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รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552-30 กันยายน 2553) 
 

กลยทุธ์/มาตรการ มทร.พ. ตว้ชี้วดั มาตรการ สวท. ผลการดาํเนินงาน แผนพฒันา 

2.   การสร้างความเขม้แขง็ทาง

วชิาชีพเฉพาะทาง 

2.1 พฒันาหอ้งเรียน หอ้ง 

ปฏิบตัิการ หอ้งสมุดให้

ทน้สมยั 

 

มีการพฒันาหอ้งเรียน หอ้ง 

ปฏิบตัิการ หอ้งสมุดใหท้น้สมยั 

 

 

 

 พฒันาการเรียนรู้โดยใช ้ICT 

เป็นฐาน (ICT-Based Learning) 

 

 

พฒันาระบบบริการศนูยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

เป็นโครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จาํนวน 410 เครื่อง (ทด

แทนเคื่องคอมพิวเตอร์เก่าที่หมดอายกุารใชง้าน 240 เครื่อง เช่า

ใหม่ จาํนวน 170 เครื่อง) เพื่อบริการการเรียนการสอนและ

ใหบ้ริการกบันกัศึกษา ณ ศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเองและ

หอ้งปฏิบตัิการ Computer  ของคณะ 

ผลการดาํเนินการ เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จาํนวน 410 เครื่อง 

ติดตั้ง ณ ศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเอง สาํนกัวทิยบริการฯ และ

หอ้งปฏิบตัิการ Computer  ของคณะ ดงัต่อไปนี้ 

- คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ 30 เครื่อง 

- คณะบริหารธุรกิจ 150 เครื่อง 

- คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี40 เครื่อง 

- คณะวศิวกรรมศาสตร์ 40 เครื่อง 

- คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชัน่ 40 เครื่อง 

- หอ้งฝึกอบรม สาํนกัวทิยบริการฯ ศนูยพ์ณิชยการพระนคร 

30 เครื่อง 

- หอ้งฝึกอบรม สาํนกัวทิยบริการฯ ศนูยเ์ทเวศร์ 80 เครื่อง 

ประเมินผล ระบบบริการศนูยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเอง ไดจ้าก 

URL http://selfaccess.rmutp.ac.th/ 

 

 โครงการพฒันาระบบบริการ

ศนูยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
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กลยทุธ์/มาตรการ มทร.พ. ตว้ชี้วดั มาตรการ สวท. ผลการดาํเนินงาน แผนพฒันา 

   พฒันาระบบหอ้งสมุด

อิเลก็ทรอนิกส์ (e-Library) 

 

พฒันาระบบหอ้งสมุดอตัโนมตัิดว้ยการปรับปรุงระบบ

หอ้งสมุดอตัโนมตัิ “WALAI AutoLib” เป็น Version 1.3 ติดตั้ง

เครื่องใหบ้ริการสืบคน้ (OPAC) และยมืคืนหนงัสืออตัโนมตัิ 

(Self Checkout) จาํนวน 3 ชุด ติดตั้งแผงวงจรคลื่นวทิย ุ(RFID 

Tag) จาํนวน 55,000 ชุด และอุปกรณ์เกบ็ขอ้มูลเคลื่อนที่ 

(Inventory Portable Reader) จาํนวน 2 ชุด 

ประเมินผล ระบบหอ้งสมุดอตัโนมตัิ ไดจ้าก URL 

http://library.rmutp.ac.th/lib/ และ http://lib.arit.rmutp.ac.th/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โครงการจดัซื้อ e-book 
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กลยทุธ์/มาตรการ มทร.พ. ตว้ชี้วดั มาตรการ สวท. ผลการดาํเนินงาน แผนพฒันา 

2.3 จดัทาํคลงัความรู้ ระดบัความสาํเร็จของการจดัทาํ

คลงัความรู้ (ศนูยร์วมความรู้) 

 พฒันาการจดัการความรู้โดยใช ้

ICT เป็นฐาน (ICT-Based 

Knowledge) 

พฒันาบลอ๊คความรู้ (KM Blog)  

ซึ่งเป็นโครงการพฒันาระบบคลงัความรู้และการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ของบุคลากรมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

ในรูปแบบของ Weblog วตัถุประสงคเ์พื่อ 

- ปรับปรุงประสิทธิภาพ และเพิ่มผลผลิต ใหก้บัทุกภาคส่วน

ขององคก์ร  

- สร้างนวตักรรมและการเรียนรู้รวมถึงการส่งเสริมใหแ้สดง
ความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้ไดอ้ยา่งเตม็ที่  

- เพิ่มคุณภาพและลดรอบเวลาในการใหบ้ริการ  

- ลดค่าใชจ้่าย โดยกาํจดักระบวนการที่ไม่สร้างคุณค่าใหก้บั

งาน  

- ใหค้วามสาํคญักบัความรู้ของพนกังานและใหค้่าตอบแทน
และรางวลัที่เหมาะสม  

ประเมินผล บล๊อคความรู้ KM Blog ไดจ้าก URL 

http://kmblog.rmutp.ac.th/ 

 

