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แบบรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2558 
 งานบริหารทั่วไป  

  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ส่วนที่ ส่วนที่ 11  
บริบทของหน่วยงานบริบทของหน่วยงาน  
  
  ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบันประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน  
              ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 
เดิมเริ่มด ำเนินกำร  เมื่อวันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2548 โดยใช้ชื่อหน่วยงำนว่ำ“โครงกำรจัดตั้งส ำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ” ต่อมำในวันที่ 14 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2549  ได้มีกฎกระทรวงจัดตั้ง
ส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล จึงเปลี่ยนชื่อหน่วยงำนเป็น “ส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ” เพ่ือให้มีควำมสอดคล้องกับภำรกิจส ำคัญด้ำนกำรบูรณำกำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศกับกำรเรียนกำรสอน กำรบริหำรและพัฒนำองค์กร ของมหำวิทยำลัย กำรวิจัยและ
สนับสนุนกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่หน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอก โดยกำรจัดหำ 
ดูแล และให้บริกำรสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ทรัพยำกรสำรสนเทศและ
อ ำนวยควำมสะดวกด้ำนสถำนที่ศึกษำค้นคว้ำแก่นักศึกษำ ตลอดจนกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ รองรับกำรก้ำวสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีชั้นน ำด้ำนกำรผลิตบัณฑิตมืออำชีพ 
   

    อาคารสถานที่อาคารสถานที่  
               ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร  
มีพ้ืนที่ให้บริกำร  4  พื้นที่ ประกอบด้วย 

1) ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร ศูนย์เทเวศร์  สถำนที่ตั้ง เลขท่ี 399 ถนนสำมเสน  
แขวงวชิรพยำบำล เขตดสุิต กรุงเทพ 10300  

2) ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ศูนย์โชติเวช สถำนที่ตั้ง 
เลขที่ 168 ถนนศรีอยุธยำ (ข้ำงหอสมุดแห่งชำติ) แขวงวชิรพยำบำล เขตดุสิต 
กรุงเทพฯ 10300 

3) ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ศูนย์พณิชยกำรพระนคร สถำนที่ตั้ง  
เลขที่ 86 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

4) ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ศูนย์พระนครเหนือ สถำนที่ตั้ง 
เลขที่ 1381 ถนนประชำรำษฎร์ สำย 1 แขวงวงศ์สว่ำง  เขตบำงซื่อ กรุงเทพฯ 10800    
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  วิสัยทัศน์ พันธกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“พัฒนำองค์กรสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยดิจิทัล” 

พันธกิจ (Mission) 
1) พัฒนำนวัตกรรมด้ำนไอซีที เพ่ือสนับสนุนภำรกิจหลักของมหำวิทยำลัยในกำร 

ก้ำวไปสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยดิจิทัล 
2) ผลิตบริกำรกำรศึกษำโดยใช้นวัตกรรมด้ำนไอซีที เพ่ือบูรณำกำรเข้ำกับกำรเรียน    

กำรสอนสมัยใหม่ โดยผ่ำนระบบบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ 
3) พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรโดยใช้นวัตกรรมด้ำนไอซีที เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพและ 

ประสิทธิผลกำรบริหำรกำรศึกษำสมัยใหม่และเป็นกลไกในกำรสร้ำงหลักธรรมำภิบำล 
4) พัฒนำทรัพยำกรบุคคลให้มีสมรรถนะทำงไอซีทีที่มีคุณภำพสอดคล้องกับกำรพัฒนำ 

ประเทศ 
5) จดัหำทรัพยำกรด้ำนไอซีที โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม สอดคล้องกับภำรกิจของ 

