
การใช้ประโยชน์ 
โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 
 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมีระบบศูนย์กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access) โดย
ให้บริกำรเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรฝึกอบรม/สัมมนำและกำรให้บริกำรวิชำกำร โดย
เปิดให้บริกำร ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลำ 8.30 – 18.30 น. และในบำงศูนย์กำรเรียนรู้ให้บริกำรในวันเสำร์ – อำทิตย์ 
เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่นักศึกษำที่มีตำรำงเรียนในวันเสำร์ – อำทิตย์ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่นักศึกษำ
ที่มีตำรำงเรียนในวันเวลำดังกล่ำว ทั้งนี้แบ่งกำรให้บริกำรใน 4 ศูนย์กำรเรียนรู้ได้แก่ 
 1. ศูนย์กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง เทเวศร์ 
  2. ศูนย์กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง โชติเวช 
 3. ศูนย์กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง พระนครเหนือ 
 4. ศูนย์กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง พณิชยกำรพระนคร 
 ภำยในศูนย์กำรเรียนรู้ด้วยตนเองมีบริกำรเครื่องคอมพิวเตอร์ควำมเร็วสูงผ่ำนเครือข่ำย ส ำหรับนักศึกษำ
ของมหำวิทยำลัย โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย นักศึกษำสำมำรถเข้ำไปศึกษำค้นคว้ำนอกเวลำที่มีกำรเรียนกำรสอน เพรำะ
ระบบเครือข่ำยของมหำวิทยำลัยเชื่อมต่อกับระบบกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ ระบบบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ 
ระบบวิดีโอสื่อกำรสอน มีบริกำร software โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย ซึ่งมีควำมจ ำเป็นในกำรเรียนกำรสอน นอกจำกนี้
ศูนย์กำรเรียนรู้ด้วยตนเองยังมีบทบำทในแง่ของกำรสนับสนุนภำรกิจในกำรบริหำรจัดกำรภำยในมหำวิทยำลัย 
ได้แก่ กำรให้บริกำรห้องฝึกอบรมส ำหรับกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร กำรฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะควำมรู้แก่บุคลำกร
ทั้งสำยสอนและสำยสนับสนุน กำรให้บริกำรชุมชนไม่ว่ำจะเป็นกำรฝึกอบรมแก่บุคคลภำยนอกโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย 
ใช้เป็นสนำมสอบคัดเลือกภำคปฏิบัติด้ำนคอมพิวเตอร์ของมหำวิทยำลัยฯ เป็นสถำนที่อบรมในโครงกำรน ำร่องกำร
พัฒนำต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตตำมหลักสูตรแกนกลำง อีกทั้งยังให้
บริกำรศูนย์สอบวัดมำตรฐำนควำมรู้สำกล(Pearson VUE testing Center) ภำรกิจเหล่ำนี้เพื่อเป็นกำรส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้(Knowledge-bass Society) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพด้ำนกำรเรียนกำรสอน
ให้แก่มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร รวมทั้งงำนด้ำนกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



นโยบายการใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 

นโยบำยใช้บริกำรศูนย์กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง(Acceptable Use Policy) จัดท ำขึ้นเพ่ือ  เพ่ือให้สอดคล้อง
กับพระรำชบัญญัติ ว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และเพ่ือให้คณำจำรย์ บุคลำกร 
นักศึกษำ ได้รับทรำบและปฏิบัติตำม พรบ.ดังกล่ำว ซึ่งแบ่งเป็น 2 หมวด โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
หมวด 1 ว่าด้วยระเบียบการใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองส าหรับ คณาจารย์ บุคลกร และ นักศึกษา 

ข้อ 1 เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงเสำร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยวันจันทร์ถึงศุกร์เปิดให้บริกำรตั้งแต่
เวลำ 09.00 น. ถึงเวลำ 18.00 น. และวันเสำร์ตั้งแต่เวลำ 09.00 น. ถึงเวลำ 15.00 น. 