 

 

 

 

 

 

 โครงการพฒันาเครือข่ายความ

ร่วมมือพฒันาการเรียนการ

สอนระหวา่งสถาบนัอุดมศึกษา

ทั้งในและต่างประเทศ 
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กลยทุธ์/มาตรการ มทร.พ. ตว้ชี้วดั มาตรการ สวท. ผลการดาํเนินงาน แผนพฒันา 

   พฒันาระบบคลงัปัญญามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระ

นคร ตั้งขึ้นเพื่อเป็นคลงัจดัเกบ็และใหบ้ริการสารสนเทศ ซึ่งจะ

รวมทั้งผลงานวิจยั วชิาการ ของคณาจารย ์นกัวจิยั นกัศึกษา 

และบณัฑิตศึกษาของกลุ่มมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

โดยมุ่งหวงัใหท้รัพยากรสารสนเทศเที่จดัเกบ็ในรูปดิจิทลั

เหล่านี้ เป็นเครื่องอาํนวยความสะดวกในการศึกษาคน้ควา้ วจิยั 

เพิ่มเติมต่อยอด ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความแขง็แกร่งทาง

วชิาการและเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของกลุ่มมหาวทิยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลในระดบันานาชาติ ประกอบดว้ยหวัเรื่อง 

- วทิยานิพนธ์ (Theses) 

- สารนิพนธ์ (Thematic Paper) 

- โครงงานนกัศึกษา (Student Projects) 

- การศึกษาคน้ควา้อิสระ (Independent Study) 

- บทความวิชาการ (Journal Articles) 

- รายงานการวิจยั (Research Report) 

- วารสารอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Journal) 

- การบรรยาย (Lectures) 

- ชุดการเรียนการสอน (Learning Materials) 

- คู่มือแนวปฏิบตัิที่ดี (Best Practice Manuals) 

ประเมินผล ระบบคลงัปัญญามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

พระนคร ไดจ้าก URL http://repository.rmutp.ac.th/ 

 

 โครงการจดัทาํเวบ็ Portal ความ

ร่วมมือเสมือน (e-Collaboration) 

ระหวา่งกลุ่มมหาวทิยาลยั

ภายนอก 
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กลยทุธ์/มาตรการ มทร.พ. ตว้ชี้วดั มาตรการ สวท. ผลการดาํเนินงาน แผนพฒันา 

   ผลการดาํเนินการผลิตรายการโทรทศัน์การศึกษาทางไกลผา่น

ดาวเทียม ปี 2553 จาํนวนทั้งสิ้น 11 เรื่อง รวมทั้งสิ้น  161 ตอน 

สามารถชมรายการยอ้นหลงัไดท้ี่ เวบ็มลัติมีเดีย  

ประเมินผล รายการโทรทศัน์การศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียม 

ไดจ้าก URL http://mmd.rmutp.ac.th 

 

ชื่อรายการ 
จาํนวน 

ตอน 

การออกแบบระบบตวัเชื่อมประสานไมโครโปรเซสเซอร์ 16 

อาหารจานด่วนเพื่อสุขภาพ 7 8 

ศิลปะการแกะสลกัผกั ผลไม ้และสบู่ 5 8 

ภาษาน่ารู้ 17 

มนุษยสมัพนัธ ์ 12 

หลกัการประกอบอาหาร 17 

การจดัดอกไม ้ 16 

สร้างสรรคง์านผา้ 16 

ราชมงคลพระนครกบังานวจิยัและสิ่งประดิษฐ ์ 17 

รวม  ปีการศึกษา 1/2553 127 

สร้างสรรคง์านผา้๒ 17 

ระบบปฏิบตัิการ 17 

รวม  ปีการศึกษา 2/2553 34 

รวมทั้งสิ้น  161 

 

 

 โครงการผลิตรายการโทรทศัน์

การศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียม 

 



 6 

กลยทุธ์/มาตรการ มทร.พ. ตว้ชี้วดั มาตรการ สวท. ผลการดาํเนินงาน แผนพฒันา 

   ดาํเนินการพฒันา e-Training หลกัสูตรวชิาชีพระยะสั้นสาํหรับ

บุคคลทัว่ไป จาํนวน 2 หลกัสูตร 

1. หลกัสูตรอาหารจานด่วนเพื่อสุขภาพ 

2. หลกัสูตรการเกาะสลกัผกั ผลไม ้และสบู่ 

 สรุปงานการผลิตสื่อการเรียนการสอน E-learning ปี 2553 

จาํนวน 28 รายวิชา  จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้เรียน E-learning  

ทั้งหมด 2095 คน สามารถเขา้เรียนไดท้ี่ 

http://lms.rmutp.ac.th/moodle/ 

หน่วยงาน จํานวนวชิา จํานวนผู้เรียน

คณะเทคโนโลยสื่อสารมวลชน 4 233 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 8 994 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 2 228 