มหำวิทยำลัย  

     ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศำสตร์ 1 : เพ่ิมศักยภำพและพัฒนำบุคลำกร โดยใช้นวัตกรรมดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ 
                   (Digital Academic) 
ยุทธศำสตร์ 2 : พัฒนำทรัพยำกรกำรเรียนรู้ดิจิทัลเพ่ือบูรณำกำรเข้ำกับกำรเรียนกำรสอน 
                   สมัยใหม่ (Digital Content) 
ยุทธศำสตร์ 3 : พัฒนำนวัตกรรมกำรท ำงำนขององค์กรไปสู่กำรเป็นสังคมดิจิทัลที่มี 
                   คุณภำพ (Digital Society) 
ยุทธศำสตร์ 4 : สร้ำงระบบนิเวศดิจิทัลงำนวิจัยเพื่อบูรณำกำรเข้ำกับกำรบริหำรจัดกำร 
                   งำนวิจัยและบริกำรวิชำกำร (Digital Research) 
ยุทธศำสตร์ 5 : เพ่ิมประสิทธฺภำพและประสิทธิผลกำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำองค์กร 
                   โดยใช้เทคโนโลยีกำรประมวลผลข้อมูลขนำดใหญ่ (Digital Analytics) 
ยุทธศำสตร์ 6 : เพ่ิมประสิทธฺภำพและช่องทำงกำรเข้ำถึงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนไอซีที 
                   ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Infrastructure) 
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  วิสัยทัศน์ พันธกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์งานบริหารทั่วไปงานบริหารทั่วไป  
 

 วิสัยทัศน์ (Vision)  
มุ่งม่ันพัฒนำกำรให้บริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ  

 

 พันธกิจ (Mission)  
1. พัฒนำงำนบริหำรเพ่ือสนับสนุนภำรกิจหลักได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

2. พัฒนำสมรรถนะและเพ่ิมศักยภำพของงำนบริหำรงำน 

3. สนับสนุนกำรบริกำรภำยในหน่วยงำนให้เกิดประสิทธิภำพ 

4. ส่งเสริมกำรใช้สำรสนเทศเพ่ือกำรพัฒนำงำนบริหำร 

          
 ยุทธศาสตร์   

1. เพ่ิมศักยภำพงำนบริหำรโดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศสนับสนุนภำรกิจของหน่วยงำน 
2. พัฒนำงำนบริหำรเพ่ือสนับสนุนภำรกิจของหน่วยงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 
 ภารกิจ 

1. งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบหลัก ดังนี้ 
 งำนธุรกำรและสำรบรรณ 

 งำนกำรเงิน 

 งำนบุคลำกร 

 งำนวำงแผนและงบประมำณ 

 งำนพัสดุและอำคำรสถำนที่ 
 งำนฝึกอบรมและประเมินผล 

 งำนประชำสัมพันธ์ 
 

  งบประมาณงบประมาณ  
 

 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศได้รับจัดสรรงบประมำณทั้งสิ้น  53,697,800 บำท 
โดยแบ่งเป็นงบประมำณแผ่นดิน  45,445,900 บำท งบประมำณเงินรำยได ้ 8,251,900 บำท  
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รายละเอียดรายละเอียดผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนการด าเนินงานการด าเนินงาน  
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 22555588  
 
 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปี 2558 
ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

หน่วย
นับ 

จ านวน 

1. เพ่ิมศักยภำพงำนบริหำรโดย
ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
สนับสนุนภำรกิจของ
หน่วยงำน 

1.ร้อยละกำรสนับสนุนกำรด ำเนิน     
  กิจกรรม/โครงกำรด้ำนเทคโนโลย ี
  สำรสนเทศของหน่วยงำน   

 
ร้อยละ 

 
70 

2. พัฒนำงำนบริหำรเพ่ือ
สนับสนุนภำรกิจขององค์กรได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

1. ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ร้อยละ  85 

2. จ ำนวนบุคลำกรงำนบริหำรที่ได้รับ 
    กำรพัฒนำ 

ร้อยละ  90 

 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มศักยภาพงานบริหารโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนภารกิจเพิ่มศักยภาพงานบริหารโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนภารกิจ  
                                                ของหน่วยงานของหน่วยงาน  
  

  ตัวช้ีวัดที่ 1ตัวช้ีวัดที่ 1.1.1  ร้อยละร้อยละการสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม/โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม/โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
                                      ขอของหน่วยงานงหน่วยงาน  

 

หน่วยนับ   รอ้ยละควำมส ำเร็จตำมแผนฯ 
 
 

สูตรการค านวณ 
  
 
 

 
 

 
 

 
ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2558 
 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดที่ 1.8 

 
 

