
รายงานผลการดําเนินงานโครงการพฒันาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

ปงบประมาณ 2552 
 

โครงการพฒันาการจัดการศึกษาสาขาระบบวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Library) 

ผูรับผดิชอบโครงการ 
   ผูชวยศาสตราจารยนวิัต ิ จารุวาระกูล ประธานโครงการ 
   นายนพชยั  ทิพยไกรลาศ รองประธานโครงการ 
   นางสาวออยจริยา พลับจีน  เลขานุการโครงการ 
วัตถุประสงคโครงการ 

1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหเกดิประโยชนสูงสุดทั้ง
ในดานการเรียน การสอน การวิจัยและการบริหาร 

2. พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถดานไอซีที และเขาใจการใชประโยชนจากไอซีทีอยาง
คุมคาและมีคุณธรรม จริยธรรม 

3. พัฒนาระบบการศึกษา ระบบการเรียนรู การบริหารและการวิจยัใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพโดยใช
ไอซีทีเปนเครื่องมือ และมุงเนนใหเปนมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานระดับสากล 

4. พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดยเนนใหมหาวิทยาลัยมีความพรอมในการใช
สารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ 

5. ขยายโอกาสการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริการชุมชน 
6. พัฒนาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศและเครือขายใหมีประสิทธิภาพ นําไปสูการใหบริการแบบ 

e-Service 
7. สรางเครือขายการศึกษาที่มีระบบบการบรหิารจัดการทีด่ ี(knowledge networking) 

เปาหมายโครงการ 

รายการ 
เปาหมายการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

1. พัฒนาบคุลากร 
1.1 ดูงาน/ฝกอบรม 
-  โครงการอบรมและศึกษาดงูาน
ดานการบริหารและการบริการ
งานวิทยบริการ 

 
จํานวนผูเขารวมโครงการ  50 คน 

 
 

 
- ความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการไมนอยกวารอยละ 75  
- ผูเขารวมโครงการมีความรูความ
เขาใจเพิ่มขึ้น ไมนอยกวารอยละ 75 
- ผูเขารวมโครงการนําความรูที่
ไดรับไปใชประโยชน ไมนอย
กวารอยละ 75 



รายการ 
เปาหมายการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
- โครงการอบรมปฏิบัติการจัดทํา
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส 

จํานวนผูเขารวมโครงการ  50 คน 
 
 

- ความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการไมนอยกวารอยละ 75  
- ผูเขารวมโครงการมีความรูความ
เขาใจเพิ่มขึ้น ไมนอยกวารอยละ 75 
- ผูเขารวมโครงการนําความรูที่
ไดรับไปใชประโยชน ไมนอยกวา
รอยละ 75 

- โครงการอบรมปฏิบัติการระบบ
สารสนเทศหนวยงานเพื่องาน
ประกันคณุภาพ 

จํานวนผูเขารวมโครงการ  50 คน 
 
 

- ความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการไมนอยกวารอยละ 75  
- ผูเขารวมโครงการมีความรูความ
เขาใจเพิ่มขึ้น ไมนอยกวารอยละ 75 
- ผูเขารวมโครงการนําความรูที่
ไดรับไปใชประโยชน ไมนอยกวา
รอยละ 75 

- โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนา
ระบบงานหองสมุดอัตโนมัติ 
"Walai AutoLIB" 

จํานวนผูเขารวมโครงการ  16  คน 
 
 

- ความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการไมนอยกวารอยละ 75  
- ผูเขารวมโครงการมีความรูความ
เขาใจเพิ่มขึ้น ไมนอยกวารอยละ 75 
- ผูเขารวมโครงการนําความรูที่
ไดรับไปใชประโยชน ไมนอยกวา
รอยละ 75 

ชุดอุปกรณหองปฏิบัติการ   
- จัดซื้อ e-book  1 ระบบ 

 
 
 
 
 
 
 

 



สรุปผลการดาํเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการศึกษา 
สาขาระบบวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Library) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

ลําดับ
ที่ 

รายการ 
งบประมาณ
หลังปรับ

รายการ(บาท) 

เบิกจาย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

เปาหมาย 
(คน) 

