
 
 
 
 
 

รายงานผลการดําเนินงาน   
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยทุธศาสตร์การพัฒนา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2553 

 
 
 
 

โครงการพัฒนาการจดัการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
 
 
 

 

เอกสารหมายเลข 1 



รายงานผลการดําเนินงานโครงการพฒันาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ 
การพัฒนามหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

1. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 
2. บทสรุปผู้บริหาร 

 หลักการและเหตุผลของโครงการ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับงบประมาณเพื่อการตอบสนอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและการเพ่ิมศักยภาพในด้านการแข่งขัน และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครเพิ่งได้รับอนุมตัิในการจดัตั้งเป็นมหาวิทยาลัย จึงยังคงขาด
แคลนความพร้อมในเรื่องของการจัดการสํานักงาน และระบบการบริหารงานภายในที่
ทันสมัย ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จําเป็นจะตอ้งมีการวางโครงสร้าง
พ้ืนฐานหลักขององค์กรและบุคลากร ดังน้ันเพ่ือเป็นการปรับความพร้อมเพ่ือรองรับการก้าว
เข้าสู่การเป็นสถาบันการศึกษาท่ีเน้น ในดา้นการจัดการเรียนการสอนดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จึงมีความจําเป็นที่จะตอ้งมโีครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
 ผู้รับผดิชอบโครงการ   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม – 30 กันยายน 2553 
 งบประมาณ   8,125,000 บาท 

 
กิจกรรม จํานวน 

 
งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท) 
งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง 

(บาท) 
1.  ทุนศึกษาตอ่ (คน) 8 900,000 871,910 
2.  ฝึกอบรม / ศึกษาดูงาน    
     2.1  จํานวนโครงการ 7 โครงการ   
     2.2  จํานวนผู้เข้าร่วม 521  คน 2,200,000 3,638,253.35 
3.  ครุภัณฑ ์(รายการ) 10 รายการ 5,025,000 12,924,465.00 

รวมทั้งสิน้  8,125,000 17,434,628.35 
    

 ผลการดําเนินงาน : กราฟสรปุผลเชิงปริมาณ  ผลลัพธ์  ผลกระทบอย่างย่อ 
ครุภัณฑ์ 
1. พัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย จํานวน 1 ระบบ งบประมาณ 1,485,160 บาท 
2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาการเรียนการสอนระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั้ง

ในและต่างประเทศ จํานวน 1 ระบบ งบประมาณ 999,915 บาท 
3. พัฒนา e-Training หลักสตูรวิชาชีพระยะส้ันสําหรับบุคคลทั่วไป จํานวน 1 ระบบ 

งบประมาณ 498,620 บาท 



4. จัดทําเว็บ Portal ความร่วมมือเสมอืน ระหว่างกลุ่มมหาวิทยาลัยภายนอก (e-
Collaboration) จํานวน 1 ระบบ งบประมาณ 981,190 บาท 

5. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนผู้บรหิารระดับสูง จํานวน 1 ระบบ 
งบประมาณ 1,000,000 บาท 

ครุภัณฑ์จากเงินเหลือจ่าย 
6. ครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เขตพ้ืนที่โชติเวชและเทเวศร์ จํานวน 1 ระบบ 

งบประมาณ 3,365,000 บาท 
7. ครุภัณฑ์ระบบเกตเวย์เครือข่ายคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัย จํานวน 1 ระบบ 

งบประมาณ 896,874 บาท 
8. ครุภัณฑ์ระบบถ่ายทํารายการโทรทัศน์เพ่ือการผลิต จํานวน 1 ระบบ งบประมาณ 

1,485,160.00 บาท 
9. ครุภัณฑ์พัฒนา e-Office สําหรับผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย จํานวน 1 

ระบบ งบประมาณ 373,216 บาท 
10. ระบบสํารองจัดเก็บและสํารองข้อมูลผ่านระบบเครอืข่าย จํานวน 1 ระบบ 

งบประมาณ 1,839,330 บาท 
โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การเรียนรู ้จํานวน 7 โครงการ 
1. โครงการบริหารจัดการความรู้เรื่องการจัดทาํ Web Blog (วันที่ 26-29 มกราคม 

2553) งบประมาณ 68,050.00 บาท จํานวนผลผลิต 174 คน 
2. โครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการส่งเอกสาร

ทางการศึกษา (วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553) งบประมาณ 21,742.00  บาท จํานวน
ผลผลิต 42 คน 

3. โครงการฝึกทกัษะการเขียนบทเรียน e-learning จํานวน 6 หลักสตูร งบประมาณ 
801,830.60  บาท จํานวนผลผลติ 72 คน 
วันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2553 
วันที่ 2-5 มีนาคม 2553 
วันที่ 8-12 มีนาคม 2553 
วันที่ 15-19 มีนาคม 2553 
วันที่ 22-26 มีนาคม 2553 
วันที่ 29-31 มีนาคม 2553 

4. โครงการหลักสูตรเตรียมสอบรับรองมาตรฐานไมโครซอฟต ์จํานวน 4 หลักสตูร 
งบประมาณ 508,792.20 บาท จํานวนผลผลิต 69 คน 
วันที่ 19-23 เมษายน 2553 
วันที่ 26-30 เมษายน 2553 
วันที่ 10-14 พฤษภาคม 2553 
วันที่ 24-31 พฤษภาคม 2553 