ร้อยละ
ควำมส ำเร็จ
ตำมแผนฯ 

 
70 
 

 
100 

 

 สูงกว่ำเป้ำหมำย  
 เป็นไปตำมเป้ำหมำย  
 ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย 

จ ำนวนกิจกรรมที่ด ำเนินกำรส ำเร็จตำมเป้ำหมำย   x 100 
จ ำนวนกิจกรรมทั้งหมดของแผนฯ 

 2    x 100   = 100% 
 2 

จ ำนวน
กิจกรรมทั้งหมดของแผน
ฯ 
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รายละเอียดการด าเนินงาน 
1. 1. โครงการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโครงการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน    ((AASSEEAANN))  EEccoonnoommiicc    
        CCoommmmuunniittyy  ––  AAEECC  ประจ าปีงบประมาณ 2559ประจ าปีงบประมาณ 2559  

  

ในปีงบประมำณ 2559  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศด ำเนินโครงกำรเตรียม
ควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน ซึ่งเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนได้ด ำเนินกำรต่อเนื่องมำตั้งแต่
ปีงบประมำณ 2557 จนถึงปัจจุบัน โดยมอบหมำยให้กลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นผู้รับผิดชอบ
โครงกำร โดยมีงำนบริหำรทั่วไปสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ โดยได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
จ ำนวน 6,795,000 บำท ด ำเนินกำรโครงกำรอบรมท้ังสิ้นจ ำนวน  16  โครงกำร ประกอบด้วย 

1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร  ComTIA A+  เพ่ือพัฒนำทักษะของนักศึกษำทำงด้ำนกำร
จัดกำร กำรดูแลและบ ำรุงรักษำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  รวมทั้งยกระดับสมรรถนะมำตรฐำน
วิชำชีพทำงด้ำน ICT  โดยให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้เข้ำรับกำรทดสอบเพ่ือรับ Certified CompTIA 
A+  ซึ่งเป็นประกำศนียบัตรวิชำชีพในระดับสำกลที่เป็นมำตรฐำนทั่วโลก กลุ่มเป้ำหมำยในกำร
ด ำเนินงำนได้แก่  นักศึกษำชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 2 จ ำนวน 320 คน ระยะเวลำด ำเนินงำนแบ่งเป็น 2 
รุ่น รุ่นที่  1 ระหว่ำงวันที่ 14 – 23 ธันวำคม 2558 และ รุ่นที่ 2 ระหว่ำงวันที่ 9 – 18 พฤษภำคม 
2559 ได้รับจัดสรรงบประมำณ  3,457,200 บำท ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงด ำเนินโครงกำร 

 
 
 
 
 
 
2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร  ComTIA IT Fundamentals  เพ่ือพัฒนำทักษะของ

บุคลำกรทำงด้ำนกำรจัดกำร กำรดูแลและบ ำรุงรักษำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ยกระดับสมรรถนะ
มำตรฐำนวิชำชีพทำงด้ำน ICT  โดยให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้เข้ำรับกำรทดสอบเพ่ือรับ Certified 
CompTIA IT Fundamentals  ซึ่งเป็นประกำศนียบัตรวิชำชีพในระดับสำกลที่เป็นมำตรฐำนทั่วโลก 
โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยเป็นบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุนของมหำวิทยำลัยฯ  จ ำนวน 320 คน 
มีผู้เข้ำร่วมอบรม จ ำนวน 293 คน กำรด ำเนินงำนแบ่งเป็น 9 รุ่น ระยะเวลำด ำเนินงำนตั้งแต่วันที่     
5 ตุลำคม 2558  -   25 มิถุนำยน 2559  ได้รับจัดสรรงบประมำณเป็นเงิน 2,647,440 บำท 
ด ำเนินงำนสิ้นงบประมำณ  2,170,049 บำท  
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          3. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Building AngularJS Application ด ำเนินกำรอบรมกำร
ใช้งำน AngularJs เพ่ือให้ผู้ เข้ำอบรมมีควำมสำมำรถทำงด้ำนกำรพัฒนำโปรแกรมบนเว็บไซต์ 
เสริมสร้ำงทักษะที่จะน ำมำพัฒนำงำนและน ำมำประยุกต์ใช้ในหน่วยงำนต่ำง ๆ  ช่วยพัฒนำศักยภำพ
ยกระดับควำมรู้ทำงด้ำนเทคโนโลยี และเพ่ิมประสิทธิภำพด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำร
บริหำรจัดกำรระบบงำนให้แก่บุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุน โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยเป็น
บุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุน จ ำนวน 25 คน มีผู้ เข้ำอบรมทั้งสิ้น จ ำนวน  25 คน  
ระยะเวลำกำรด ำเนินงำนตั้งแต่วันที่ 2 – 6 พฤศจิกำยน 2558 โครงกำรได้รับจัดสรรงบประมำณ        
เป็นเงิน 144,700 บำท ด ำเนินงำนสิ้นงบประมำณ 142,600 บำท  
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 . โค ร งก า รฝึ ก อ บ รม ห ลั ก สู ต ร  DevExpress Development tool for Web 