คณะอุตสหกรรมสิ่งทอ 3 14 

คณะศิลปศาสตร์ 3 28 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 0 0 

คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ 5 42 

คณะคุรศาสตร์อุตสาหกรรม 1 3 

คณะบริหารธุรกิจ 2 553 

ผลรวม 28 2095 

ผลิตรายการวทิย ุ“รายการเทคโนโลยเีพื่อชีวติ” ทางสถานีวทิยุ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ทุกวนัอาทิตย ์เวลา 

09.30 – 10.00 น. ตั้งแต่วนัที่ 9 สิงหาคม 2553  จาํนวนทั้งสิ้น 41 

ตอน ดงัต่อไปนี้ 

 โครงการพฒันา e-Training 

หลกัสูตรวิชาชีพระยะสั้น

สาํหรับบุคคลทัว่ไป 
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กลยทุธ์/มาตรการ มทร.พ. ตว้ชี้วดั มาตรการ สวท. ผลการดาํเนินงาน แผนพฒันา 

ตอนที่ 22 ประวตัิของดอกไมไ้ฟ 

ตอนที่ 23 ประวตัิความเป็นมาของโทรศพัท ์

ตอนที่ 24 ประวตัิของโทรศพัทแ์ละโทรเลขของโลก 

ตอนที่ 25 ความรู้เกี่ยวกบัแผน่ดินไหว 

ตอนที่ 26 Sniffer 

ตอนที่ 27 เทคโนโลย ี3G 

ตอนที่ 28 พลงังานในดา้นต่าง ๆ 1 

ตอนที่ 29 พลงังานในดา้นต่าง ๆ 2 

ตอนที่ 30 ระบบ GPS 1 

ตอนที่ 31 ระบบ GPS 2 

ตอนที่ 32 การจดัการจราจรทางอากาศ 

ตอนที่ 33 ขั้นตอนการควบคุมจราจรทางอากาศ 

ตอนที่ 34 เทคโนโลยตี่าง ๆ ในสมยัอดีต 

ตอนที่ 35 NASA 

ตอนที่ 36 ดวงดาวในระบบสุริยะ 

ตอนที่ 37 อุปกรณ์ลดนํ้าหนกั 

ตอนที่ 38 วตัถุระเบิด 

ตอนที่ 39 ภูเขาไฟที่เกี่ยวขอ้งกบัการบิน 

ตอนที่ 40 ไบโอพลาสติก 

ตอนที่ 41 โครงการช่างหวัมนั 

ตอนที่ 42 นํ้าหอม 

ตอนที่ 43 ดาวเทียมสื่อสาร 
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กลยทุธ์/มาตรการ มทร.พ. ตว้ชี้วดั มาตรการ สวท. ผลการดาํเนินงาน แผนพฒันา 

ตอนที่ 44 วธิีการคุมกาํเนิด 

ตอนที่ 45 Botnet 

ตอนที่ 46 Wimax 

ตอนที่ 47 เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ตอนที่ 48 Bittorrent 

ตอนที่ 49 นาโนเทคโนโลย ี

ตอนที่ 50 IT Green Technology  

ตอนที่ 51 ขอ้เทจ็จริงทางวทิยาศาสตร์ 1 

ตอนที่ 52 ขอ้เทจ็จริงทางวทิยาศาสตร์ 2 

ตอนที่ 53 MRI 

ตอนที่ 54 ขั้นตอนการบิน 

ตอนที่ 55 ชุดอวกาศ 

ตอนที่ 56 บตัรผา่นทาง Easy Pass 

ตอนที่ 57 นํ้ามนัปิโตเลียม 

ตอนที่ 58 สามเหลี่ยมเบอร์มิวดา้ 

ตอนที่ 59 ตน้ไม ้ใบหญา้ บนดาวเคราะห์อื่น 

ตอนที่ 60 เสื้อกนักระสุน 

ตอนที่ 61 นํ้าตาเทียม 

ตอนที่ 62 ประวตัิวนัลอยกระทง 

สามารถรับฟังรายการยอ้นหลงัไดท้ี่  http://mmd.rmutp.ac.th 
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กลยทุธ์/มาตรการ มทร.พ. ตว้ชี้วดั มาตรการ สวท. ผลการดาํเนินงาน แผนพฒันา 

   เพิ่มประสิทธิภาพการบริการการเรียนการสอน 

โดยการติดตั้ง ระบบถ่ายทาํรายการโทรทศัน์เพื่อการผลิต

รายการโทรทศัน์และถ่ายทาํรายการประกอบสื่อการเรียนการ

สอน e-Learning ประกอบดว้ย 

1. กลอ้งถ่ายภาพโทรทศัน์ จาํนวน 1 ตวั 

2. เครื่องควบคุมและปรับสัญญาณกลอ้งโทรทศัน์ จาํนวน 1 ชุด 

3. ชุดไมโครโฟนสตดูิโอชนิดไร้สาย จาํนวน 3 ชุด 

4. เครื่องรับส่งภาพวิดีทศัน์ผา่นระบบเครือข่าย จาํนวน 2 ชุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โครงการพฒันาระบบถ่ายทาํ

