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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2554   
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รอบ 6 เดือน  (1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม 2554) 
 

ล าดับ โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 
1 โครงการพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ให้ 

นักศึกษาทุกคณะ ครั้งที่ 1 
เชิงปริมาณ  นักศึกษาได้รับ
การอบรม  จ านวน  60 คน   
เชิงคุณภาพ  1. มีความพึง
พอใจอย่างน้อยร้อยละ 80  2. 
มีความรู้ความเข้าใจอย่างน้อย
ร้อยละ 90  3. มีการน าไปใช้
อย่างน้อยร้อยละ 75   

12,000 ม.ค. – มี.ค. 54 อบรมแล้ว 2 หลักสูตร คือ 
1.  การซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ 
2. การสร้างสรรค์งานกราฟิคด้วยโปรแกรม
ตกแต่งภาพ 
ผลการด าเนินงาน 
1. มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 91 คน 
2. นักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจ
ต่อการจัดอบรมร้อยละ 84.90 
3. นักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความ
เข้าใจร้อยละ 87.20 
4. นักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมมีการน าไปใช้ร้อย
ละ 87.60  
ใช้งบประมาณ 12,000 บาท  เป็นไปตาม  
เป้าหมาย  ยกเว้นด้านความรู้ความเข้าใจไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย 

2 โครงการพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ให้  
นักศึกษาทุกคณะ ครั้งที่ 2 

เชิงปริมาณ  มีผู้ใช้บริการ 
เพ่ิมข้ึนอย่างน้อย  500 คน   
เชิงคุณภาพ  ผู้ใช้บริการด้าน 
ICT มีระดับความพึงพอใจ
อย่างน้อยร้อยละ 80 

18,000 ก.ค. – ก.ย. 54 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
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ล าดับ โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 
3 โครงการฝึกอบรมด้าน ICT แก่ชุมชน 

 ครั้งที่ 1  
เชิงปริมาณ  นักศึกษาได้รับ
การอบรม  จ านวน  60 คน   
เชิงคุณภาพ  1. มีความพึง
พอใจอย่างน้อยร้อยละ 75  2. 
มีความรู้ความเข้าใจอย่างน้อย
ร้อยละ 75  3. มีการน าไปใช้
อย่างน้อยร้อยละ 65   

40,000  ขณะนี้อยู่ระหว่างการรับสมัครผู้สนใจ 

4 โครงการฝึกอบรมด้าน ICT แก่ชุมชน  
ครั้งที่ 2 

เชิงปริมาณ  นักศึกษาได้รับ
การอบรม  จ านวน  60 คน   
เชิงคุณภาพ  1. มีความพึง
พอใจอย่างน้อยร้อยละ 75  2. 
มีความรู้ความเข้าใจอย่างน้อย
ร้อยละ 75  3. มีการน าไปใช้
อย่างน้อยร้อยละ 65   

40,000  ยังไม่ได้ด าเนินการ 
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ล าดับ โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 
5 โครงการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศเพ่ือ

การบริหาร 
เชิงคุณภาพ  
 นักศึกษา  บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยมีความพึงพอใจ
ในการใช้ระบบฯ  อย่างน้อย
ร้อยละ  80 
 เชิงปริมาณ  
 มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ส าหรับการส ารองโปรแกรม
และข้อมูล  จ านวน  2   
เครื่อง 
 เชิงเวลา  
 ด าเนินการโครงการ
บ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหาร  ภายใน
ระยะเวลา  1 ปี 
 เชิงต้นทุน    
  ค่าใช้จ่าย  รวมทั้งสิ้น  
600,000 บาท 

600,000 พ.ย.53 – ก.ย.54 ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย  ราคา  300,000 บาท 

6 โครงการพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เชิงปริมาณ  มีวัสดุ  อุปกรณ์ 
อย่างน้อย  15 รายการ    
เชิงคุณภาพ     ผู้ใช้บริการ
ศูนย์ฯ มีระดับความพึงพอใจ
อย่างน้อยร้อยละ 80 

70,000 ต.ค. 53 – ก.ย.54  ได้วัสดุจ านวน  32 รายการ  มีงบประมาณ
คงเหลือ 8,247.90 บาท  ยังไม่ได้ประเมิน
ความพึงพอใจ 
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ล าดับ โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 
7 โครงการพัฒนาระบบบริการด้าน ICT เชิงปริมาณ  มีผู้ใช้บริการ 

เพ่ิมข้ึนอย่างน้อย  500 คน   
เชิงคุณภาพ  ผู้ใช้บริการด้าน 
ICT  มีระดับความพึงพอใจอย่าง
น้อยร้อยละ 80 

