
 
รายงานการประชุมการจัดทํางบประมาณ ประจําปี ๒๕๕๕ 
เมื่อวันอังคารที่  ๒๔  มกราคม  ๒๕๕๕  เวลา  ๑๓.๓๐  น. 

ณ   ห้องประชุมพวงแสด สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ช้ัน ๑ อาคารวิทยบริการ 
..................................................... 

 
ผู้มาประชุม 
 

 ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร          จารุวาระกูล         ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ    
           ๒.  นายเพชร                         สายเสน              รองผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ 

                      ๓.  นายนพชัย ทิพย์ไกรลาศ รองผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ 
                      ๔.  น.ส.เพชราภรณ์ เพ็ชรแก้ว รองผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ 
  ๕.  น.ส.อ้อยจริยา พลับจีน หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการสาํนัก 
  ๖.  นางสุกัญญา พิสิฐอมรชัย หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
  ๗.  นางสายธาร สุเมธอธิคม หัวหน้างานวิทยบริการ 
  ๘.  นายโยธิน หนูแดง หัวหน้างานบริการคอมพิวเตอร์และ 
                                                                                            ระบบเครือข่าย 
            ๙.  น.ส.สุวล ี บัวสุวรรณ์ หัวหน้างานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 
      การศึกษา 
           ๑๐. น.ส.โสภา ไทยลา หัวหน้างานห้องสมุดเทเวศร์ 
           ๑๑. นางบัวระภา กลยนีย์ หัวหน้างานห้องสมุดพณิชยการพระนคร                      
                     ๑๒. น.ส.กมร สุประภารพงษ์ หัวหน้างานห้องสมุดพระนครเหนือ 
                     ๑๓. น.ส.รัตดา พุทธะศรีเมือง หัวหน้างานห้องสมุดโชติเวช 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 

๑. นายเชาวลิต สมบูรณ์พัฒนากิจ หัวหน้างานพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
  และการสื่อสาร 

๒. นายปาโมกข์ รัตนตรัยาภิบาล หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
๓. นายสมโภชน์ กุลธารารมณ์ หัวหน้างานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

                     

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐  น. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑       เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุม       
    

                                                                  -ไม่ม-ี 
 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่อง การจัดทํางบประมาณ ประจําปี ๒๕๕๕ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
   ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจง้ว่า งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
ประจําปี ๒๕๕๕ โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ซึ่งประกอบด้วย 

B500
Text Box
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5   ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้  ผศ.นิวัตร  จารุวาระกูล    ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล  น.ส.รัตดา   พุทธะศรีเมืองรายการหลักฐานอ้างอิงที่ 3.5-1-8



                                                                                             /๑. โครงการ..... 
                                                                 -๒- 
 

๑. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส ์(E – Library) 
    จํานวน ๔๑๐,๐๐๐ บาท  ให้รีบดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๕ 
    โดยให้เขียนเป็นโครงการอยู่ในงบปกติ 
๒. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
 ในส่วนของฝึกอบรม/ดูงาน ได้รับงบประมาณ จํานวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท  
 กลุ่มเป้าหมาย จํานวน ๕๐ คน และมอบรองผูอํ้านวยการสํานักวิทยบริการฯ 
 (นายนพชัย  ทพิย์ไกรลาศ) ดําเนินการติดตามทุนการศึกษาต่อด้วย 
 
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ แจ้งว่า แผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 

พ.ศ.๒๕๕๕ โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ซึ่งประกอบด้วย 

๑. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
๑.๑  โครงการพัฒนาระบบตัดต่อและบันทึกสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ 
       มอบรองผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ (นายเพชร  สายเสน) ดําเนินการ 
       เขียนโครงการแต่งต้ังกรรมการและส่งกองคลังภายในสิ้นเดือนมกราคม ๒๕๕๕ 
๑.๒  โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายหลัก 
       รองผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ (นายนพชัย  ทิพย์ไกรลาศ) แจ้งว่า 
       ได้ดําเนินการจัดทําและจัดส่งเรียบร้อยแล้ว 
๑.๓  โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายแบบไร้สายเครือข่ายหลัก 
       รองผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ (นายนพชัย  ทิพย์ไกรลาศ) แจ้งว่า 
       กําลังดําเนินการสํารวจการติดต้ังระบบเครือข่ายแบบไร้สาย 
 

   ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ แจ้งว่า คณะบริหารธุรกิจให้ห้องสมุดจัดซื้อหนังสือ 
เก่ียวกับการเงินเข้าห้องสมุดบ้าง โดยมอบให้คุณสายธาร  สุเมธอธิคม ประสานกับคุณสาคร  พรมจันทรา ในการจัดทํา 
โบว์ชัวร์ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การยืมหนังสอืห้องสมุดแบบอิเล็กทรอนิกส ์
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ใหจ้ัดส่งสรุปผลงาน รอบ ๖ เดือน 
ประจําปี ๒๕๕๕ ช่วงระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ – มีนาคม ๒๕๕๕ และมอบให้รองผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ 
(นายเพชร  สายเสน) จัดส่งสรปุการใช้งบประมาณให้กับรองผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ (น.ส.เพชราภรณ์ เพ็ชรแก้ว) 
โดยให้ส่งก่อนวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 
 

