
แผน/ผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2554 (ด าเนินการโดยงบประมาณเงินเหลือจ่ายยุทธศาสตรม์หาวิทยาลยัฯ) 
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ล าดับท่ี ผลผลิต/ กิจกรรม 
แผน 
ผล 

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาดาเนินงาน 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน รายได้ อื่นๆ (ระบุ) 
ปี 2553 ปี 2554 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
กลยุทธ์ท่ี 2 กลยุทธ์ สร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพเฉพาะทาง                    
1.  พัฒนาห้องปฏิบัติการ                    
    1.2 จ านวนห้องปฏิบัติการมาตรฐานวิชาชีพด้าน IT                    

1.2.10 

Cisco Certified Network Associate 
(ระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ Cisco Certified 
Network Associate) 
ยุทธศาสตร์ โครงการฝึกอบรมสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 
ปีงบประมาณ 2554 

P 
ผู้เข้าอบรม 
> 80 %  

ความ 
พึงพอใจ 
> 4.00 

จ านวน ชม. 
การอบรม 
> 80 % 

500,000.00 -   -                         

A 
4 คน 

100 % 

ความ 
พึงพอใจ 
> 4.00 

100 % 499,999.23 -   -                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ล าดับท่ี ผลผลิต/ กิจกรรม 
แผน 
ผล 

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาดาเนินงาน 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน รายได้ อื่นๆ (ระบุ) 
ปี 2553 ปี 2554 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
กลยุทธ์ท่ี 2 กลยุทธ์ สร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพเฉพาะทาง                    
3. แผนพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ ICT เป็นฐาน (ICT-Based  Learning)                    

3.1 จ านวนทรัพยากรเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ โดยใช้ ICT เป็นฐาน                    

3.1.3 

ระบบถ่ายท ารายการโทรทัศน์เพื่อการผลิต 
โครงการหลัก ไม่ได้รับงบประมาณ เลื่อนไปด าเนินการปี 
2555 แต่ได้รับงบประมาณเงินเหลือจ่ายยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยฯ มาด าเนินการในส่วนท่ีจ าเป็นดังนี้ 
1. ครุภัณฑ์อุปกรณ์ผสมสัญญาณเสียงระบบดิจิตอล 
2. ชุดไมโครโฟนประชุม 
3. เครื่องฉายภาพมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ 

P 1 ระบบ 
ตรงตาม 

คุณสมบัติที่ 
ก าหนด 

ใช้งาน 
8 ชม./วัน 

99,938.00 
250,000.00 
140,000.00 

-   -                         

A 1 ระบบ 
ตรงตาม 

คุณสมบัติที่ 
ก าหนด 

ใช้งาน 
8 ชม./วัน 

99,938.00 
250,000.00 
140,000.00 

-   -                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ล าดับท่ี ผลผลิต/ กิจกรรม 
แผน 
ผล 

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาดาเนินงาน 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน รายได้ อื่นๆ (ระบุ) 
ปี 2553 ปี 2554 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
กลยุทธ์ท่ี 3  กลยุทธ์ บริหารจัดการเชิงรุก                    
3. ปรับปรุงพัฒนาระบบงานสู่การเปลี่ยนแปลง                    

3.2 จ านวนระบบการบริหารจัดการและการให้บริการทางการศึกษา
โดยใช้ ICTเป็นฐาน 

                   

3.2.1 

ระบบ e-Office ส าหรับผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย 
ได้รับงบประมาณเงินเหลือจ่ายยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ 
มาด าเนินการ 
โครงการพัฒนา e-office ส าหรับผู้บริหาร 

P 10 ชุด 
ตรงตาม 

คุณสมบัติที่ 
ก าหนด 

ส่งงานภาย 
ในเวลาท่ี 
ก าหนด 

298,530.00 -   -                         

A 10 ชุด 
ตรงตาม 

คุณสมบัติที่ 
ก าหนด 

ส่งงานภาย 
ในเวลาท่ี 
ก าหนด 

298,530.00 -   -                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ล าดับท่ี ผลผลิต/ กิจกรรม 
แผน 
ผล 

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาดาเนินงาน 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน รายได้ อื่นๆ (ระบุ) 
ปี 2553 ปี 2554 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
กลยุทธ์ท่ี 3  กลยุทธ์ บริหารจัดการเชิงรุก                    
5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน  ICT เพื่อการบริหารจัดการและการ

ให้บริการทางการศึกษา 
                   

5.1 จ านวนระบบสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรท่ีได้รับการพัฒนา                    

5.2.8 

ระบบเครือข่ายแบบไร้สายเครือข่ายหลัก 
ได้รับงบประมาณเงินเหลือจ่ายยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ 
มาด าเนินการ 
โครงการขยายระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศชนิดไร้
สาย 

P 1 ระบบงาน 
ขนาดช่อง 
สัญญาณ 
54 Mbps 

ให้บริการ 
24 ชม./วัน 

270,000.00 -   -                         

A 1 ระบบงาน 
ขนาดช่อง 
สัญญาณ 
54 Mbps 

ให้บริการ 
24 ชม./วัน 

269,640.00 -   -                         

5.2.13 
5.2.14 

1. ระบบบริหารจัดการช่องสัญญาณเครือข่ายหลัก 
2. ระบบบริหารจัดการช่องสัญญาณเครือข่ายสาขาย่อย 
ได้รับงบประมาณเงินเหลือจ่ายยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ 
มาด าเนินการ 
โครงการอุปกรณ์บริหารจัดการช่องสัญญาณ 

P 1 ระบบงาน 
รองรับ 
ผู้ใช้งาน 

> 500 คน 

ให้บริการ 
24 ชม./วัน 

7,000,000.00 -   -                         

A 1 ระบบงาน 
รองรับ 
ผู้ใช้งาน 

> 500 คน 

ให้บริการ 
24 ชม./วัน 6,928,250.00 -   -                         

5.3 ระบบความม่ันคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ                    

5.3.12 

ระบบไฟฟ้าส ารอง 
ได้รับงบประมาณเงินเหลือจ่ายยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ 
มาด าเนินการ 
โครงการระบบส ารองไฟฟ้ากรณีฉุกเฉินในห้อง Data 
Center 

P 1 ระบบงาน 

เวลาในการ 
เริ่มจ่ายไฟฟ้า  
ไม่เกินกว่า 
 5 นาที 

จ่ายไฟฟ้าได้  
ไม่น้อยกว่า 

 6 ชม. 
1,998,000.00 -   -                         

A 1 ระบบงาน 

เวลาในการ 
เริ่มจ่ายไฟฟ้า  
ไม่เกินกว่า 
 5 นาที 

จ่ายไฟฟ้าได้  
ไม่น้อยกว่า 

 6 ชม. 
1,995,000.00 -   -                         

 


