
1. โครงการ โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 
ลักษณะโครงการ 

  1.1.   การประชุมเชิงวิชาการ 
  1.2.   การฝึกอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
  1.3.   การสัมมนา การเสวนา 
  1.4.   การจัดนิทรรศการ 
  1.5.   การวิเคราะห์  การทดสอบ  การตรวจสอบ 
  1.6.   การฝึกอบรมเพ่ือถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี 
  1.7.   การให้บริการข้อมูล  การเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ 
  1.8.   อ่ืน ๆ 

ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ประจ าปีการศึกษา 2557 – 2561) ดังเอกสารที่แนบ 1 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาให้บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐาน พร้อมเขา้สู่  
                              ประชาคมอาเซียน 
เป้าประสงค์ที ่ 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีที่สามารถแข่งขันได้ในระดับอาเซียน / นานาชาติ 
กลยุทธ์ที่ 
   1 การพัฒนาการจัดการศึกษาที่เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ  
   2 การน ามหาวิทยาลัยสู่ประชาคมอาเซียนและการเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
เป้าประสงค์ที ่2 ผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีทักษะในการด ารงชีวิตที่ดี 
กลยุทธ์ที่ 
   2 การน ามหาวิทยาลัยสู่ประชาคมอาเซียนและการเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  
   3 การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาที่สะท้อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาความเข้มแข็งงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน 
                              การแข่งขันของประเทศ 
เป้าประสงค์ที ่3 จ านวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพและน าไปต่อยอดได้ 
กลยุทธ์ที่ 
  4 การพัฒนางานวิจัยเชิงสร้างสรรค์  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ 
เป้าประสงค์ที ่ 4 มีระบบบริหารจัดการที่คล่องตัว ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 
  5 การพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและมีคุณค่าของมหาวิทยาลัย  
  6 การเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  
  7 การบริหารจัดการสู่องค์กรคุณภาพและมีธรรมาภิบาล  
เป้าประสงค์ที ่ 5  มีระบบประกันคุณภาพสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 
  7 การบริหารจัดการสู่องค์กรคุณภาพและมีธรรมาภิบาล  



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการให้บริการวิชาการและการพัฒนาอาชีพ 

เป้าประสงค์ที ่6  เป็นแหล่งให้บริการวิชาการวิชาชีพที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม 
กลยุทธ์ที่ 
   8 การบริการวิชาการท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างมั่นคงเพ่ือ 
                              สร้างคุณค่าทางสังคมและเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
เป้าประสงค์ที่ 7 สร้างจิตส านึกและสร้างค่านิยมให้เกิดความรักในศิลปวัฒนธรรมไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
กลยุทธ์ที่ 
  9 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่เป็นภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาของโลก  

ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดด้านสังคมศาสตร์ (หรือ) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 มีการบูรณาการกับพันธกิจอ่ืน คือ 
 การเรียนการสอนวิชา ........................................................................................... ................ 
       ................................................................................................ ............................................ 
 การวิจัย ......................................................................................................... ........................ 
       ............................................................................................................................................. 
 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ........................................................................ ........................ 
       ............................................................................................................................ ................ 

 มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน 
.................................................................................................................... ........................... 
.............................................................................................................................. ................. 

 ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย.........(หลักฐานประกอบ อาทิ ความต้องการของภาครัฐเอกชน 
ชุมชน ภาคประชาชน เป็นต้น) ตามแบบ สวพ.-บว.02,03,04  

ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

หัวหน้าโครงการ นายนพชัย  ทิพย์ไกรลาศ 
 

หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันนี้นับได้ว่าเป็นยุคโลภาภิวัฒน์  ระบบการศึกษาที่เปิดกว้างทั้งภาครัฐและเอกชน ก่อให้เกิดแนวโน้ม