            มติที่ประชุม   รับทราบและมอบผู้เก่ียวข้องดําเนินการต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ ๓  การเสนอของบประมาณประจําปี ๒๕๕๖ 
 

   ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจง้ว่า งบประมาณในการพัฒนา 
ตามข้อเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาในส่วนของการพัฒนาห้องปฏิบัติการและการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในส่วนสํานักวิทยบริการฯ ประกอบด้วย 



                                                                                                                               /โครงการ..... 
                                                                  -๓- 
 
   โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
   - อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ  สามารถเสนอของบประมาณ ปี ๒๕๕๖ 
     จํานวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
   - พัฒนาบุคลากร  สามารถเสนอของบประมาณ ปี ๒๕๕๖ 
     จํานวน ๘,๕๔๔,๘๐๐ บาท 
   - ศึกษาต่อ  สามารถเสนอของบประมาณ ปี ๒๕๕๖ 
     จํานวน ๖,๕๔๔,๘๐๐ บาท 
   - ฝึกอบรม/ดูงาน  สามารถเสนอของบประมาณ ปี ๒๕๕๖ 
      จํานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เปลี่ยนแปลงการจัดทํางบประมาณโดยสํานัก 
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ต้องดําเนินการจัดทําโครงการ จํานวน ๔ โครงการ คือ 
   ๑. ระบบการเช่ือมต่อระบบภายในคณะ เช่น การเงิน  บัญชี  และพัสดุ   
                                      ถ้าเป็นอาคารใหม่ให้เดินสาย LAN เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ 
   ๒. ระบบรักษาความปลอดภัย (CCTV) ระบบกล้องวงจรปิด 
       มอบรองผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ (นายนพชัย  ทิพย์ไกรลาศ) ประสานกับ 
       รองอธิการบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนากายภาพ 
   ๓. ระบบโทรศัพท์ 
       รองผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ (นายนพชัย  ทิพย์ไกรลาศ) 
       กําลังดําเนินการสํารวจความต้องการ 
   ๔. ระบบ e-classroom   
                                      ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ รับผิดชอบในการจัดทําระบบโดยประสานงานกับ 
                                      มหาวิทยาลัยในการดําเนินการ 
 

   ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ แจ้งว่า  ทุกโครงการดังกล่าวต้องสํารวจความต้องการ 
เพราะต้องเช่ือมโยงกับความเสี่ยง  ต้องมีหลกัฐานประกอบโครงการ โดยทําแบบสํารวจทั้ง ๔ โครงการ โดยโครงการ 
ระบบ e-classroom มอบรองผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ (นายเพชร  สายเสน) เป็นผู้จดัทําแบบสํารวจ 
 

   งบประมาณตามแผนกลยุทธ์ของแผนแม่บท ICT 
   กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) 
    - ชุดตู้คืนหนังสืออัตโนมัติ  จํานวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท 
    - ชุดแปลงและบันทึกรหัสข้อมูลบนแผงวงจรคลื่นวิทยุ  
      จํานวน ๑,๖๘๐,๐๐๐ บาท 
    - บํารุงรักษาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส ์จาํนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท 
      มอบให้งานห้องสมุดพิจารณาปรับจํานวนเงินงบประมาณใหม่ 
   กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ ICT เป็นฐาน (ICT – Based Learning) 
    - พัฒนาระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 



                                                                                                                              /จํานวน.....                          
                                                                -๔- 
 