รายการโทรทศัน์เพื่อการผลิต 
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กลยทุธ์/มาตรการ มทร.พ. ตว้ชี้วดั มาตรการ สวท. ผลการดาํเนินงาน แผนพฒันา 

3. การบริหารจดัการเชิงรุก 

3.1 สร้างเครือข่ายมาตรฐาน
ขอ้มูลและระบบ

สารสนเทศเพื่อการ

บริหาร 

 

ระดบัความสาํเร็จในการใช้

ระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารอยา่งเตม็รูปแบบ 

 

 พฒันาสถาปัตยกรรมของระบบ 

ICT (ICT Architecture) 

 

พฒันาระบบฐานขอ้มูลอุดมศึกษาดา้นนกัศึกษา บุคลากร 

หลกัสูตร การเงินอุดมศึกษา และระบบฐานขอ้มูลภาวะการมี

งานทาํของบณัฑิต ตามมาตรฐานขอ้มูลกลางที่สาํนกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษากาํหนด โดยเชื่อมโยงกบั

คลงัขอ้มูลอุดมศึกษาของสาํนกังานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาเพื่อยกระดบัคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

ระดบัอุดมศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศ  

ประเมินผล ระบบศนูยข์อ้มูลสารสนเทศ ไดจ้าก URL 

http://dc.rmutp.ac.th/datacenter/ 

 

 

 โครงการพฒันาระบบศนูย์

ขอ้มูลสารสนเทศ 

   พฒันาระบบฐานขอ้มูลดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา โดย

การพฒันาระบบรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

ประกอบดว้ย ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินของ

คณะกรรมการ และขอ้มูลพื้นฐาน (Common Data Set) ตั้งแต่

ระดบัสาขาวชิา คณะวชิาขึ้นไปจนถึงระดบัสถาบนัมา โดย

เชื่อมโยงกบัสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผา่นทาง

ระบบฐานขอ้มูล CHEQA  

ประเมินผล ระบบฐานขอ้มลูดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา 

ไดจ้าก URL http://cheqa.rmutp.ac.th/ 

 

 

 โครงการพฒันาระบบ

ฐานขอ้มูลดา้นการประกนั

คุณภาพการศึกษา 

ระดบัอุดมศึกษา 
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3.3 ปรับปรุงพฒันา
ระบบงานสู่การ

เปลี่ยนแปลง 

มีการนาํระบบพฒันาคุณภาพ

มาพฒันางาน 

 พฒันาระบบการบริหารจดัการ

และการใหบ้ริการทาง

การศึกษาโดยใช ้ICT เป็นฐาน 

(ICT-Based Management) 

พฒันาระบบงาน ERP, BPM และ HRM เพื่อเพิ่มศกัยภาพของ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร เป็นโครงการ

ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2552 ประกอบดว้ยระบบงาน 3 

ระบบ ไดแ้ก่ 

- ระบบงานการวางแผนทรัพยากร (ERP) 

- ระบบงานการวางแผนและการบริหารงบประมาณ (BPM) 

- ระบบงานการบริหารทรัพยากรมนุษย ์(HRM) 

 โครงการการพฒันาระบบงาน 

ERP, BPM และ HRM เพื่อเพิ่ม

ศกัยภาพของมหาวทิยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

(ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 

2552) 

   สร้างระบบ Business Intelligence โดยการพฒันาซอฟตแ์วร์ ที่

นาํขอ้มูลที่มีอยู ่เพื่อจดัทาํรายงานในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสม

กบัมุมมองในการวเิคราะห์และตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช ้

และใชส้าํหรับวเิคราะห์ขอ้มูล ตามตวัชี้วดั และมุมมองในการ

ติดตามผลการดาํเนินงานใหส้อดคลอ้งตามแผนยทุธศาสตร์ของ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

 

 โครงการพฒันาระบบ

สารสนเทศเพื่อสนบัสนุน

ผูบ้ริหารระดบัสูง (ESS) 

   พฒันาระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ ระบบใหม่ใหต้รง

ตามความตอ้งการของผูใ้ช ้โดยเพิ่มความสามารถในการ

ตรวจสอบหนงัสือคา้งได ้แยกหนงัสือรับ หนงัสือส่ง ประกาศ 

คาํสั่ง และสามารถส่งเอกสารเขา้เกบ็เป็นหลกัฐานในระบบ

ประกนัคุณภาพได ้ 

ประเมินผล ระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ ไดจ้าก URL 

http://edoc.rmutp.ac.th/login.aspx 

 

 โครงการพฒันาระบบสาร

บรรณอิเลก็ทรอนิกส์ 
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   พฒันาระบบติดตามผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการ 