แผน ผล 

1. พัฒนาบคุลากร 500,000 461,215.14 38,784.86 15 170 
 1.1  ดูงานฝกอบรม 500,000 461,215.14 38,784.86   
 1.1.1 โครงการอบรมและศึกษาดู

งานดานการบริหารและการบริการ
งานวิทยบริการ 

364,500 332,428.50 32,071.50  52 

 1.1.2 โครงการอบรมปฏิบัติการ
จัดทําบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 

95,800 82,986.64 12,813.36  52 

 1.1.3 โครงการอบรมปฏิบัติการ
ระบบสารสนเทศหนวยงานเพื่อ
งานประกนัคุณภาพ 

21,400 21,400.00 0  50 

 1.1.4 โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนา
ระบบงานหองสมุดอัตโนมัติ 
"Walai AutoLIB" 

24,400 24,400.00 0  16 

2. 2.1 เคร่ืองมือและอุปกรณ
หองปฏิบตัิการ 

4,000,000 4,732,944 -732,944 1 ระบบ 1 ระบบ 

 2.1.1จัดซื้อ e-book 4,000,000 3,994,944  5,056 1 ระบบ 1 ระบบ 
 จัดซื้อครุภัณฑจากเงินเหลือจาย      

 -  กลองวงจรปดผานระบบ
เครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ  

     738,000       -738,000  1 รายการ 
(20 ชุด) 

 รวมท้ังสิ้นโครงการ 4,500,000 5,194,159.14 -694,159.14 15 คน 
1 ระบบ 

 

170 คน 
1 ระบบ 

1 รายการ 

 
 
 



ผลสัมฤทธิ์โครงการ 

โครงการพฒันาการจัดการศึกษา 
สาขาระบบวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส 

ปงบประมาณ 2552 

เปาหมายการดําเนินงาน บรรลุ/ไม
บรรลุ

เปาหมาย 
แผนการดาํเนนิงาน 

ผลการ
ดําเนินงาน 

1. พัฒนาบคุลากร 
1.1 ดูงาน/ฝกอบรม 
1.1.1 โครงการอบรมและศึกษาดูงานดานการ 

บริหารและการบริการงานวทิยบริการ 

 
ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ 
จํานวนผูเขารวมโครงการ 50 คน 
ตัวชี้วัดเชิงคณุภาพ 
1.ความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการไมนอยกวารอยละ 75  
2. ผูเขารวมโครงการมีความรู
ความเขาใจเพิม่ขึ้น ไมนอยกวา
รอยละ 75 
3. ผูเขารวมโครงการนําความรูที่
ไดรับไปใชประโยชน ไมนอย
กวารอยละ 75 

 
 

52 คน 
คาเฉล่ีย 
86.20 

 
85.60 

 
 

รอยละ 100 

 
 

บรรลุ 
 

บรรลุ 
 

บรรลุ 
 
 

บรรลุ 

1.1.2 โครงการอบรมปฏิบัติการจัดทํา
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส 

ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ 
จํานวนผูเขารวมโครงการ 50 คน 
ตัวชี้วัดเชิงคณุภาพ 
1.ความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการไมนอยกวารอยละ 75  
2. ผูเขารวมโครงการมีความรู
ความเขาใจเพิม่ขึ้น ไมนอยกวา
รอยละ 75 
3. ผูเขารวมโครงการนําความรูที่
ไดรับไปใชประโยชน ไมนอย
กวารอยละ 75 
 
 
 
 

 
52 คน 
คาเฉล่ีย 
89.00 

 
88.40 

 
 

78.84 

 
บรรลุ 

 
บรรลุ 

 
บรรลุ 

 
 

บรรลุ 



โครงการพฒันาการจัดการศึกษา 
สาขาระบบวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส 

ปงบประมาณ 2552 

เปาหมายการดําเนินงาน บรรลุ/ไม
บรรลุ

เปาหมาย 
แผนการดาํเนนิงาน 

ผลการ
ดําเนินงาน 

1.1.3 โครงการอบรมปฏิบัติการระบบ 
สารสนเทศหนวยงานเพื่องานประกนั
คุณภาพ 

ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ 
จํานวนผูเขารวมโครงการ 50 คน 
ตัวชี้วัดเชิงคณุภาพ 
1.ความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการไมนอยกวารอยละ 75  
2. ผูเขารวมโครงการมีความรู
ความเขาใจเพิม่ขึ้น ไมนอยกวา
รอยละ 75 
3. ผูเขารวมโครงการนําความรูที่
ไดรับไปใชประโยชน ไมนอย
กวารอยละ 75 