ข้อ 2 ผู้เข้ำใช้บริกำรต้องไม่น ำอำหำรหรือเครื่องดื่มหรือสัตว์เลี้ยงหรืออำวุธหรือสิ่งผิดกฏหมำยเข้ำมำใน
บริเวณศูนย์กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ข้อ 3 ผู้เข้ำใช้บริกำรจะต้องไม่ใช้เสียงหรือกระท ำกำรอันเป็นเหตุให้เกิดควำมรบกวนแก่ผู้ใช้บริกำรคนอ่ืนๆ 
ข้อ 4 ผู้เข้ำใช้บริกำรจะต้องแต่งกำยสุภำพเรียบร้อย 
ข้อ 5 ผู้เข้ำใช้บริกำรต้องถอดรองเท้ำเก็บไว้ในที่จัดเก็บท่ีทำงศูนย์กำรเรียนรู้ด้วยตนเองเตรียมไว้ทุกครั้ง 
ข้อ 6 ผู้ใช้บริกำรต้องเก็บสัมภำระส่วนตัวไว้ในที่จัดเก็บท่ีทำงศูนย์กำรเรียนรู้ด้วยตนเองเตรียมไว้ทุกครั้ง 
ข้อ 7 หำกเกิดขัดข้องหรือมีปัญหำในกำรใช้บริกำรเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ในศูนย์กำรเรียนรู้ด้วย

ตนเองผู้ใช้บริกำรต้องแจ้งปัญหำให้ทำงเจ้ำหน้ำที่ที่ดูแลศูนย์กำรเรียนรู้ด้วยตนเองให้ทรำบเท่ำนั้นห้ำมท ำแก้ไขด้วย
ตนเองเด็ดขำด 

ข้อ 8 ผู้ใช้บริกำรจะต้องท ำกำรพิสูจน์ตัวตนตำมนโยบำยควำมมั่นคงปลอดภัยระบบสำรสนเทศ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนครโดยเคร่งครัด 
 
หมวด 2 ว่าด้วยการขอใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อใช้ในการอบรมหรือการเรียนการสอน ของ 
คณาจารย์ และ บุคลกร 

ข้อ 1 ท ำกำรขออนุญำตใช้บริกำรศูนย์กำรเรียนรู้ด้วยตนเองล่วงหน้ำเป็นเวลำ 7 วัน 
ข้อ 2 ท ำกำรระบุควำมรำยละเอียดควำมต้องกำรพิเศษที่ต้องกำรเพ่ิมเติมในกำรใช้บริกำรศูนย์กำรเรี ยนรู้

ด้วยตนเองล่วงหน้ำเป็นเวลำ 7 วัน 
ข้อ 3 ท ำกำรระบุระยะเวลำในกำรใช้บริกำรศูนย์กำรเรียนรู้ด้วยตัวเองล่วงหน้ำเป็นเวลำ 7 วัน 
ข้อ 4 ท ำกำรระบุจ ำนวนผู้ที่จะเข้ำใช้บริกำรในเวลำที่นัดหมำยล่วงหน้ำเป็นเวลำ 7 วัน 
ช้อ 5 ผู้ใช้บริกำรจะต้องปฏิบัติตำมระเบียบกำรใช้บริกำรศูนย์กำรเรียนรู้ด้วยตนเองส ำหรับ คณำจำรย์ บุ

คลกร และ นักศึกษำ โดยเคร่งครัด 
 

สั่ง ณ วันที่ 4 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2555 
 



ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์ 
 

 ศูนย์กำรเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์อยู่ในเขตพ้ืนที่ให้บริกำรของส ำนักงำนอธิกำรบดี ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร
และงำนทะเบียน ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ส ำนักประกันคุณภำพ ศูนย์กำรจัดกำรควำมรู้ 
สถำบันวิจัยและพัฒนำ และ ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน รวมทั้งคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและคณะเทคโนโลยี
สื่อสำรมวลชน ซึ่งให้บริกำรคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Lenovo และยี่ห้อ Mac โดยมีจ ำนวนเครื่องให้บริกำรทั้งหมด 114 
เครื่อง แบ่งเป็น 2 ห้อง ให้บริกำรค้นคว้ำข้อมูล อ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรเรียนกำรสอนให้แก่นักศึกษำ และกำร
ฝึกอบรม/สัมมนำแก่บุคลำกรมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนครรวมไปถึงงำนบริกำรวิชำกำรทั่วไป 
 ในปีงบประมำณ 2557 นี้ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศได้น ำเครื่องเช่ำจำกระบบบริกำร
ศูนย์กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง เปิดให้บริกำรศูนย์สอบวัดมำตรฐำนควำมรู้สำกล (Pearson VUE testing Center) 
เพ่ือทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศส ำหรับนักศึกษำ , บุคลำกรของมหำวิทยำลัยรวมทั้ง
บุคคลภำยนอกเข้ำมำใช้บริกำรในกำรสอบเพ่ือรับประกำศนียบัตร (Certificate) รับรองว่ำเป็นผู้เชี่ยวชำญในสำขำ
จำกผลิตภัณฑ์ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศชั้นน ำของโลก 
 

 
 
 



 
 
 

ศูนย์สอบ Pearson VUE testing Center 
 

 



 
 

 
 
 
 
 



สถิติการใช้งานศูนย์เทเวศร์ ตั้งแต่ปีตุลาคม2558 – ปัจจุบัน 

  
 