เพื่อใชใ้นการกาํกบัติดตามและรายงานผลการดาํเนินงานของ

ทุกหน่วยงาน โดยแยกรายงานตามผลผลิต 

1. ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์ 

2. ผูไ้ดร้ับทุนตามโครงการทุนพฒันาอาจารยแ์ละบุคลากร

ทางการศึกษา 

3. ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ 

4. ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

5. ผลงานทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 

6. ผลงานวจิยัเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลย ี

7. ผลงานวจิยัเพื่อสร้างองคค์วามรู้ 

ประเมินผล ระบบติดตามผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบตัิ

ราชการ ไดจ้าก URL http://dc.rmutp.ac.th/plan/ 

 

 

 โครงการพฒันาระบบติดตาม

ผลการดาํเนินงานตาม

แผนปฏิบตัิราชการ 

 

   พฒันาระบบติดตามผลการปฏิบตัิราชการตามคาํรับรองการ

ปฏิบตัิราชการ ซึ่งเป็นระบบรายงานผลการประเมินผลตนเอง

ของ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร (e-SAR Card) 

ประเมินผล ระบบติดตามผลการปฏิบตัิราชการตามคาํรับรอง

การปฏิบตัิราชการ ไดจ้าก URL http://dc.rmutp.ac.th/sar2553/ 

 

 

 

 โครงการพฒันาระบบติดตาม

ผลการปฏิบตัิราชการ (กพร.) 
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   พฒันาระบบติดตามประเมินผลการเรียนการสอน ประกอบดว้ย

แบบสอบถามอิเลก็ทรอนิกส์ที่ใชส้าํหรับผูเ้รียนเพื่อประเมิน

ตนเองและประเมินอาจารยผ์ูส้อนในทุกรายวิชาที่เรียน และ

แบบสอบถามอิเลก็ทรอนิกส์สาํหรับอาจารยผ์ูส้อนเพื่อประเมิน

การสอนของตนเอง 

ประเมินผล ระบบติดตามประเมินผลการเรียนการสอน ไดจ้าก 

URL http://eassess.rmutp.ac.th/ 

 โครงการพฒันาระบบประเมิน

การเรียนการสอน 

 

   พฒันาระบบภาวะการมีงานทาํของบณัฑิต ประกอบดว้ย

แบบสอบถามอิเลก็ทรอนิกส์ที่ใชส้าํหรับประเมินภาวะการมี

งานทาํปีการศึกษา เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการปรับปรุงคุณภาพใน

การผลิตบณัฑิตของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

ประเมินผล ระบบภาวะการมีงานทาํของบณัฑิต ไดจ้าก URL 

http://job.rmutp.ac.th/ 

 โครงการพฒันาระบบภาวะการ

มีงานทาํของบณัฑิต 

 

   พฒันาระบบการจดัทาํรายการสมรรถนะหลกั (Core 

Competency) และสมรรถนะกลุ่มงาน (Functional 

Competency) สมรรถนะเชิงการบริหาร (Managerial 

Competency) โดย และจดัทาํรายงานผล ของการกาํหนด

สมรรถนะหลกั สมรรถนะกลุ่มงาน และสมรรถนะเชิงบริหาร 

และผลการประเมินสมรรถนะของทุกตาํแหน่งดว้ยระบบ

คอมพิวเตอร์ 

ประเมินผล ระบบประเมินสมรรถนะบุคลากร ไดจ้าก URL 

http://cas.rmutp.ac.th/loginpage.php 

 โครงการพฒันาระบบประเมิน

สมรรถนะบุคลากร 
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   พฒันาระบบ Competencies Personality Testing   ซึ่งเป็นระบบ

ประเมินสมรรถนะบุคคลากรแบบ Online (Competency Online 

Assessment) ซึ่งเป็นแบบทดสอบวดัประสิทธิภาพและการ

พฒันาบุคลากรโดยเฉพาะ ซึ่งรูปแบบของการทดสอบสามารถ

วเิคราะห์ ทศันคติ ลกัษณะนิสัยพื้นฐานของตนเอง ความเป็น

ผูน้าํ ความสามารถทางการคิดสร้างสรรค ์หรือ วิเคราะห์ จุด

แขง็ จุดอ่อน และแนวทางการพฒันาจุดอ่อนใหก้ลายเป็นจุด

แขง็ รวมทั้งการทราบจุดแขง็ของตนเอง เพื่อการทาํงานไดอ้ยา่ง

เตม็ประสิทธิภาพ 

ประเมินผล ระบบประเมินความสามารถทางตาํแหน่งงาน ได้

จาก URL http://career.rmutp.ac.th/ 

 

 

 โครงการพฒันาระบบประเมิน

ความสามารถทางตาํแหน่งงาน 

   เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการ 

โดยการจดัหาเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook)  

จาํนวน 8 เครื่อง สาํหรับผูบ้ริหารใชก้บังานระบบ e-Office  

 

 

 

 

 

 