Application เพ่ือให้บุคลำกรน ำควำมรู้ที่ได้รับไปพัฒนำระบบสำรสนเทศในองค์กรให้ตอบสนองต่อ
กำรปฏิบัติงำน  ช่วยสนับสนุนกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพ  ช่วยลดขั้นตอนข้อผิดพลำดและจัดกำร
ระบบกำรท ำงำนได้อย่ำงเป็นระบบ สำมำรถน ำเทคโนโลยีมำใช้ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุดต่อกำร
ท ำงำนและสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนรองรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลำ โดย
กลุ่มเป้ำหมำยได้แก่บุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุน จ ำนวน  25 คน   มีผู้เข้ำอบรมจ ำนวน 
21 คน ระยะเวลำกำรด ำเนินงำนตั้งแต่ วันที่ 5 – 9 ตุลำคม 2558 โครงกำรได้รับจัดสรรงบประมำณ    
เป็นเงิน 76,960 บำท ด ำเนินงำนสิ้นงบประมำณ 71,618 บำท  
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5. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Mobile Application Development for Andriod     
เพ่ือยกระดับควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกรมีควำมรู้ด้ำนกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

สำรสนเทศมำพัฒนำระบบงำน สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปพัฒนำโปรแกรมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่
ใช้ระบบปฏิบัติกำร Andriod  และน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฎิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เตรียม
ควำมพร้อมบุคลำกรต่อกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยกลุ่มเป้ำหมำยได้แก่บุคลำกรสำย
วิชำกำรและสำยสนับสนุน จ ำนวน  25 คน มีผู้เข้ำอบรมจ ำนวน 26 คน  ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน
ตั้งแต่ วันที่ 11 – 20 มกรำคม 2559 โครงกำรได้รับจัดสรรงบประมำณ เป็นเงิน 144,700 บำท  
ด ำเนินงำน สิ้นงบประมำณ 144,700 บำท  

 
 
 
 
 
 
 
6. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร e-Commerce Website Designs     
เพ่ือพัฒนำบุคลำกรและนักศึกษำของมหำวิทยำลัยให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยี 

ตลอดจนกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนและสังคม เพ่ือสร้ำงวิชำชีพที่เป็นมำตรฐำนที่เป็นที่ยอมรับ
ของสังคม โดยกลุ่มเป้ำหมำยได้แก่ อำจำรย์ นักศึกษำและประชำชนทั่วไป จ ำนวน  60 คน มีผู้เข้ำ
อบรมจ ำนวน 68 คน  ระยะเวลำกำรด ำเนินงำนแบ่งเป็น 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 ในวันที่ 12 – 16 ตุลำคม 
2558 และรุ่นที่  2  วันที่ 14 – 18 ธันวำคม 2558  ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ เป็นเงิน 210,000 
บำท ด ำเนินงำนสิ้นงบประมำณ 197,400 บำท  

 
 
 
 
 
 
 
 
7. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพบุคคลภายนอก 
ด ำเนินกำรอบรมเพ่ือเตรียมควำมพร้อมของบุคลำกรของมหำวิทยำลั ยให้มีทักษะด้ำน

