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รายงานผลการดําเนินงานโครงการพฒันาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ 

การพัฒนามหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
1. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาสาขาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-library) 
2. บทสรุปผู้บริหาร 

 หลักการและเหตุผลของโครงการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นมหาวิทยาลัยที่ผลติบัณฑติดา้น

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และตอ้งจัดการศึกษาให้สนองตอบยทุธศาสตร์การพัฒนาประเทศและการ
เพ่ิมศักยภาพในด้านการแข่งขัน จึงจําเป็นตอ้งมีการพัฒนาทางด้านระบบห้องสมดุอิเล็กทรอนิกส ์ ดังน้ัน
เพ่ือเป็นการปรับความพร้อมให้รองรับการก้าวเข้าสู่การเป็นสถาบันการศึกษาที่เน้น ในด้านการจัดการ
เรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงมีความจําเป็นท่ีจะตอ้งใช้งบประมาณส่วนหน่ึงมาใช้ใน
การพัฒนาระบบห้องสมดุอิเล็กทรอนิกส ์ และเพ่ือให้โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบวิทย
บริการอิเล็กทรอนิกส ์ (E-library) สมบูรณ์ได้น้ัน ในเบ้ืองต้นจําเป็นจะต้องมโีครงการพัฒนาการจัด
การศึกษาสาขาระบบวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-library) ซึ่งประกอบด้วย 3 แผนงาน คือ 

1. พัฒนาระบบหอ้งสมดุตําราหนังสืออิเล็กทรอนิกสท์ี่ทันสมยั ทั้งหอสมุดกลางและ
ห้องสมดุสาขาที่ให้บริการกับอาจารย์และนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยสามารถเข้าใชต้ําราได้สะดวกจากทกุที่
ทุกเวลา สามารถแบ่งปันหมนุเวียนใช้ทรัพยากรกันไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้ใช้ทรัพยากรได้ประโยชน์
สูงสุดและประหยัด 

2. จัดหาตําราอิเลก็ทรอนิกส์ในรูปแบบที่สามารถใช้ร่วมกันไดอ้ย่างมีคุณภาพ จาก
สํานักพิมพ์ที่มชีื่อเสียงได้รับความนิยมจากสถาบันการศึกษาชั้นนําของโลก    ซึ่งเป็นปัจจัยที่สําคัญยิ่งใน
การส่งเสริมประสทิธิภาพการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัยในมหาวิทยาลัยทั้งในระยะส้ันและเสริมสร้าง
ความแข็งแกรง่และเป็นเลศิทั้งด้านการศึกษา  การฝึกฝน และการวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนครโดยรวมในระยะยาว 

3. การฝึกอบรมการใช้งานระบบงานห้องสมุดตาํราหนังสืออิเลก็ทรอนิกส์ในเร่ือง
ดังตอ่ไปนี ้

 เทคโนโลยีสารสนเทศหอ้งสมดุดจิิตอล 
 ตําราอิเลก็ทรอนิกส ์(E-Books) การใช ้การให้บริการและระบบควบคุม 
 ฐานข้อมูลวิจัยวิชาการ 
 อบรมผู้ดแูลระบบสารสนเทศให้บริการหอ้งสมุด 
 การสร้างคลังความรู้ Knowledge Base และการแลกเปล่ียนความรู้ระหว่าง
มหาวิทยาลัย 

 ผู้รับผดิชอบโครงการ  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม – 30 กันยายน 2553 

 



 
 งบประมาณ 

 
กิจกรรม จํานวน 

 
งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท) 
งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง 

(บาท) 
1.  ทุนศึกษาตอ่ (คน) 0 0 0 
2.  ฝึกอบรม / ศึกษาดูงาน    
     2.1  จํานวนโครงการ 4 โครงการ   
     2.2  จํานวนผู้เข้าร่วม 100  คน 900,000 481,722.46 
3.  ครุภัณฑ ์(รายการ) 1 รายการ 4,000,000 3,990,000.00 

รวมทั้งสิน้  4,900,000 4,471,722.46 
    

 ผลการดําเนินงาน : กราฟสรปุผลเชิงปริมาณ  ผลลัพธ์  ผลกระทบอย่างย่อ 
1. จดัซือ้ e-book จํานวน 1 ระบบ งบประมาณ 3,990,000.00 บาท 

พัฒนาระบบหอ้งสมดุอัตโนมตัิด้วยการปรับปรุงระบบห้องสมุดอตัโนมตั ิ “WALAI 
AutoLib” เป็น Version 1.3 ตดิตั้งเครื่องให้บริการสบืค้น (OPAC) และยืมคืน
หนังสืออตัโนมตัิ (Self Checkout) จํานวน 3 ชุด ตดิตัง้แผงวงจรคล่ืนวิทยุ (RFID 
Tag) จํานวน 55,000 ชุด และอุปกรณ์เก็บข้อมลูเคลือ่นที ่ (Inventory Portable 
Reader) จํานวน 2 ชุด 

2. โครงการฝึกอบรมวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส์ งบประมาณ 481,722.46 บาท 
o เรื่องระบบฐานข้อมลูงานวิจัย  เป็นเงิน 37,599.26  บาท (วันที่  8-9 ตุลาคม 

2552)  จํานวนผลผลิต 7 คน 
o หลักสตูรการใช้งานระบบจัดการข้อมลู Digital Collection และ ระบบจัดการ
สารสนเทศ Repository (วันที่ 5-8 สิงหาคม 2553)  เป็นเงิน  113,358  บาท 
จํานวนผลผลติ 15 คน 

o หลักสตูรอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมหอ้งสมุดอตัโนมตัิ “Walai 
AutoLIB Version 1.3” (วันท่ี 9-11 สิงหาคม 2553)  เป็นเงิน 30,600 บาท 
จํานวนผลผลติ 20 คน 

o โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี การจัดการองค์
ความรู้ระบบงานเทคโนโลยสีารสนเทศและห้องสมดุ (วันที่ 19-22 สิงหาคม 
2553) เป็นเงิน 300,165 บาท  จํานวนผลผลติ 58 คน  

 
 
 
 
 
 



 
3.  การพัฒนาการจัดการศกึษาท้ังระบบ (ผลลัพธ์) ดําเนินการอย่างไร 
  1.   การปรับกระบวนการเรียนการสอน 

เป็นการปรับเปลี่ยนระบบสนับสนุนการเรียนการสอน โดยใช้ระบบห้องสมดุ
อตัโนมัติ (Automation Library) และเพ่ิมประสทิธิภาพในการบริการการเรียนการสอนด้วยระบบ RFID 
(Radio-frequency identification) มีการเรียนการสอนด้วยหนังสืออเิล็กทรอนิกส ์ (e-books) มรีะบบ
จัดการ Content ที่อยู่ในรูปแบบขอ้มูล Digital Collection และระบบจัดการสารสนเทศ 
Repository ซึง่เป็นคลังความรู้และฐานข้อมูลงานวิจัย  

2. การพัฒนาอาจารย์เชิงลึก 
3. การจัดหาเคร่ืองมือเชิงปฏิบัตกิาร 
4. คุณภาพบัณฑิตท่ีเป็นรูปธรรม ในอตุสาหกรรมหรอืงานดา้นต่าง ๆ ตาม 7 กลุ่ม

อตุสาหกรรม 
 

กลุ่มอตุสาหกรรม จํานวน
คน รายละเอียดงานท่ีทํา ชื่อบริษัท/หน่วยงานท่ีเข้าทํางาน 

(ยกตัวอย่างเด่นๆ) 

1. อุตสาหกรรมยานยนต์    

2. อุตสาหกรรมเหล็ก    

3. อุตสาหกรรมปิโตรเคม ี    

4. อุตสากรรมซอฟต์แวร์    

5. อุตสาหกรรมอาหาร    

6. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว    

7. อุตสาหกรรมแฟช่ัน    

 
สาขาที่เกี่ยวขอ้ง 

ที่ สาขาท่ีเกี่ยวข้อง จํานวนนักศกึษาท้ังหมด จํานวนบัณฑติท่ีจบ 

    

    

    

    
 

 
 



 
เป้าหมาย :  

รายการ ตามวงเงินเดิม ตามงบที่ไดร้ับจดัสรร 
การพัฒนาบุคลากร  900,000 

การจัดหาเครื่องมือและห้องปฏิบัติการ  4,000,000 

การดําเนินงานตามภารกจิ 
นักศึกษาสาขาที่เก่ียวข้อง (สายวิทย์)   

นักศึกษาสาขาที่เก่ียวข้อง (สายสังคม)   

สัดส่วนนักศึกษาสาขาท่ีเก่ียวข้อง  สายวิทย์ : สายสังคม   

นักศึกษาเข้าใหม ่ปี 2552    

จํานวนโครงการวิจัย นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์   

จํานวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม   

จํานวนผู้เข้าอบรม   

 
งบประมาณในการดําเนนิงาน 

มทร. งบประมาณ 
วงเงินตามมติครม. ได้รับจัดสรร

งบประมาณ 
ร้อยละ คงเหลือ

งบประมาณ 
ธัญบุรี     

กรุงเทพฯ     

พระนคร 4,900,000   

ตะวันออก     

รัตนโกสินทร์     

สุวรรณภูม ิ     

ล้านนา     

อีสาน     

ศรีวิชัย     

รวม 4,900,000  
 
 
 



 
งบประมาณแยกตามกิจกรรม 

มทร. งบประมาณ 
พัฒนาอาจารย์ จัดหาเคร่ืองมือ/ห้องปฏิบัติการ

ธัญบุรี   
กรุงเทพฯ   
พระนคร 900,000 4,000,000
ตะวันออก   
รัตนโกสินทร์   
สุวรรณภูม ิ   
ล้านนา   
อีสาน   
ศรีวิชัย   

รวม 900,000 4,000,000
4.  รายงานผลการดําเนินงาน  และการขยายผลของการดําเนินงาน 

โครงการย่อยทีเ่กิดจากผลของงบยุทธศาสตร์ได้แก ่  
 การพัฒนาบุคลากรในการใชง้บยุทธศาสตร์ 

โครงการฝึกอบรมวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส์ งบประมาณ 481,722.46 บาท 
o เรื่องระบบฐานข้อมลูงานวิจัย  เป็นเงิน 37,599.26  บาท (วันที่  8-9 ตุลาคม 

2552)  จํานวนผลผลิต 7 คน 
o หลักสตูรการใช้งานระบบจัดการข้อมลู Digital Collection และ ระบบจัดการ
สารสนเทศ Repository (วันที่ 5-8 สิงหาคม 2553)  เป็นเงิน  113,358  บาท 
จํานวนผลผลติ 15 คน 

o หลักสตูรอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมหอ้งสมุดอตัโนมตัิ “Walai 
AutoLIB Version 1.3” (วันท่ี 9-11 สิงหาคม 2553)  เป็นเงิน 30,600 บาท 
จํานวนผลผลติ 20 คน 

o โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี การจัดการองค์
ความรู้ระบบงานเทคโนโลยสีารสนเทศและห้องสมดุ (วันที่ 19-22 สิงหาคม 
2553) เป็นเงิน 300,165 บาท  จํานวนผลผลติ 58 คน  

 โครงการบริการวิชาการที่เป็นผลจากการพัฒนาบุคลากรและครุภัณฑ์ของ                   
งบยุทธศาสตร์ (ชื่อโครงการ/กิจกรรม จากงบประมาณใด เท่าไร โปรดระบุ) 
จัดซือ้ e-book จํานวน 1 ระบบ งบประมาณ 3,990,000.00 บาท 
พัฒนาระบบหอ้งสมดุอัตโนมตัิด้วยการปรับปรุงระบบห้องสมุดอตัโนมตัิ “WALAI 
AutoLib” เป็น Version 1.3 ติดตั้งเครือ่งให้บริการสืบค้น (OPAC) และยืมคืน
หนังสืออตัโนมตัิ (Self Checkout) จํานวน 3 ชุด ตดิตั้งแผงวงจรคล่ืนวิทยุ (RFID 



Tag) จํานวน 55,000 ชุด และอุปกรณ์เก็บข้อมลูเคลือ่นที ่(Inventory Portable 
Reader) จํานวน 2 ชุด 

 โครงการวิจัย (ชื่อโครกงารจากงบประมาณใด เท่าไร โปรดระบุ) 
4.1  ผลการดําเนนิงานโครงการย่อยภายใต้โครงการยุทธศาสตร์ฯ 
 วิธีการดําเนินงาน 

จัดซือ้ e-book จํานวน 1 ระบบ  
พัฒนาระบบหอ้งสมดุอัตโนมตัิด้วยการปรับปรุงระบบห้องสมุดอตัโนมตั ิ “WALAI 
AutoLib” เป็น Version 1.3 ติดตั้งเครือ่งให้บรกิารสืบค้น (OPAC) และยมืคืนหนังสือ
อตัโนมัติ (Self Checkout) จํานวน 3 ชุด ติดตั้งแผงวงจรคล่ืนวิทย ุ(RFID Tag) จํานวน 
55,000 ชุด และอุปกรณ์เก็บข้อมลูเคล่ือนที ่(Inventory Portable Reader) จํานวน 2 
ชุด 
 
โครงการฝึกอบรมวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 4 โครงการ 
o เรื่องระบบฐานข้อมลูงานวิจัย เป็นเงิน 37,599.26 บาท (วันท่ี 8-9 ตลุาคม 

2552)  จํานวนผลผลิต 7 คน 
o หลักสตูรการใช้งานระบบจัดการข้อมลู Digital Collection และ ระบบจัดการ
สารสนเทศ Repository (วันท่ี 5-8 สิงหาคม 2553)  เป็นเงิน 113,358 บาท จํานวน
ผลผลิต 15 คน 

o หลักสตูรอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมห้องสมุดอตัโนมตัิ “”Walai AutoLIB Version 
1.3” (วันที่ 9-11 สิงหาคม 2553) เป็นเงิน 30,600 บาท จํานวนผลผลติ 20 คน 

o โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การจัดการองค์
ความรู้ระบบงานเทคโนโลยสีารสนเทศและห้องสมดุ (วันที่ 19-22 สิงหาคม 2553) 
เป็นเงิน 300,165 บาท  จํานวนผลผลิต 58 คน  

 ตารางอบรม (ถ้ามี) 
 รายละเอียด ขอ้มลูผู้เข้าอบรม วิทยากร เน้ือหา ผู้ประสานงานในพ้ืนที่ (กรณีนอก

มหาวิทยาลัยฯ)  
 ผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงค ์(อธิบายพร้อมภาพประกอบ) และ 

