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 รายงานผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2560) 
ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา
ที่ผ่านมาต่อมหาวิทยาลัย เพื่อให้รับทราบและสามารถน าข้อมูลต่าง ๆ ไปใช้ในการพิจารณาทบทวน 
ปรับปรุงการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ 

 สาระส าคัญของรายงานผลการด าเนินงานฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 
บริบทของหน่วยงาน ส่วนที่ 2 รายละเอียดผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2559 ส่วนที่ 3 ผลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล                 
และส่วนที่ 4 ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร โดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการด าเนินงานของ
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ประจ าปีการศึกษา 2559 ฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจ รวมถึงการน าผลมาปรับปรุง 
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นน า 
ด้านการผลิตบัณฑิตมืออาชีพต่อไป 
 
 
    ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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บทสรุปผู้บริหำรบทสรุปผู้บริหำร  
  ในปีการศึกษา 2559 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้ด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา 2557 -2561 
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้การด าเนินการในภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนด และขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นน าด้านการผลิต
บัณฑิตมืออาชีพต่อไป 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด
ความส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทั้งนี้ได้น า          
หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นรูปธรรมและสุจริตธรรม โดยสามารถ
สรุปผลการด าเนินงานฯ  ดังนี้ 
  

ภำพรวมภำพรวมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยฯผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยฯ   
         ในปีการศึกษา 2559  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการจัดสรร

งบประมาณ จ าแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน  64,930,500 บาท และงบประมาณเงินรายได้  
5,893,170 บาท งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น  70,823,670 บาท โดยมีผลการเบิกจ่าย
งบประมาณทั้งสิ้น 70,714,106 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 เพื่อด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒ นามหาวิทยาลั ย เทคโน โลยี ราชมงคลพระนคร ประจ าปี การศึกษ า 2557 – 2561       
ประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน   
              ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาให้บัณฑิตมีคุณภาพ
มาตรฐานพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตัวชี้วัดที่ 1.8 ร้อยละความส าเร็จตามแผนพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางการศึกษา  ผลการด าเนินงานบรรลุตามค่าเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้  โดย
พิจารณาจากความส าเร็จของตัวชี้วัดที่ 1.8 ร้อยละความส าเร็จตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทาง
การศึกษา มีผลการด าเนินงาน 100% ซึ่งเป็นผลการด าเนินที่สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยการด าเนินงาน
ช่วยอ านวยความสะดวกและรองรับการให้บริการทางการศึกษา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการ
จัดการเรียนการสอนอย่างครบถ้วน 

  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ตัวชี้วัดที่ 3.4 ร้อยละความส าเร็จตามแผนปฏิบัติการการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริหารการศึกษา และตัวชี้วัดที่ 3.5 ร้อยละความส าเร็จตาม
แผนปฏิบัติการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไอซีที ผลการด าเนินงานบรรลุตามค่าเป้าหมายที่
มหาวิทยาลัยก าหนดไว้  โดยพิจารณาจากความส าเร็จของตัวชี้วัดที่ 3.4 ร้อยละความส าเร็จตามแผน
ปฎิบัติการการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการศึกษา และตัวชี้วัดที่ 3.5 ร้อยละ
ความส าเร็จตามแผนปฏิบัติการการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานไอซีที มีผลการด าเนินงาน 100%  ซึ่งเป็น
ผลการด าเนินที่สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยการด าเนินงานในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไอซีที  ส่งผลให้มหาวิทยาลัยใช้ ICT อย่างเต็ม
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ศักยภาพด้านการให้บริการทางการศึกษา ส่งเสริมด้านคุณธรรม  จริยธรรมและประสิทธิภาพ        
การบริหารงานโดยรวมภายในองค์กร ก่อให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยใช้ ICT เป็นฐาน มีระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพที่ครอบคลุมทั้งองค์กร  

  ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม  ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม    
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษา

สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างมั่นคงเพื่อสร้างคุณค่าสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ ตั วชี้วัดที่ 4.2 จ านวน
เงินรายได้ที่เกิดจากการให้บริการวิชาการ  ผลการด าเนินงานบรรลุตามค่าเป้าหมายที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดไว้ โดยพิจารณาจากความส าเร็จของตัวชี้วัดที่ 4.2 จ านวนเงินรายได้ที่เกิดจากการให้บริการ
วิชาการ ในปีการศึกษา 2559 ส านักวิทยบริการฯ ไม่มีผลการด าเนินงานจากการให้บริการวิชาการ 
          นอกจากนี้ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้วิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควร
พัฒนา และแนวทางการพัฒนา เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 จุดแข็ง    
1. มีผู้บริหารที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.   ผู้บริหารส่งเสริมให้มีการพัฒนางานอย่างสม่ าเสมอ 
3.   หน่วยงานมีแผนพัฒนาเชงิยุทธศาสตร์ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ 5 ปี 

    4.   มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย 
5.   มีระบบสารสนเทศท่ีครอบคลุมและสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย 
6.   มีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญดา้นการพัฒนาซอฟต์แวร์และบริหารจัดการ 
     ระบบเครือข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ      

                   7.   มีช่องทางการเข้าถึงบริการห้องสมุดที่หลากหลาย 
         8.   บุคลากรประสานความร่วมมือเป็นอย่างดีทั้ง 4 ศูนย์ 

        จุดที่ควรพัฒนำ 
1. บุคลากรบางส่วนขาดความรู้ความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ 
2.  บุคลากรบางสว่นหลีกเลี่ยงการปฎิบัติงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อนท าให้ 
      ประสิทธิภาพของหน่วยงานโดยรวมลดลง 
3. ขาดแคลนบุคลากรด้านการพฒันาซอฟต์แวร์ 

        แนวทำงกำรพัฒนำ 
1.   ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าอบรมเพิ่มทักษะด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ 

          2.   ควรก าหนดโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน 
                  3.   ควรส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถเชิงวิเคราะห์และสามารถ 
                       ปฏิบัติงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อนได้เพื่อรองรับการขยายตัวของมหาวิทยาลัยใน 
                       อนาคต 
                 4.   ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 
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ส่วนที่ ส่วนที่ 11  
บริบทของหน่วยงำนบริบทของหน่วยงำน  
  
    ประวัติควำมเป็นมำและสภำพปัจจุบันประวัติควำมเป็นมำและสภำพปัจจุบัน  
          เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครแยกตัวจากสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  มีการแบ่งส่วนราชการ
เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกอบด้วย วิทยาเขตเทเวศร์ วิทยาเขตโชติเวช 
วิทยาเขตพณิชยการพระนคร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์และ วิทยาเขตพระนครเหนือ  และใน  
วันที่  1  ตุ ลาคม พ .ศ . 2548  ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์นิ วัตร จารุวาระกูล  ด า เนินการจัดตั้ ง            
โครงกำรจัดตั้งส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  โดยในระยะแรกของการด าเนินงานมีที่
ท าการชั่วคราวที่ศูนย์ เทเวศร์ อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร            
ต่อมา วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและเกิดความ
คล่องตัว จึงมีกฎกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย ยกระดับหน่วยงานให้เป็น               
ส ำนั ก วิท ยบ ริก ำรและเทค โน โลยี ส ำรสน เทศ  (Office of Academic Resource and 
Information Technology) มีบทบาทด้านการเป็นหน่วยงานหลักที่มีภารกิจด้านการจัดหา พัฒนา 
ควบคุมดูแล ตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนการสอนให้แก่ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีฐานะ
เทียบเท่าคณะ  การแบ่งโครงสร้างองค์กรแบ่งป็น 4 กลุ่มงานหลัก ได้แก่ งานบริหารทั่วไป กลุ่มงาน
วิทยบริการ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  ต่อมาในปี พ.ศ. 2555  ได้ย้ายที่
ท าการชั่วคราวจากอาคาร 1 มาที่อาคารวิทยบริการ บริเวณ ชั้น 1 และชั้น 2 มีการปรับปรุง
โครงสร้างหน่วยงานใหม่โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่มงาน ได้แก่  งานบริหารทั่วไป กลุ่มงานวิทยกลุ่มพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ และกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
การสื่อสาร และในปี พ.ศ. 2560 ได้ย้ายที่ท าการส านักวิทยบริการสารสนเทศ มายังอาคาร
อเนกประสงค์   ศูนย์เทเวศร์ จนถึงปัจจุบัน 
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  อำคำรสถำนที่อำคำรสถำนที่  
               ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
มีพื้นที่ให้บริการ  4  พื้นที่ เพือ่อ านวยความสะดวกด้านการจัดการเรียนการสอนให้แก่คณะ 
ประกอบด้วย 

1) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารอเนกประสงค์  ศูนย์เทเวศร์  
สถานที่ตั้ง เลขท่ี 399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพ 10300  

2) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์โชติเวช 
สถานที่ตั้ง เลขที่ 168 ถนนศรีอยุธยา (ขา้งหอสมุดแห่งชาติ) แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต 
กรุงเทพฯ 10300 

3) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พณิชยการพระนคร  
สถานที่ตั้ง เลขที่ 86 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

4) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครเหนือ 
สถานที่ตั้ง เลขที ่1381 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงวงศ์สว่าง  เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 
10800    
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  วิสัยทัศน์ พันธกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์ยุทธศำสตร์  

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“พัฒนาองค์กรสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล” 

พันธกิจ (Mission) 
1) พัฒนานวัตกรรมด้านไอซีที เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยในการ 

ก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 
2) ผลิตบริการการศึกษาโดยใช้นวัตกรรมด้านไอซีที เพื่อบูรณาการเข้ากับการเรียน    

การสอนสมัยใหม่ โดยผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ 
3) พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรโดยใช้นวัตกรรมด้านไอซีที เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ 

ประสิทธิผลการบริหารการศึกษาสมัยใหม่และเป็นกลไกในการสรา้งหลักธรรมาภิบาล 
4) พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีสมรรถนะทางไอซีทีท่ีมีคุณภาพสอดคล้องกับการพัฒนา 

ประเทศ 
5) จัดหาทรัพยากรด้านไอซีที โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจของ 

มหาวิทยาลัย  

     ยุทธศำสตร์ 
ยุทธศาสตร์ 1 : เพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากร โดยใช้นวตักรรมดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
                   (Digital Academic) 
ยุทธศาสตร์ 2 : พัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน 
                   สมัยใหม่ (Digital Content) 
ยุทธศาสตร์ 3 : พัฒนานวัตกรรมการท างานขององค์กรไปสู่การเป็นสังคมดิจิทัลที่มี 
                   คุณภาพ (Digital Society) 
ยุทธศาสตร์ 4 : สร้างระบบนิเวศดิจิทัลงานวิจัยเพื่อบูรณาการเข้ากับการบริหารจัดการ 
                   งานวิจัยและบริการวิชาการ (Digital Research) 
ยุทธศาสตร์ 5 : เพิ่มประสิทธภฺาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการและการพฒันาองค์กร 
                   โดยใช้เทคโนโลยีการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Digital Analytics) 
ยุทธศาสตร์ 6 : เพิ่มประสิทธภฺาพและช่องทางการเขา้ถึงโครงสร้างพื้นฐานดา้นไอซีที 
                   ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Infrastructure) 
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  บุคลำกรบุคลำกร    
                ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 5 หน่วยงานมี
จ านวนอัตราก าลังทั้งสิ้น 64 คน รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

ตำรำงตำรำงที่ 1.1 ที่ 1.1 แสดงแสดงอัตรำก ำลังบุคลำกรอัตรำก ำลังบุคลำกร  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ                                                                                                                              
ประจ ำปีประจ ำปี  25592559  

 

 
หน่วยงำน 

ข้ำรำชกำรพลเรือนใน 
สถำบันอุดมศกึษำ 

 
พนักงำนรำชกำร 

 
พนักงำน 

มหำวิทยำลัย 

 
ลูกจ้ำง
ชั่วครำว 

 
รวม 

ต ำแหน่ง 
วิชำกำร 

ต ำแหน่ง 
สนับสนุน 

ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
และงำนบริหำรทั่วไป 

1 2 1 2 2 8 

กลุ่มพัฒนำนวัตกรรมฯ  1 1 9 8 18 
กลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศ  1  6  7 
กลุ่มเครือข่ำยคอมพิวเตอร์  
และกำรสื่อสำร 

    
6 

 
9 

 
15 

กลุ่มวทิยบริกำร  1  8 7 16 
รวม 1 5 2 31 25 64 

 
 

1. งำนบริหำรทั่วไป มีหน้ำที่รับผิดชอบหลัก ดังนี้ 
- งานธุรการและสารบรรณ 

- งานการเงิน 

- งานบุคลากร 

- งานวางแผนและงบประมาณ 

- งานพัสดุและอาคารสถานที่ 
- งานฝึกอบรมและประเมินผล 

- งานประชาสัมพันธ์ 
 

2. กลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีหน้ำที่รับผิดชอบหลัก ดังนี้ 
- งานวางแผนและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานการบริหารจัดการภายใน

มหาวิทยาลัยฯ 

- งานดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (server) 

- งานติดตั้งและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยฯ 

- งานก าหนดมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- งานดูแลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
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- งานดูแลลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ในมหาวิทยาลัยฯ 

- งานบริการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

- งานระบบประกันคุณภาพ 

- งานพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการเพื่อการตัดสินใจเชิงการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ 
- ให้ค าปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ 

 

3. กลุ่มเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และกำรสื่อสำร มีหน้ำที่รับผิดชอบหลัก ดังนี้ 
- งานวางแผนและพัฒนาระบบเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัยและการเชื่อมโยง

เครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย 

- งานดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลัก 

- งานดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายด้านเครือข่าย 

- งานดูแลเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยด้านเทคนิค 

- งานให้บริการระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย 

- ให้ค าปรึกษาการใช้งานระบบเครือข่ายแก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

- งานดูแลและให้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองท้ัง 4 แห่ง ได้แก่ 

- ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์ 
- ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือ  

- ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพณิชยการพระนคร 

- ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองโชติเวช 

 

4. กลุ่มวิทยบริกำรมีหน้ำที่รับผิดชอบหลักดังนี้ 
- งานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ 

- งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ 

- งานวารสารและเอกสาร 

- งานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ 

- งานเทคโนโลยีสารนิเทศ 

- งานให้บริการสารนิเทศและห้องสมุด  4 แห่ง ได้แก่ 

- งานห้องสมุดเทเวศร์ 
- งานห้องสมุดพระนครเหนือ 

- งานห้องสมุดพณิชยการพระนคร 

- งานห้องสมุดโชติเวช 
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5. กลุ่มพัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีกำรศึกษำ 
- งานวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา 
- งานผลิตสื่อโสตทัศน์ 
- งานผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ 
- งานบริการทรัพยากรสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 
งบปงบประมำณระมำณ  

 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดสรรงบประมาณลงสู่ระดับหน่วยงาน           
ภายใน เพื่อด าเนินงานและสนับสนุนภารกิจการบริหารจัดการหน่วยงานตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  ในปีการศึกษา 2559 เนื่องจากส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการขยายพื้นที่การให้บริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
จึงได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้นในวงเงิน  150,796,270 บาท โดยแบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน 
วงเงิน 91,257,900 บาท งบประมาณเงินรายได้ วงเงิน 12,043,370 บาท และงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรเพิ่มเติม จากมหาวิทยาลัย วงเงิน  47,495,000 บาท 
      

   สัดส่วนงบประมำณสัดส่วนงบประมำณที่ได้รับจัดสรรที่ได้รับจัดสรร  ปีกำรศึกษำ 2559ปีกำรศึกษำ 2559      
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สัดส่วนงบประมำณแผ่นดินสัดส่วนงบประมำณแผ่นดิน  จ ำแนกตำมงบรำยจ่ำยจ ำแนกตำมงบรำยจ่ำย 

 

 
 
 
 

     สัดสว่นงบประมำณเงินรำยได้สัดสว่นงบประมำณเงินรำยได้  จ ำแนกตำมงบรำยจ่ำยจ ำแนกตำมงบรำยจ่ำย  
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ตำรำงที่ 1.2  ตำรำงที่ 1.2  กำรด ำเนินกำรด ำเนินงำนงำนตำมแผนยุทธศำสตตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนครร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร  
                            ประจ ำปีประจ ำปีกำรศึกษำ 2559กำรศึกษำ 2559  

  
  

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรพัฒนำควำมเข้มแข็งในกำรจัดกำรศึกษำให้บัณฑิตมีคุณภำพตำมมำตรฐำน  
                              พร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 
เป้ำประสงค์ที่ 1.1   จัดกำรศึกษำด้ำนวิชำชีพและเทคโนโลยีที่สำมำรถแข่งขันได้ในระดับอำเซียน/ 
                         นำนำชำติ 
กลยุทธ์ที่ 1  กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำที่เน้นควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรและควำมเชี่ยวชำญในวิชำชีพ 
มำตรกำรที่ 2 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรเรียนรู้ 
ล ำดับ

ที ่
โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ วงเงิน 

1 ครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนานวัตกรรมการศึกษา งบประมาณแผ่นดิน 21,885,000 บาท 
2 โครงการบ ารุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 

WALAI AutoLib 
งบประมาณแผ่นดิน 300,000 บาท 

3 โครงการบ ารุงรักษาระบบ RFID  งบประมาณแผ่นดิน 600,000 บาท 
 
4 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการส ารวจ
ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด มทร.พระ
นคร ประจ าปี 2560 (Inventory) 

 
งบประมาณแผ่นดิน 

 
50,000 บาท 

รวมท้ังสิ้น 22,835,000 บำท 
 
 
                  