                                                        จํานวน ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท  มอบรองผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ 
      (นายนพชัย  ทิพย์ไกรลาศ) ดําเนินการ 
    - พัฒนาระบบถ่ายทํารายการโทรทัศน์เพ่ือการผลิต 
      มอบรองผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ (นายเพชร  สายเสน) ดําเนินการ 
   กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาการจัดการความรู้โดยใช้ ICT เป็นฐาน (ICT – Based Knowledge) 
      ไม่ต้องดําเนินการจัดทํางบประมาณ 
   กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาศูนย์สารนิเทศและการบริการวิชาการ (e-Resources) 
      ไม่ต้องดําเนินการจัดทํางบประมาณ 
   กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT เพ่ือการบริหารจัดการและการให้บริการ 
    ทางการศึกษา (e-Management  Infrastructure) 
    - พัฒนาระบบเครือข่ายสาขาย่อย  จํานวน  ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
    - พัฒนาระบบเก็ตเวย์ของเครือข่ายสาขาย่อย  จํานวน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
    - พัฒนาระบบเครือข่ายแบบไร้สายเครือข่ายสาขาย่อย จํานวน ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท 
      ให้นําทั้ง ๓ ระบบข้างต้นมารวมกันและดําเนินการจัดทําโดยให้ส่ง 
                                                        สํานักวิทยบริการฯ ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เพ่ือจัดส่ง 
                                                        กองนโยบายและแผน ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 
    - พัฒนาระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      ไม่จัดทําให้ตัดออก 
    - บํารุงรักษาระบบปรับอากาศและระบบไฟฟ้าสํารองห้องดาต้าเซ็นเตอร์ 
      มอบรองผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ (นายนพชัย  ทิพย์ไกรลาศ) 
      ดําเนินการต้ังงบประมาณ 
    - บํารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายสารสนเทศระดับ WAN 
      ให้แยกต้ังงบประมาณบํารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย 
   กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาสถาปัตยกรรมของระบบ ICT (ICT Architecture) 
    มอบรองผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ (นายนพชัย  ทิพย์ไกรลาศ) 
                                 ประสานกับกองคลังในการต้ังงบประมาณ 
   กลยุทธ์ที่ ๗ พัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security) 
    มอบรองผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ (นายนพชัย  ทิพย์ไกรลาศ) ดําเนินการ 
   กลยุทธ์ที่ ๘ พัฒนาระบบการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) 
    - พัฒนาระบบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ 
      ให้ตัดออกไมดํ่าเนินการ 
   กลยุทธ์ที่ ๙ พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการให้บริการทางการศึกษาโดยใช้ 
    ICT เป็นฐาน (ICT – Based Management) 
    มอบรองผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ (นายนพชัย  ทิพย์ไกรลาศ) ดําเนินการ 
   กลยุทธ์ที่ ๑๐ พัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มคีวามพร้อมด้าน ICT (e – student) 



                                                                                                                                 /มอบรอง..... 
                                                                    -๕- 
 
    มอบรองผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ (น.ส.เพชราภรณ์  เพ็ชรแก้ว) ดําเนินการ 
   กลยุทธ์ที่ ๑๑ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้าน ICT (e – Manpower) 
   กลยุทธ์ที่ ๑๒ พัฒนาห้องปฏิบัติการมาตรฐานวิชาชีพด้าน IT (IT Professional Certification) 
    ให้ใช้งบประมาณในการดําเนินการอยู่ในงบ จํานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 

   มติที่ประชุม   รับทราบและมอบผู้เก่ียวข้องดําเนินการต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

   - ISO 27000  จะต้องดําเนินการจัดทําเอกสารจํานวนมากและต้องดําเนินการตามเอกสาร 
ทุกอย่าง ห้ามทําเกินกว่าที่กําหนดไว้ 
   - ตัวช้ีวัด KPI ระบบประกันคุณภาพภายใน 
     มอบหัวหน้างานทุกท่าน ตรวจสอบดูว่างานที่ดําเนินการใกล้เคียงกับ KPI ของสํานัก 
วิทยบริการฯ หรือไม่  งานห้องสมุดคราวที่แล้วไม่ผ่าน มอบคุณสายธาร  สุเมธอธิคม  ประสานกับคุณสาคร  พรมจันทรา 
ในการจัดทําโบว์ชัวร์เพ่ือประชาสัมพันธ์  โดยให้ใช้วิธีการจัดจ้างในการทําโบว์ชัวร์ 
   - งานห้องสมุดในส่วนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะเปลี่ยนลิ้งค์บ่อยมาก 
มอบคุณนฤมล  โตเจริญ  เป็นผู้ดูแล 
   - งานห้องสมุดแจ้งว่า ในปี 2554 มีผูใ้ช้บริการได้ให้ข้อเสนอแนะผ่านแบบประเมิน 
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการห้องสมุดว่าอยากให้ห้องสมุดเทเวศร์มีตู้ล็อคเกอรส์ําหรับให้นักศกึษาวางกระเป๋าและไฟที ่
ช้ันหนังสือในห้องสมุดพณิชยการพระนครไม่สว่างเท่าที่ควร ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯเสนอแนะว่าให้หาแนวทาง 
ต้ังงบประมาณสําหรับจัดซื้อตู้ล็อคเกอร์ในปีงบประมาณถัดไปและเรื่องไฟไม่สว่างตอนน้ียังทําอะไรไม่ได้เน่ืองจากอยู่ใน 
ช่วงระยะเวลารับประกันหากพ้นกําหนดค่อยหาแนวทางปรับปรุงเพ่ือติดต้ังเพ่ิมไฟส่องสว่างให้มากขึ้น 
 

   มติที่ประชุม   รับทราบและมอบผู้เก่ียวข้องดําเนินการต่อไป 
 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๔.๓๐  น. 
 
                                                                                                   
                                                                                                      นางสาวอ้อยจริยา     พลับจีน 
                                                    ผูจ้ดบันทึกรายงานการประชุม 
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