5. โครงการฝึกอบรมหลักสตูรระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครอืข่าย จาํนวน 5 
หลักสตูร งบประมาณ 541,193.00 บาท จํานวนผลผลติ 99 คน 



วันที่ 14-18 มิถุนายน 2553 
วันที่ 21-25 มิถุนายน 2553 
วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2553 
วันที่ 12-16 กรกฎาคม 2553 
วันที่ 19-23 กรกฎาคม 2553 

6. โครงการการบริหารจัดการความรู้เร่ืองการออกแบบและจัดทําเว็บไซต ์(วันที่ 2-3 
สิงหาคม 2553) งบประมาณ 44,475.55 บาท จํานวนผลผลิต 54 คน 

7. โครงการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรและ ICT สําหรับผู้บริหาร
ระดับสูง ณ ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย (วันท่ี 12-18 กันยายน 2553) งบประมาณ 
1,652,170.00 บาท จํานวนผลผลิต 11 คน 

 
3.  การพัฒนาการจัดการศกึษาท้ังระบบ (ผลลัพธ์) ดําเนินการอย่างไร 
  1.  การปรับกระบวนการเรียนการสอน 

พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย พัฒนา
ระบบงานบริการสําหรับนักศึกษา บุกคลากร และชุมชน โดยนําเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การบริการเพ่ือความรวดเร็วและความถูกตอ้ง พัฒนาระงานบริหารภายในมหาวิทยาลัย โดยนําเอาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการบริหารงาน เพ่ือความรวดเร็วและความถูกตอ้งและลดต้นทุนในการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มคีวามรู้ความสามารถที่จะนําเอาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน การวิจัย  

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 จํานวนนักศึกษา
ท้ังหมด จํานวนบัณฑิตท่ีจบ 

    

    

    

    
 

เป้าหมาย :  
รายการ ตามวงเงินเดิม ตามงบท่ีไดร้ับจดัสรร 

การพัฒนาบุคลากร  3,100,000 

การจัดหาเครื่องมือและห้องปฏิบัติการ  5,025,000 

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 8,125,000   

ตะวันออก     

รัตนโกสินทร์     

สุวรรณภูม ิ     



ล้านนา     

อีสาน     

ศรีวิชัย     

รวม 8,125,000  
 
 
 
งบประมาณแยกตามกิจกรรม 

มทร. งบประมาณ 
พัฒนาอาจารย์ จัดหาเคร่ืองมือ/ห้องปฏิบัติการ

ธัญบุรี   
กรุงเทพฯ   
พระนคร 3,100,000 5,025,000
ตะวันออก   
รัตนโกสินทร์   
สุวรรณภูม ิ   
ล้านนา   
อีสาน   
ศรีวิชัย   

รวม 3,100,000 5,025,000
 
4.  รายงานผลการดําเนินงาน  และการขยายผลของการดําเนินงาน 

โครงการย่อยทีเ่กิดจากผลของงบยุทธศาสตร์ได้แก ่  
  การพัฒนาบุคลากรในการใชง้บยุทธศาสตร์ 

โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ จํานวน 7 โครงการ 
 โครงการบริหารจัดการความรู้เรื่องการจัดทาํ Web Blog (วันที่ 26-29 
มกราคม 2553) งบประมาณ 68,050.00 บาท จํานวนผลผลิต 174 คน 

 โครงการฝึกอบรมการใชโ้ปรแกรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการส่ง
เอกสารทางการศึกษา (วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553) งบประมาณ 21,742.00  
บาท จํานวนผลผลิต 42 คน 

 โครงการฝึกทกัษะการเขียนบทเรียน e-learning จํานวน 6 หลักสตูร 
งบประมาณ 801,830.60  บาท จํานวนผลผลติ 72 คน 
วันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2553 
วันที่ 2-5 มีนาคม 2553 
วันที่ 8-12 มีนาคม 2553 



วันที่ 15-19 มีนาคม 2553 
วันที่ 22-26 มีนาคม 2553 
วันที่ 29-31 มีนาคม 2553 

 โครงการหลักสูตรเตรียมสอบรับรองมาตรฐานไมโครซอฟต ์จํานวน 4 หลักสตูร 
งบประมาณ 508,792.20 บาท จํานวนผลผลิต 69 คน 
วันที่ 19-23 เมษายน 2553 
วันที่ 26-30 เมษายน 2553 
วันที่ 10-14 พฤษภาคม 2553 
วันที่ 24-31 พฤษภาคม 2553 

 โครงการฝึกอบรมหลักสตูรระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย จํานวน 5 
หลักสตูร งบประมาณ 541,193.00 บาท จาํนวนผลผลติ 99 คน 
วันที่ 14-18 มิถุนายน 2553 
วันที่ 21-25 มิถุนายน 2553 
วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2553 
วันที่ 12-16 กรกฎาคม 2553 
วันที่ 19-23 กรกฎาคม 2553 

 โครงการการบริหารจัดการความรู้เรื่องการออกแบบและจัดทําเว็บไซต ์(วันที่ 2-
3 สิงหาคม 2553) งบประมาณ 44,475.55 บาท จํานวนผลผลติ 54 คน 

 โครงการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรและ ICT สําหรับผู้บริหาร
ระดับสูง ณ ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย (วันที่ 12-18 กันยายน 2553) 
งบประมาณ 1,652,170.00 บาท จํานวนผลผลติ 11 คน 