 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3  กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งกำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
                            สู่ควำมเป็นเลิศ 
เป้ำประสงค์ที่ 3.2 มีระบบประกันคุณภำพสู่ควำมเป็นเลิศ 

 

กลยุทธ์ที่ 7  กำรบริหำรจัดกำรสู่องค์กรคุณภำพและมีธรรมำภิบำล 
มำตรกำรที่ 4 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนกำรเรียนรู้ ทั้งทำงกำยภำพและทำงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
เพื่อใช้ในกำรบริหำรจัดกำรและสนับสนุนภำรกิจทุกด้ำนของ มทร.พระนคร ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ล ำดับ

ที ่
โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ วงเงิน 

1 ครุภัณฑ์ศูนย์ควบคุมระบบเครือข่ายสารสนเทศ งบประมาณแผ่นดิน 22,000,000 บาท 
2 โครงการระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง  งบประมาณแผ่นดิน 18,595,500 บาท 
3 โครงการลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการ งบประมาณแผ่นดิน 1,500,000 บาท 
4 โครงการบ ารุงรักษาระบบเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ งบประมาณเงินรายได ้ 5,400,000 บาท 
5 โครงการบ ารุงรักษาระบบกลอ้งวงจรปิด งบประมาณเงินรายได ้ 460,000 บาท 

รวมท้ังสิ้น 47,955,500 บำท 
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งบประมำณที่งบประมำณที่หน่วยงำนหน่วยงำนได้รับจัดสรรเพ่ิมเติมได้รับจัดสรรเพ่ิมเติมในปี 2559ในปี 2559  

  
ล ำดับที่ล ำดับที่  รำยกำรรำยกำร  งบประมำณงบประมำณ  วงเงินวงเงิน  

1. ระบบคลังข้อมูลเพื่อการบริหาร งบกันเหลื่อมปี 2558 696,000 บาท 
2. ครุภณัฑ์เพิ่มประสิทธิภาพระบบแสงสว่าง

ห้องสมุด 
งบกันเหลื่อมปี 2559 990,000 บาท 

3. ครุภณัฑ์เพิ่มประสิทธิภาพระบบปรับอากาศ
ศูนย์การเรียนรูด้้วยตนเอง 

งบกันเหลื่อมปี 2559 444,000 บาท 

4. ครุภณัฑ์ห้องสมดุ งบกันเหลื่อมปี 2559 740,000 บาท  
5. ครุภณัฑ์เพิ่มประสิทธิภาพระบบจดัเก็บ

ทรัพยากรสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
งบกันเหลื่อมปี 2559 499,200 บาท 

6. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล
แบบท่ี 2 (29 เครื่อง) 

งบกันเหลื่อมปี 2559 851,000 บาท 

7. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไรส้ายแนวดิ่ง งบทดแทนรายการ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า  

1,759,200 บาท 

8. โครงการอบรม Google fo Education งบกลางเงินรายได้
มหาวิทยาลยั 

882,700 บาท 

รวมท้ังสิ้น 6,862,100 บำท 
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  ผลงำนที่ส ำคัญในรอบปีกำรศึกษำผลงำนที่ส ำคัญในรอบปีกำรศึกษำ  2559 2559   
  
  

ส ำนักวิทยบรกิำร ร่วมจัดงำน RMUTP Go Digital : Student Activity Day 

         เมื่อวันที่  20 กรกฎาคม 2560  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ร่วมกับ         
กองพัฒนานักศึกษา จัดบูธกิจกรรม รณรงค์ และสนับสนุนให้นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยทุกคนใช้ประโยชน์จากดิจิทัล ในงาน RMUTP Go Digital : Student Activity Day  
ทั้งนี้เพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายของมหาวิทยาลัยในการก้าวสู่การเป็น Digital University  
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              โดยภายในงานส านักวิทยบริการฯ ได้จัดบูธกิจกรรมมากมาย  เพื่อให้นักศึกษาเข้าชมและ
ร่วมกิจกรรม เช่น  ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาใช้ระบบ E-mail @RMUTP  เพื่อการติดต่อสื่อสาร
ภายในมหาวิทยาลัย การสนับสนุนการน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์  Google for Education 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เพื่อน ามาพัฒนาระบบการเรียนการสอนที่สามารถเลือกใช้เครื่องมือได้ทั้ง Google classroom, 
Google site, Google slide และ โปรแกรม Learning Management System หรือ LMS  การ
ส่งเสริมให้นักศึกษาและอาจารย์ใช้แอปพลิเคชั่น RMUTP Study life ที่ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและการติดต่อสื่อสารระหว่าง
อาจารย์และนักศึกษา และกิจกรรมการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น RMUTP  eBook  เพื่อให้นักศึกษา
สามารถยืม – คืน หนังสือบนมือถือ ผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (OPAC)  ซึ่งเป็นการเพิ่มช่อง
ทางการยืม – คืนและอ านวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดความส าเร็จ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2559  
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

13 
 

บุคลำกรส ำนักวิทยบริกำร ได้รับรำงวลันวัตกรรมดเีดน่ ประจ ำปี 2559 เน่ืองใน
โอกำสวันคลำ้ยวันสถำปนำมหำวิทยำลัย ครบรอบ 12 ปี ในงำน “12 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี    
ท ำดีเพื่อสังคม” 

 
เมื่อวันที่  18 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 อาคารมงคลอาภา คณะ

บริหารธุรกิจ รศ.สภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้มอบ
รางวัลชนะเลิศและประกาศเกียรติคุณในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ในผลงานนวัตกรรมดีเด่น 
ประจ าปี 2559  “ระบบทรานสคริปต์กิจกรรม (Students Activity Transcript) ให้แก่ คุณสมโภชน์ 
กุลธารารมณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ และคุณเพชราภรณ์ เพ็ชรแก้ว รองผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและบุคลากรกองพัฒนา
นักศึกษา โดยร่วมกันพัฒนาระบบทรานสคริปต์กิจกรรม เพื่อจัดเก็บข้อมูลผลการเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถเข้าใช้งานและตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมของตนเองได้แบบ 
Realtime โดยผ่านระบบออนไลน์ นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย เช่น ระบบจองที่
นั่ง ระบบจองบัตรต่าง ๆ ระบบจองบัตรฝึกอบรม  เป็นต้น ตลอดจนสามารถสรุปรายงานเพื่อสะดวก
ต่อการใช้งานแก่อาจารย์ที่ปรึกษา บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ผู้ดูและระบบและผู้บริหารได้ 
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มหำวิทยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลพระนครมอบหมำยให้ส ำนักวิทยบริกำร ด ำเนิน
โครงกำรฝกึอบรมหลักสูตร Google for Education ให้แก่บุคลำกรชองมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยรีำชมงคลพระนคร 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ส านักวิทยบริการและ
เทคโน โลยีสารสน เทศ  ด า เนิ น โครงการ ฝึกอบรมหลักสูต ร Google for Education                
ก าหนดกลุ่ ม เป้ าหมาย  ได้ แก่  ผู้ บริหาร คณ าจารย์และบุ คลากรของมหาวิทยาลั ย             
จ านวน 390 คน ในระหว่างวันที่ 20 เมษายน -  16 มิถุนายน 2560  โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรม
จะได้รับความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้งานผลิตภัณฑ์ Google ในด้านการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ  เช่น  Google Drive  , Google Calendar , 
Google Docs , Google  Sheets , Google Forms และ Google Slide  ทั้งนี้มีผู้สนใจเข้า
ร่วมโครงการเป็นจ านวนมากจนต้องมีการเพิ่มรอบอบรมอีก 1 รุ่น 
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ตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนครหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร  
ปีกำรศึกษำ 255ปีกำรศึกษำ 25599  
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ส่วนที่ ส่วนที่ 22  
รำยละเอียดรำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำนของตัวชี้วัดควำมส ำเร็จตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำผลกำรด ำเนินงำนของตัวชี้วัดควำมส ำเร็จตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนครมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร  ปีกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 22555599  
 
 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา 2557-2561 ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์  
7 เป้าประสงค์ 9 กลยุทธ์ ทั้งนี้มีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยทั้งสิ้น 54 ตัวชี้วัด สามารถจ าแนกตามพันธกิจ ดังนี้ 
 