(แผ่น CD รูปภาพประกอบ) 
o อบรมระบบฐานข้อมลูงานวิจัย   
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างระบบฐานข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ในการรวบรวมและตดิตาม
ข้อมลูงานวิจัย เป็นแหลง่เผยแพร่ข้อมลูงานวิจัย ผู้เข้าฝึกอบรมประกอบด้วย
นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ และวิศวกรพัฒนาระบบ จํานวน 7 คน ระยะเวลาการ
ฝึกอบรม 2 วนั 

o อบรมการใช้งานระบบจัดการข้อมลู Digital Collection และการจัดการสารสนเทศ 
Repository 



วัตถุประสงค์เพ่ือให้บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมดุ จํานวน 15 คน มีความรู้
ทักษะ ในการสร้างและปรับแต่งเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถ
บันทึกข้อมูล Metadata เข้าสู่ระบบจัดการข้อมลู Digital collection และระบบการ
จัดสารสนเทศ Repository ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกับสามารถบริหารจัดการ
ระบบไดอ้ย่างมืออาชีพ เพ่ือรองรับระบบงานห้องสมดุ digital อย่างเตม็รูปแบบ และ
พัฒนาเป็นห้องสมุดเสมอืนในอนาคต ระยะเวลาการฝึกอบรม 4 วัน 

o อบรมการใชโ้ปรแกรมหอ้งสมุดอตัโนมตัิ “WALAI AutoLib Version 1.3”  
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาบรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่หอ้งสมดุให้มีความรู้ความเข้าใจ
โปรแกรม “WALAI AutoLib” version 1.3   ซึ่งเป็นโปแกรมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรหนังสือในหอ้งสมดุ เช่น การยืม-คืนหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ การสืบค้น ซึ่ง
พัฒนาโปรแกรมให้ดีกว่ารุ่นก่อน สามารถเก็บสถิตติ่าง ๆ ไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ 
จํานวนผู้เข้าอบรม 19 คน ระยะเวลาการฝึกอบรม 3 วัน 

o สัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหารและการบริการงานวิทยบริการ  
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาบุคลากรของสํานักด้านการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการบริการงานวิทยบริการ การพัฒนาจิตบริการร่วมของพนักงานทั้งองค์กร  
สมรรถนะหลักที่ตอ้งการ และการประเมินสมรรถนะบุคลากรของสํานัก จํานวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 55 คน ระยะเวลา 4 วัน  

 ผลการประเมนิความพึงพอใจ 
o อบรมระบบฐานข้อมลูงานวิจัย   
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับพอใจมาก มีค่าเฉล่ีย 4.31 จากระดบัคะแนนเต็ม 5 

o อบรมการใช้งานระบบจัดการข้อมลู Digital Collection และการจัดการสารสนเทศ 
Repository 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับพอใจมาก มีค่าเฉล่ีย 4.05 จากระดบัคะแนนเต็ม 5  

o อบรมการใชโ้ปรแกรมหอ้งสมุดอตัโนมตัิ “WALAI AutoLib Version 1.3”  
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับพอใจมาก มีค่าเฉล่ีย 3.96 จากระดบัคะแนนเต็ม 5 

o สัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหารและการบริการงานวิทยบริการ  
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับพอใจมาก มีค่าเฉล่ีย 4.20 จากระดบัคะแนนเต็ม 5  

 ปัญหาอุปสรรค 
 ข้อเสนอแนะ 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

เกิดการพัฒนาแหล่งเรียนรูต้่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครให้มี
สภาพแวดล้อมที่จะเอือ่ตอ่การเรียนรู้ 

 แผนดําเนินการในคราวถัดไป 
แนบเอกสาร   รายชือ่ผู้เข้ารว่มโครงการ  ตาํแหน่ง/หน่วยงาน   
 
 



 
4.2 ทุนศึกษาตอ่  
 ปัญหาอุปสรรค 
 ข้อเสนอแนะ 

4.3 รายการครุภัณฑ์  (ให้ระบุรายละเอียดตามรายการครุภัณฑ์ / ชุดครุภัณฑ์ที่ได้รับ) 
 การนําไปใช้ประโยชน์  

จัดซือ้ e-book จํานวน 1 ระบบ  
เป็นการปรับเปลี่ยนระบบสนับสนุนการเรียนการสอน โดยใช้ระบบหอ้งสมุดอตัโนมตั ิ
(Automation Library) และเพ่ิมประสทิธิภาพในการบริการการเรียนการสอนด้วย
ระบบ RFID (Radio-frequency identification) มีการเรียนการสอนด้วยหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส ์(e-books) จํานวน 6,000 รายชื่อ มีระบบจัดการ Content ที่อยู่ใน
รูปแบบข้อมูล Digital Collection และระบบจัดการสารสนเทศ Repository ซึ่งเป็น
คลังความรู้และฐานข้อมลูงานวิจัย ประกอบด้วย 
1. ติดตั้งเครือ่งใหบ้ริการสืบค้น (OPAC) และยืมหนังสืออตัโนมัติ (Self Checkout) 

จํานวน   3  ชดุ 
2. ติดตั้งแผงวงจรคล่ืนวิทยุ (RFID Tag) จํานวน 55,000 ชิ้น 
3. ส่งมอบสญัญาจ้างเหมาบํารุงรักษาระบบหอ้งสมุดอตัิโนมตั ิ(WALAI AutoLib)ชนิด