การแข่งขันด้านการศึกษาที่สูงขึ้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจึงเตรียมความพร้อมส าหรับการแข่งขัน 
โดยจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นวิชาชีพบนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ทั้งนี้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการ
เรียนรู้ของผู้เรียนที่จะส่งผลให้เกิดศักยภาพในการผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงาน  ในการจัด
กระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ จึงมุ่งเน้นส่งเสริมผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้หลากหลายรูปแบบ 
อย่างเช่นการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self  Learning) เป็นการเรียนรู้ที่มีกรอบแนวคิดที่ไร้ขีดจ ากัดด้านเวลา สถานที่ และ
แหล่งข้อมูล   มหาวิทยาลัยฯ จึงต้องมีระบบที่สามารถตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียน  สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้
ได้สะดวกมีความพร้อมในส่วนของอุปกรณ์และห้องปฏิบัติการ  โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วย 
(Self Access Learning Center) นอกจากจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในด้านงบประมาณ เนื่องจากสามารถลด



ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการแล้ว  ยังถือเป็นทางเลือกที่เหมาะสมต่อ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครภายใต้สภาวการณ์ของโลกที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลง 
ของเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้วยการออกแบบและพัฒนาขึ้นบนพ้ืนฐานของเทคโนโลยีไมโครโปรเซสเซอร์    รวมทั้งระบบ
การประมวลผลของภาพและเสียงแบบดิจิตอล  จึงท าให้ระบบภาพและเสียงมีความคมชัด สมบูรณ์แบบ พร้อม
ฟังก์ชั่นสนับสนุนอ่ืนๆ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกและก าหนดรูปแบบการเรียนรู้ได้ตามความต้องการ  Self Access 
Learning Center เป็นการรวมชุดอุปกรณ์ทางด้าน Hardware ต่างๆ ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นและวางระบบในลักษณะ
ของห้องเรียนหรือศูนย์กลางส าหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือที่จะรองรับกับการน าเทคโนโลยีของ ระบบ 
Multimedia ที่มีอยู่ในรูปแบบต่างๆ น ามาบริหารจัดการเพ่ือประโยชน์การใช้งานให้มีประสิทธิภาพได้อย่างสูงสุด  ซึ่ง
จะท าให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรู้ได้แบบเปิดกว้าง หรือสามารถจัดท าเป็นรายการเพ่ือน าเสนอในรูปแบบของสื่อ
ชนิดเดียวกันส าหรับกลุ่มผู้ใช้งาน ทั้งนี้เพ่ือเพ่ิมช่องทางการเรียนรู้และยังเป็นการสนับสนุนการกระบวนการเรียนการ
สอนในห้องเรียน ก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
2. เพ่ือสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
3. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในกระบวนการเรียนรู้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
4. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
5. เพ่ือให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยสามารถรองรับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ เปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา 
 
กลุ่มเป้าหมาย 

นักศึกษาจ านวน 13,000 คน และบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

สถานที่ด าเนินการ 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองได้แก่ศูนย์เทเวศร์, ศูนย์โชติเวช         
ศูนย์พระนครเหนือ และศูนย์พณิยการพระนครและส านักงานอธิการบดี   
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 วันที่  1  ตุลาคม 2558  -   30 กนัยายน 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การด าเนินโครงการ  

กิจกรรม 

  ปี พ. ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 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. จัดท าร่างและรายละเอียดโครงการ             
2. น าเสนอผู้บริหารเพื่อขอความ 
   เห็นชอบในหลักการเบื้องต้น 

            

3. ขออนุมัติโครงการ             
4.ประสานงานกับบุคคล และหน่วยงาน
ที่ เกี่ ยวข้ องทั้ งภายในและภายนอก
หน่วยงาน 

            

5. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง             

6. ลงนามในสัญญา             
7.ด าเนินการติดตั้ง             

8. ทดสอบระบบและตรวจรับระบบ             
9. รายงานผลการประเมินผล 
   โครงการฉบับสมบูรณ์ 

            

 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  (ระบุจ านวนเงินงบประมาณ) 
                      
   รายการ       ตค.  พย.  ธค.  มค.  กพ.  มีค.  เมย.  พค.  มิย.  กค.  สค.  กย.  
เบิกจ่ายเงิน 18,595,500            

 
งบประมาณ 

 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
       โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง   

            ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จ านวน  1,000 เครื่อง  1  ระบบ จ านวนเงิน 18,595,500 บาท  
 
การประเมินผลโครงการ 
  เป็นโครงการหลัก ที่ตอบสนองตัวชี้วัด  

- ความส าเร็จตามแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการศึกษา ร้อยละ 78 
        เป็นโครงการสนับสนุน ที่ตอบสนองตัวชี้วัด..........................................-........................................................... 
       