  ด้านการจัดการเรียนการสอน 
  ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาให้
บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐานพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2 เป้าประสงค์ 3 กลยุทธ์ 20 ตัวชี้วัด 
  ด้านวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม   
  ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาความเข้มแข็งงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 1 เป้าประสงค์ 1 กลยุทธ์  8 ตัวชี้วัด 
  ด้านการบริหารจัดการ  
  ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 2 เป้าประสงค์ 3 กลยุทธ์ 16 ตัวชี้วัด 
  ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
   ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการให้บริการวิชาการและการพัฒนา
อาชีพ 1 เป้าประสงค์ 1 กลยุทธ์ 5 ตัวชี้วัด 
  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
   ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และรักษา
สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างมั่นคงเพื่อสร้างคุณค่าสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ 1 เป้าประสงค์  
1 กลยุทธ์ 5 ตัวชี้วัด 
     การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ า 
ปีการศึกษา 2557-2561 เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกหน่วยงานในสังกัดสามารถปฏิบัติได้ชัดเจน และเป็น
ผลักดันให้การด าเนินการในภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดและ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นน าด้านการผลิตบัณฑิตมืออาชีพต่อไป 
     โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้น าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา 2557-2561 ไปสู่การปฏิบัติงาน      
ในปีการศึกษา 2559 มีผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดังนี้ 
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ตำรำงท่ี 2.1  กำรบรรลุเป้ำหมำยของตัวชี้วัดควำมส ำเร็จตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
                  มหำวิทยำลัยฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 
 

พันธกิจ/ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ (ตัวชี้วัด) 

ค่ำเป้ำหมำย 
ผลกำรด ำเนินงำน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเข้มแข็งใน
การจัดการศึกษาให้บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐานพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
1 

 
1 

 

ด้ำนกำรวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาความเข้มแข็ง
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

   

ด้ำนบริหำรจัดกำร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งการ
บริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศ 

 
2 

 
2 
 

 

ด้ำนบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการให้บริการ
วิชาการและการพัฒนาอาชีพ 

 
1 

 
1 

 
 

ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่ งเสริมการท านุบ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างมั่นคง
เพื่อสร้างคุณค่าสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

   

รวม 4 4  
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ตำรำงท่ี 2.2 ผลกำรด ำเนินงำนของรำยตัวชี้วัดควำมส ำเร็จตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ปีกำรศึกษำ 2559 
 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ หน่วยนับ 
เป้ำหมำย 

ปีกำรศึกษำ 
2559 

ผลกำรด ำเนินงำน 
หมำยเหต ุปีที่ผ่ำนมำ (ถ้ำมี) ปีปัจจบุัน 

2558 2559 
 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  (20 ตัวชี้วดั) 
1.1 จ านวนหลักสูตรใหม่/หลักสูตร

นานาชาติที่ตรงกับความต้องการ 
ทันสมัยและพัฒนาร่วมกับสถาน
ประกอบการ มีสมรรถนะวิชาชพี
ตามมาตรฐานอาเซียน/สากล 

หลักสูตร     

1.2 ร้อยละของจ านวนหลักสูตรที่
ต้องท า Mini Project ในแต่ละ
ปีการศึกษา 

ร้อยละ     

1.3 จ านวนหลักสูตร/สาขาวิชาใน
ระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก
เพิ่มข้ึน 

หลักสูตร/
สาขาวชิา 

    

1.4 สัดส่วนนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยตี่อสายสังคมศาสตร์ 

ร้อยละ/
คน 

    

1.5 จ านวนกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยมี
ส่วนร่วมพัฒนาเพื่อสร้างองค์
ความรู้และความเชี่ยวชาญใน
ด้านอัตลักษณ์ โดยเฉพาะด้าน 
นักปฏิบัติด้านวิจัยที่ เกิดจาก
เค รื อ ข่ า ย ความ ร่ วมมื อกั บ
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและ
บริการ 

กิจกรรม     

1.6 จ านวนวิทยาลัย/ศูนย์ส่งเสริม 
อัตลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยฯ 

วิทยาลัย/
ศูนย์ 

    

1.7 ผลการประเมินการบริหารหลักสูตร
โดยรวมของมหาวิทยาลัย 

คะแนน     

1.8 ร้อยละความส าเร็จตามแผนพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษา 

ร้อยละ
ความส าเร็จ
ตามแผน 

 
79 

      
        100 

 
100 

 

1.9 จัดท ามาตรฐานสมรรถนะบัณฑิต
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

จ านวน
หลักสูตร 

    

1.10 ร้อยละนั กศึ กษ าที่ ผ่ านการ
ปฏิบั ติ งาน ในทั กษะวิช าชีพ
เทียบกับสมรรถนะวิชาชีพ 

ร้อยละ     
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ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ หน่วยนับ 
เป้ำหมำย 

ปีกำรศึกษำ 
2559 

ผลกำรด ำเนินงำน 
หมำยเหต ุปีที่ผ่ำนมำ ปีปัจจบุัน 

2558 2559 
 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน (ต่อ) 
1.11 ร้อยละของนักศึกษาสอบผ่าน

เกณฑ์และได้รับ ใบประกอบ
วิชาชีพต่อจ านวนนักศึกษาที่
สมัครเข้ารับการทดสอบ 

ร้อยละ     

1.12 บัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ได้งาน
ท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป ี

ร้อยละ     

1.13 ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง
ที่มีต่อบัณฑิต 

ร้อยละ     

1.14 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมผ่านตามเกณฑ์ระบบการ
วัดทรานสคริปกิจกรรมต่อนักศึกษา
ทั้งหมดที่เข้าระบบทรานสคริป
กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ 

ร้อยละ     

1.15 จ านวนกิจกรรมความร่วมมือ/
ความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากบั
มหาวิทยาลยัฯ 

กิจกรรม     

1.16 จ านวนผลงานของนักศึกษาได้รับ
รางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ 

เร่ือง/
รางวัล 

    

1.17 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ
ที่ ส อ บ ผ่ า น เก ณ ฑ์ ท ด ส อ บ
ภาษาอังกฤษเทียบกับผู้เข้าสอบ
ทั้งหมด 

ร้อยละ     

1.18 ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติ
เพิ่มข้ึน 

ร้อยละ     

1.19 ก ารแ ล ก เป ลี่ ย น อ า จ า รย์ /
นักวิชาการ/นักศึกษาเพื่อพัฒนา 
การเรียนการสอนและการวิจัย 

หน่วยงาน     

1.20 ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
พื้นฐานที่สอบผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบความรู้ความสามารถ
ทางด้านภาษาอังกฤษ 

ร้อยละ     

รวม     ผ่ำน    จ ำนวน .....1..... ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ...100.... 
ไม่ผ่ำน  จ ำนวน ............ ตัวชีวั้ด คิดเป็นร้อยละ ............ 



รายงานผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดความส าเร็จ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2559  
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ หน่วยนับ 
เป้ำหมำย 

ปีกำรศึกษำ 
2559 

ผลกำรด ำเนินงำน 
หมำยเหต ุปีที่ผ่ำนมำ (ถ้ำมี) ปีปัจจบุัน 

2558 2559 
 ด้ำนกำรวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม (8 ตัวชี้วัด) 
2.1 ผลงานวิจัยแบบมุ่งเป้า จ านวน

งานวิจยั 
    

2.2 จ านวนเงินสนับสนนุวิจัยต่อ
อาจารย์และนักวิจัยทั้งหมด 

บาทต่อคน     

2.3 ร้อยละของผลงานทางวิชาการ/
ผลงานวิจัย/สิง่ประดิษฐ/์นวัตกรรม/
งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่
ต่อปีต่ออาจารย์ประจ า 

ร้อยละ     

2.4 ร้อยละของผลงานทางวิชาการ/
ผลงานวิจัย/สิง่ประดิษฐ/์นวัตกรรม/
งานสรา้งสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์
ต่ออาจารย์ประจ า 

ร้อยละ     

2.5 ผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งาน
ส ร้ า ง ส ร ร ค์  ได้ รั บ ร า ง วั ล
ระดับชาติ/นานาชาติ หรือจด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

ผลงาน     

2.6 จ านวนโครงการส่งเสริมงานวิจัย/
สิ่ งป ระดิ ษ ฐ์ /น วั ตกรรมของ
นักศึกษาที่ ได้ รับการสนับสนุน
งบประมาณ 

โครงการ     

2.7 จ านวนชุมชนและ/หรือภาค 
อุตสาหกรรมและ/หรือสถาน
ประกอบการที่มีความร่วมมือ
ด้านวิจัย 

จ านวน     

2.8 จ า น ว น ผ ล ง า น ง า น วิ จั ย /
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม และงาน
สร้างสรรค์ที่เกิดจากความร่วมมือ
ของชุมชน และ/หรือภาคอุตสาหกรรม 
และ/หรือสถานประกอบการ 

ผลงาน     

รวม  ผ่ำน    จ ำนวน ............ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ............ 
ไมผ่่ำน  จ ำนวน ............ ตัวชีวั้ด คิดเป็นร้อยละ ............ 