 โครงการบริการวิชาการที่เป็นผลจากการพัฒนาบุคลากรและครุภัณฑ์ของ                   
งบยุทธศาสตร์ (ชื่อโครงการ/กิจกรรม จากงบประมาณใด เท่าไร โปรดระบุ) 

 โครงการวิจัย (ชื่อโครกงารจากงบประมาณใด เท่าไร โปรดระบุ) 
4.1  ผลการดําเนนิงานโครงการย่อยภายใต้โครงการยุทธศาสตร์ฯ 
 วิธีการดําเนินงาน 

จัดซือ้ครุภัณฑ ์
 พัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย จํานวน 1 ระบบ งบประมาณ 1,485,160 บาท 
 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาการเรียนการสอนระหว่างสถาบันอุดมศึกษาท้ังใน
และต่างประเทศ จํานวน 1 ระบบ งบประมาณ 999,915 บาท 

 พัฒนา e-Training หลักสตูรวิชาชีพระยะสัน้สําหรับบุคคลท่ัวไป จํานวน 1 ระบบ 
งบประมาณ 498,620 บาท 

 จัดทําเว็บ Portal ความร่วมมือเสมอืน ระหว่างกลุ่มมหาวิทยาลัยภายนอก (e-
Collaboration) จํานวน 1 ระบบ งบประมาณ 981,190 บาท 

 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนผู้บรหิารระดับสูง จํานวน 1 ระบบ งบประมาณ 
1,000,000 บาท 

ครุภัณฑ์จากเงินเหลือจ่าย 



 ครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เขตพ้ืนที่โชติเวชและเทเวศร ์จํานวน 1 ระบบ 
งบประมาณ 3,365,000 บาท 

 ครุภัณฑ์ระบบเกตเวย์เครือข่ายคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัย จํานวน 1 ระบบ 
งบประมาณ 896,874 บาท 

 ครุภัณฑ์ระบบถ่ายทํารายการโทรทัศน์เพ่ือการผลติ จํานวน 1 ระบบ งบประมาณ 
1,485,160.00 บาท 

 ครุภัณฑ์พัฒนา e-Office สําหรับผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย จํานวน 1 ระบบ 
งบประมาณ 373,216 บาท 

 ระบบสํารองจัดเก็บและสํารองข้อมูลผ่านระบบเครอืข่าย จํานวน 1 ระบบ 
งบประมาณ 1,839,330 บาท 

 ตารางอบรม (ถ้ามี) 
 รายละเอียด ขอ้มลูผู้เข้าอบรม วิทยากร เน้ือหา ผู้ประสานงานในพ้ืนที่ (กรณีนอก

มหาวิทยาลัยฯ)  
 ผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงค ์(อธิบายพร้อมภาพประกอบ) และ 

(แผ่น CD รูปภาพประกอบ) 
 โครงการบริหารจัดการความรู้เรื่องการจัดทาํ Web Blog  
วัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรสามารถนําเทคโนโลยีการทํา weblog มาใชใ้นการ
ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ สร้างเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยเข้าสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้เข้าฝึกอบรมประกอบด้วยบุคลากรสาย
สนับสนุน และสายวิชาการ จํานวน 174 คน ระยะเวลาการอบรม 4 วัน จากผลการ
ฝึกอบรมทําให้มหาวิทยาลัยมจํีานวน weblog เผยแพร่ความรู้ทั้งสิ้น 200 blog จาก
การสํารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในภาพรวม 

 โครงการฝึกอบรมการใชโ้ปรแกรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการส่งเอกสาร
ทางการศึกษา  
การใชโ้ปรแกรมระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์เพ่ือการส่งเอกสารทางการเงิน 
วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
การรับส่งเอกสารทางการเงินด้วยโปรแกรมระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ ผู้เข้า
ฝึกอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สารบรรณของคณะ และหน่วยงานสนับสนุน จํานวน 
42 คน ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน หลังฝึกอบรมผู้เข้าอบรมทกุหน่วยงาน สามารถ
ใชโ้ปรแกรมสารบรรณอิเล็กทรอนิกสใ์นการรับ-ส่งเอกสารทางการเงินได้ครบทุก
หน่วยงานทั้งสิ้น 22 หน่วยงาน ทําให้การรับส่งเอกสารเร็วขึ้น และนําไปใชอ้้างอิงกับ
ระบบ ERP ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ จากการสํารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม
ในภาพรวม  

 โครงการฝึกทกัษะการเขียนบทเรียน e-learning จํานวน 6 หลักสตูร  
วัตถุประสงค์เพ่ือฝึกทกัษะข้ันสูงการปฏิบัติงานด้วยโปรแกรมการสร้างภาพกราฟิก 
และการสร้างภาพเคลื่อนไหวสําหรับการสร้างบทเรียน e-Learning รวมถึงเพ่ิมพูน
ความรู้ประสบการณ์การใชโ้ปรแกรมประยุกต์ในการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ที่เก่ียวเนื่องกับ



การสร้างบทเรียนออนไลน์ ผูเ้ข้าอบรมประกอบด้วยบุคลากรผู้ปฏิบัติงานการจัดทํา e-
Learning ของมหาวิทยาลัย จํานวน 12 คน (ไม่นับซ้ํา) ระยะเวลาการฝึกอบรม 27 
วัน หลังจากฝึกอบรมผู้เข้าอบรมสามารถจัดทําบทเรียน e-Learning ของ
มหาวิทยาลัยได้แล้วเสร็จจํานวน 20 วิชาภายในเวลาที่กําหนด หัวข้อการฝึกอบรม
ประกอบด้วย  
(1)  Learning Management System 
(2)  Photoshop CS4 
(3)  Illustrator CS4 
(4)  Flash CS4 
(5)  Indesign 
(6)  Advance LMS (Moodle) 