ภำษำอังกฤษเพ่ือรองรับประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน สำมำรถใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือติดต่อสื่อสำรสร้ำง
ทัศนคติ โดยกลุ่มเป้ำหมำยได้แก่บุคลำกรภำยนอก จ ำนวน  30 คน  มีผู้เข้ำอบรมจ ำนวน 30 คน  
ระยะเวลำกำรด ำเนินงำนวันที่ 14 , 21, 22 พฤศจิกำยน 2558  ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณเป็นเงิน 
210,000 บำท ด ำเนินกำรสิ้นงบประมำณ 197,400 บำท  

8. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Cisco Networking Academy NetRiders 
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           เพ่ือยกระดับควำมรู้และทักษะให้แก่นักศึกษำของมหำวิทยำลัยด้ำนกำรพัฒนำระบบ
เครือข่ำยคอมพิวเตอร์สำมำรถน ำไปปฏิบัติงำนได้จริง และเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมนักศึกษำ
ส ำหรับกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพด้ำนระบบเครือข่ำยในระดับสำกล Cisco Networking Academy 
NetRiders โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยเป็นนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร์และคณะวิทยำศำตร์และ
เทคโนโลยี จ ำนวน 30 คน กำรด ำเนินงำนแบ่งเป็น 4 ระยะเริ่มตั้งแต่วันที่  20 มิถุนำยน –            
22 กรกฎำคม 2559  โครงกำรได้รับงบประมำณ 434,903 บำท ด ำเนินกำรสิ้นงบประมำณ 
410,400 บำท 

   

         
 

9. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Google Application 
           เพ่ือพัฒนำทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ให้แก่บุคลำกร โดยสอน
ทักษะกำรน ำเทคโนโลยีบน Google Application มำประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำกำรปฏิบัติงำน ให้มี
ควำมทันสมัยและมีประสิทธิภำพ ลดต้นทุนด้ำนซอฟต์แวร์และฮำร์ดแวร์ที่ใช้ในส ำนักงำน ลดขั้นตอน
ในกำรปฎิบัติงำนให้รวดเร็ว สะดวกยิ่งขึ้น โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยเป็นบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำย
สนับสนุน จ ำนวน 30 คน มีผู้เข้ำอบรม จ ำนวน 30 คน ระยะเวลำกำรด ำเนินงำนเมื่อวันที่ 6 – 8 
กรกฎำคม 2559  โครงกำรได้รับงบประมำณ 105,200 บำท ด ำเนินงำนสิ้นงบประมำณ 70,200 
บำท 

 
 
10. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร i-Learning design 

           เพ่ือพัฒนำศักยภำพของอำจำรย์และบุคลำกรด้ำนกำรผลิตสื่อกำรสอนออนไลน์ของ
มหำวิทยำลัยฯ ให้มีทักษและควำมสำมำรถด้ำนกำรผลิตสื่อกำรสอนออนไลน์ได้อย่ำงมีคุณภำพ  โดย
มีกลุ่มเป้ำหมำยเป็นบุคลำกรสำยวิชำกำร จ ำนวน 30 คน มีผู้เข้ำอบรมจ ำนวน 32 คน ระยะเวลำกำร
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ด ำเนินงำนเมื่อวันที่ 4 – 6 กรกฎำคม 2559  โครงกำรได้รับงบประมำณ 80,700 บำท ด ำเนินงำน
สิ้นงบประมำณ 702,000 บำท 

1 1 . โค ร งก า รฝึ ก อ บ ร ม ห ลั ก สู ต ร ร ะบ บ ป ฏิ บั ติ ก า ร  Linux แ ล ะ  Network 
Administration 
           เพ่ือพัฒนำศักยภำพของอำจำรย์และบุคลำกรของมหำวิทยำลัย  ให้มีทักษะทำง
คอมพิวเตอร์ด้ำนกำรใช้งำนระบบปฏิบัติกำร Linux ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ผู้เข้ำอบรมจะสำมำรถ
ติดตั้งและสำมำรถใช้งำนระบบปฏิบัติกำร Linux ตลอดจนสำมำรถน ำไปต่อยอดได้  โดยมี
กลุ่มเป้ำหมำยเป็นบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุน จ ำนวน 30 คน ด ำเนินงำนวันที่ 1 – 5 
สิงหำคม 2559  โครงกำรได้รับงบประมำณ 134,650 บำท ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงด ำเนินงำน 
 