 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดความส าเร็จ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2559  
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ หน่วยนับ 
เป้ำหมำย 

ปีกำรศึกษำ 
2559 

ผลกำรด ำเนินงำน 
หมำยเหต ุปีที่ผ่ำนมำ (ถ้ำมี) ปีปัจจบุัน 

2558 2559 
 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร (16 ตวัชี้วัด) 
3.1 คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 

ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 
ของเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน โดยกรรมการที่สภา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 

ร้อยละ     

3.2 ร้อยละของเงินรายได้ที่เกิดจาก
การบริหารทรัพย์สินต่องบประมาณ
รายได้ประจ าปี 

ร้อยละ     

3.3 ร้อยละความส าเร็จตามแผนพัฒนา
และปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
ทางกายภาพให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมที่มีการประเมินและ
น ามาทบทวนทุกปี ที่สอดคล้อง
กับนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ 
ตามกระบวนการพัฒนาแผน 

ร้อยละ     

3.4 ร้อยละความส าเร็จตามแผน -
ปฏิบัติ การการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การบริการการศึกษา 

ร้อยละ
ความส าเร็จ
ตามแผน 

 
79 
 

 
    100 

 
100 

 

 

3.5 ร้อยละความส าเร็จตามแผน -
ปฏิบัติการการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานไอซีที 

ร้อยละ
ความส าเร็จ
ตามแผน 

 
79 

 
     100 

 
     100 
 

 

3.6 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่
สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ     

3.7 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ต่อการให้บริการของบุคลากร 

ร้อยละ     

3.8 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะ
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ     

3.9 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะ
ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ     

 
 
 

      



รายงานผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดความส าเร็จ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2559  
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ หน่วยนับ 
เป้ำหมำย 

ปีกำรศึกษำ 
2559 

ผลกำรด ำเนินงำน 
หมำยเหต ุปีที่ผ่ำนมำ ปีปัจจบุัน 

2558 2559 
 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร (ต่อ) 
3.10 มีแผนพัฒนาการรับอาจารย์ใหม่

ที่ ม า จ าก ผู้ มี ป ระส บ ก ารณ์
วิชาชีพ/ผู้ เชี่ยวชาญมืออาชีพ 
โดยเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ 

คณะ     

3.11 ร้อยละของอาจารย์ประจ าของคณะ
ที่เข้าไปฝังตัวในสถานประกอบการ
หรือหน่วยงานวิจัยภายนอก 

ร้อยละ     

3.12 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุนที่ศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น 

ร้อยละ     

3.13 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุน
ที่ ได้รับการสร้างเสริมสมรรถนะ
ด้านวิชาชีพการบริหารจัดการ
และทักษะตามสายงาน 

ร้อยละ     

3.14 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร
ต่อการบริหารของมหาวิทยาลัยฯ 

ร้อยละ     

3.15 มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการน าการ
จัดการความรู้/การสร้างนวัตกรรม/
การพัฒนาระบบงาน มาใช้ใน
การพัฒนาบุคลากร 

กิจกรรม     

3.16 ร้อยละความส าเร็จของการ
เตรียมความพร้อมในการเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

ร้อยละ     

 รวม  ผ่ำน    จ ำนวน ....2...... ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ..100.... 
ไม่ผ่ำน  จ ำนวน ............ ตัวชีวั้ด คิดเป็นร้อยละ ............ 



รายงานผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดความส าเร็จ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2559  
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ หน่วยนับ 
เป้ำหมำย 

ปีกำรศึกษำ 
2559 

ผลกำรด ำเนินงำน 
หมำยเหต ุปีที่ผ่ำนมำ ปีปัจจบุัน 

2558 2559 
 ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม (5 ตัวชี้วัด) 
4.1 จ านวนการให้บริการวิชาการที่

เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
โครงการ     

4.2 จ านวนเงินรายได้ที่เกิดจากการ
ให้บริการวิชาการ 

ล้านบาท 1 9.16 89  

4.3 จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รบัการ
ยกระดับคุณภาพชีวิต 

หมู่บ้าน/
ชุมชน 

    

4.4 เครือข่ายการให้บริการวิชาการ เครือข่าย     
4.5 จ านวนผู้ประกอบการธุรกิจ

ขนาดกลาง/ขนาดย่อมที่ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ 

จ านวน
ผู้ประกอบการ 

    

รวม ผ่ำน    จ ำนวน .....1....... ตัวชีวั้ด คิดเป็นร้อยละ ...100......... 
    ไม่ผ่ำน  จ ำนวน ............. ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ......... 

 ด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม (5 ตัวชี้วัด) 
5.1 จ านวนโครงการศิลปวัฒนธรรมที่

บูรณาการกับภาครัฐ เอกชน และ 
ภาคประชาชนในระดบัชาติ/
อาเซียน/นานาชาต ิ

โครงการ     

5.2 จ านวนผู้สบืทอดผลงาน
ศิลปวัฒนธรรมในคลังปัญญา
ของมหาวิทยาลัย 

จ านวนคน     

5.3 ผลงานการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม
ที่มีการเผยแพร่ในระดับชาติ/
นานาชาต ิ

เร่ือง     

5.4 จ านวนผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ได้รับ
รางวัลในระดบัชาติหรือนานาชาติ 

ผลงาน     

5.5 จ านวนโครงการสนองงานใน
โครงการพระราชด าริ/โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช/โครงการ
ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการ/
กิจกรรม 

    

รวม ผ่ำน    จ ำนวน ............ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ............ 
ไม่ผ่ำน  จ ำนวน ............ ตัวชีวั้ด คิดเป็นร้อยละ ............ 



รายงานผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดความส าเร็จ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2559  
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
ผลกำรด ำผลกำรด ำเนินงำนของเนินงำนของรำยรำยตัวชี้วัดควำมส ำเรจ็ตัวชี้วัดควำมส ำเรจ็  

ตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนครมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร  
ปีกำรศึกษำ 255ปีกำรศึกษำ 25599  
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 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
  

  ตัวช้ีวัดที่ 1.8ตัวช้ีวัดที่ 1.8  ร้อยละควำมส ำเร็จตำมแผนพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงกำรศึกษำร้อยละควำมส ำเร็จตำมแผนพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงกำรศึกษำ  
 

หน่วยนับ     รอ้ยละความส าเร็จตามแผนฯ 
 

ค ำอธิบำย  
 มหาวิทยาลัยจัดท าแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษา เพื่อวางแนวทางในการบริหาร
จัดการ การก ากับ และติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และให้นักศึกษา
และบุคลากรได้รับการบริการทางการศึกษาอย่างครบถ้วน โดยเน้นบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่
เอ้ือต่อทางการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน พิจารณาจากความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมาย
ของกิจกรรมที่แผนก าหนด 
 

สูตรกำรค ำนวณ 
  
 
 

 
 

 
 
ผลกำรด ำเนินงำน ปีกำรศึกษำ 2559 

 

รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน 
        ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินงานตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทางการศึกษา ตามแนวปฏิบัติของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล     
พระนคร ทั้งนี้เพื่อรองรับการให้บริการทางการศึกษาและอ านวยความสะดวกด้านการจัดการเรียน
การสอนแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพอุปกรณ์ดิจิทัล 
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงกระบวนการเรียนการสอนสมัยใหม่ผ่านทรัพยากรดิจิทัล  ในปีการศึกษา 
2559 ส านักวิทยบริการฯ ด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดจ านวน 3  กิจกรรม ได้รับงบประมาณ         
ในการด าเนินงาน 22,785,000 บาท ด าเนินงานสิ้นงบประมาณ 22,700,000 บาท  สามารถสรุปผล
การด าเนินงานได้ดังนี้ 
 
 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่ำเป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน เทียบกับเป้ำหมำย 
ตัวช้ีวัดที่ 1.8 รอ้ยละ

ความส าเร็จ
ตามแผนฯ 
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100 

 สูงกว่าเปา้หมาย  
 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ต่ ากวา่เป้าหมาย 

จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการส าเร็จตามเป้าหมาย   x 100 
จ านวนกิจกรรมทั้งหมดของแผนฯ 