 โครงการพฒันาพฒันา e-Office 

สาํหรับผูบ้ริหารระดบัสูงของ

มหาวทิยาลยั 
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3.5 พฒันาระบบสื่อสารทั้ง
ภายในและภายนอก

องคก์ร 

มีการปรับปรุงประสิทธิภาพ

โครงสร้างพื้นฐานทางดา้น 

ICT 

 พฒันาโครงสร้างพื้นฐานดา้น 

ICT เพื่อการบริหารจดัการและ

การใหบ้ริการทางการศึกษา  (e-

Management Infrastructure) 

 

ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยการสร้างวงจรสื่อสาร

แบบเครือข่ายไร้สาย (WiFi) ขนาดช่องสัญญาณ 100 เมกกะบิท

ต่อวนิาที เชื่อมระหวา่งพื้นที่เทเวศร์กบัพณิชยการพระนคร และ

เทเวศร์กบัพระนครเหนือ และขยายช่องสัญญาณที่เชื่อมต่อกบั

อินเทอร์เน็ตเป็น 1000 เมกกะบิทต่อวนิาที 

 

 โครงการพฒันาระบบเครือข่าย

ไร้สาย 

   เพิ่มประสิทธิภาพการบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

โดยการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณหลกั (Core Switch) และ

อุปกรณ์ควบคุมเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN Controller) 

สาํหรับระบบเครือข่ายแบบไร้สาย ที่เขตพื้นที่โชติเวชและ

เทเวศร์ ประกอบดว้ย 

1. อุปกรณ์กระจายสัญญาณหลกั (Core Switch) สาํหรับระบบ

เครือข่ายแบบมีสาย 

2. อุปกรณ์ควบคุมเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN Controller) 

สาํหรับระบบเครือข่ายแบบไร้สาย 

 โครงการพฒันาระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์เขตพื้นที่โชติเวช

และเทเวศร์ 

   เพิ่มประสิทธิภาพการบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

โดยการติดตั้ง Gigabit Ethernet แบบ 10/100/1000BaseT 

จาํนวน 3 ชุด เพื่อทาํหนา้ที่เป็น Gateway ที่เทเวศร์ พณิชยการ

พระนคร และพระนครเหนือ และรองรับการต่อเชื่อมเครือข่าย

ใยแกว้นาํแสงจาก สกอ. 

 

 โครงการพฒันาระบบเกตเวย์

เครือข่ายคอมพิวเตอร์

มหาวทิยาลยั 
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   เพิ่มประสิทธิภาพระบบความมัน่คงและปลอดภยัใหก้บัขอ้มูล

สารสนเทศ 

โดยการติดตั้งระบบจดัเกบ็และสาํรองขอ้มูลผา่นระบบเครือข่าย

ที่เขตพื้นที่โชติเวช เพื่อเป็นระบบสาํรองของระบบงาน ERP, 

BPM, HRM ประกอบดว้ย 

1.   อุปกรณ์จดัเกบ็ขอ้มูลขนาด 12 TB 

2.   ติดตั้งสายสัญญาณเครือข่ายใยแกว้นาํแสง (Fiber Optic) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โครงการพฒันาระบบสาํรอง

จดัเกบ็และสาํรองขอ้มูลผา่น

ระบบเครือข่าย 
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5. พฒันาศกัยภาพของบุคลากร

ทางการศึกษาทุกระดบั 

5.4 จดัทาํ Training Roadmap 

และ Career Path สาํหรับ

บุคลากรสายวิชาการ, 

สายสนบัสนุน 

  

 

 พฒันาการเรียนรู้โดยใช ้ICT 

เป็นฐาน (ICT-Based Learning) 

 

 

โครงการฝึกอบรมวทิยบริการอิเลก็ทรอนิกส์ ตามโครงการ

พฒันาการจดัการศึกษาสาขาระบบวทิยบริการอิเลก็ทรอนิกส์ 

(E-library) 

1. เรื่องระบบฐานขอ้มูลงานวจิยั  (วนัที่  8-9 ตุลาคม 

2552)  จาํนวนผลผลิต 7 คน 

2. หลกัสูตรการใชง้านระบบจดัการขอ้มูล Digital Collection 

และ ระบบจดัการสารสนเทศ Repository (วนัที่ 5-8 

สิงหาคม 2553)  จาํนวนผลผลิต 15 คน 

3. หลกัสูตรอบรมเชิงปฏิบตัิการโปรแกรมหอ้งสมุดอตัโนมตัิ 

“Walai AutoLIB Version 1.3” (วนัที่ 9-11 สิงหาคม 

2553)  จาํนวนผลผลิต 20 คน 

4. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

สุรนารี การจดัการองคค์วามรู้ระบบงานเทคโนโลยี

สารสนเทศและหอ้งสมุด (วนัที่ 19-22 สิงหาคม 2553) 

จาํนวนผลผลิต 58 คน  

 

 

 

 

 

 

 