 โครงการหลักสูตรเตรียมสอบรับรองมาตรฐานไมโครซอฟต ์จํานวน 4 หลักสตูร  
วัตถุประสงค์หลักสตูร เพ่ือเตรียมความพร้อมบุคลากรในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม
มาตรฐานไมโครซอฟต์ของมหาวิทยาลัย และเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ได้รับ
การรับรองวิชาชีพในระดับมาตรฐานสากล เพ่ิมพูนความรู้ประสบการณ์ด้านการ
บริหารจัดการและพัฒนาโปรแกรมด้วยไมโครซอฟต์ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ผู้
เข้าอบรมประกอบด้วยบุคลากรของสํานัก และอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาสาขา
คอมพิวเตอรจ์ากคณะวิทยาศาสตร์ฯ และวิศวกรรมศาสตร์ จาํนวน 15 คน (ไม่นับซ้ํา) 
ถ้านับซ้ําคนจะมีผู้เข้า 67 คน)) ระยะเวลาการฝึกอบรม 20 วัน หัวข้อฝึกอบรม
ประกอบด้วย 
(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 
ผลการประเมนิโครงการหลังฝึกอบรมบุคลากรของสํานักเข้ารับการทดสอบวิชาชีพ
มาตรฐานไมโครซอฟต ์ดังน้ี 
(1) หลักสตูร  Windows Server 2008 Network Infrastructure, 

Configuration มาตรฐาน Microsoft จํานวนผู้สอบผ่านการรับรอง 9 คน 
(2) หลักสตูร Windows Server 2008 Active Directory, Configuration 

มาตรฐาน Microsoft จํานวนผู้สอบผ่านการรับรอง 3 คน 
(3) หลักสตูร Server Administrator  มาตรฐาน Microsoft จํานวนผู้สอบผา่นการ

รับรอง 3 คน 
 โครงการฝึกอบรมหลักสตูรระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครอืข่าย จาํนวน 5 
หลักสตูร  



วัตถุประสงค์หลักสตูรเพื่อพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ชั้นสูงผู้พัฒนาบํารุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือรองรบั
เทคโนโลยทีี่เปลี่ยนแปลงไปสูร่ะบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยที่
ทันสมัยและซบัซ้อนมากย่ิงข้ึน พัฒนาความรู้ของอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาสาขา
คอมพิวเตอรจ์าก คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเท๕โนโลยี และคณะ
วิศวกรรมศาสตร ์ ใหท้ันสมัยอยู่เสมอ จํานวนผู้เข้าอบรม 87 คน (นับคนซ้ํา (ถ้านับไม่
ซ้ําจะ เป็นคนเข้า 21 คน)) ผู้เข้าอบรมสามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีโดยตรง และสอนนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ 
ระยะเวลาการฝึกอบรม 25 วัน หัวข้อฝึกอบรมประกอบด้วย  
(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 

 โครงการการบริหารจัดการความรู้เร่ืองการออกแบบและจัดทําเว็บไซต ์ 
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนและสายวิชาการ ให้
สามารถพัฒนาและจดัทําเว็บไซตผ์ลการปฏิบัติงานของหน่วยงานและของตนเองได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน แสดงถึงความเป็นมืออาชีพ ด้วยระบบบริการ
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่จะเป็นประโยชน์ในการสืบค้นและอ้างอิงในภายหลัง 
ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 วันมีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 65 คน  

 โครงการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรและ ICT สําหรับผู้บริหาร
ระดับสูง ณ ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย  
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาดูงานทางด้านคอมพิวเตอรแ์ละ ICT จากสถานศึกษาใน
ต่างประเทศ ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศในสถาบันบริการสารสนเทศ สรา้ง
ความพร้อมในการเป็นผู้นําทางด้าน ICT ในระดับภูมิภาคและพัฒนาสู่ระดับสากล เพ่ือ
พัฒนาปรับปรุงระบบงาน และเจรจาสร้างเครือข่ายความร่วมมอื ระยะเวลาศึกษาดู
งาน 7 วันมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 11 คน 

 ผลการประเมนิความพึงพอใจ 
 โครงการบริหารจัดการความรู้เรื่องการจัดทาํ Web Blog  
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.05 จากระดับคะแนนเตม็ 5 

 โครงการฝึกอบรมการใชโ้ปรแกรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการส่งเอกสาร
ทางการศึกษา  
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับพอใจมาก มีค่าเฉล่ีย 3.69 จากระดบัคะแนนเต็ม 5 

 โครงการฝึกทกัษะการเขียนบทเรียน e-learning จํานวน 6 หลักสตูร  
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.05 จากระดับคะแนนเตม็ 5 



 โครงการหลักสูตรเตรียมสอบรับรองมาตรฐานไมโครซอฟต ์จํานวน 4 หลักสตูร  
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุดระดับ 4.36 จากระดับคะแนนเต็ม 5 

 โครงการฝึกอบรมหลักสตูรระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครอืข่าย จาํนวน 5 
หลักสตูร  
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุดระดับ  4.02  จากระดับคะแนนเต็ม 5 