 3    x 100   = 100% 
 3 

จ านวน
กิจกรรมทั้งหมดของแผน
ฯ 
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          1. ครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำ เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน สนับสนุน
การผลิตสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ โดยเน้นการพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบดิจิทัล    
เพิ่มช่องทางในการศึกษาที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกสถานที่ และ ไม่มีข้อจ ากัดด้านเวลาและอุปกรณ์ 
สนองตอบต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  เพื่ อ เป็นการพัฒ นา Digital Content แบบบู รณาการ            
โดยการบูรณาการเนื้อหา/สารัตถะ ที่แปลงเข้าสู่ระบบดิจิทัล ในด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรม      
และด้านพัฒนาทักษะทางอาชีพ จนน าไปสู่การพัฒนาเป็นคอร์สการเรียนออนไลน์ระบบเปิดที่รองรับ
ผู้ เรียนจ านวนมาก  (MOOC – Massive Open Online Course)  เพื่ อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นดิจิทัลซึ่งสอดคล้องตาม
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ด าเนินติดตั้งครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนางานนวัตกรรม
การศึกษา จ านวน 1 ระบบ บริเวณชั้น 5 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี อาคารอเนกประสงค์ 
ด าเนินงานตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2559 – 27 มิถุนายน 2560 โดยได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน    
วงเงิน 21,885,000 บาท ปัจจุบันด าเนินการแล้วเสร็จ สิ้นงบประมาณ 21,800,000 บาท 
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               2. โครงกำรบ ำรุงรักษำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib  เพื่อสนับสนุน
ภารกิจยกระดับการให้บริการงานห้องสมุดรวมไปถึงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด ตรวจสอบและส ารวจทรัพยากรสารสนเทศภายใน
ห้องสมุด  อ านวยความสะดวกด้านการให้บริการยืม -  คืน แก่นักศึกษา ด าเนินการบ ารุงรักษาระบบ 
WALAI AutoLib   ซึ่งใช้งานภายในห้องสมุดของมหาวิทยาลัย ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ห้องสมุดเทเวศร์ 
ห้องสมุดพระนครเหนือ ห้องสมุดพณิชยการพระนคร และห้องสมุดโชติเวช โครงการบ ารุงรักษาระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ด าเนินการตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560       
ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน วงเงิน 300,000 ปัจจุบันด าเนินการแล้วสิ้นงบประมาณ 
300,000 บาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             3. โครงกำรบ ำรุงรักษำระบบ RFID เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ได้ รับประโยชน์และบริการทางการศึกษาอย่างครบครัน               
เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการห้องสมุดทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ โดยน าระบบ RFID มาใช้บริหาร
จัดการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ห้องสมุดเทเวศร์ ห้องสมุดพระนครเหนือ 
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร อ านวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการห้องสมุด 
เนื่องจากระบบ RFID เป็นองค์ประกอบส าคัญของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ซึ่งเชื่อมโยงงานห้องสมุด
เข้าไว้ด้วยกันอย่างครบวงจร ช่วยลดขั้นตอนและความซ้ าซ้อนของงานไปได้เป็นอย่างมาก โครงการ
บ ารุงรักษาระบบ RFID ด าเนินการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบสนับสนุนการจัดเก็บและ  
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การบริการทรัพยากรสารนิเทศที่ติดตั้งในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 แห่งให้มีความพร้อมในการ
ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง ประกอบได้ด้วย อุปกรณ์ยื ม - คืน ผ่านบรรณารักษ์            
ชุด อุปกรณ์ ก าหนดรหัสลง RFID , ชุด อุปกรณ์ ยืม อัตโนมัติ  , อุปกรณ์ เก็บข้อมูล เคลื่ อนที่            
ประตูป้องกันหนังสือหาย และตู้รับคืนหนังสือเข้าระบบอัตโนมัติ การด าเนินงานเริ่มตั้งแต่เดือน 
ตุลาคม 2559 ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน วงเงิน 600,000 บาท ปัจจุบันด าเนินโครงการ
แล้ว  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2559 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการจัดสรรงบประมาณ  
เงินเหลือจ่าย ส าหรับด าเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการให้บริการสิ่งอ านวยสะดวกทาง
การศึกษาและการจัดการเรียนการสอน โดยงบประมาณที่ได้รับวงเงิน 1,739,000 บาท ด าเนินการ
จัดซื้อครุภัณฑ์จ านวน 2 รายการ สิ้นงบประมาณ  1,721,000 บาท ดังนี้ 
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1. ครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภำพระบบแสงสว่ำงห้องสมุด  ด าเนินการปรับปรับปรุง      
ภูมิทัศน์และระบบไฟฟ้าและแสงสว่างภายในห้องสมุดให้มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการศึกษา 
ค้นคว้า และวิจัย ได้รับงบประมาณเงินกันเหลื่อมปี พ.ศ. 2559 วงเงิน 990,000 บาท ปัจจุบัน
ด าเนินงานเรียบร้อยแล้ว โดยสิ้นงบประมาณในการด าเนินงาน 985,000 บาท 

2. ครุภัณฑ์ห้องสมุด ด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์และสิ่งอ านวยความสะดวก ส าหรับเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้บริการงานห้องสมุด ได้ รับงบประมาณเงินกัน เหลื่อมปี  พ .ศ. 2559             
วงเงิน 740,000 บาท ปัจจุบันด าเนินงานเรียบร้อยแล้ว โดยสิ้นงบประมาณ 736,000 บาท 
 
เอกสำรอ้ำงอิง 
เอกสารหมายเลข KPI 1.8-01    แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษา ประจ าปี 2559 
เอกสารหมายเลข KPI 1.8-02    แบบรายงานผลครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนานวัตกรรมการศึกษา 
เอกสารหมายเลข KPI 1.8-03    แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  
                                       WALAI AutoLib 
เอกสารหมายเลข KPI 1.8-04 แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการบ ารุงรักษาระบบ RFID 
 
 

ผู้ก ำกับตัวช้ีวัด  ชื่อ-สกุล นายธนาวุฒิ  นิลมณี  

 

ผู้รวบรวมข้อมูล/รำยงำน ชื่อ-สกุล นายธนาวุฒิ  นิลมณี เบอร์ติดต่อ 0-2665-3777 ต่อ 6784 
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  ด้ำนกำรด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบริหำรจัดกำร      
 

 

  ตัวช้ีวัดที่ ตัวช้ีวัดที่ 3.43.4  ร้อยละควำมส ำเร็จตำมแผนปร้อยละควำมส ำเร็จตำมแผนปฏิบัติกำรกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อฏิบัติกำรกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อ  
กำรบริหำรกำรบริหำร  และกำรบริกำรกำรศึกษำและกำรบริกำรกำรศึกษำ  

 

หน่วยนับ ร้อยละความส าเร็จตามแผน 
 

ค ำอธิบำย  
     การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ ซึ่งจะบรรลุผลและประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมายได้สารสนเทศด้านต่าง ๆ จึงมีความส าคัญและจ าเป็นในการก าหนดนโยบาย วางแผน แก้ไข
ปัญหาในการด าเนินงาน มหาวิทยาลัยจึงได้จัดท าแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อก าหนดแนวทางใน
การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนงานในด้านการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริหารจัดการและการให้บริการทางการศึกษา และการประกันคุณภาพ เพื่อ ให้
มหาวิทยาลัยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society) โดยใช้ ICT เป็นฐานในการบริการ
การศึกษาได้อย่างเต็มศักยภาพ มีจริยธรรม และสมรรถนะทาง  ICT ตามมาตรฐานสากล  
 

สูตรกำรค ำนวณ 
   
 

 
  
 
 
 
 
ผลกำรด ำเนินงำน ปีกำรศึกษำ 2559 

 

รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน 
     ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและบริการการศึกษา โดยสนับสนุนและเสริมสร้างให้มหาวิทยาลัยเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ (Learning Society) ที่มีคุณภาพอย่างเต็มรูปแบบ  โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ  การบริการทางการศึกษา และการ
ประกันคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นฐานในการให้บริการทางการศึกษา
อย่างเต็มศักยภาพ  ในปีการศึกษา 2559 ส านักวิทยบริการฯ ด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด  โดยไม่ใช้
งบประมาณ จ านวน 3 ระบบงาน  มีผลการด าเนินงานดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่ำเป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน เทียบกับเป้ำหมำย 
ตัวช้ีวัดที่ 3.4 ร้อยละ

ความส าเร็จ
ตามแผนฯ 
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100 

 สูงกว่าเปา้หมาย  
 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ต่ ากวา่เป้าหมาย 

จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการส าเร็จตามเป้าหมายของแผนฯ   x 100 

จ านวนกิจกรรมทั้งหมดของแผนฯ 

3   x 100   = 100% 
   3 

จ านวน
กิจกรรมทั้งหมดของแผนฯ 
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1.  ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ระบบจะช่วยด้านการบริหารจัดการ

เอกสารการประชุมให้มีความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด การเก็บรักษาเอกสารเป็นระบบ สามารถ
ค้นหาและตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง ลดความซ้ าซ้อน  ความยุ่งยาก  ของจ านวนเอกสารประชุม    
และเพื่อให้ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงมีการพัฒนาระบบโดยการแนบไฟล์
เอกสารเชิญประชุม รวมทั้งสามารถส่งค าเชิญไปยัง e-mail ของผู้เข้าร่วมการประชุม โดยที่ผู้เข้าร่วม
ประชุมสามารถตอบรับการเข้าร่วมประชุมผ่าน e-mail ได้ รวมถึงการเพิ่มผู้เข้าประชุมแทน สามารถ
เข้าใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ http://e-meeting.rmutp.ac.th/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://e-meeting.rmutp.ac.th/
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2. พัฒนำระบบร้องเรียนจรรยำบรรณและวินัย  ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเก็บข้อมูลการร้องเรียน
จรรยาบรรณและวินัย โดยสามารถเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอกสามารถเข้าดูข้อมูลการร้องเรียนได้  
เพื่อความโปร่งใสของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สามารถเข้าใช้งาน
ได้ที่หน้าเว็บมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร www.rmutp.ac.th 
 