 
50 คน 
คาเฉล่ีย 
86.20 

 
85.80 

 
 

รอยละ 100 

 
บรรลุ 

 
บรรลุ 

 
บรรลุ 

 
 

บรรลุ 

1.1.4 โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบงาน 
หองสมุดอัตโนมัติ "Walai AutoLIB" 

ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ 
จํานวนผูเขารวมโครงการ 16 คน 
ตัวชี้วัดเชิงคณุภาพ 
1.ความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการไมนอยกวารอยละ 75  
2. ผูเขารวมโครงการมีความรู
ความเขาใจเพิม่ขึ้น ไมนอยกวา
รอยละ 75 
3. ผูเขารวมโครงการนําความรูที่
ไดรับไปใชประโยชน ไมนอย
กวารอยละ 75 

 
16 คน 
คาเฉล่ีย 
94.80 

 
95.0 

 
 

รอยละ 100 

 
บรรลุ 

 
บรรลุ 

 
บรรลุ 

 
 

บรรลุ 

2. เคร่ืองมือและอุปกรณหองปฏบิัติการ ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ   
2.1 จัดซื้อ e-book 1.จํานวนครุภณัฑ 1 ระบบ 1 ระบบ บรรลุ 
 
 
 
 



รายการ 
เปาหมายการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
2.ดูงาน/ฝกอบรม 
หลักสูตร ICT สําหรับผูบริหาร
ระดับสูง 
-โครงการอบรมหลักสูตรการ
พัฒนาเครือขายนักสารสนเทศ
อุดมศึกษา (mini MIS รุนที่ 2) 

 
 
 
จํานวนผูเขารวมโครงการ 1 คน 

 
 
 
- ความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการไมนอยกวารอยละ 75  
- ผูเขารวมโครงการมีความรูความ
เขาใจเพิ่มขึ้น ไมนอยกวารอยละ 75 
- ผูเขารวมโครงการนําความรูที่
ไดรับไปใชประโยชน ไมนอย
กวารอยละ 75 

หลักสูตรพัฒนาซอฟแวร
มัลติมีเดีย ประกอบดวย 
-    โครงการอบรมหลักสูตร   
      Microsoft. NET Framework   
      Application Development  
      Foundation. 
  -  โครงการอบรมหลักสูตร  
      Microsoft.NET Programming  
      Web Application using ASP.NET 
-  โครงการอบรมหลักสูตร  
    Microsoft.NET Programming  
    Data Access using ADO.NET 
-  โครงการอบรมหลักสูตร  
    Microsoft.NET Distributed  
    Application Integrating  XML Web 
-  โครงการอบรมหลักสูตร  
    Beginning Oracle Database  
    Administration 
-  โครงการอบรมหลักสูตร Oracle  
    Database Backup & Recovery 

 
 
จํานวนผูเขารวมโครงการ 45 คน 

 
 
- ความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการไมนอยกวารอยละ 75  
- ผูเขารวมโครงการมีความรูความ
เขาใจเพิ่มขึ้น ไมนอยกวารอยละ 75 
- ผูเขารวมโครงการนําความรูที่
ไดรับไปใชประโยชน ไมนอยกวา
รอยละ 75 

ชุดอุปกรณหองปฏิบัติการ 7 รายการ  



สรุปผลการดาํเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการศึกษา 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

ลําดับ
ที่ 

รายการ 
งบประมาณ
หลังปรับ

รายการ(บาท) 

เบิกจาย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

เปาหมาย 
(คน) 

แผน ผล 

1. พัฒนาบุคลากร 
1.1 ศึกษาตอ 
- ระดับปริญญาเอก  

1,766,000 
1,066,000 
1,066,000 

1,583,200 
888,000 
888,000 

182,800 
178,000 
178,000 

64 
4 
 

106 
4 
 

 1) นายสุรเชษฐ เรืองประโคน 
หลักสูตร วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(นานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ 