 โครงการการบริหารจัดการความรู้เร่ืองการออกแบบและจัดทําเว็บไซต ์ 
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุดระดับ 4.37 จากระดับคะแนนเต็ม 5 

 โครงการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรและ ICT สําหรับผู้บริหาร
ระดับสูง ณ ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย  
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุดระดับ  4.29 จากระดับคะแนนเต็ม 5 

 ปัญหาอุปสรรค 
 ข้อเสนอแนะ 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานทางด้านไอซีทใีห้ทัว่ถึงและตอ่เน่ือง เพ่ือวางแผนและพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เกิดประโยชน์สูงสดุใน
ด้านการเรียนการสอน การวิจัยและการบรหิาร 
พัฒนาระบบการศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพในการบริหารจัดการการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาระบบการศึกษา ระบบการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ โดยใช้ไอซทีีเป็น
เครื่องมอื 
พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยไปสู่ e-Knowledge เพ่ือพัฒนาระบบ
สารสนเทศ เพ่ือจดัเก็บความรู้สาขาต่างๆ ของมหาวิทยาลยั พร้อมกับสร้างเครือข่ายของ
บุคลากรในสาขาวิชาชีพเดียวกัน ให้สามารถติดตอ่กันได้ทัว่ถึงทางอิเล็กทรอนิกส ์
สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกและการให้บริการชุมชน เพ่ือขยายโอกาสการ
ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริการชมุชน 

 แผนดําเนินการในคราวถัดไป 
แนบเอกสาร   รายชือ่ผู้เข้ารว่มโครงการ  ตาํแหน่ง/หน่วยงาน   

4.2 ทุนศึกษาตอ่  
 ปัญหาอุปสรรค 
 ข้อเสนอแนะ 

4.3 รายการครุภัณฑ์  (ให้ระบุรายละเอียดตามรายการครุภัณฑ์ / ชุดครุภัณฑ์ที่ได้รับ) 
 การนําไปใช้ประโยชน์  

 พัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย จํานวน 1 ระบบ งบประมาณ 1,485,160 บาท 
เพ่ิมประสทิธิภาพการบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร ์
โดยทําการติดตั้งเครือข่ายไร้สาย (Wireless Backhaul) ความเร็ว 100 Mbps ที่มี
รัศมีทําการไกลจํานวน 4 ตัว (สองคู่สถานทีต่ิดตั้ง เทเวศร์-พณิชยการพระนคร และ 
เทเวศร์-พระนครเหนือ) เพ่ือใช้เป็นระบบสํารองเครอืข่ายภายใน (Intranet RMUTP-



Net) และเป็นระบบเครอืข่ายชนิดไร้สายท่ีสามารถรองรับการจัดการภายในเครือข่าย 
RMUTP-Net ตลอด 24 ชั่วโมง 

 
 

 
 

 
 



 
 

 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาการเรียนการสอนระหว่างสถาบันอุดมศึกษาท้ังใน
และต่างประเทศ จํานวน 1 ระบบ งบประมาณ 999,915 บาท 
เพ่ิมประสทิธิภาพการบริการการเรียนการสอน  
โดยการตดิตั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์แมข่่าย จาํนวน 3 เครือ่ง เพ่ือรองรับการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือพัฒนาการเรียนการสอนระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ และเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทางด้านความรู้สําหรับบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยและทั้งจากภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์แมข่่ายสาํหรับพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาการเรียน

การสอน  จํานวน 3 ชุด 
2. อุปกรณ ์Wireless Access Point    จํานวน 5 ตัว 
3. ตู้สําหรับใสอุ่ปกรณ์ ขนาดไมต่่ํากว่า 42U จํานวน1 ชดุ 

 

 
 

 
 



 พัฒนา e-Training หลักสตูรวิชาชีพระยะสัน้สําหรับบุคคลท่ัวไป จํานวน 1 ระบบ 
งบประมาณ 498,620 บาท 
เพ่ิมประสทิธิภาพการบริการการเรียนการสอน 
โดยทําการติดตั้งระบบบันทกึ ตดัตอ่มัลติมเีดียและระบบ e-Learning พร้อมอุปกรณ์
เชื่อมตอ่สายสญัญาณ ประกอบด้วย 
1. เครือ่งตดัตอ่วิดทิัศน์ระบบนอนลิเนียร ์จํานวน 3 ชุด 
2. การ์ดตดัต่อนอนลิเนียร ์จํานวน 1 ชุด 
3. หน่วยสํารองข้อมูลชนิดแข็ง จํานวน 15 หน่วย 
4. เครื่องรับส่งภาพวิดิทัศน์ผา่นระบบเครือข่าย จํานวน 1 ชดุ 
5. เครื่องบันทกึ Blu-ray Disc Drive จํานวน 1 เครื่อง 

 

 

 
 
 