 
 

สถิติการใช้งานศูนย์เทเวศร์ ตั้งแต่ปีตุลาคม2558 – ปัจจุบัน – 4,779 คน 



ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองโชติเวช 
 

 ศูนย์กำรเรียนรู้ด้วยตนเองโชติเวชอยู่ในเขตพ้ืนที่ให้บริกำรของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์และคณะ
สถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ ให้บริกำรคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Lenovo จ ำนวน 43 เครื่อง ให้บริกำรค้นคว้ำ
ข้อมูล อ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรเรียนกำรสอนให้แก่นักศึกษำ และกำรฝึกอบรม /สัมมนำแก่บุคลำกร
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนครรวมไปถึงงำนบริกำรวิชำกำร 
 

 
 
สถิติการใช้งานศูนย์โชติเวช ตั้งแต่ปีตุลาคม2558 – ปัจจุบัน 

 



 
สถิติการใช้งานศูนย์โชติเวช ตั้งแต่ปีตุลาคม2558 – ปัจจุบัน – 16,155 คน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือ 
 

 ศูนย์กำรเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนืออยู่ในเขตพ้ืนที่ให้บริกำรของคณะวิศวกรรมศำสตร์และคณะ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ให้บริกำรเครื่องคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษำและบุคคลำกรของมหำวิทยำลัย จ ำนวน
เครื่องให้บริกำรทั้งสิ้น 150 เครื่อง แบ่งเป็นห้องให้บริกำรจ ำนวน 3 ห้องได้แก่ 
 -ห้อง Self1 ให้บริกำรเครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ IBM จ ำนวน 50 เครื่อง 
 -ห้อง Self2 ให้บริกำรเครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Dell จ ำนวน 50 เครื่อง 
 -ห้อง Self3 ให้บริกำรเครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Hp (Hewlett Packard) จ ำนวน 50 เครื่อง 
 โดยให้บริกำรนักศึกษำในกำรค้นคว้ำข้อมูล อ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรเรียนกำรสอนให้แก่นักศึกษำและ
กำรฝึกอบรม/สัมมนำแก่บุคลำกรมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนครรวมไปถึงงำนบริกำรวิชำกำรนอกเหนือ 
จำกศูนย์กำรเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือยังมีกำรให้บริกำรพิมพ์ผลกำรศึกษำ, ผลกำรลงทะเบียน, เอกสำรขอ
จบกำรศึกษำและเอกสำรกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ (กยศ.) ให้แก่นักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร์ และคณะ
วิทยำศำสตร์ โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย 
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สถิติการใช้งานศูนย์พระนครเหนือ ตั้งแต่ปีตุลาคม2558 – ปัจจุบัน – 11,308 คน 



 
ศูนย์การเรียนรู้ด้วยพณิชยการพระนคร 

 
ศูนย์กำรเรียนรู้ด้วยตนเองพณิชยกำรพระนครอยู่ในเขตพ้ืนที่ให้บริกำรของคณะศิลปศำสตร์ คณะ

อุตสำหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และคณะบริหำรธุรกิจ ให้บริกำรเครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Lenovo และ 
Mac จ ำนวนทั้งสิ้น 150 เครื่อง ให้บริกำรค้นคว้ำข้อมูล อ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรเรียนกำรสอนให้แก่นักศึกษำ 
และกำรฝึกอบรม/สัมมนำแก่บุคลำกรมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนครรวมทั้งให้บริกำรวิชำกำร 
 

 
 

 



 
สถิติการใช้งานศูนย์พณิชยการพระนคร ตั้งแต่ปีตุลาคม2558 – ปัจจุบัน 
 

 
 

 
สถิติการใช้งานศูนย์พณิชยการพระนคร ตั้งแต่ปีตุลาคม2558 – ปัจจุบัน – 14,834 คน 



 
 

ระบบตรวจนับจ านวนผู้ใช้งาน 
 

มีระบบตรวจนับจ ำนวนผู้ใช้งำน โดยสำมำรถสรุปปริมำณกำรใช้งำนเป็นรำยวัน รำยสัปดำห์ รำยเดือน 
และรำยปี แบบเรียลไทม์ออนไลน์ และสำมำรถเรียกดูปริมำณกำรใช้งำนย้อนหลังได้ 
 
http://salc.rmutp.ac.th/dashboard/ 

 
 
  
 

http://salc.rmutp.ac.th/dashboard/


 
 

ผู้สนใจเข้ำใช้งำนระบบศูนย์กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง สำมำรถเข้ำไปดูรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 
 
http://salc.rmutp.ac.th/ 

 
 

http://salc.rmutp.ac.th/