 
1 2 . โค ร งก า ร ฝึ ก อ บ ร ม ห ลั ก สู ต ร ร ะ บ บ ป ฏิ บั ติ ก า ร  Mobile Application 

Development Android ส าหรับนักศึกษา 
           เพ่ือพัฒนำและเตรียมควำมพร้อมนักศึกษำของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร
ให้สำมำรถน ำควำมรู้ไปพัฒนำโปรแกรมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  โดยมี
กลุ่มเป้ำหมำยเป็นนักศึกษำสำขำคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 30 คน โครงกำรได้รับงบประมำณ 152,000 
บำท มีผู้เข้ำร่วมอบรม จ ำนวน 30 คน โครงกำรได้รับงบประมำณ 152,000 บำท ด ำเนินงำนสิ้น
งบประมำณ 107,000 บำท 
 

 
13. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์

ส านักงาน 
           เพ่ือพัฒนำทักษะในกำรดูแลรักษำและซ่อมบ ำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์รวมทั้งให้ได้รับองค์
ควำมรู้ใหม่และเทคโนโลยีที่ทันสมัย สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ผู้เข้ำอบรมสำมำรถ
วิเครำะห์ปัญหำคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยเป็นบุคลำกรผู้รับผิดชอบงำนด้ำน
คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 30 คน มีผู้เข้ำอบรม จ ำนวน 30 คน ระยะเวลำด ำเนินงำน เมื่อวันที่ 25 – 29 
กรกฎำคม 2559 โครงกำรได้รับงบประมำณ 133,650 บำท ด ำเนินงำนสิ้นงบประมำณ 94,650 บำท 
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1 4 . โค ร งก า รฝึ ก อ บ รม ห ลั ก สู ต ร  Oracle database 11g : Administration 
workshop I 
           เพ่ือพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุนและสำยวิชำกำร ให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะ
ด้ำนกำรบริหำรระบบ Oracle  สำมำรถพัฒนำและออกแบบซอฟต์แวร์ชั้นสูงด้วยโปรแกรม Oracle 
Database :  Adminsitration เพ่ือน ำมำประยุกต์ใช้ด้ำนกำรเรียนกำรสอน และสนับสนุนภำรกิจ
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ยกระดับควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกรให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล โดย
มีกลุ่มเป้ำหมำยได้แก่บุคลำกรสำยสนับสนุนและสำยวิชำกำร จ ำนวน 7 คน มีผู้เข้ำอบรม จ ำนวน 7  
คน  ระยะเวลำด ำเนินงำน วันที่ 1 – 5 สิงหำคม 2559 โครงกำรได้รับงบประมำณ 311,675 บำท 
ด ำเนินงำนสิ้นงบประมำณ 311,675 บำท 

15. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร  Oracle database 12C : Introduction to SQL 
Ed.1.1 
           เพ่ือพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุนและสำยวิชำกำร ให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะ
ด้ำนกำรบริหำรระบบ Oracle  สำมำรถพัฒนำและออกแบบซอฟต์แวร์ชั้นสูงด้วยโปรแกรม Oracle 
Database :  Adminsitration เพ่ือน ำมำประยุกต์ใช้ด้ำนกำรเรียนกำรสอน และสนับสนุนภำรกิจ
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ยกระดับควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกรให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล โดย
มีกลุ่มเป้ำหมำยได้แก่บุคลำกรสำยสนับสนุนและสำยวิชำกำร จ ำนวน 7 คน มีผู้เข้ำอบรม จ ำนวน 7  
คน  ระยะเวลำด ำเนินงำน วันที่ 11 –  15 กรกฎำคม 2559 โครงกำรได้รับงบประมำณ 305,963 
บำท ด ำเนินงำนสิ้นงบประมำณ 305,963 บำท 

16. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Internet of Things (IoT)  
           เพ่ือพัฒนำบุคลำกรให้มีทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ น ำควำมรู้ที่ได้รับใช้ประโยชน์ด้ำนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน ยกระดับควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศให้มีควำมทันสมัย สำมำรถปรับตัว
และรองรับกระแสกำรเปลี่ยนแปลงของโลก  โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยได้แก่บุคลำกรสำยวิชำกำร จ ำนวน 
20 คน มีผู้เข้ำอบรมจ ำนวน 19 คน ระยะเวลำด ำเนินงำน วันที่ 9 –  11 สิงหำคม 2559 โครงกำร
ได้รับงบประมำณ 217,390 บำท ด ำเนินงำนสิ้นงบประมำณ 214,587.50 บำท 
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2. โครงการพัฒนาบุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เพ่ือพัฒนำบุคลำกรให้สำมำรถปรับตัว เพ่ือให้สอดคล้องกับกระแสกำรแข่งขันทำงด้ำนเศรษฐกิจ 
โดย เฉพำะอย่ำงยิ่ งในปี  พ .ศ . 2559 ประเทศไทยได้ เปิ ด เสรีอำเซี ยน  (ASEAN Economic 
Community: AEC) ด ำเนินโครงกำรพัฒนำบุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ณ 
จังหวัดกระบี่ โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยเป็นบุคลำกรส ำนักวิทยบริกำร จ ำนวน 64 คน ระยะเวลำด ำเนินงำน 
วันที่ 15  - 17 สิงหำคม 2559 โครงกำรได้รับงบประมำณ 383,972 บำท ด ำเนินงำนสิ้นงบประมำณ 
383,972 บำท 

 
 
3. การด าเนินงานโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ด ำเนินงำนโดยใช้ระบบสำรสนเทศของมหำวิทยำลัย 
จ ำนวน 5 ระบบ ดังนี้ 

1. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
ระบบพัฒนำโดยกลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ใช้

งำนโดยงำนสำรบรรณส ำหรับ รับ – ส่ง แจ้งเวียน หนังสือรำชกำรทั้งภำยในและภำยนอก ผ่ำนระบบ
ออนไลน์ 
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2. ระบบลาออนไลน์ 
ระบบพัฒนำโดยกลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ส ำหรับให้บุคลำกรของมหำวิทยำลัยเข้ำไปลำรำชกำร ผ่ำนระบบออนไลน์ ใช้งำนโดยงำนบุคลำกร 
ส ำหรับตรวจสอบวันลำของบุคลำกรในหน่วยงำน   

 

 
 

3. ระบบงานวางแผนและบริหารงบประมาณ (BPM)  
            งำนวำงแผนและบริหำงบประมำณ เป็นระบบที่มหำวิทยำลัยสร้ำงขึ้น ส ำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศใช้งำนโดยงำนแผนและงบประมำณ ส ำหรับกรอกข้อมูล วิสัยทัศน์  
พันธกิจ  ยุทธศำสตร์ แผนและงบประมำณประจ ำปี 
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4. ระบบ M-Budget 
        เป็นระบบที่กลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศ ส ำนักวิทยบริกำรฯ พัฒนำขึ้นส ำหรับใช้ส ำหรับ

บริหำรจัดกำรงบประมำณภำยในหน่วยงำน  
 

 
 
 
5.  ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM)  

ระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล  (HRM) เป็นระบบที่ มหำวิทยำลัยสร้ำงขึ้น เพ่ือใช้ ใน           
กำรจัดกำรในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยสำมำรถใช้
งำนแบบออนไลน์ได้ เช่น ข้อมูลกำรลำ กำรขำดงำน กำรมำสำย กำรเสนอขอพระรำชทำน
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ กำรจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำว และ ข้อมูลกำรฝึกอบรม เป็นต้น  
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  ตัวช้ีวัดที่ ตัวช้ีวัดที่ 22..11  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ   
 

หน่วยนับ ร้อยละควำมส ำเร็จตำมแผน 
 

ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2558 

 

      
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เทียบกบัเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดที่ 3.4 

 
 

ร้อยละ
ควำมส ำเร็จ
ตำมแผนฯ 

 

 
85 

 
100 

 

 สูงกว่ำเป้ำหมำย  
 เป็นไปตำมเป้ำหมำย  
 ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย 


