
แบบเสนอของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

โครงการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

  หนวยงาน สํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบบริการศูนยการเรียนรูดวยตนเอง 
 
ลักษณะโครงการ 

  1.1.   การประชุมเชิงวิชาการ 
  1.2.   การฝกอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
  1.3.   การสัมมนา การเสวนา 
  1.4.   การจัดนิทรรศการ 
  1.5.   การวิเคราะห  การทดสอบ  การตรวจสอบ 
  1.6.   การฝกอบรมเพื่อถายทอดความรูเทคโนโลยี 
  1.7.   การใหบริการขอมูล  การเผยแพรความรูผานสื่อตาง ๆ 
  1.8.   อ่ืน ๆ 

ความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธของมหาวิทยาลัย ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ประจําปการศึกษา 2557 – 2561) ดังเอกสารที่แนบ 1 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเขมแข็งในการจัดการศึกษาใหบัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐาน พรอมเขาสู  
                              ประชาคมอาเซียน 
เปาประสงคที ่ 1 จัดการศึกษาดานวิชาชีพและเทคโนโลยีที่สามารถแขงขันไดในระดับอาเซียน / นานาชาติ 
กลยุทธที ่
   1 การพัฒนาการจัดการศกึษาที่เนนความเปนเลิศทางวิชาการและความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ  
   2 การนํามหาวิทยาลัยสูประชาคมอาเซยีนและการเปนท่ียอมรับในระดับนานาชาติ 
เปาประสงคที ่2 ผลิตบัณฑิตใหเปนคนดี คนเกง และมีทักษะในการดํารงชีวิตที่ดี 
กลยุทธที ่
   2 การนํามหาวิทยาลัยสูประชาคมอาเซยีนและการเปนท่ียอมรับในระดับนานาชาติ  
   3 การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาที่สะทอนอัตลักษณของมหาวิทยาลัย  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาความเขมแข็งงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มคีณุภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน 
                              การแขงขันของประเทศ 
เปาประสงคที ่3 จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดมาตรฐาน มีคุณภาพและนาํไปตอยอดได 
กลยุทธที ่
  4 การพัฒนางานวิจัยเชิงสรางสรรค  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศกึษา สูความเปนเลิศ 
เปาประสงคที ่ 4 มีระบบบรหิารจัดการที่คลองตัว ยืดหยุนและมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธที ่
  5 การพัฒนาบุคลากรเพือ่ใหเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและมีคุณคาของมหาวทิยาลัย  



  6 การเตรียมความพรอมในการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  
  7 การบริหารจัดการสูองคกรคุณภาพและมีธรรมาภิบาล  
เปาประสงคที ่ 5  มีระบบประกันคุณภาพสูความเปนเลิศทางการศึกษา 
กลยุทธที ่
  7 การบริหารจัดการสูองคกรคุณภาพและมีธรรมาภิบาล  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการใหบริการวิชาการและการพัฒนาอาชีพ 
เปาประสงคที ่6  เปนแหลงใหบริการวิชาการวิชาชีพที่ไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับของสังคม 
กลยุทธที ่
   8 การบริการวิชาการที่มศัีกยภาพในการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดลอมใหคงอยูอยางมั่นคงเพื่อ 
                              สรางคุณคาทางสังคมและเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ 
เปาประสงคที่ 7 สรางจิตสํานึกและสรางคานิยมใหเกิดความรักในศิลปวัฒนธรรมไทยภูมิปญญาทองถิ่นและ
รักษาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
กลยุทธที ่
  9 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมท่ีเปนภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาของโลก  

ความสอดคลองกับตัวชี้วัดดานสังคมศาสตร (หรือ) ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 มีการบูรณาการกับพันธกิจอ่ืน คอื 
 การเรียนการสอนวิชา ........................................................................................................... 
       ............................................................................................................................................ 
 การวิจัย ................................................................................................................................. 
       ............................................................................................................................................. 
 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ................................................................................................ 
       ............................................................................................................................................ 

 มีการสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงาน 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

 ความตองการของกลุมเปาหมาย.........(หลักฐานประกอบ อาทิ ความตองการของภาครัฐเอกชน 
ชุมชน ภาคประชาชน เปนตน) ตามแบบ สวพ.-บว.02,03,04  

ผูรับผิดชอบโครงการ สาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

หัวหนาโครงการ นายนพชัย  ทิพยไกรลาศ 
 
 
 
 
 
 



หลักการและเหตุผล 
ปจจุบันนี้นับไดวาเปนยุคโลภาภิวัฒน  ระบบการศึกษาที่เปดกวางทั้งภาครัฐและเอกชน กอใหเกิดแนวโนม

การแขงขันดานการศกึษาที่สูงข้ึน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจึงเตรียมความพรอมสําหรบัการแขงขัน 
โดยจัดการศึกษาท่ีมุงเนนวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ท้ังนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการ
เรียนรูของผูเรียนที่จะสงผลใหเกิดศักยภาพในการผลิตทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพออกสูตลาดแรงงาน  ในการจัด
กระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ จึงมุงเนนสงเสริมผูเรียนใหสามารถเรียนรูไดหลากหลายรูปแบบ 
อยางเชนการเรียนรูดวยตนเอง (Self  Learning) เปนการเรียนรูที่มีกรอบแนวคิดที่ไรขีดจํากัดดานเวลา สถานท่ี และ
แหลงขอมูล   มหาวิทยาลัยฯ จึงตองมีระบบท่ีสามารถตอบสนองการเรียนรูของผูเรียน  สามารถเขาถึงแหลงเรียนรู
ไดสะดวกมีความพรอมในสวนของอุปกรณและหองปฏิบัติการ  โครงการพัฒนาระบบบริการศูนยการเรียนรูดวย 
(Self Access Learning Center) นอกจากจะเปนการลงทุนท่ีคุมคาในดานงบประมาณ เนื่องจากสามารถลด
คาใชจายในการบํารุงรักษาและซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอรที่ใหบริการแลว  ยังถือเปนทางเลือกที่เหมาะสมตอ
นักศกึษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครภายใตสภาวการณของโลกที่เต็มไปดวยการเปลี่ยนแปลง 
ของเทคโนโลยีใหมๆ ดวยการออกแบบและพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของเทคโนโลยีไมโครโปรเซสเซอร   รวมทั้งระบบ
การประมวลผลของภาพและเสียงแบบดิจิตอล  จึงทําใหระบบภาพและเสียงมีความคมชัด สมบูรณแบบ พรอม
ฟงกชั่นสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกและกําหนดรูปแบบการเรียนรูไดตามความตองการ  Self Access 
Learning Center เปนการรวมชุดอุปกรณทางดาน Hardware ตางๆ ท่ีไดรับการพัฒนาขึ้นและวางระบบในลักษณะ
ของหองเรียนหรือศูนยกลางสําหรับการเรียนรูดวยตนเอง เพื่อที่จะรองรับกับการนําเทคโนโลยีของระบบ 
Multimedia ที่มีอยูในรูปแบบตางๆ นํามาบริหารจัดการเพื่อประโยชนการใชงานใหมีประสิทธิภาพไดอยางสูงสุด  ซึ่ง
จะทําใหนักศึกษาสามารถเลือกเรียนรูไดแบบเปดกวาง หรือสามารถจัดทําเปนรายการเพื่อนําเสนอในรูปแบบของสื่อ
ชนิดเดียวกันสําหรับกลุมผูใชงาน ทั้งน้ีเพื่อเพิ่มชองทางการเรียนรูและยังเปนการสนับสนุนการกระบวนการเรียนการ
สอนในหองเรียน กอใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องแกนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    

วัตถุประสงค 
1. เพื่อสนับสนุนและสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองใหแกนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
2. เพือ่สนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพในกระบวนการเรียนรูแกนักศกึษาของมหาวิทยาลัย 
4. เพื่อสงเสรมิใหเกิดกระบวนการเรยีนรูอยางตอเนื่องแกนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
5. เพื่อใหนักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอรที่ ทันสมัยสามารถรองรับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ เปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา 
 