 
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ 
        -  เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จ านวนรวมไม่น้อยกว่า 1000 เครื่อง 
        -  มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพให้บริการนักศึกษา 



   
วิธีการประเมินผล 

- จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ 
- จ านวนนักศึกษาที่เข้าใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีศักยภาพรองรับระบบการสืบค้นเพ่ือการเรียนรู้เพียงพอที่จะให้บริการแก่
นักศึกษาในพ้ืนที่การให้บริการของ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวนรวมไม่น้อยกว่า 
1,000 เครื่อง สามารถสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงข้อมูลสารสนเทศท่ีทางมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดหาไว้ให้ 

2.   สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

การรายงานผล 
รายงานผลการด าเนินงานตามแบบรายงาน ที่กองนโยบายและแผน ก าหนด และส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

เมื่อโครงการแล้วเสร็จ 
 

 
 ลงชื่อ ............................................................ ผู้เสนอโครงการ 
      (นายนพชัย    ทิพย์ไกรลาศ) 
 

  วันที่ ..........................................................  
 
 
 
 ลงชื่อ ......................................................... หวัหน้าหน่วยงาน 

                                          (นายธนาวฒุิ  นิลมณี) 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. โครงการ โครงการบ ารุงรักษาระบบปรับอากาศห้องดาต้าเซ็นเตอร์ 
 
ลักษณะโครงการ 

  1.1.   การประชุมเชิงวิชาการ 
  1.2.   การฝึกอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
  1.3.   การสัมมนา การเสวนา 
  1.4.   การจัดนิทรรศการ 
  1.5.   การวิเคราะห์  การทดสอบ  การตรวจสอบ 
  1.6.   การฝึกอบรมเพ่ือถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี 
  1.7.   การให้บริการข้อมูล  การเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ 
  1.8.   อ่ืน ๆ 

ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ประจ าปีการศึกษา 2557 – 2561) ดังเอกสารที่แนบ 1 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาให้บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐาน พร้อมเข้าสู่  
                              ประชาคมอาเซียน 
เป้าประสงค์ที ่ 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีที่สามารถแข่งขันได้ในระดับอาเซียน / นานาชาติ 
กลยุทธ์ที่ 
   1 การพัฒนาการจัดการศึกษาที่เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ  
   2 การน ามหาวิทยาลัยสู่ประชาคมอาเซียนและการเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
เป้าประสงค์ที ่2 ผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีทักษะในการด ารงชีวิตที่ดี 
กลยุทธ์ที่ 
   2 การน ามหาวิทยาลัยสู่ประชาคมอาเซียนและการเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  
   3 การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาที่สะท้อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาความเข้มแข็งงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน 
                              การแข่งขันของประเทศ 
เป้าประสงค์ที ่3 จ านวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพและน าไปต่อยอดได้ 
กลยุทธ์ที่ 
  4 การพัฒนางานวิจัยเชิงสร้างสรรค์  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ 
เป้าประสงค์ที ่ 4 มีระบบบริหารจัดการที่คล่องตัว ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 
  5 การพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและมีคุณค่าของมหาวิทยาลัย  
  6 การเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  
  7 การบริหารจัดการสู่องค์กรคุณภาพและมีธรรมาภิบาล  
เป้าประสงค์ที ่ 5  มีระบบประกันคุณภาพสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 