 จัดทําเว็บ Portal ความร่วมมือเสมอืน ระหว่างกลุ่มมหาวิทยาลัยภายนอก (e-
Collaboration) จํานวน 1 ระบบ งบประมาณ 981,190 บาท 
เพ่ิมประสทิธิภาพการบริการการเรียนการสอน  
โดยการตดิตั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์แมข่่าย จาํนวน 3 เครือ่ง เพ่ือพัฒนาระบบคลัง
ปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (Rajamangala University of 
Technology Phra Nakhon Intellectual Repository) ตั้งข้ึนเพ่ือเป็นคลังจัดเก็บ
และให้บริการสารสนเทศ ซึ่งจะรวมทั้งผลงานวิจัย วิชาการ ของคณาจารย์ นักวิจัย 
นักศึกษา และบัณฑิตศึกษาของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยมุ่งหวังให้
ทรัพยากรสารสนเทศเที่จัดเก็บในรูปดิจิทัลเหล่าน้ี เป็นเคร่ืองอํานวยความสะดวกใน
การศึกษาค้นคว้า วิจัย เพ่ิมเตมิตอ่ยอด ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทาง
วิชาการและเป็นการเผยแพรช่ื่อเสียงของกลุ่มมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลใน
ระดับนานาชาติ ประกอบด้วย 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์แมข่่ายจัดทําเว็บ Portal จํานวน 3 ชดุ 
2. อุปกรณ ์Wireless Access Point    จํานวน 5 ตัว 

 

 
 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนผู้บรหิารระดับสูง จํานวน 1 ระบบ งบประมาณ 

1,000,000 บาท 
เพ่ิมประสทิธิภาพการบริหารจัดการ 



โดยการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนผู้บริหาร (ESS) จํานวน 1 ระบบ โดย
การเชื่อมตอ่กบัระบบ Microsoft Dynamics AX ซึ่งเป็นระบบที่ทางมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ใช้เป็นระบบงานหลัก โดยตอ้งสามารถเชื่อมตอ่กับ 
Dynamics AX Object Server เพ่ือทําการเช่ือมต่อกับฐานข้อมูลหลักได้ทันท ีโดยไม่
ตอ้งมีการเขียนโปรแกรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ครุภัณฑ์จากเงินเหลือจ่าย 
 ครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เขตพ้ืนที่โชติเวชและเทเวศร ์จํานวน 1 ระบบ 
งบประมาณ 3,365,000 บาท 
เพ่ิมประสทิธิภาพการบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร ์
โดยการตดิตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก (Core Switch) และอุปกรณ์ควบคุม
เครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN Controller) สําหรับระบบเครือข่ายแบบไร้สาย 
ที่เขตพ้ืนทีโ่ชตเิวชและเทเวศร์ ประกอบด้วย 
1. อุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก (Core Switch) สําหรับระบบเครือข่ายแบบมีสาย 
2. อุปกรณ์ควบคมุเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN Controller) สาํหรับระบบ

เครือข่ายแบบไร้สาย 

 

 
 



 
 ครุภัณฑ์ระบบเกตเวย์เครือข่ายคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัย จํานวน 1 ระบบ 
งบประมาณ 896,874 บาท 
เพ่ิมประสทิธิภาพการบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร ์
โดยการตดิตั้ง Gigabit Ethernet แบบ 10/100/1000BaseT จํานวน 3 ชุด เพ่ือทํา
หน้าที่เป็น Gateway ที่เทเวศร์ พณิชยการพระนคร และพระนครเหนอื และรองรับ
การต่อเชือ่มเครือข่ายใยแก้วนําแสงจาก สกอ. 
 

 
 
 
 
 



 
 ครุภัณฑ์ระบบถ่ายทํารายการโทรทัศน์เพ่ือการผลติ จํานวน 1 ระบบ งบประมาณ 

1,485,160.00 บาท 
เพ่ิมประสทิธิภาพการบริการการเรียนการสอน 
โดยการตดิตั้ง ระบบถ่ายทํารายการโทรทศัน์เพ่ือการผลติรายการโทรทศัน์และถ่ายทํา
รายการประกอบสือ่การเรียนการสอน e-Learning ประกอบด้วย 
1.  กล้องถ่ายภาพโทรทัศน์ จํานวน 1 ตัว 
2.  เครื่องควบคุมและปรับสญัญาณกล้องโทรทัศน์ จํานวน 1 ชดุ 
3.  ชุดไมโครโฟนสตดูิโอชนิดไร้สาย จํานวน 3 ชดุ 
4.  เครื่องรับสง่ภาพวิดีทัศน์ผา่นระบบเครือข่าย จํานวน 2 ชดุ 
 

 

 

 
 



 
 ครุภัณฑ์พัฒนา e-Office สําหรับผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย จํานวน 1 ระบบ 
งบประมาณ 373,216 บาท 
เพ่ิมประสทิธิภาพการบริหารจัดการ 
โดยการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook)  จํานวน 8 เคร่ือง สําหรับ
ผู้บริหารใช้กับงานระบบ e-Office  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ระบบสํารองจัดเก็บและสํารองข้อมูลผ่านระบบเครอืข่าย จํานวน 1 ระบบ 
งบประมาณ 1,839,330 บาท 
เพ่ิมประสทิธิภาพระบบความม่ันคงและปลอดภัยให้กับขอ้มูลสารสนเทศ 
โดยการตดิตั้งระบบจัดเก็บและสํารองข้อมูลผ่านระบบเครอืข่ายที่เขตพ้ืนที่โชติเวช 
เพ่ือเป็นระบบสํารองของระบบงาน ERP, BPM, HRM ประกอบด้วย 
1.   อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลขนาด 12 TB 
2.   ตดิตั้งสายสัญญาณเครอืข่ายใยแก้วนําแสง (Fiber Optic) 
 

 

 
 