ท่ี 3 
4. ส่งมอบอุปกรณ์เก็บข้อมลูเคลื่อนที่ (Inventory  Portable Reader) จํานวน 2 ชุด 
5. ส่งมอบAdobe Acrobat Professional 9  จํานวน 1 License 

 



 

 



 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เกิดการพัฒนาสภาพแวดลอ้มที่จะเอือ่ตอ่การเรียนรู้ มีแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครให้มีสภาพแวดล้อมที่จะเอื่อตอ่การเรียนรู ้

 ปัญหาอุปสรรค 
 ข้อเสนอแนะ 

 
ผลการดําเนินงาน  รวมผลผลิต  ผลลัพธแ์ละผลสัมฤทธิ์ การขยายผล( Impact)  ที่เกิดจาก   

องค์ความรู้ของโครงการชุดนี้ (บรรยายความ) 
1. การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
2. การศึกษาวิจัย  นวัตกรรมและส่ิงประดษิฐ ์
 งานวิจัยเชิงสหวิทยาการ 
 งานวิจัยที่ร่วมกับภาคเอกชน 
 งานวิจัยเพ่ือการตอบสนองนโยบายของรัฐ 
 งานวิจัยประเภทส่ิงประดิษฐแ์ละนวัตกรรม 

3.  การบริการงานวิชาการแก่สงัคม 
 ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ / คุณภาพชีวิต / การลดการนําเข้า /  เพ่ิมรายไดแ้ก่ประเทศ  

ฯลฯ 
4. การสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก 
5. การขยายผล 

 ด้านการฝึกอบรม / ศึกษาดูงาน 
- จัดอบรมให้กับใคร ชือ่โครงการอะไร  งบประมาณเท่าไร ผู้เข้าอบรมก่ีคน  รอ้ย

ละความพึงพอใจเท่าไร 
- ใชส้อนในวิชาอะไรบ้าง นักศึกษาทั้งหมดกีค่น 
 ด้านการจัดซือ้ครุภัณฑ์ 
- ใชส้อนวชิาอะไรบ้าง  ก่ีครั้ง  / ชั่วโมง /เทอม 
- ให้บริการกับใคร อย่างไร  กีค่ร้ัง ลดต้นทุนให้กับผู้รับบริการเท่าไร  อย่างไร 

6. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย เทคโนโลย ี
ราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้กําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศที่มุ่งเน้น
การเพ่ิมขีดความสามารถใน 7 กลุม่อุตสาหกรรมทั้งทางตรงและทางออ้ม       (ให้
บรรยายผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดกับกลุม่อตุสาหกรรมว่าเป็นอย่างไร) 

ผลลัพธ์/ผลกระทบ    การพัฒนากําลังคน (การจัดการเรียนการสอน , การดําเนินการวิจัย ,  
การบริการวิชาการแก่สังคม)           

หมายเหตุ   :   เนน้ผลกระทบ ในงบยุทธศาสตร์ฯ   มีการบูรณาการระหว่างการเรียนการสอน 
งานวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมอย่างไรบ้าง และสง่ผลโดยทางตรงและทางออ้มกับ 7 กลุ่ม
อตุสาหกรรมอย่างไร หรือถ้ามีอตุสาหกรรมอื่นท่ีเป็น trend ขณะน้ีแล้วมีโครงการบริการวิชาการหรือองค์



ความรู้/งานวิจัย จากงบยุทธศาสตร์ไปพัฒนาหรือบัณฑติจากผลของการดําเนินการโครงการยุทธศาสตรฯ์
เข้าไปป้อนกลุม่อตุสาหกรรมดังกล่าวให้เพ่ิมเติมมาด้วย จะเริ่มต้นจากภารกิจใดก่อนก็ได้) 
 
รายละเอียดที่ควรม ี

1. การนําความรู้การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน  มาถ่ายทอด/ตอ่ยอด  ในการเรยีนการสอน        
การวิจัย  และบริการวิชาการ 

2. การจัดการศึกษาในการผลิตบัณฑิตมีการขยายการรับนักศึกษา  เพ่ิมสดัส่วนนักศึกษา  
สายวทิยาศาสตร์  :  สายสังคม 

3. ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม เช่น 
3.1 การสร้างเครือข่าย 
3.2 การมีความร่วมมือกับเอกชน  การช่วยลดตน้ทุนในการผลติ หรอืการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานเอกชน 
4.  ประโยชน์ที่ไดร้ับ  ระดับคณะ  มหาวิทยาลยั ชุมชน อตุสาหกรรม  และประเทศชาต ิ



 
ผลผลิต : 
    ภาพรวม 

 เป้าหมายตามงบทีไ่ด้รับจัดสรร ผลการดําเนนิงาน 
การพัฒนาอาจารย์ (คน) 100 100 

การจัดหาเครือ่งมือและห้องปฏิบัติการ 
(รายการ/ห้อง) 

