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รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการ  
ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยาย 2553 

 
 

โครงการ 
แผน ผล 

ตัวบ่งชี ้
ปริมาณ 

ตัวบ่งชี ้
เวลา 

ตัวบ่งชี ้
ปริมาณ 

ตัวบ่งชี ้
เวลา 

1.โครงการลิขสิทธิซอฟแวร์และระบบปฏิบัติการอุปกรณ์เครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 ระบบ ภายใน
เวลา 

1 ระบบ ภายใน
เวลา 

2. โครงการพัฒนาระบบบรกิารศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 720 
เคร่ือง 

ภายใน
เวลา 

720 
เครื่อง 

ภายใน
เวลา 

3. โครงการพัฒนาครุภัณฑ์ e-Book 1 ระบบ ภายใน
เวลา 

1 ระบบ ภายใน
เวลา 

4. โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย 1 ระบบ ภายใน
เวลา 

1 ระบบ ภายใน
เวลา 

5. โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาการเรียนการสอนระหว่าง
สถาบันอดุมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 

1 ระบบ ภายใน
เวลา 

1 ระบบ ภายใน
เวลา 

6. โครงการพัฒนา e-Training หลักสูตรวชิาชีพระยะสั้นสําหรับบุคคลทั่วไป 1 ระบบ ภายใน
เวลา 

1 ระบบ ภายใน
เวลา 

7. โครงการจัดทําเว็ป Portal ความร่วมมอืเสมอืน ระหว่างกลุ่มมหาวิทยาลัย
ภายนอก 

1 ระบบ ภายใน
เวลา 

1 ระบบ ภายใน
เวลา 

8. โครงการฝึกอบรมวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส์ 100 คน ตาม
แผน 

100 คน ตามแผน 

9. โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 160 คน ตาม
แผน 

529 คน ตามแผน 

10.โครงการพัฒนา e-Training หลักสูตรวชิาชีพระยะส้ันสําหรับบุคคลทั่วไป 1 ระบบ ภายใน
เวลา 

1 ระบบ ภายใน
เวลา 

11.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนผู้บริหารระดับสูง (ESS) 1 ระบบ ภายใน
เวลา 

1 ระบบ ภายใน
เวลา 

งบประมาณเหลือจ่าย     
1.ครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เขตพ้ืนที่โชติเวชและเทเวศร ์ 1 ระบบ ภายในเวลา 1 ระบบ ภายในเวลา 
2. ครุภัณฑ์ระบบเกตเวย์เครือข่ายคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัย  1 ระบบ ภายในเวลา 1 ระบบ ภายในเวลา 

3. ครุภัณฑ์ระบบถ่ายทํารายการโทรทัศน์เพ่ือการผลติ 1 ระบบ ภายในเวลา 1 ระบบ ภายในเวลา 
4. ครุภัณฑ์พัฒนา e-Office สําหรับผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย 1 ระบบ ภายในเวลา 1 ระบบ ภายในเวลา 
5. ระบบจัดเก็บและสํารองข้อมลูผ่านระบบเครือข่าย 1 ระบบ ภายในเวลา 1 ระบบ ภายในเวลา 

 