40,000 ต.ค. 53 – ก.ย. 54 มีผู้ใช้บริการ  จ านวน 3105 คน  ยังไม่ได้
ประเมินความพึงพอใจ 

8 โครงการจัดการความรู้ เรื่อง การให้บริการ
ระบบยืนยันตัวตน 

เชิงคุณภาพ  ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ความเข้าใจอย่างน้อย
ร้อยละ 80 

- ม.ค. – มิ.ย. 54 อยู่ระหว่างด าเนินการ 

9 โครงการพัฒนาเว็บไซต์ส าหรับหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย 

เชิงปริมาณ       หน่วยงาน
ระดับภาควิชา  กอง  ศูนย์ฯ มี
เว็บไซต์เป็นของหน่วยงานอย่าง  
15  หน่วยงาน   
เชิงคุณภาพ       ผู้ใช้โปรแกรม
มีระดับความพึงพอใจ  อย่าง
น้อยร้อยละ 80 

- ต.ค. 53 – ก.ย.54 หน่วยงานที่พัฒนา ได้แก่  หน่วยงานสถานี
วิทยุเพ่ือการศึกษา, หน่วยงานบริหารงานทั่วไป,   
หน่วยงานที่ปรับปรุง  คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร, กองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี,  ศูนย์วิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคตะวันออก
,  กองนโยบายและแผน,  หน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน      คณะอัญมณีศาสตร์, นิเทศศาสตร์ 

10 โครงการพัฒนาระบบ Electronic File 
System 

เชิงปริมาณ       มีระบบ 
Electronic File Systems  1 
ระบบ  เชิงคุณภาพ    ผู้ใช้
โปรแกรมมีความพึงพอใจอย่าง
น้อยร้อยละ 80 

- ม.ค – มิ.ย.54 อยู่ระหว่างด าเนินการ 

11 โครงการพัฒนาระบบ Electronic 
service entry 

เชิงปริมาณ       มีระบบ 
Electronic service entry  1 
ระบบ  เชิงคุณภาพ    ผู้ใช้
โปรแกรมมีความพึงพอใจอย่าง
น้อยร้อยละ 80 

- ม.ค – มิ.ย.54 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
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ล าดับ โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 
12 โครงการจองห้องประชุมออนไลน์ เชิงปริมาณ       มีระบบ จอง

ห้องประชุมออนไลน์  1 ระบบ  
เชิงคุณภาพ    ผู้ใช้โปรแกรมมี
ความพึงพอใจอย่างน้อยร้อยละ 
80 

- ม.ค – มิ.ย.54 อยู่ระหว่างด าเนินการ 

13 โครงการส ารวจความพึงพอใจการใช้งาน
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS) 

เชิงคุณภาพ       ผู้ใช้ระบบมี
ระดับความพึงพอใจอย่างน้อย
ร้อยละ 80 

- ม.ค. – มี.ค. 54 ด าเนินการแล้ว  ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ 
ร้อยละ 81.2 

14 โครงการส ารวจความพึงพอใจการใช้งาน
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

เชิงคุณภาพ       ผู้ใช้ระบบมี
ระดับความพึงพอใจอย่างน้อย
ร้อยละ 80 

- ม.ค. – มี.ค. 54 ด าเนินการแล้ว  ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ 
ร้อยละ 84.0 

15 โครงการส ารวจความพึงพอใจการใช้งาน
ระบบบริการการศึกษา 

เชิงคุณภาพ       ผู้ใช้ระบบมี
ระดับความพึงพอใจอย่างน้อย
ร้อยละ 80 

- ม.ค. – มี.ค. 54 ด าเนินการแล้ว  ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ 
ร้อยละ 77.6 

16 โครงการบริการงานพิมพ์เอกสาร (Print) เชิงปริมาณ  ให้บริการงานพิมพ์
เอกสารให้นักศึกษาได้  อย่าง
น้อย  60,000 แผ่น  เชิง
คุณภาพ     ผู้ใช้งานมีระดับ
ความพึงพอใจอย่างน้อยร้อยละ 
80 

- ต.ค.53 – ก.ย.54 ให้บริการนักศึกษาเป็นจ านวนประมาณ 38,352 
แผ่น  แต่ยังไม่ได้ประเมินความพึงพอใจ 

17 โครงการให้บริการห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

เชิงปริมาณ  มีเครื่องให้บริการ
อย่างน้อย  200 เครื่อง   
เชิงคุณภาพ     ผู้ใช้บริการมี
ระดบัความพึงพอใจอย่างน้อย
ร้อยละ 80 