กลุมเปาหมาย 

นักศกึษาจํานวน 13,000 คน และบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

สถานที่ดําเนินการ 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนยการเรียนรูดวยตนเองไดแกศูนยเทเวศร, ศูนยโชติเวช         
ศูนยพระนครเหนือ และศูนยพณิยการพระนครและสาํนักงานอธิการบดี   
 
 
 



ระยะเวลาดําเนนิการ 
 วันที ่ 1  ตุลาคม 2558  -   30 กันยายน 2559 
 
การดําเนินโครงการ  

กิจกรรม 

  ป พ. ศ. 2558 ป พ.ศ. 2559 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. จัดทํารางและรายละเอียดโครงการ             
2. นําเสนอผูบรหิารเพื่อขอความ 
   เห็นชอบในหลักการเบ้ืองตน 

            

3. ขออนุมัติโครงการ             
4.ประสานงานกับบุคคล และหนวยงาน
ที่ เ ก่ียวขอ งทั้ งภ ายในและภายนอก
หนวยงาน 

            

5. ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง             

6. ลงนามในสัญญา             
7.ดําเนินการติดตั้ง             

8. ทดสอบระบบและตรวจรับระบบ             
9. รายงานผลการประเมินผล 
   โครงการฉบับสมบูรณ 

            

 
แผนการใชจายงบประมาณ  (ระบุจํานวนเงินงบประมาณ) 
                      
   รายการ       ตค.  พย. ธค.  มค.  กพ.  มีค.  เมย.  พค.  มิย.  กค.  สค.  กย.  
เบิกจายเงิน 18,595,500            

 
งบประมาณ 

 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
       โครงการพัฒนาระบบบรกิารศนูยการเรียนรูดวยตนเอง   

            คาเชาเครื่องคอมพิวเตอรจํานวน  1,000 เครื่อง  1  ระบบ จํานวนเงิน 18,595,500 บาท  
 
การประเมินผลโครงการ 
  เปนโครงการหลัก ที่ตอบสนองตัวช้ีวัด  

- ความสาํเร็จตามแผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการศึกษา รอยละ 78 
        เปนโครงการสนับสนุน ที่ตอบสนองตัวชี้วัด..........................................-........................................................... 
       
 



ตัวช้ีวัดผลสําเร็จของโครงการ 
        -  เชาเครื่องคอมพิวเตอรจํานวนรวมไมนอยกวา 1000 เครื่อง 
        -  มีเครื่องคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพใหบริการนักศึกษา 

   
วิธีการประเมินผล 

- จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร 
- จํานวนนักศึกษาที่เขาใชบริการศูนยการเรียนรูดวยตนเอง 

 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1. นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอรที่มีศักยภาพรองรับระบบการสืบคนเพื่อการเรียนรูเพียงพอที่จะใหบริการแก
นักศึกษาในพื้นที่การใหบริการของ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวนรวมไมนอยกวา 
1,000 เครื่อง สามารถสืบคนขอมูลผานเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งในประเทศและตางประเทศได
อยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงขอมูลสารสนเทศท่ีทางมหาวิทยาลัยฯ ไดจัดหาไวให 

2.   สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการเรียนรูใหแกนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

การรายงานผล 
รายงานผลการดําเนินงานตามแบบรายงาน ที่กองนโยบายและแผน กําหนด และสงรายงานฉบับสมบูรณ

เมื่อโครงการแลวเสร็จ 
 

 
 ลงชื่อ ............................................................ ผูเสนอโครงการ 
      (นายนพชัย    ทิพยไกรลาศ) 
 

  วันที่ .......................................................... 
 
 
 
 ลงชื่อ ......................................................... หัวหนาหนวยงาน 

                                          (นายธนาวุฒิ  นิลมณี) 
 

  วันที่ .......................................................... 
 

 
 
  
 

 


