระบบ

1 ต.ค.63 -30 ก.ย.

 64

ตัวชี้วัดที่ 23  มีระบบและกลไกในการ

อัพเดทขอมูลและสอบทานขอมูล และ

มีการรักษาความปลอดภัยของขอมูล

อยูระหวางกําหนดแนวทางในการ

ดําเนินงาน แตยังไมไดกําหนดรายละเอียด

เพิ่มเตมิ

ฝายบริหารและพัฒนา

ดิจิทัลเทคโนโลยี

17 การจัดทําแผนการจัดการความรูของแตละ

ฝาย (ตามแบบฟอรม)

1 ต.ค.63 -30 ก.ย.

 64

ตัวชี้วัดที่ 29  มีระบบและกลไกการ

จัดการความรู เชน การกําหนด

ประเด็นความรู การคนหาและคัดเลือก

แนวปฏิบัติที่ดี

อยูระหวางกําหนดแนวทางในการ

ดําเนินงาน แตยังไมไดกําหนดรายละเอียด

เพิ่มเตมิ

ทุกฝาย

18 การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 1 ต.ค.63 -30 ก.ย.

 64

ตัวชี้วัดที่ 31  มีการวิเคราะหขีด

ความสามารถของบุคลากรทั้งสาย

วิชาการ/สายสนับสนุน

อยูระหวางกําหนดแนวทางในการ

ดําเนินงาน แตยังไมไดกําหนดรายละเอียด

เพิ่มเตมิ

ทุกฝาย

19 การติดตามผลการดําเนินการตาม

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

1 ต.ค.63 -30 ก.ย.

 64

ตัวชี้วัดที่ 33  มีระบบพัฒนาบุคลากร

และการติดตามผลการนําทักษะไปใช

ในการปฏิบัติงาน

อยูระหวางกําหนดแนวทางในการ

ดําเนินงาน แตยังไมไดกําหนดรายละเอียด

เพิ่มเตมิ

ทุกฝาย

20 การพัฒนาทักษะความรูความสามารถของ

บุคลากร

1 ต.ค.63 -30 ก.ย.

 64

ตัวชี้วัดที่ 34  รอยละของบุคลากรที่

ไดรับการพัฒนา reskill/upskill เพื่อ

รองรับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย

ยังไมมีการดําเนินการ เน่ืองจากอยูใน

สถานะการ Covid 19

ทุกฝาย 108,000

21 การสํารวจความผกูพันของบุคลากร 1 ต.ค.63 -30 ก.ย.

 64

ตัวชี้วัดที่ 35  วิเคราะหปจจัยความ

ผูกพันของบุคลากร

อยูระหวางกําหนดแนวทางในการ

ดําเนินงาน แตยังไมไดกําหนดรายละเอียด

เพิ่มเตมิ

สํานักงานสํานักฯ

22 การดูแลบํารุงรรักษาระบบเครือขายใหใช

งานไดอยางสมบูรณ

รอยละความสําเร็จในการดูแล

บํารุงรกัษาระบบเครือขาย

รอยละ 90 มีการดําเนินการบํารุงรักษาระบบเครือขาย

 คิดเปนรอยละ 71.43

ฝายบริหารและพัฒนา

ดิจทัลเทคโนโลยี

1 - 30 ม.ิย. 64 2.  การตออายุบํารุงรักษาระบบ

ปองกันภัยคุกคามทางเครือขาย

คอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัยศิลปากร

1,470,000

 1 ต.ค. 64  -30 

ก.ย.64

3.  การตอสัญญาเชา Core Switch ดําเนินการเรียบรอยแลว 2,230,000

 1 - 31 ต.ค. 64 4.  การตออายุการบํารุงรักษาระบบ

ไฟฟาสํารอง

ดําเนินการเรียบรอยแลว 150,000



ลําดับ โครงการ / กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมายรอบ 6 เดือน ผลการดําเนนิการ รอบ 6 เดือน ผูรับผิดชอบ งบประมาณ