 โครงการฝึกอบรมวทิยบริการ

อิเลก็ทรอนิกส์ 
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   โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ตาม

โครงการพฒันาการจดัการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 

1. โครงการบริหารจดัการความรู้เรื่องการจดัทาํ Web Blog  

วตัถุประสงคเ์พื่อใหบุ้คลากรสามารถนาํเทคโนโลยกีารทาํ 

weblog มาใชใ้นการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ สร้างเวที

ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพฒันาบุคลากรของ

มหาวทิยาลยัเขา้สู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ ผูเ้ขา้ฝึกอบรม

ประกอบดว้ยบุคลากรสายสนบัสนุน และสายวชิาการ 

จาํนวน 174 คน ระยะเวลาการอบรม 4 วนั จากผลการ

ฝึกอบรมทาํใหม้หาวทิยาลยัมีจาํนวน weblog เผยแพร่

ความรู้ทั้งสิ้น 200 blog จากการสาํรวจความพึงพอใจของ

ผูเ้ขา้ร่วมอบรมในภาพรวม 

2. โครงการฝึกอบรมการใชโ้ปรแกรมระบบสารบรรณ

อิเลก็ทรอนิกส์เพื่อการส่งเอกสารทางการศึกษา  

การใชโ้ปรแกรมระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์เพื่อการส่ง

เอกสารทางการเงิน วตัถุประสงค ์เพื่อพฒันาบุคลากรใหม้ี

ความรู้ทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ในการรับส่ง

เอกสารทางการเงินดว้ยโปรแกรมระบบงานสารบรรณ

อิเลก็ทรอนิกส์ ผูเ้ขา้ฝึกอบรมประกอบดว้ย เจา้หนา้ที่สาร

บรรณของคณะ และหน่วยงานสนบัสนุน จาํนวน 42 คน 

ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วนั หลงัฝึกอบรมผูเ้ขา้อบรมทุก

 โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการเรียน 



 19 

กลยทุธ์/มาตรการ มทร.พ. ตว้ชี้วดั มาตรการ สวท. ผลการดาํเนินงาน แผนพฒันา 

หน่วยงาน สามารถใชโ้ปรแกรมสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์

ในการรับ-ส่งเอกสารทางการเงินไดค้รบทุกหน่วยงาน

ทั้งสิ้น 22 หน่วยงาน ทาํใหก้ารรับส่งเอกสารเร็วขึ้น และ

นาํไปใชอ้า้งอิงกบัระบบ ERP ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จาก

การสาํรวจความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมอบรมในภาพรวม  

3. โครงการฝึกทกัษะการเขียนบทเรียน e-learning จาํนวน 6 

หลกัสูตร  วตัถุประสงคเ์พื่อฝึกทกัษะขั้นสูงการปฏิบตัิงาน

ดว้ยโปรแกรมการสร้างภาพกราฟิก และการสร้าง

ภาพเคลื่อนไหวสาํหรับการสร้างบทเรียน e-Learning 

รวมถึงเพิ่มพนูความรู้ประสบการณ์การใชโ้ปรแกรม

ประยกุตใ์นการสร้างสื่อสิ่งพิมพท์ี่เกี่ยวเนื่องกบัการสร้าง

บทเรียนออนไลน์ ผูเ้ขา้อบรมประกอบดว้ยบุคลากร

ผูป้ฏิบตัิงานการจดัทาํ e-Learning ของมหาวทิยาลยั จาํนวน 

12 คน (ไม่นบัซํ้ า) ระยะเวลาการฝึกอบรม 27 วนั หลงัจาก

ฝึกอบรมผูเ้ขา้อบรมสามารถจดัทาํบทเรียน e-Learning ของ

มหาวทิยาลยัไดแ้ลว้เสร็จจาํนวน 20 วชิาภายในเวลาที่

กาํหนด หวัขอ้การฝึกอบรมประกอบดว้ย  

(1)  Learning Management System 

(2)  Photoshop CS4 

(3)  Illustrator CS4 

(4)  Flash CS4 

(5)  Indesign 
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(6)  Advance LMS (Moodle) 

4. โครงการหลกัสูตรเตรียมสอบรับรองมาตรฐาน

ไมโครซอฟต ์จาํนวน 4 หลกัสูตร  

วตัถุประสงคห์ลกัสูตร เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรใน

การจดัตั้งศนูยฝ์ึกอบรมมาตรฐานไมโครซอฟตข์อง

มหาวทิยาลยั และเพื่อพฒันาศกัยภาพของบุคลากรใหไ้ดร้ับ

การรับรองวิชาชีพในระดบัมาตรฐานสากล เพิ่มพนูความรู้

ประสบการณ์ดา้นการบริหารจดัการและพฒันาโปรแกรม

ดว้ยไมโครซอฟต ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดบัสากล ผูเ้ขา้