  7 การบริหารจัดการสู่องค์กรคุณภาพและมีธรรมาภิบาล  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการให้บริการวิชาการและการพัฒนาอาชีพ 
เป้าประสงค์ที ่6  เป็นแหล่งให้บริการวิชาการวิชาชีพที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม 
กลยุทธ์ที่ 
   8 การบริการวิชาการท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างมั่นคงเพ่ือ 
                              สร้างคุณค่าทางสังคมและเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
เป้าประสงค์ที่ 7 สร้างจิตส านึกและสร้างค่านิยมให้เกิดความรักในศิลปวัฒนธรรมไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
กลยุทธ์ที่ 
  9 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่เป็นภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาของโลก  

ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดด้านสังคมศาสตร์ (หรือ) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 มีการบูรณาการกับพันธกิจอ่ืน คือ 
 การเรียนการสอนวิชา ........................................................................................... ................ 
       ........................................................................................... ................................................. 
 การวิจัย ......................................................................................................... ........................ 
       ........................................................................................................................... .................. 
 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ........................................................................ ........................ 
       ............................................................................................................................ ................ 

 มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน 
............................................................................................................... ................................ 
.............................................................................................................................. ................. 

 ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย.........(หลักฐานประกอบ อาทิ ความต้องการของภาครัฐเอกชน 
ชุมชน ภาคประชาชน เป็นต้น) ตามแบบ สวพ.-บว.02,03,04  

ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หัวหน้าโครงการ นายนพชัย  ทิพย์ไกรลาศ 
 

หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมขึ้นในทุกองค์กร โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาที่น าเทคโนโลยีเข้ามา

ใช้ในการบริหารจัดการงานภายในหน่วยงาน  หลายหน่วยงานจึงเล็งเห็นส าคัญของการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้า
มาใช้ในองค์กรเพ่ือให้การบริหารจัดการภายในมีความคล่องตัว ยืดหยุ่น ลดต้นทุน ลดความซ้ าซ้อน และเทคโนโลยี
สารสนเทศจะเกิดประโยชน์ คุ้มค่า ก่อให้ เกิดประสิทธิภาพได้  ระบบเครือข่ายและอุปกรณ์สารสนเทศต้องมี
ประสิทธิภาพและเสถียรภาพ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีศูนย์ข้อมูล (Data Center) ทีน่อกจากจะเป็นที่จัดเก็บ
ทรัพยากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครซึ่งได้แก่ระบบประมวลผลกลาง
และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยแล้ว  ยังท าหน้าที่ในการรักษาเสถียรภาพของระบบเครือข่าย



คอมพิวเตอร์ให้สามารถบริการนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยอย่างต่อได้เนื่อง  และยังเป็นจุดศูนย์รวมของ
ระบบ IT ของมหาวิทยาลัย  เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีปริมาณข้อมูลมาก ต้องใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการเก็บข้อมูล 
และอุปกรณ์ส ารองข้อมูลเป็นจ านวนมาก ภายในห้องดาต้าเซ็นเตอร์  ต้องประกอบไปด้วยอุปกรณ์และระบบที่มีความ
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบไฟฟ้าส ารอง  ระบบปรับอากาศ ระบบป้องกันอัคคีภัย    โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งระบบปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (Precision Air Conditioning System) เป็นระบบ
ส าหรับห้องที่ต้องการควบคุณอุณหภูมิและความชื้นพิเศษ โดยเครื่องปรับอากาศ สามารถควบคุมสภาวะได้อย่าง
แม่นย า ระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศมีความส าคัญเป็นอันดับต้น ๆ ในการใช้งานระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพราะหากระบบไฟฟ้าไม่สามารถจ่ายกระแสไฟให้กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง หรือระบบปรับ
อากาศควบคุมอุณหภูมิความชื้นไม่ท างาน ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยก็จะไม่สามารถใช้งานได้
ทันท ี  ซึ่งจะส่งผลเสียหายต่อการด าเนินงานภายในมหาวิทยาลัย  เนื่องจากระบบงานต่างๆ ได้ถูกน าไปวางไว้ใน
ระบบซอฟต์แวร์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีห้องดาต้าเซ็นเตอร์ท่ีอยู่ในความดูแลรับผิดชอบตลอด 
24 ชั่วโมง โดยมีทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นจ านวนมาก  จึงเห็นควรให้มีการด าเนินโครงการ
บ ารุงรักษาระบบปรับอากาศห้องดาต้าเซ็นเตอร์ ทั้งนี้เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือบ ารุงรักษาระบบปรับอากาศห้องดาต้าเซ็นเตอร์ 
2. เพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้มีเสถียรภาพ  
3. เพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับระบบฐานข้อมูลสารสนเทศกรณีท่ีเกิดจากระบบปรับอากาศ 