1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 

63

5.  การตออายุลิขสิทธ์ิระบบ Antivirus ดําเนินการเรียบรอยแลว 420,000

1 ต.ค. 63 - 31 

ม.ค. 64

6.  การตออายุลิขสิทธ์ิระบบเสมือน 

VMWare

ดําเนินการเรียบรอยแลว 520,000

1 ต.ค. 63 - 31 

ม.ค. 64

6.  การตออายุลิขสิทธ์ิ Veem 560,000

1 ต.ค. 63 - 31 

ม.ค. 64

7.  การตออายุบํารุงรักษาระบบปรับ

อากาศสําหรับอุปกรณเครือขายแตละ

วิทยาเขต

ดําเนินการเรียบรอยแลว 356,800

23 การปรับปรุงระบบเครือขาย 1 ต.ค. 63 – 30 

ก.ย. 64

รอยละความพึงพอใจในการใหบริการ

ระบบเครือขาย

รอยละ 75 ยังไมไดมีการดําเนินการประเมินความพึง

พอใจในการใหบริการระบบเครือขาย

ฝายบริหารและพัฒนา

ดิจทัลเทคโนโลยี

100,000

24 การดูแลระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

เชน  ระบบ reg  ระบบ mis งบประมาณ 

กพรและยุทธศาสตร บุคลากร  ระบบ 

งานวิจัย

ระบบ รับสมัคร  ระบบ ประชุม

ระบบ e-doc   ระบบประเมินผลการ

ปฏิบัติงานอธิการบดีและคณะบดี

ระบบรับสมัครนําเสนอผลงานในงานประชุม

วิชาการ   ระบบฐานขอมูลอุดมศึกษา

ระบบ reg สาธิต เปนตน

1 ต.ค. 63 – 30 

ก.ย. 64

รอยละความพึงพอใจในการใหบริการ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

รอยละ 75 มีการดูแลระบบสารสนเทศของ

มหาวิทยาลัยตามปกติ แตยังไมไดมีการ

ประเมินความพึงพอใจในการใหบริการ

ฝายบริหารและพัฒนา

ดิจทัลเทคโนโลยี

25 การใหบริการพิมพงานแกนักศึกษาและ

บุคลากร

1 ต.ค. 63 – 30 

ก.ย. 64

รอยละความพึงพอใจในการใหบริการ

พิมพงาน

รอยละ 75 มีการใหบริการพิมพงานแกนักศึกษา แตยัง

ไมมีการประเมินความพึงพอใจในการ

ใหบริการ

ฝายบริการดิจิทัล

เทคโนโลยี

1,000,000

26 การใหบริการคอมพิวเตอร 1 ต.ค. 63 – 30 

ก.ย. 64

รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการ รอยละ 75 มีการใหบริการหองปฏิบัตกิารแกนักศึกษา

 แตยังไมมีการประเมินความพึงพอใจใน

การใหบริการ

ฝายบริการดิจิทัล

เทคโนโลยี

90,000

27 การตออายุลิขสิทธ์ิซอฟตแวร Campus 

Agreement ของมหาวิทยาลัยศิลปากร

 ต.ค. – ธ.ค. 63 ระยะเวลาที่กําหนดในดําเนินการตอ

อายุลิขสิทธ์ิ

ภายในเดือนมกราคม 2564 มีการดําเนินการตออายุลิขสิทธ์ิ Microsoft

 Campus Agreement เรียบรอยแลว

ฝายนวัตกรรมและวิชาการ 600,000



ลําดับ โครงการ / กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมายรอบ 6 เดือน ผลการดําเนนิการ รอบ 6 เดือน ผูรับผิดชอบ งบประมาณ

28 การผลิตสื่อการสอน e-Learning ก.พ. 64 –  มี.ค. 64 จํานวนรายวิชาที่ผลิตส่ือการเรียนการ

สอน หรือ รอยละความพึงพอใจตอ

รายวิชา e-Learning

รอยละ 75 อยูระหวางการดําเนินการผลิตสื่อการสอน

 e-learning

ฝายนวัตกรรมและวิชาการ 153,900

29 การพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต ต.ค. 63 – ก.ย. 64 รอยละความพึงพอใจตอเว็บไซตของ

