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หมายเหต ุ: ส าหรับโครงการฯ ท่ีไม่มีแผนปฏิบตัิการ / Action Plan งานนโยบายและแผนจะไม่ติดตามรายงานผลฯ

สถานะของโครงการ

ยุทธศาสตร์
สถานะของโครงการ (จ านวนโครงการ)

อยู่ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการเสร็จสิน้แล้ว 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 outcome-based education 7

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 High impact research focus 3

ยทุธศาสตร์ท่ี 5 Professional support excellence 1 1

ยทุธศาสตร์ท่ี 6 IT system as an enabler 3

ยทุธศาสตร์ท่ี 7 Green campus 2

รวมทัง้หมด 
16 1

17 โครงการ
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ร้อยละความส าเร็จของตัวชีว้ัดโครงการฯ
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ล้านบาท แผน ผล

การเบกิจ่ายงบประมาณ

หมายเหตุ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 IT system as an enabler ไม่นับงบประมาณ 1 โครงการ เน่ืองจาก เป็นการอนุมัตงิบประมาณทัง้โครงการ 40 ล้านบาท 
โดยมีการเบกิจ่าย ปีงบประมาณ 2560 18 ล้านบาท และปีงบประมาณ 2561 22.03 ล้านบาท ส าหรับปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 1 ยังไม่มีการเบกิจ่าย
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ปัญหาอุปสรรค
ด้านการศกึษา
1. การปรับรายละเอียดวิชาของหลกัสตูรใหม่ ต้องใช้เวลาในการประสานงาน 
2. การจดัท า มคอ.3 ยงัไม่บรรลตุวัชีว้ดัท่ีก าหนด (ตามแผนก าหนดไวว่้าส าเร็จในปีงบประมาณ 2561)
3. จ านวนนกัศกึษาและอาจารย์ท่ีปรึกษาเข้าร่วมกิจกรรมลดลง

ด้านสถานที่
1. สถานท่ีในการจดักิจกรรมกลุม่ใหญ่ และกลุม่ย่อยมีไม่เพียงพอ

ด้านอื่นๆ
1. ขาดวิทยากรบรรยายท่ีมีความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญในบางหวัข้อ
2. การท าสญัญาลา่ช้า เน่ืองด้วยต้องมีการจดัเก็บข้อมลูเพ่ือประกอบในสญัญา
3. การด าเนินการเก่ียวกบักิจกรรมการลดใช้พลาสติกบางอย่างยงัไม่สามารถด าเนินการได้อย่างเตม็ท่ี เน่ืองจากทางคณะฯ ยงัไม่มี

การประกาศใช้นโยบายลดการใช้พลาสติก

ด้านบุคลากร
1. บคุลากรขาดความเข้าใจในเกณฑ์การประเมิน และการจดัหาข้อมลูมาอ้างอิงตามเกณฑ์ ท าให้การจดัการข้อมลูต่างๆ ยงัไม่ดีพอ
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ด้านสารสนเทศ
1. การรวบรวมข้อมลูส าหรับน าเข้าระบบ MEGA ลา่ช้า ไม่ครบถ้วน และมีข้อผิดพลาด ท าให้ไม่สามารถวิเคราะห์ และวางแผนใน

รายละเอียดได้ 
2. ท่ีผ่านมาฝ่ายสารสนเทศมีการเก็บข้อมลู Incident ท่ีหลากหลายรูปแบบในแตล่ะหน่วยงาน จึงต้องใช้ระยะเวลาในการหาข้อสรุปท่ีชดัเจน
3. การปรับปรุงห้องต้องรอการพิจารณาวสัด ุแบบแปลน และราคากลาง จากฝ่ายวิศวกรรมบริการและรองคณบดีฝ่ายกายภาพและ

สิ่งอ านวยความสะดวก ยงัไม่ทราบระยะเวลาท่ีแน่ชดั
4. เทคโนโลยีเก่ียวกบั Big Data มีการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็ว ประกอบกบั Requirements ภายในคณะฯ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม

ตลอดเวลา จงึมีการประเมินเทคนิคท่ีเหมาะสมใหม่ และจะต้องของบประมาณตอ่ไป ซึง่น่าจะท าได้ในปีงบประมาณ 2563 ท าให้
แผนการ Implement Big Structured Data ตลอดจนงานวิจยัท่ีจะใช้ข้อมลูในฐานนีต้้องเลื่อนระยะเวลาออกไป

ปัญหาอุปสรรค
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สิ่งที่ต้องการให้คณะฯ สนับสนุน
ด้านการศึกษา
1. การประชาสมัพนัธ์โครงการต้นกล้ารามาธิบดีไปยงัอาจารย์ในภาควิชา และนกัศกึษา 

ด้านสถานที่
1. ต้องการห้องเรียนขนาด 200 คน ที่เพียงพอตอ่การใช้งานในคณะฯ
2. การสนบัสนนุพืน้ท่ีของคณะฯ ส าหรับการปรับปรุง Data Center ท่ีมีต าแหน่งและขนาดท่ีเหมาะสม และการสนบัสนนุของฝ่ายวิศวกรรม

บริการ ฝ่ายกายภาพและสิ่งอ านวยความสะดวก และบริษัท RFS จ ากดั

ด้านสารสนเทศ
1. การสนบัสนนุข้อมลูเก่ียวกบักระบวนการท างานและข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับการจดัท า Enterprise Architecture ของผู้ใช้งานระบบ

สารสนเทศโรงพยาบาล

ด้านงบประมาณ
1. การเปิดโอกาสให้ของบประมาณได้แบบไม่ต้องรอตามรอบ จะช่วยให้ได้ระบบท่ีมีประสิทธิภาพและทนัสมยัในงบประมาณที่เหมาะสม 

ด้านบุคลากร
1. อตัราจ้างในปัจจบุนัไม่มีความสามารถในการแข่งขนัให้สามารถดงึบคุลากรท่ีเช่ียวชาญมาร่วมงานได้ และจะด ารงรักษาบคุลากรในทีม

คลงัข้อมลูให้อยู่ต่อได้ยาก