ในห้องดาต้าเซ็นเตอร์ 
4. เพ่ือสนับสนุนภารกิจในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

นักศึกษาจ านวน 13,000 คน และบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

สถานที่ด าเนินการ 
 ห้อง Data Center  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและเขตพ้ืนที่ให้บริการทั้ง 4 ศูนย์ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558  -   กันยายน 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การด าเนินโครงการ  

กิจกรรม 

  ปี พ. ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 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. จัดท าร่างและรายละเอียดโครงการ             
2. น าเสนอผู้บริหารเพื่อขอความ 
   เห็นชอบในหลักการเบื้องต้น 

            

3. ขออนุมัติโครงการ             
4.ประสานงานกับบุคคล และหน่วยงาน
ที่ เกี่ ยวข้ องทั้ งภายในและภายนอก
หน่วยงาน 

            

5. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง             

6. ลงนามในสัญญา             
7.ด าเนินการติดตั้ง             

8. ทดสอบระบบและตรวจรับระบบ             
9. รายงานผลการประเมินผล 
   โครงการฉบับสมบูรณ์ 

            

 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  (ระบุจ านวนเงินงบประมาณ) 
                      
   รายการ   ตค.       พย.  ธค.  มค.  กพ.  มีค.  เมย.  พค.  มิย.  กค.  สค.  กย.  
เบิกจ่ายเงิน    400000           

 
งบประมาณ 

 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
       โครงการบ ารุงรักษาระบบปรับอากาศห้องดาต้าเซ็นเตอร์ จ านวนเงิน 400,000  บาท 1 ระบบ  
 
การประเมินผลโครงการ 
  เป็นโครงการหลัก ที่ตอบสนองตัวชี้วัด  

- ความส าเร็จตามแผนปฏิบัติการการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานไอซีที ร้อยละ 78 
        เป็นโครงการสนับสนุน ที่ตอบสนองตัวชี้วัด............................................-......................................................... 
           
 
 
 
 
 



     ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ 
- ระบบเครือข่ายสามารถใช้งานได้อย่างมีเสถียรภาพร้อยละ 80  

      วิธีการประเมินผล 
-  ติดตามการด าเนินงานและชั่วโมงการใช้งานของระบบดาต้าเซ็นเตอร์ 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.   ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพยิ่งขึ้น  
2. การบริหารจัดการฐานข้อมูลมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูง 
3. ความเสี่ยงที่เกิดจากระบบปรับอากาศในห้องดาต้าเซ็นเตอร์ลดลง 

การรายงานผล 
รายงานผลการด าเนินงานตามแบบรายงาน ที่กองนโยบายและแผน ก าหนด และส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

เมื่อโครงการแล้วเสร็จ 
 

 
 ลงชื่อ ............................................................ ผู้เสนอโครงการ 
      (นายนพชัย    ทิพย์ไกรลาศ) 
 

  วันที่ ..........................................................  
 
 
 
 ลงชื่อ ......................................................... หวัหน้าหน่วยงาน 

                                          (นายธนาวฒุิ  นิลมณี) 
 

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



3. โครงการ โครงการบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าส ารองห้องดาต้าเซ็นเตอร์ 
 
ลักษณะโครงการ 

  1.1.   การประชุมเชิงวิชาการ 
  1.2.   การฝึกอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
  1.3.   การสัมมนา การเสวนา 
  1.4.   การจัดนิทรรศการ 
  1.5.   การวิเคราะห์  การทดสอบ  การตรวจสอบ 
  1.6.   การฝึกอบรมเพ่ือถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี 
  1.7.   การให้บริการข้อมูล  การเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ 
  1.8.   อ่ืน ๆ 

ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ประจ าปีการศึกษา 2557 – 2561) ดังเอกสารที่แนบ 1 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาให้บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐาน พร้อมเข้าสู่  
                              ประชาคมอาเซียน 
เป้าประสงค์ที ่ 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีที่สามารถแข่งขันได้ในระดับอาเซียน / นานาชาติ 
กลยุทธ์ที่ 
   1 การพัฒนาการจัดการศึกษาที่เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ  
   2 การน ามหาวิทยาลัยสู่ประชาคมอาเซียนและการเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
เป้าประสงค์ที ่2 ผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีทักษะในการด ารงชีวิตที่ดี 
กลยุทธ์ที่ 
   2 การน ามหาวิทยาลัยสู่ประชาคมอาเซียนและการเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  
   3 การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาที่สะท้อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาความเข้มแข็งงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน 
                              การแข่งขันของประเทศ 
เป้าประสงค์ที ่3 จ านวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพและน าไปต่อยอดได้ 
กลยุทธ์ที่ 
  4 การพัฒนางานวิจัยเชิงสร้างสรรค์  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ 
เป้าประสงค์ที ่ 4 มีระบบบริหารจัดการที่คล่องตัว ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 
  5 การพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและมีคุณค่าของมหาวิทยาลัย  
  6 การเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  
  7 การบริหารจัดการสู่องค์กรคุณภาพและมีธรรมาภิบาล  
เป้าประสงค์ที ่ 5  มีระบบประกันคุณภาพสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 
  7 การบริหารจัดการสู่องค์กรคุณภาพและมีธรรมาภิบาล  



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการให้บริการวิชาการและการพัฒนาอาชีพ 

เป้าประสงค์ที ่6  เป็นแหล่งให้บริการวิชาการวิชาชีพที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม 
กลยุทธ์ที่ 
   8 การบริการวิชาการท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างมั่นคงเพ่ือ 
                              สร้างคุณค่าทางสังคมและเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
เป้าประสงค์ที่ 7 สร้างจิตส านึกและสร้างค่านิยมให้เกิดความรักในศิลปวัฒนธรรมไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
กลยุทธ์ที่ 
  9 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่เป็นภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาของโลก  

ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดด้านสังคมศาสตร์ (หรือ) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 มีการบูรณาการกับพันธกิจอ่ืน คือ 
 การเรียนการสอนวิชา ........................................................................................... ................ 
       .............................................................................................. .............................................. 
 การวิจัย ......................................................................................................... ........................ 
       ........................................................................................................................... .................. 
 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ........................................................................ ........................ 
       ............................................................................................................................ ................ 

 มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน 
.............................................................................................................................. ................. 

 ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย.........(หลักฐานประกอบ อาทิ ความต้องการของภาครัฐเอกชน 
ชุมชน ภาคประชาชน เป็นต้น) ตามแบบ สวพ.-บว.02,03,04  

ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หัวหน้าโครงการ นายนพชัย  ทิพย์ไกรลาศ 
 

หลักการและเหตุผล 
ในยุคปัจจุบันนี้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ได้เป็นส่วนประกอบส าคัญขององค์กร จนอาจกล่าวได้

ว่าไม่มีองค์กรใดท่ีด าเนินงานโดยปราศจากเทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศนอกจากจะมีบทบาทส าคัญ
ต่อการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ด าเนินงานภายในองค์กรแล้ว  ยังเป็นมีส่วนส าคัญส าหรับการก าหนดกลยุทธ์ของ
องค์กร ใช้ในการวิเคราะห์ ตัดสินใจ ของผู้บริหาร ส่งผลให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัว ยืดหยุ่น และมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่น าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการ
บริหารจัดการองค์กร โดยมีส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้รับผิดชอบดูแลและบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยมีระบบเครือข่ายที่มีเสถียรภาพ ครอบคลุม 
สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้แม้ไม่อยู่บนพ้ืนที่หรือบริเวณเดียวกัน ในการบริหารจัดการระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศความพร้อมด้านอุปกรณ์เป็นสิ่งที่ส าคัญเป็นอย่างยิ่ง หากอุปกรณ์เครือข่ายเกิดความเสียหายหรือท างานไม่
ต่อเนื่อง จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบสารสนเทศของทั้งมหาวิทยาลัย  อีกท้ังอุปกรณ์เครือข่ายโดยมากมีราคา