อบรมประกอบดว้ยบุคลากรของสาํนกั และอาจารยผ์ูส้อน

นกัศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์จากคณะวทิยาศาสตร์ฯ และ

วศิวกรรมศาสตร์ จาํนวน 15 คน (ไม่นบัซํ้ า) ถา้นบัซํ้ าคนจะ

มีผูเ้ขา้ 67 คน)) ระยะเวลาการฝึกอบรม 20 วนั หวัขอ้

ฝึกอบรมประกอบดว้ย 

(1)  Managing and Maintain Microsoft Windows Server 

2008 Environment 

(2)  Configuring Microsoft Windows Server 2008 Network 

Infrastructure 

(3)  Implementing and Maintaining Microsoft Windows 

Server 2008 Active Directory Infrastructure 

(4)  Planning, Administering and Designing a Windows 

Server 2008 Administrator 
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ผลการประเมินโครงการหลงัฝึกอบรมบุคลากรของสาํนกั

เขา้รับการทดสอบวชิาชีพมาตรฐานไมโครซอฟต ์ดงันี้ 

หลกัสูตร Windows Server 2008 Network Infrastructure, 

Configuration มาตรฐาน Microsoft จาํนวนผูส้อบผา่นการ

รับรอง 9 คน 

หลกัสูตร Windows Server 2008 Active Directory, 

Configuration มาตรฐาน Microsoft จาํนวนผูส้อบผา่นการ

รับรอง 3 คน 

หลกัสูตร Server Administrator มาตรฐาน Microsoft 

จาํนวนผูส้อบผา่นการรับรอง 3 คน 

5. โครงการฝึกอบรมหลกัสูตรระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

และเครือข่าย จาํนวน 5 หลกัสูตร  

วตัถุประสงคห์ลกัสูตรเพื่อพฒันาบุคลากรผูป้ฏิบตัิงาน

พฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชั้นสูงผูพ้ฒันาบาํรุงรักษา

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวทิยาลยั เพื่อรองรับ

เทคโนโลยทีี่เปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบสารสนเทศทาง

คอมพิวเตอร์ของมหาวทิยาลยัที่ทนัสมยัและซบัซอ้นมาก

ยิง่ขึ้น พฒันาความรู้ของอาจารยผ์ูส้อนนกัศึกษาสาขา

คอมพิวเตอร์จาก คณะบริหารธุรกิจ คณะวทิยาศาสตร์และเท

๕โนโลย ีและคณะวศิวกรรมศาสตร์ ใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 

จาํนวนผูเ้ขา้อบรม 87 คน (นบัคนซํ้ า (ถา้นบัไม่ซํ้ าจะ เป็น

คนเขา้ 21 คน)) ผูเ้ขา้อบรมสามารถนาํความรู้ไปใช้
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ประโยชน์ในการปฏิบตัิงานในหนา้ที่โดยตรง และสอน

นกัศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ใหเ้ป็นผูเ้ชี่ยวชาญ ระยะเวลาการ

ฝึกอบรม 25 วนั หวัขอ้ฝึกอบรมประกอบดว้ย  

(1)  Queries Using Microsoft SQL Server 2008 Transact 

and Administering 

(2)  Interconnecting Cisco Networking Devices (Cisco 

Certified Network Associate/CCNA 640-802) 

(3)  C# Programming in Visual Studio 2008 

(4)  Developing Web Applications Using Microsoft Visual 

Studio 2008 (ASP .NET 3.5) 

(5)  Core Servlets and Java Server Pages 

6. โครงการการบริหารจดัการความรู้เรื่องการออกแบบและ

จดัทาํเวบ็ไซต ์ 

วตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาบุคลากรผูป้ฏิบตัิงานสายสนบัสนุน

และสายวิชาการ ใหส้ามารถพฒันาและจดัทาํเวบ็ไซตผ์ลการ

ปฏิบตัิงานของหน่วยงานและของตนเองไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ ไดม้าตรฐาน แสดงถึงความเป็นมืออาชีพ ดว้ย

ระบบบริการเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัที่จะเป็นประโยชน์

ในการสืบคน้และอา้งอิงในภายหลงั ระยะเวลาการฝึกอบรม 

2 วนัมีผูเ้ขา้อบรมทั้งสิ้น 65 คน  
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7. โครงการพฒันาศกัยภาพในการบริหารจดัการองคก์รและ 

ICT สาํหรับผูบ้ริหารระดบัสูง ณ ประเทศสหพนัธรัฐรัสเซีย  

วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาดูงานทางดา้นคอมพิวเตอร์และ ICT 

จากสถานศึกษาในต่างประเทศ ดา้นการบริหารจดัการ

สารสนเทศในสถาบนับริการสารสนเทศ สร้างความพร้อม

ในการเป็นผูน้าํทางดา้น ICT ในระดบัภมูิภาคและพฒันาสู่

ระดบัสากล เพื่อพฒันาปรับปรุงระบบงาน และเจรจาสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือ ระยะเวลาศึกษาดูงาน 7 วนัมี

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการทั้งสิ้น 11 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