- ต.ค.53 – ก.ย.54 มีหน่วยงานที่มาขอใช้บริการจ านวน  9 
หน่วยงาน  ยังไม่ได้ประเมินความพึงพอใจ  
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ล าดับ โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 
18 โครงการส ารวจความพึงพอใจการ

ให้บริการห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

เชิงคุณภาพ     ผู้ใช้บริการ
มีระดับความพึงพอใจอย่าง
น้อยร้อยละ 80 

- พ.ค.54 ในปีการศึกษา 2553  ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ            
โดยภาพรวม ร้อยละ 84.0 

19 โครงการขยายและปรับปรุง
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
มหาวิทยาลัย 

เชิงคุณภาพ     หน่วยงาน
ระดับภาควิชา  กอง  ศูนย์ฯ 
ส านัก คณะ มีการเชื่อมต่อ
เครือข่ายร้อยละ 80  ของ
จ านวนหน่วยงานภาควิชา  
กอง  ศูนย์ฯ ส านัก คณะ 
ทั้งหมด 

- ต.ค.53 – ก.ย.54 - ติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายอาคารหอพักหญิง (งบกอง
พัฒนา นศ.) 
-  เดินแลนภายในหลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร (คลีนิค
เทคโนโลยี) 
-  ติดตั้งอุปกรณ์ที่อาคารเกษตรเก่าเชื่อมต่อไปยังอาคาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
-  เดินสายแลนที่คณะวิทยาศาสตร์  
-  ติดตั้งจุดกระจายเครือข่ายไร้สายที่อาคาร              
คณะวิทยาศาสตร์ 
-  ติดตั้ง ตรวจสอบระบบเครือข่ายภายใน                 
คณะอัญมณีศาสตร์ฯ 
-  เดินสายแลนส านักงานคณะพยาบาลฯ 
-  เดินสายแลนส านักงานคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
-  ตรวจสอบระบบแลนภายในที่ส านักวิทยบริการฯ   
- เดินสายแลนที่ส านักงานอธิการบดี (ห้องรองฯ บริหาร) 
-  ตรวจสอบระบบแลนภายในที่ห้องสมุด คณะนิติศาสตร์   
-  ส ารวจการติดตั้งระบบแลนที่คณะมนุษย์ฯ 
-  ส ารวจและออกแบบการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายที่
อาคารที่พนักงาน, ริมกรีน, สนามกีฬา, ศูนย์ชุมชน, สโมสร
กอล์ฟ  
- ตรวจสอบเครือข่ายภายในอาคาร 2   
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ล าดับ โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 
20 โครงการให้บริการซ่อมบ ารุง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เชิงปริมาณ  ประหยัด
งบประมาณให้มหาวิทยาลัย 
จ านวนไม่น้อยกว่า  
150,000 บาท  เชิงคุณภาพ  
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

- ต.ค.53 – ก.ย.54 ให้บริการซ่อมบ ารุงให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย  
จ านวน 74 รายการ  ประหยัดงบมหาวิทยาลัยได้  203,500  
บาท  ยังไม่ได้ประเมินความพึงพอใจ 

21 โครงการส ารวจความพึงพอใจด้าน
ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย 

เชิงคุณภาพ     ผู้ใช้บริการ
มีระดับความพึงพอใจอย่าง
น้อยร้อยละ 80 

- ต.ค.53 – ก.ย.54 ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจด้านระบบเครือข่ายฯ ร้อยละ 
77.8 

22 โครงการกิจกรรม 5 ส เชิงปริมาณ  มีการจัดให้มี
วันท าความสะอาดใหญ่ 
(Big Cleaning Day) ปีละ 
2 ครั้ง 

- ต.ค.53 – ก.ย.54 ยังไม่ได้ด าเนินการ 

23 โครงการพัฒนาผู้บริหารและ
บุคลากรของศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เชิงปริมาณ  ผู้บริหารและ
บุคลากรได้รับการพัฒนา
อย่างน้อย 10 คน 

- ต.ค.53 – ก.ย.54 ผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมประชุม สัมมนา  อบรม ศึกษา
ดูงาน  จ านวน  13 คน  โดยใช้งบประมาณไปแล้ว  45,748 
บาท 

24 โครงการจัดท าจดหมายข่าวเผยแพร่
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เชิงปริมาณ  มีจดหมายข่าว
เผยแพร่ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
จ านวนปีละ 4 ฉบับ 

- ต.ค.53 – ก.ย.54 2 ฉบับ 

     
     ผู้รายงาน........................................................ 
                    (นางสาวรุ่งรัตน์  เชื้อแก้ว) 
                          หวัหน้างานบริหารจัดการ  
                                 1  เมษายน  2554 