1 1 

 
พัฒนาอาจารย์ 

รายการ จํานวน  
ศึกษาตอ่ปริญญาเอก  

ศึกษาตอ่ปริญญาโท  

อบรมดูงาน 100 

สัดส่วน ตรี : โท : เอก  

จํานวนบุคลากรในสาขาที่เก่ียวข้องที่ได้รับการอบรมเฉพาะด้านไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง / คน / ปี  
จํานวนบุคลากรในสาขาที่เก่ียวข้องกับงบยุทธศาสตรฯ์ ทั้งหมด  
ร้อยละบุคลากรในสาขาที่เกี่ยวข้องท่ีได้รับการอบรมเฉพาะด้านไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง /คน /ปี  
จํานวนบุคลากรในสาขาที่เก่ียวข้องที่ได้รับการส่งเสริมให้ไปอบรม ดูงาน/นําเสนอผลงาน
วิชาการในเวทีสากล  จากงบยุทธศาสตร์ฯ 

 

จํานวนบุคลากรสาขาที่เก่ียวข้องทั้งหมด  
ร้อยละบุคลากรในสาขาที่เกี่ยวข้องท่ีได้รับการส่งเสริมให้ไปอบรม ดูงาน/นําเสนอผลงาน
วิชาการในเวทีสากล 

 

 
การจัดหาเครือ่งมือ/ห้องปฏิบัติการ 

รายการ จํานวน 
ห้องปฏิบัติการ (ห้อง)  

เคร่ืองมอื (เครือ่ง) 1 

 
 
 
 
 
 



 
ผลลัพธ์ทีเ่กิดจากโครงการ 
1. การปรับกระบวนการเรียนการสอน 

รายการ จํานวน รายละเอียด 

จํานวนหลักสูตรสายวิทย์ที่มีปฏิบัติของสาขาที่เก่ียวข้อง   

จํานวนหลักสูตรสายวิทย์ของสาขาที่เก่ียวข้องทั้งหมด   

ร้อยละหลักสตูรที่มีการฝึกปฏิบัติของสาขาทีเ่ก่ียวข้อง   
จํานวนหลักสูตรของสาขาท่ีเก่ียวข้องที่พัฒนาใหม่จากองคค์วามรู้    
ที่ได้จากงบยุทธศาสตร์ฯ 

  

จํานวนสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

จํานวนสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องทั้งหมด   

ร้อยละสาขาวิชาที่เก่ียวข้องที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

จํานวนนักศึกษาที่ได้รับความรู้ด้าน ICT   

จํานวนหลักสูตรสหกิจศึกษา   

จํานวนนักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดโครงการวิจัยและสิ่งประดิษฐ ์   

จํานวนนักศึกษาที่ร่วมในการให้บริการวิชาการแก่สังคม   

จํานวนเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ   

จํานวนนักศึกษาเข้าใหม่สาขาท่ีเก่ียวข้องสายวิทย์ (ปี 2553)   

จํานวนนักศึกษาเข้าใหม่สาขาท่ีเก่ียวข้องสายสังคม (ปี 2553)   

จํานวนบัณฑิตสาขาที่เก่ียวข้องที่มีงานทํา   

จํานวนบัณฑิตสาขาที่เก่ียวข้องที่จบทั้งหมด   

ร้อยละบัณฑติสาขาที่เก่ียวข้องที่มีงานทํา   

ร้อยละความพงึพอใจของผู้ประกอบการตอ่ผู้สําเร็จการศึกษา   

รายได้เฉลี่ยแรกเข้าทํางานรายสาขาวิชาชีพ (โปรดระบุย่อย)   

ร้อยละเงินเดอืนแรกเข้าที่เพ่ิมข้ึน 
 ต่ํากว่าวุฒิ........... คน 

ตามวุฒิ............... คน 
สูงกว่าวุฒิ............ คน 

 
 
 
 
 



 
2.   พัฒนาอาจารย์และห้องปฏิบัติการ 

การดําเนินงานตามภารกจิ ผลการดําเนินงาน 

จํานวนนักศึกษาที่ใช้ประโยชน์ห้องปฏิบัติการที่เกิดจากครุภัณฑ์งบยุทธศาสตร์ 12,000 คน 

ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอน  

ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออุปกรณ์ครุภัณฑ์  

จํานวนคร้ังการให้บริการห้องปฏิบัติการ/เคร่ืองมอื (ให้แยกรายละเอียดตามห้อง , ครุภัณฑ์) 10 ชม./วัน 

จํานวนอาจารย์ที่ใช้ประโยชน์จากครุภัณฑ์งบยุทธศาสตร์ 570 คน 

จํานวนอาจารย์ที่ใช้ประโยชน์จากความรูท้ี่ได้รับการพัฒนา  

จํานวนอาจารย์ทั้งหมดที่ได้ไปพัฒนา (สาขาที่เก่ียวข้องสายวิทย์)  