ค่อนข้างสูง หากมีการช ารุดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่ก็จะสูงเช่นเดียวกัน  และเพ่ือเป็นการ
รักษาความปลอดภัยให้กับเครื่องแม่ข่าย (Server)  และรองรับการใช้งานระบบเครือข่ายในอนาคต ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้ด าเนินโครงการบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าส ารองห้องดาต้าเซ็นเตอร์ เพ่ือป้องกันความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้นกับ Server ในกรณีที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าปกติมาหล่อเลี้ยงหรือกระแสไฟฟ้าดับ การบ ารุงรักษา
ระบบไฟฟ้าส ารองจะท าให้เครื่องส ารองไฟฟ้าใช้งานได้อย่างประสิทธิภาพช่วยลดต้นทุนในการจัดซื้อครุภัณฑ์ใหม่ 
การใช้งานเครือข่ายด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของระบบสารสนเทศ และเพ่ิมศักยภาพใน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย   

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าส ารองห้องดาต้าเซ็นเตอร์ให้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ  
2.   เพ่ือให้การด าเนินงานและการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วย 
      ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

 

กลุ่มเป้าหมาย 
นักศึกษา 13,000  คน และบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

สถานที่ด าเนินการ 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558  -   กันยายน 2559 
การด าเนินโครงการ  

กิจกรรม 

   ปี พ. ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 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. จัดท าร่างและรายละเอียดโครงการ             
2. น าเสนอผู้บริหารเพื่อขอความ 
   เห็นชอบในหลักการเบื้องต้น 

            

3. ขออนุมัติโครงการ             
4.ประสานงานกับบุคคล และหน่วยงาน
ที่ เกี่ ยวข้ องทั้ งภายในและภายนอก
หน่วยงาน 

            

5. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง             

6. ลงนามในสัญญา             
7.ด าเนินการติดตั้ง             

8. ทดสอบระบบและตรวจรับระบบ             
9. รายงานผลการประเมินผล 
   โครงการฉบับสมบูรณ์ 

            



แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  (ระบุจ านวนเงินงบประมาณ) 
                      
   รายการ       ตค.      พย.  ธค.  มค.  กพ.  มีค.  เมย.  พค.  มิย.  กค.  สค.  กย.  
เบิกจ่ายเงิน  200000           

 
งบประมาณ 

 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 โครงการบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าส ารองห้องดาต้าเซ็นเตอร์  จ านวนเงิน  200,000  บาท  1 ระบบ   

 
การประเมินผลโครงการ 
  เป็นโครงการหลัก ที่ตอบสนองตัวชี้วัด  

- ความส าเร็จตามแผนปฏิบัติการการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการบริการการศึกษา 
ร้อยละ 78 

        เป็นโครงการสนับสนุน ที่ตอบสนองตัวชี้วัด....................................-.................................................................       
 
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ 
                ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ 

- เครื่องแม่ข่ายสามารถใช้งานได้ 24 ชั่วโมง 
               วิธีการประเมินผล 

- ติดตามการด าเนินงานและจ านวนชั่วโมงการใช้งานของเครื่องแม่ข่าย    
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ระบบไฟฟ้าส ารองห้องดาต้าเซ็นเตอร์สามารถใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ  
2. ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยมีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

 
การรายงานผล 

รายงานผลการด าเนินงานตามแบบรายงาน ที่กองนโยบายและแผน ก าหนด และส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
เมื่อโครงการแล้วเสร็จ 

 
 
 ลงชื่อ ............................................................  ผู้เสนอโครงการ 
      (นายนพชัย    ทิพย์ไกรลาศ) 
 

  วันที่ ..........................................................  
 
 
 ลงชื่อ ......................................................... หวัหน้าหน่วยงาน 

                                          (นายธนาวฒุิ  นิลมณี) 
 

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