    1 

 2) นางสาวนริศรา นาคเมธี 
หลักสูตร วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(นานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ 

    1 

 3) นางสาวณัฐติยา ไขติยากุล 
หลักสูตร Information Technology 
สถาบันเทคโนโลยีเอเชีย (AIT) 

    1 

 4) นางวิภา จักรชัยกุล 
หลักสูตร เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 

    1 

 1.2 ดูงาน/ฝกอบรม 700,000 695,200 4,800 60 102 
 1.2.1 หลักสูตร ICT สําหรับผูบริหาร 

ระดับสูง 
60,000 60,000 0 1 1 

 - ฝกอบรมหลักสตูรการ 
พัฒนาเครือขายนักสารสนเทศ
อุดมศึกษา (mini MIS รุนที่ 2) * 

60,000 60,000 0  1 

 (* โครงการนี้ สกอ.เปนผูจัด สวท.

คัดเลือกเพียง 1 คนเขารวมโครงการ) 

     



ลําดับ
ที่ 

รายการ 
งบประมาณ
หลังปรับ

รายการ(บาท) 

เบิกจาย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

เปาหมาย 
(คน) 

แผน ผล 

 1.2.2 หลักสูตรพัฒนาซอฟแวร

มัลติมีเดีย 

635,200 635,200 0 45 101 

 1. โครงการอบรมหลักสูตร  
Microsoft. NET Framework 
Application Development 
Foundation 

104,200 104,200 0  15 

 2. โครงการอบรมหลักสูตร 
Microsoft.NET 
Programming Web 
Application using ASP. 
NET 

104,200 104,200 0  20 

 3. โครงการอบรมหลักสูตร 
Microsoft.NET 
Programming Data Access 
using ADO.NET 

104,200 104,200 0  16 

 4. โครงการอบรมหลักสูตร 
Microsoft.NET Distributed 
Application Integrating 
XML Web 

104,200 104,200 0  15 

 5. โครงการอบรมหลักสูตร 
Beginning Oracle Database 
Administration 

109,200 109,200 0  19 

 6. โครงการอบรมหลักสูตร 
Oracle Database Backup & 
Recovery 

109,200 109,200 0  16 

 

 

 

 



ผลสัมฤทธิ์โครงการ 

โครงการพฒันาการจัดการศึกษา 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู 

ปงบประมาณ 2552 

เปาหมายการดําเนินงาน บรรลุ/ไม
บรรลุ

เปาหมาย 
แผนการดาํเนนิงาน 

ผลการ
ดําเนินงาน 

1. พัฒนาบคุลากร    
1.ศึกษาตอ 
- ระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก 

ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ 
จํานวนผูไดรับทุนพัฒนา
อาจารย  

 
4 คน 

 
บรรลุ 

2.ดูงาน/ฝกอบรม 
หลักสูตร ICT สําหรับผูบริหารระดับสูง 
-โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาเครือขาย 
  นักสารสนเทศอุดมศึกษา (mini MIS รุนที่ 2) 

ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ 
 
จํานวนผูเขารวมโครงการ 1 คน 
ตัวชี้วัดเชิงคณุภาพ 
1.ความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการไมนอยกวารอยละ 75  
2. ผูเขารวมโครงการมีความรู
ความเขาใจเพิม่ขึ้น ไมนอยกวา
รอยละ 75 
3. ผูเขารวมโครงการนําความรู
ที่ไดรับไปใชประโยชน ไม
นอยกวารอยละ 75 

 
 

1 คน 
คาเฉล่ีย 

รอยละ 100 
 

รอยละ 100 
 
 

รอยละ 100 

 
 

บรรลุ 
 

บรรลุ 
 

บรรลุ 
 
 

บรรลุ 

หลักสูตรพัฒนาซอฟแวรมัลติมีเดีย ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ 
จํานวนผูเขารวมโครงการ 45 คน 
ตัวชี้วัดเชิงคณุภาพ 
1.ความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการไมนอยกวารอยละ 75  
2. ผูเขารวมโครงการมีความรู
ความเขาใจเพิม่ขึ้น ไมนอยกวา
รอยละ 75 
3. ผูเขารวมโครงการนําความรู
ที่ไดรับไปใชประโยชน ไม
นอยกวารอยละ 75 