จํานวนอาจารย์สาขาที่เก่ียวข้องทัง้หมด  

ร้อยละอาจารย์ที่นําความรู้ไปใช้ประโยชน์จากการพัฒนา  

ร้อยละของอาจารย์ที่ได้ไปพัฒนาจากงบยุทธศาสตร ์  

จํานวนอาจารย์ที่นําความรู้ไปถ่ายทอดให้กับนักศึกษา/อาจารย์/สถานประกอบการ/ อ่ืน ๆ  

จํานวนอาจารย์ที่เข้าอบรมทั้งหมด  

ร้อยละของอาจารย์ที่เข้ารับการอบรมนําความรู้มาถ่ายทอดให้กับนักศึกษา/อาจารย์/สถานประกอบการ/อื่น ๆ  

จํานวนบุคลากรที่มคีวามรูค้วามเข้าใจเพ่ิมมากข้ึน  

จํานวนบุคลากรที่เข้าอบรมท้ังหมด 100 

ร้อยละของบุคลากรที่เข้าอบรมมคีวามรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึ้น 91.75 

จํานวนโครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการที่ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน  

จํานวนโครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการที่พัฒนาอาชีพ  

จํานวนโครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการที่สร้างรายได้  

จํานวนโครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการที่ยกระดับคุณภาพชีวิต  

จํานวนโครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการที่เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

จํานวนโครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการ ทั้งหมด  

จํานวนคร้ังการให้บริการโครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการ  

จํานวนผู้เข้ารับบริการโครงการ/กจิกรรม บริการวิชาการ  

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการโครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการ  

ร้อยละความพึงพอใจต่อเคร่ืองมืออุปกรณ์  

ร้อยละความพึงพอใจต่อการพัฒนาบุคลากร 84.96 



 
ผลกระทบท่ีเกดิจากโครงการ 
 

รายการ จํานวน 

จํานวนโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับต่างประเทศ  

จํานวนนักศึกษาแลกเปล่ียนกับต่างประเทศ  

จํานวนโครงการวิจัยเชิงสหวิทยาการ  

จํานวนโครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน  

จํานวนโครงการวิจัยสนองนโยบายของรัฐ  

จํานวนส่ิงประดิษฐแ์ละนวตักรรม  

จํานวนโครงการวิจัยทั้งหมด (สายวิทย์)  

จํานวนงานวิจัยที่ไดด้ําเนินการร่วมกับหน่วยงานภายในประเทศ  

จํานวนงานวิจัยที่ไดด้ําเนินการร่วมกับหน่วยงานภายนอกประเทศ  

จํานวนผลงานวิจัยที่ได้นําเสนอในเวทสีากล  

จํานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการจดสทิธิบัตร  

จํานวนผลงานวิจัยที่สามารถใช้ประโยชน์ไดใ้นเชิงพาณิชย์  

จํานวนผลงานวิจัยที่สามารถใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเกษตรกร
หรือชุมชน 

 

จํานวนชุมชนที่ได้รับประโยชน์จากผลงานวิจัย  

จํานวนสถานประกอบการที่ได้รับประโยชน์จากเคร่ืองมอืและอาจารย์  

จํานวนศูนย์ความเชี่ยวชาญ/เป็นเลิศเฉพาะทาง  

จํานวนชุมชนที่สามารถสร้างอาชีพได ้  

จํานวนรายได้/มูลค่าทีชุ่มชนหรือสถานประกอบการได้เพ่ิมขึ้น  

จํานวนมูลค่าทีชุ่มชนหรอืสถานประกอบการสามารถประหยัดได ้  

 
 
 
 
 
 



 
ข้อมูลรายละเอียดประกอบตาราง 

1. ด้านบริการวิชาการ (ภาพรวม)  มีทั้งหมด.............. โครงการ  ประกอบด้วย 

ที่ ชื่อโครงการ/กจิกรรม แหลง่ประมาณ จํานวนเงิน 
(บาท) 

ชนิดและ
จํานวนผูเ้ข้า

อบรม 

แหลง่ชุมชนท่ี
พัฒนาอาชีพ / 

มีรายได้
มูลค่าเพ่ิม 

      
      
      
      
      
 
***  ข้อมูลทีจ่ะกรอก หวัขอ้ด้านบริการวชิาการ  ข้อ1.1 – 1.5  ใสช่ือ่โครงการทุกงบประมาณ  
โครงการสามารถซํ้ากันได้ 

1.1  โครงการบริการวิชาการท่ีถ่ายทอดความรู้สูชุ่มชน มทีั้งหมด.......โครงการ ประกอบด้วย 

ที่ ชื่อโครงการ/กจิกรรม จํานวน
ผู้เข้ารว่ม

แหลง่
งบประมาณ 

ร่วมทํากบัชุมชนใดบ้าง 
(โปรดระบุ) 

     
     
     
     
 

1.2 โครงการบริการวิชาการที่พัฒนาอาชีพ มีท้ังหมด........ โครงการ  ประกอบด้วย 

ที่ ชื่อโครงการ/กจิกรรม จํานวน
ผู้เข้ารว่ม

แหลง่
งบประมาณ 

พัฒนาอาชีพอะไรบ้าง 
(โปรดระบุ) 