 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
มีโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านไอซทีีที่ทั่วถึงและต่อเน่ืองและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เกิดประโยชน์สูงสดุในด้านการเรียนการ
สอน การวิจัยและการบริหาร 
เพ่ิมประสทิธิภาพในการบริหารจัดการการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาระบบการศึกษา 
ระบบการเรียนรู้ ให้มีประสทิธิภาพ คุณภาพ โดยใช้ไอซทีีเป็นเครื่องมอื 
ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยพัฒนาไปสู่ e-Knowledge มีการจัดเก็บความรู้สาขา
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย พร้อมกับสร้างเครือข่ายของบุคลากรในสาขาวิชาชีพเดียวกัน ให้
สามารถตดิตอ่กันได้ทั่วถึงทางอิเล็กทรอนิกส์ 
มีความร่วมมอืกับหน่วยงานภายนอกและการให้บริการชมุชน เพ่ือขยายโอกาสการใช้
งานเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่บริการชมุชน 

 ปัญหาอุปสรรค 
 ข้อเสนอแนะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผลการดําเนินงาน  รวมผลผลิต  ผลลัพธแ์ละผลสัมฤทธิ์ การขยายผล( Impact)  ที่เกิดจาก   

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

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  ในงบยุทธศาสตรฯ์   มกีารบูรณาการระหว่างการเรียนการสอน 
งานวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมอย่างไรบ้าง และสง่ผลโดยทางตรงและทางออ้มกับ 7 กลุ่ม
อตุสาหกรรมอย่างไร หรือถา้มีอตุสาหกรรมอื่นที่เป็น trend  ขณะน้ีแล้วมโีครงการบริการวิชาการหรือ
องค์ความรู้/งานวิจัย จากงบยุทธศาสตรไ์ปพัฒนาหรือบัณฑิตจากผลของการดําเนินการโครงการ
ยุทธศาสตร์ฯเข้าไปป้อนกลุ่มอตุสาหกรรมดงักล่าวให้เพ่ิมเติมมาด้วย จะเร่ิมต้นจากภารกิจใดก่อนก็ได้) 
 
 
 
 



 
รายละเอียดที่ควรม ี

1. การนําความรู้การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน  มาถ่ายทอด/ตอ่ยอด  ในการเรยีนการสอน        
การวิจัย  และบริการวิชาการ 

2. การจัดการศึกษาในการผลิตบัณฑิตมีการขยายการรับนักศึกษา  เพ่ิมสดัส่วนนักศึกษา  
สายวิทยาศาสตร์  :  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) 161 521 

การจัดหาเครือ่งมือและห้องปฏิบัติการ 
(รายการ/ห้อง) 

5 10 

 
พัฒนาอาจารย์ 

รายการ จํานวน  
ศึกษาตอ่ปริญญาเอก 5 

ศึกษาตอ่ปริญญาโท  

อบรมดูงาน 521 

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) 10 

 
 
 
 
 
 



 
ผลลัพธ์ทีเ่กิดจากโครงการ 
1. การปรับกระบวนการเรียนการสอน 

รายการ จํานวน รายละเอียด 

    จํานวนหลักสูตรสายวิทย์ที่มีปฏิบัติของสาขาท่ีเก่ียวข้อง   

    จํานวนหลักสูตรสายวิทย์ของสาขาที่เก่ียวข้องท้ังหมด   

    ร้อยละหลกัสูตรที่มีการฝึกปฏิบัติของสาขาที่เก่ียวข้อง   
    จํานวนหลักสูตรของสาขาที่เก่ียวข้องทีพั่ฒนาใหม่จากองค์ความรู้     
    ท่ีได้จากงบยุทธศาสตรฯ์ 

  

    จํานวนสาขาวิชาที่เก่ียวข้องที่เน้นด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี   

    จํานวนสาขาวิชาที่เก่ียวข้องทั้งหมด   

    ร้อยละสาขาวิชาที่เก่ียวข้องที่เน้นด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี   

    จํานวนนักศึกษาที่ได้รับความรู้ด้าน ICT   

    จํานวนหลักสูตรสหกิจศึกษา   

    จํานวนนักศึกษามีส่วนร่วมในการจดัโครงการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์   

    จํานวนนักศึกษาที่ร่วมในการให้บริการวิชาการแก่สังคม   

    จํานวนเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ   

    จํานวนนักศึกษาเข้าใหม่สาขาท่ีเก่ียวข้องสายวิทย์ (ปี 2553)   

    จํานวนนักศึกษาเข้าใหมส่าขาท่ีเกี่ยวข้องสายสังคม (ปี 2553)   

    จํานวนบัณฑิตสาขาที่เก่ียวข้องที่มีงานทาํ   

    จํานวนบัณฑิตสาขาที่เก่ียวข้องที่จบทั้งหมด   

    ร้อยละบัณฑิตสาขาท่ีเก่ียวข้องที่มีงานทํา   

    ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบการตอ่ผู้สําเร็จการศึกษา   

    รายได้เฉลีย่แรกเข้าทํางานรายสาขาวิชาชีพ (โปรดระบุย่อย)   

    ร้อยละเงินเดอืนแรกเข้าท่ีเพ่ิมข้ึน  ต่ํากว่าวุฒิ........... คน 
ตามวุฒิ............... คน 
สูงกว่าวุฒิ............ คน 

 
 
 
 
 