 
101 คน 
คาเฉล่ีย 
88.20 

 
85.37 

 
 

76.20 

 
บรรลุ 

 
บรรลุ 

 
บรรลุ 

 
 

บรรลุ 

1. โครงการอบรมหลักสูตร  Microsoft. 
NET Framework Application 
Development Foundation  ระหวางวนัที่ 
22-26 มิ.ย. 2552   

2. โครงการอบรมหลักสูตร Microsoft.NET 
Programming Web Application using 
ASP. NET ระหวางวันที่ 29 มิ.ย. - 3 ก.ค. 
2552  

3. โครงการอบรมหลักสูตร Microsoft.NET 
Programming Data Access using 
ADO.NET ระหวางวันที ่27-31 ก.ค. 2552  



โครงการพฒันาการจัดการศึกษา 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู 

ปงบประมาณ 2552 

เปาหมายการดําเนินงาน บรรลุ/ไม
บรรลุ

เปาหมาย 
แผนการดาํเนนิงาน 

ผลการ
ดําเนินงาน 

4. โครงการอบรมหลักสูตร Microsoft.NET 
Distributed Application Integrating 
XML Web ระหวางวันที่ 20-24 ก.ค.  
2552 

  

5. โครงการอบรมหลักสูตร Beginning 
Oracle Database Administration 
ระหวางวันที่  
13-17 ก.ค. 2552 

   

6. โครงการอบรมหลักสูตร Oracle 
Database Backup & Recovery ระหวาง
วันที่ 20-24  ก.ค. 2552 

   

2. เคร่ืองมือ/หองปฏิบตัิการ ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ   
2.1 จัดหาอุปกรณการเรียนการสอนทางไกล 
          ผานระบบเครือขาย 

1.จํานวนครุภณัฑ 7 รายการ 7 รายการ บรรลุ 

2.2 พัฒนาศูนยสารสนเทศมหาวิทยาลัย    
2.3 ชุดคอมพิวเตอรสาธารณะเพื่อสนับสนนุการ
เรียนการสอนในระดบัอุดมศึกษา 

   

2.4 จัดทําเว็บ Portal ความรวมมือเหมือน (e-
Collaboration) ระหวางกลุมมหาวิทยาลัยภายนอก 

   

2.5 พัฒนา e-office  สําหรับผูบริหารระดับสูง
มหาวิทยาลัย 

   

2.6 การใหบริการทางวิชาการ (e-Service หรือ 
Contact Center) 

   

2.7 ครุภณัฑโครงการจดัการศึกษาสาขาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู (e-training) 

   

*   โครงการที่ 5 และ 6  ปรับการดําเนนิงาน
รวมอยูในโครงการ การพัฒนาระบบงาน 
ERP,BPM และ HRM เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

   



ผลประโยชนท่ีไดรับ (ผลลัพธ) 
1. บุคลากรมีความรูความสามารถดานไอซีที และเขาใจการใชประโยชนจากไอซีทีอยางคุมคา 

มากขึ้น 
2. มหาวิทยาลัยมมีาตรฐานระดบัสากลโดยการนําไอซีทีมาเปนเครื่องมือในการพัฒนาระบบ

การศึกษา ระบบการเรียนรู การบริหารและการวจิัยใหมปีระสิทธิภาพมากขึ้น 
3. เตรียมความพรอมใหมหาวทิยาลัยสามารถใชระบบสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4. ระบบจัดการทรัพยากรสารสนเทศมีประสิทธิภาพ สามารถใหบริการแบบ e-Service ได 
5. มีเครือขายการศึกษาที่มีระบบการบริหารจดัการที่ดี (knowledge networking) 

 
ปญหา/อุปสรรคและขอเสนอแนะ 

1. รายละเอียดคุณสมบัติของครุภัณฑมกีารเปลี่ยนแปลงเรว็  ทําใหเวลาสงมอบครุภัณฑตองมีการ
เปลี่ยนแปลง 

2. ระยะเวลาการจัดฝกอบรม ควรจัดในชวงปดภาคเรียนเพื่อจะไดไมกระทบตอการเรียนการสอน
และการปฏิบตัิงานของคณาจารยและบุคลากร 