     
     
     
     

 



 
1.3  โครงการบริการวิชาการท่ีสร้างรายได้ มีทั้งหมด........ โครงการ  ประกอบด้วย 

ที่ ชื่อโครงการ/กจิกรรม จํานวน
ผู้เข้ารว่ม

แหลง่
งบประมาณ 

มีรายได้เพ่ิมขึน้อย่างไร 
(โปรดระบุ) 

     
     
     
     
     
 

1.4 โครงการบริการวิชาการที่ยกระดับคุณภาพชีวิต มีทั้งหมด....... โครงการ  ประกอบด้วย 

ที่ ชื่อโครงการ/กจิกรรม จํานวน
ผู้เข้ารว่ม

แหลง่
งบประมาณ 

ยกระดับคณุภาพชีวิต
อย่างไร (โปรดระบุ) 

     
     
     
     
     
 

1.5 โครงการบริการวิชาการที่เสริมสร้างความสามรถในการแข่งขัน  
 มีทั้งหมด........ โครงการ  ประกอบด้วย 

ที่ ชื่อโครงการ/กจิกรรม จํานวน
ผู้เข้ารว่ม

แหลง่
งบประมาณ

ลดการนําเข้าหรือเพ่ิมการ
ส่งออกและการแข่งขันใหก้บั
เอกชนอย่างไร (โปรดระบุ) 

     
     
     
     
     
 
 
 



 
2. ด้านงานวิจัย  มีท้ังหมด................... โครงการ  ประกอบด้วย 

ที่ ชื่อโครงการ/กจิกรรม แหลง่ประมาณ จํานวนเงิน 
(บาท) 

วิธีการนําไปใช้ประโยชน์ เช่น ร่วมกับ
ชุมชน , จดสิทธิบัตร  (โปรดระบุ) 

     
     
     
     
     
 
***  ข้อมูลทีจ่ะกรอก หวัขอ้ด้านวิจัย  ขอ้2.1 – 2.5  ใส่ชื่อโครงการทุกงบประมาณ  โครงการ
สามารถซํ้ากันได้ 

2.1 งานวิจัยเชิงสหวิทยาการ  มีทัง้หมด................... โครงการ  ประกอบด้วย 

ที่ ชื่อโครงการ/กจิกรรม แหลง่ประมาณ จํานวนเงนิ (บาท) 

    
    
    
    
    
 

2.2 งานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน  มีทั้งหมด................... โครงการ  ประกอบด้วย 

ที่ ชื่อโครงการ/กจิกรรม แหลง่ประมาณ จํานวนเงนิ (บาท) 

    
    
    
    
    
 
 
 
 



 
2.3 งานวิจัยสนองนโยบายของรฐั  มีทั้งหมด................... โครงการ  ประกอบด้วย 

ที่ ชื่อโครงการ/กจิกรรม แหลง่ประมาณ จํานวนเงนิ (บาท) 

    
    
    
    
    
 

2.4 ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม  มีทั้งหมด................... ผลงาน  ประกอบด้วย 

ที่ ชื่อโครงการ/ผลงาน แหลง่ประมาณ จํานวนเงนิ (บาท) 

    
    
    
    
    
 

2.5 จํานวนผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ทีม่ีการถ่ายทอดสู่ชุมชน / เอกชน 
       มทีั้งหมด................... ผลงาน  ประกอบด้วย 

ที่ ชื่อโครงการ/ผลงาน แหลง่ประมาณ นําไปใช้ประโยชนโ์ดยใคร และ
อย่างไร (โปรดระบุ) 

    
    
    
    
    
 
 
 
 



 
 

3. ด้านครุภัณฑ์  มีทั้งหมด.........1.......... รายการ  ประกอบด้วย 

ที่ ชื่อครุภัณฑ ์ จํานวนเงนิ วิธกีารใช้ประโยชน์ (ระบุรายละเอียด) 
การเรียนการสอน วิจัย บริการ 

 จัดซือ้ e-book จํานวน 1 
ระบบ  

3,990,000.00  การเรียนการสอน  บริการ 

      
      
      
      

 
4. ด้านเครือข่าย  มีทัง้หมด................... หนว่ยงาน  ประกอบด้วย 

ที่ หน่วยงานที่มีความ
ร่วมมือ / เครอืข่าย รายละเอียดความร่วมมือ จํานวนเงนิ (โปรดระบุในกรณีที่   

คิดเปน็มูลค่าได้) 
    
    
    
    
    
 

5. ด้านศูนย์ความเชี่ยวชาญ /เป็นเลศิเฉพาะทาง  มีทัง้หมด................... ศนูย ์ 
ประกอบด้วย 

ที่ ชื่อศูนย์ รายละเอียดความเช่ียวชาญ / 
ความเป็นเลศิเฉพาะทาง ผลการดําเนินงาน วิจัย / บริการ 

    
    
    
    
    
 
ภาคผนวก 

• รายชื่อคณะผู้จัดทําพร้อมท่ีอยู่ของหน่วยงานและเบอร์โทรศัพท์  