 
2.   พัฒนาอาจารย์และห้องปฏิบัติการ 

การดําเนินงานตามภารกจิ ผลการดําเนินงาน

จํานวนนักศึกษาที่ใช้ประโยชน์หอ้งปฏิบัติการที่เกิดจากครุภัณฑ์งบยุทธศาสตร์ 12,000 คน 

ร้อยละความพงึพอใจของนักศึกษาตอ่การเรียนการสอน  

ร้อยละความพงึพอใจของนักศึกษาตอ่อุปกรณ์ครุภัณฑ ์  

จํานวนคร้ังการให้บริการห้องปฏิบัติการ/เครื่องมอื (ให้แยกรายละเอียดตามหอ้ง , ครุภัณฑ์) 24 ชม./วัน 

จํานวนอาจารย์ที่ใช้ประโยชน์จากครุภัณฑ์งบยุทธศาสตร ์ 570 คน 

จํานวนอาจารย์ที่ใช้ประโยชน์จากความรู้ที่ได้รับการพัฒนา  

จํานวนอาจารย์ทั้งหมดที่ได้ไปพัฒนา (สาขาท่ีเก่ียวข้องสายวิทย์)  

จํานวนอาจารย์สาขาที่เกี่ยวข้องท้ังหมด  

ร้อยละอาจารย์ท่ีนําความรู้ไปใช้ประโยชน์จากการพัฒนา  

ร้อยละของอาจารย์ที่ได้ไปพัฒนาจากงบยุทธศาสตร์  

จํานวนอาจารย์ที่นําความรู้ไปถ่ายทอดให้กับนักศึกษา/อาจารย์/สถานประกอบการ/ อืน่ ๆ  

จํานวนอาจารย์ที่เข้าอบรมทัง้หมด  

ร้อยละของอาจารย์ที่เข้ารับการอบรมนําความรู้มาถ่ายทอดให้กับนักศึกษา/อาจารย์/สถานประกอบการ/อื่น ๆ  

จํานวนบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมมากข้ึน  

จํานวนบุคลากรที่เข้าอบรมทัง้หมด 521 

ร้อยละของบุคลากรที่เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึน้ 85.41 

จํานวนโครงการ/กิจกรรม บรกิารวิชาการที่ถ่ายทอดความรู้สู่ชมุชน  

จํานวนโครงการ/กิจกรรม บรกิารวิชาการที่พัฒนาอาชีพ  

จํานวนโครงการ/กิจกรรม บรกิารวิชาการที่สร้างรายได้  

จํานวนโครงการ/กิจกรรม บรกิารวิชาการที่ยกระดับคุณภาพชีวิต  

จํานวนโครงการ/กิจกรรม บรกิารวิชาการที่เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

จํานวนโครงการ/กิจกรรม บรกิารวิชาการ ท้ังหมด  

จํานวนคร้ังการให้บริการโครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการ  

จํานวนผู้เข้ารับบริการโครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการ  

ร้อยละความพงึพอใจของผู้รับบริการโครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการ  

ร้อยละความพงึพอใจต่อเครื่องมืออุปกรณ์  

ร้อยละความพงึพอใจต่อการพัฒนาบุคลากร 85.53 



 
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.........10......... รายการ  ประกอบด้วย 

ที่ ชื่อครุภัณฑ ์ จํานวนเงนิ วิธกีารใช้ประโยชน์ (ระบุรายละเอียด) 
การเรียนการสอน วิจัย บริการ 

1 พัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย 1 
ระบบ 

1,485,160.00 การเรียนการสอน  บริการ 

2 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
พัฒนาการเรียนการสอนระหว่าง
สถาบันอดุมศึกษาท้ังในและ
ต่างประเทศ จํานวน 1 ระบบ 

999,915.00 การเรียนการสอน วิจัย บริการ 

3 พัฒนา e-Training หลักสตูร
วิชาชีพระยะส้ันสําหรับบุคคล
ท่ัวไป จํานวน 1 ระบบ 

498,620.00 การเรียนการสอน  บริการ 

4 จัดทําเว็บ Portal ความร่วมมือ
เสมือน ระหว่างกลุ่มมหาวิทยาลัย
ภายนอก (e-Collaboration) 
จํานวน 1 ระบบ 

981,190.00 การเรียนการสอน วิจัย บริการ 

5 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนผู้บริหารระดับสูง 
จํานวน 1 ระบบ 

1,000,000.00   บริการ 

ครุภัณฑ์จากเงินเหลือจ่าย     
6 ครุภัณฑ์ระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์เขตพ้ืนทีโ่ชติเวชและ
เทเวศร์ จํานวน 1 ระบบ 

3,365,000.00 การเรียนการสอน  บริการ 

7 ครุภัณฑ์ระบบเกตเวย์เครือข่าย
คอมพิวเตอรม์หาวิทยาลัย จาํนวน 
1 ระบบ 

896,874.00 การเรียนการสอน  บริการ 

8 ครุภัณฑ์ระบบถ่ายทํารายการ
โทรทัศน์เพ่ือการผลิต จํานวน 1 
ระบบ 

1,485,160.00 การเรียนการสอน  บริการ 

9 ครุภัณฑ์พัฒนา e-Office สําหรับ
ผู้บริหารระดับสูงของ
มหาวิทยาลัย จํานวน 1 ระบบ 

373,216.00   บริการ 

10 ระบบสํารองจัดเก็บและสํารอง
ข้อมลูผ่านระบบเครือข่าย จํานวน 
1 ระบบ 

1,839,330.00   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  