มหาวิทยาลัยและสวนงาน

รอยละ 75 มีการใหบริการดานเว็บไซต แตยังไมไดมี

การประเมินความพึงพอใจในการใหบริการ

ฝายนวัตกรรมและวิชาการ

30 การประชาสัมพันธของหนวยงาน ต.ค. 63 – ก.ย. 64 รอยละความพึงพอใจของหนวยงาน

ที่มาใชบริการ

รอยละ 80 มีการใหบริการประชาสมัพันธแก

หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย แตยังไมได

มีการประเมินความพึงพอใจในการ

ใหบริการ

ฝายนวัตกรรมและวิชาการ

31 การบริการระบบประชุมทางไกล ต.ค. 63 – ก.ย. 64 รอยละความพึงพอใจของหนวยงาน

ที่มาใชบริการ

รอยละ 80 มีการใหบริการระบบประชุมทางไกล แตยัง

ไมไดมีการประเมินความพึงพอใจในการ

ใหบริการ

ฝายนวัตกรรมและวิชาการ

32 ผลิตแผนที่บนเว็บไซต เพื่อสนับสนุนแก

หนวยงานทั้งภายใน และภายนอก

มหาวิทยาลัย

ต.ค. 63 – ก.ย. 64 รอยละความพึงพอใจของหนวยงาน

ที่มาใชบริการ

รอยละ 80 มีการใหบริการแผนที่บนเว็บไซต แตยัง

ไมไดมีการประเมินความพึงพอใจในการ

ใหบริการ

ฝายนวัตกรรมและวิชาการ

33 การบริการใหความรวมมือเปนศูนยเครือขาย

 สทศ.

ต.ค. 63 – ก.ย. 64 รอยละความพึงพอใจของหนวยงาน

และผูที่มาใชบริการ

รอยละ 80 มีการใหบริการศูนยเครือขาย สทศ. แตยัง

ไมไดมีการประเมินความพึงพอใจในการ

ใหบริการ

ฝายนวัตกรรมและวิชาการ

34 โครงการบริการวิชาการดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ

-อบรม Microsoft365 และ Microsoft 

Teams

-ชุมชนนักปฏิบัติดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ต.ค. 63 – ส.ค. 64 รอยละความพึงพอใจและความผูกพัน

ของผูรับบริการในแตละโครงการ

รอยละ 75 อยูระหวางการขออนุมัตโิครงการอบรม 

Microsoft 365

ฝายนวัตกรรมและวิชาการ

35 โครงการฝกการอบรมสําหรับบุคคลทั่วไป 

(สรางรายได)

ต.ค. 63 – ก.ย. 64 จํานวนหลักสูตรที่เปดอบรม  2 หลักสตูร ยังไมไดมีการดําเนินการ ฝายนวัตกรรมและวิชาการ

36 การพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร

ในพื้นที่ภาคตะวันตก

ต.ค. 63 – ก.ย. 64 จํานวนฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร  1 ฐาน ไมทราบขอมูล ฝายนวัตกรรมและวิชาการ

37 การประกันคุณภาพประจําป 2564 ต.ค. – ธ.ค. 63 รอยละความสําเร็จในการดําเนินการ

ตามแผนประกันคุณภาพ

ดําเนินการดานประกันคุณภาพรอย

ละ 70

มีการดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพ

ภายในเมื่อเดือนตุลาคม 2563 และอยู

ระหวางการจัดทําแผนประกันคุณภาพ

สํานักงานสํานักฯ 45,000



ลําดับ โครงการ / กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมายรอบ 6 เดือน ผลการดําเนนิการ รอบ 6 เดือน ผูรับผิดชอบ งบประมาณ

38 การดําเนินการจัดสัมมนาประจําป ต.ค. 63 – ก.ย. 64 รอยละความสําเร็จในการดําเนินโครงการ รอยละ 100 ไดมีการดําเนินการจัดสัมมนาแลว วันที่ 30

 ตุลาคม 2563

สํานักงานสํานักฯ 200,000

39 การบริหารงานทั่วไปภายในสํานักดิจิทัล

เทคโนโลยี

ต.ค. 63 – ก.ย. 64 ระดบัคะแนนการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป

3.5 คะเนน มีการดําเนินการบริหารงานทั่วไปภายใน

สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี แตยังไมมีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน

สํานักงานสํานักฯ 19,384,300

40 การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป ต.ค. 63 – ก.ย. 64 รอยละความสําเร็จในการดําเนินการ

ตามแผนปฏิบัติการประจําป

รอยละ 60 มีการดําเนินการแลวเสร็จตามแผนฯ 4 

กิจกรรม  อยูระหวางการดําเนินการ 26 

กิจกรรม และยังไมไดดําเนินการ 9 

กิจกรรม คิดเปนความสําเร็จตาม

แผนปฏิบัตกิาร รอยละ 10.26

ทุกฝาย