 
 
          3.  ระบบทรำนสคริปกิจกรรม  โดยปรับปรุงรูปแบบการแสดงผลในรูปแบบรายงานเพื่อให้
ผู้ดูแลระบบสามารถค้นหาทรานสคริปของนักศึกษาได้ และนักศึกษาสามารถพิมพ์ใบทรานสคริปที่
เหมือนฉบับจริงได้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rmutp.ac.th/
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เอกสำรอ้ำงอิง 
เอกสารหมายเลข KPI 3.4-01 แผนปฏิบัติการการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และการบริการ 
                                                       การศึกษา  ประจ าปี 2559   
หลักฐานการด าเนินงาน    ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยที่เว็บไซต์  www.rmutp.ac.th 
 

ผู้ก ำกับตัวช้ีวัด     ชื่อ-สกุล  นายธนาวุฒ ิ นิลมณี 

 

ผู้รวบรวมข้อมูล/รำยงำน ชื่อ-สกุล นายธนาวุฒิ  นิลมณี เบอร์ติดต่อ 0-2665-3777 ต่อ 6784 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.rmutp.ac.th/
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  ตัวช้ีวัดที่ 3.5ตัวช้ีวัดที่ 3.5    ร้อยละควำมส ำเร็จตำมแผนปฏิบัติกำรกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนไอซีทีร้อยละควำมส ำเร็จตำมแผนปฏิบัติกำรกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนไอซีที  
 

หน่วยนับ    ร้อยละความส าเร็จตามแผน 
 

ค ำอธิบำย 
   ในการพัฒนาระบบสารสนเทศให้บรรลุผลและประสบความส าเร็จตามเป้ าหมาย 
มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับโครงสร้างพื้นฐานไอซีที จึงได้สนับสนุนงบประมาณเป็นจ านวนมากเพื่อ
จัดหาและสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์  อุปกรณ์ประกอบ และที่ส าคัญคือการเชื่อมต่อเครือข่าย 
Internet ให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์การได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดนี้เป็นการประเมิน
ความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไอซีที 
 

สูตรกำรค ำนวณ 
   
 
 
 
 
 
 
 

ผลกำรด ำเนินงำน ปีกำรศึกษำ 2559 

 

รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน 
      ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานไอซีที โดยมีวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน  เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศรวมทั้งมุ่งพัฒนาการให้บริการระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
การใช้งานภายในมหาวิทยาลัย ให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  ในปีการศึกษา 2559 ส านักวิทย
บริการฯ ด า เนิ น งานตามแผนที่ ก าหนดไว้จ านวน  5 กิจกรรม ได้ รับ งบประมาณ ทั้ งสิ้ น                   
47,955,500 บาท ด าเนินการสิ้นงบประมาณ 47,930,940 บาท  มีผลการด าเนินงานดังนี้ 

1. ครุภัณ ฑ์ศูนย์ควบคุมระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ  ด าเนินการจัดตั้ งศูนย์ควบคุม           
ระบบเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนงานด้านการจัดการเรียนการสอนและงานสายสนับสนุน 
เพื่อให้มีคลังทรัพยากรสารสนเทศ ส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้ในรูปแบบดิจิทัลที่
สามารถเรียกข้อมูลมาใช้ หรือน าไปวิเคราะห์ต่อยอดได้ ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ควบคุมระบบเครือข่าย
สารสนเทศ โดยได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน  22,000,000 บาท ระยะเวลาด าเนินงานตั้งแต่เดือน 
ธันวาคม 2559 – มิถุนายน พ.ศ. 2560 ปัจจุบันด าเนินการเรียบร้อยแล้ว สิ้นงบประมาณ 
21,975,440 บาท 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่ำเป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน เทียบกับเป้ำหมำย 
ตัวช้ีวัดที่ 3.5 

 
 
 

ร้อยละ
ความส าเร็จ
ตามแผนฯ 
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100 

 
 

 สูงกว่าเปา้หมาย  
 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ต่ ากวา่เป้าหมาย 
 

จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการส าเร็จตามเป้าหมายของแผนฯ   x 100 
จ านวนกิจกรรมทั้งหมดของแผนฯ 

    5   x 100   =  100% 
    5 

จ ำนวน
กิจกรรมทั้งหมดของแผนฯ 
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2.  โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรศูนย์กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง  ด าเนินการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 

จ านวน 1,000 เครื่องพร้อมทั้งการบ ารุงรักษาและดูแลระบบ  ส าหรับให้บริการแก่นักศึกษา       
อ านวยความสะดวกด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย  บริการงานสอนตลอดจนงานให้บริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย ด าเนินงานใน 4 พื้นที่ให้บริการได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์ให้บริการ
นักศึกษาและคณาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนรวมถึงบุคลากร  
ทุกหน่วยงานภายในพื้นที่  ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือให้บริการแก่นักศึกษา บุคลากรใน
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง    
พณิชยการพระนครให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ  คณะศิลปศาสตร์ และ  
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองโชติเวชให้บริการแก่นักศึกษา 
บุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ระยะเวลา
ด าเนินงาน 1 ปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 จนถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 โดยได้รับการจัดสรร
งบประมาณแผ่นดิน วงเงิน 18,595,500 บาท  ปัจจุบันด าเนินการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  โครงกำรลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติกำร ด าเนินการต่ออายุลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และ
ระบบปฏิบัติที่ ใช้ งานภายในมหาวิทยาลัย   เพื่ อรองรับการใช้ งานโปรแกรมลิขสิทธิ์และ
ระบบปฏิบัติการที่ถูกต้องตามกฎหมาย สนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมี
ซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ใช้งาน ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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รวมทั้งป้องกันปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์อันจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย   
ส านักวิทยบริการฯ ด าเนินโครงการลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2559 จนถึงเดือนกันยายน 2560 โดยได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 1,500,000 บาท
ปัจจุบันด าเนินการแล้ว 

4.  โครงกำรบ ำรุงรักษำระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ด าเนินการจ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา
และดูแลและจัดหาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อให้การใช้งานระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพ และมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อความต้องการใช้งานของ
นักศึกษาและบุคลากร การด าเนินงานเป็นระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือน
กันยายน 2560 โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ 5,400,000 บาท ปัจจุบันด าเนินการแล้ว 

5.  โครงกำรบ ำรุงรักษำระบบกล้องวงจรปิด ด าเนินการบ ารุงรักษากล้องวงจรปิด ทั้งหมด
จ านวน 146 ตัว, บ ารุงรักษาระบบบันทึกภาพ  Storage  , บ ารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์   
แม่ข่ายที่ควบคุมระบบจัดเก็บภาพ และบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายเพื่องาน 
Moniter  พร้อมทั้งตรวจสอบและรายงานผลการด าเนินงานทุก 5 เดือน ทั้งนี้เพื่อให้ระบบกล้องวงจร
ปิดมีสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตและ
ทรัพย์สินของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ โดยได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ 
460,000 บาท ปัจจุบันด าเนินโครงการแล้ว 

 
 

 

        
            ทั้งนี้ในปีการศึกษา พ.ศ. 2559 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการ
จัดสรรงบประมาณเงินเหลือจ่าย ส าหรับจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุมทั่วทั้งมหาวิทยาลัย ได้รับงบประมาณ 3,411,609.20 บาท 
ด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์จ านวน 4  รายการ สิ้นงบประมาณ 3,391,560 บาท รายละเอียดดังนี้ 

1. ระบบคลังข้อมูลเพื่อกำรบริหำร ด าเนินการจัดหาระบบคลังข้อมูลเพื่อการบริหาร  
เพื่อน ามาเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในแต่ละปีอย่างเป็นระบบ          
ไม่กระจัดกระจาย เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ โดยได้รับจัดสรร
งบประมาณเงินจูงใจ-เงินกันเหลื่อมปี  2558 ในการด าเนินงาน 709,209.20 บาท ปัจจุบันด าเนินการ
เสร็จสิ้นแล้วโดยใช้งบประมาณ 696,000 บาท 
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2. อุปกรณ์กระจำยสัญญำณไร้สำยแนวดิ่ง  ด าเนินการจัดซื้ออุปกรณ์กระจาย
สัญญาณไร้สายแนวดิ่งภายในอาคาร จ านวน 47 ชุด เพื่อรองรับการขยายจุดให้บริการเครือข่ายไร้สาย 
และเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อเครือข่ายและอินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุมพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย 
ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี  2560 ซึ่งทดแทนรายการปรับปรุงระบบไฟฟ้า วงเงิน 1,759,200 
บาท ปัจจุบันด าเนินการแล้วเสร็จ สิ้นงบประมาณ 1,756,940 บาท 

3. ครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภำพระบบปรับอำกำศศูนย์กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง ด าเนินการ
จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ จ านวน 12 ชุด เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมในการ
ให้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินกันเหลื่อมปี 2559 วงเงิน 444,000 
ปัจจุบันด าเนินการแล้วเสร็จสิ้นงบประมาณ 440,000 บาท 

4. ครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภำพระบบจัดเก็บทรัพยำกรสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด าเนินการ
จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการ ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
จ านวน 1 ระบบ โดยได้รับจัดสรรงบประมาณเงินกันเหลื่อมปี 2559 วงเงิน 499,200 บาท      
ปัจจุบันโครงการด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วเป็นเงิน 498,620 บาท 

 
  

 

 
 

 

 

เอกสำรอ้ำงอิง 
เอกสารหมายเลข KPI 3.5-01 แผนปฏิบัติการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไอซีที 
เอกสารหมายเลข KPI 3.5-02 แบบรายงานผลครุภัณฑ์ศูนย์ควบคุมระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
เอกสารหมายเลข KPI 3.5-03 แบบรายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาระบบบริการ 
                                          ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
เอกสารหมายเลข KPI 3.5-04 แบบรายงานผลการด าเนินโครงการลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และ 
                                          ระบบปฏิบัติการ 
เอกสารหมายเลข KPI 3.5-05 แบบรายงานผลการด าเนินโครงการบ ารุงรักษาระบบเครือข่าย 
                                          คอมพิวเตอร์ 
เอกสารหมายเลข KPI 3.5-06 แบบรายงานผลการด าเนินโครงการบ ารุงรักษา 
                                          ระบบกล้องวงจรปิด 
 
 

ผู้ก ำกับตัวช้ีวัด     ชื่อ-สกุล  นายธนาวุฒ ิ นิลมณี 

 

ผู้รวบรวมข้อมูล/รำยงำน ชื่อ-สกุล นายธนาวุฒิ  นิลมณี เบอร์ติดต่อ 0-2665-3777 ต่อ 6784 
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  ด้ำนกำรด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมบริกำรวิชำกำรแก่สังคม  
  

       ตัวช้ีวัดที่ 4.2  จ ำนวนเงินรำยได้ที่เกิดจำกกำรให้บริกำรวิชำกำรตัวช้ีวัดที่ 4.2  จ ำนวนเงินรำยได้ที่เกิดจำกกำรให้บริกำรวิชำกำร  
 

หน่วยนับ ล้านบาท 
 

ค ำอธิบำย 
 พิจารณาจากรายได้ที่เกิดจากการให้บริการวิชาการ ตัวชี้วัดนี้จะเป็นการประเมินศักยภาพ 
ด้านการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 
 เงินรายได้ที่ เกิดจากการให้บริการวิชาการ หมายถึง จ านวนเงินที่ได้รับจากการจัดโครงการ           
/กิจกรรมในการให้บริการวิชาการ ก่อนการหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด  
 

สูตรกำรค ำนวณ 
 การนับจ านวนเงินรายได้ที่เกิดจากการให้บริการวิชาการ 
   

ผลกำรด ำเนินงำน ปีกำรศึกษำ 2559 
 

 

รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน   
      ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการ

วิชาการโดยให้บริการเป็นที่ปรึกษาโครงการแก่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน        
รวมทั้งสิ้น จ านวน 2 โครงการ ดังนี้ 

        1. โครงการพัฒนาต้นแบบการใช้ชุดอุปกรณ์การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ในทศวรรษที่ 21  โดยด าเนินการสร้างหลักสูตรต้นแบบสะเต็มศึกษา ส าหรับนักเรียน      
ชั้นประถมและมัธยมศึกษา และเพิ่มการน าหลักสูตรต้นแบบสะเต็มศึกษาไปใช้จริงในสถานศึกษา       
โดยการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์  สื่อการเรียนการสอนและพัฒนาหลัก สูตรต้นแบบสะเต็มศึกษา                  
ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน          
100 โรงเรียน จาก 5 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคใต้ กรุงเทพและปริมลฑล    
ภาคละ 20 โรงเรียน ด าเนินโครงการตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2559 – วันที่  29 มีนาคม 2560          
โดยได้ รับการสนับสนุนงบประมาณ จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน                
รวมทั้งสิ้น 19,000,000 บาท ปัจจุบันด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่ำเป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน เทียบกับเป้ำหมำย 
ตัวช้ีวัดที่ 4.2 ล้านบาท 1 89  สูงกว่าเปา้หมาย  

 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ต่ ากวา่เป้าหมาย 
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       2. โครงการขยายผลการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตตามหลักสูตรแกนกลาง สพฐ. (I-Classroom) โดยด าเนินการพัฒนาห้องเรียนต้นแบบ
การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามแนวทางสะเต็มศึกษา โดยจัดหาวัสดุ
ครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอน และพัฒนาต้นแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานจาก 5 ภูมิภาค จ านวน 50 คน และครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศและการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ระดั บชั้นประถมศึกษา               
ปี ที่   4  และชั้ นมั ธยมศึ กษ าปี ที่  1  ปี การศึกษ า 2559 – 2560  ด า เนิ น โครงการตั้ งแต่                  
วันที่ 30 กันยายน 2559  - วันที่ 24 กันยายน 2560 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งสิ้น 70,000,000 บาท  ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
ด าเนินโครงการ 
 

เอกสำรอ้ำงอิง 
เอกสารหมายเลข KPI 4.2-01 โครงการพัฒนาต้นแบบการใช้ชุดอุปกรณ์การเรียนรู้แบบสะเต็ม 
                                       ศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะในการเรียนรู้ในทศวรรษที่ 21 
เอกสารหมายเลข KPI 4.2-02    โครงการขยายผลการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอน 
                                       ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลาง  
                                       สพฐ. (l-Classroom) 
 

ผู้ก ำกับตัวช้ีวัด     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัมภา สวุรรณพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวชิาการ 

ผู้รวบรวมข้อมูล/รำยงำน นายธนาวุฒิ  นิลมณี ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เบอร์ติดต่อ  6784 
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ส่วนที่ ส่วนที่ 33  
ผลกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำลผลกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล  
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ส่วนที่ ส่วนที่ 33  
ผลกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรผลกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำลมำภิบำล  
  
 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีนั้น ผู้บริหารงานควรยึดหลักธรรมาภิบาลเป็น
เครื่องมือในการบริหารการด าเนินงานของหน่วยงาน โดย นายธนาวุฒิ  นิลมณี ผู้อ านวยการ      
ส านั กวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล                  
10 องค์ประกอบ ดังนี้ 
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3.1 หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
        มีการก าหนดแผนปฏิบัติราฃการ ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับ พ.ศ. 2557 – 2561 และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โดย
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐานตลอดจนการ
ติดตามประเมินผล และพัฒนาอย่างต่อเนื่องดังนี้ 

1. จัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2557 – 2561        
โดยก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และกรอบการด าเนินงานที่ เชื่อมโยงตามแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและครอบคลุมตามภารกิจหลักด้านการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ   
       2. การขับเคลื่อนนโยบายตามแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยน าเสนอแนวทางการด าเนินงาน
ผ่านแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
       3. มีระบบและกลไกในการก ากับ ติดตาม ประเมินผล หน่วยงาน เพื่อน ามาปรับปรุงพัฒนาให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเปา้หมายการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม  
 

สรุปส ำระส ำคัญได้ดังแผนภำพดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสารอ้างอิง 
เอกสารหมายเลข GG 3.1-01 แผนยุทธศาสตร์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                                       พ.ศ. 2557 -  2561 
เอกสารหมายเลข GG 3.1-02 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2559 
เอกสารหมายเลข GG 3.1-03 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559                
                                       ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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3.2 หลักประสิทธิภำพ (Efficiency) 
           การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีดังต่อไปนี้ 
           1. มีการออกแบบกระบวนการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้แนวทางการ
พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx)  มี
ระบบประเมินผู้บริหาร  โดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยมีระบบการสื่อสารผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยุกระจายเสียง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์การ  มีการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้าง
องค์การ  โดยใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (Management Information System) 
ระบบงานในส านักงานเพื่อพัฒนาระบบบริหารงานให้เกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพและสอดคล้อง
ตามหลักธรรมาภิบาล นอกจากนี้ยังมีการก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์การในด้าน
การส่งเสริมให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)  เพื่อรองรับกับกระแสการ
เปลี่ยนแปลง บุคลากรในองค์กรมีศักยภาพและมีความพร้อมต่อการปรับตัว มีวัฒนธรรมองค์กรในการ
อยู่ร่วมกันแบบเอ้ืออาทร  มีภูมิคุ้มกันโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีสารสนเทศที่มีคุณภาพใช้
สนับสนุนการตัดสินใจเพื่อประเมินสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป มีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดี    

     2.  บริหารจัดการตามพันธกิจให้เกิดความคุ้มค่า ดังนี้ 
             (2.1) การจัดท าแผนงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อาทิเช่น แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมและบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับในองค์กร 
             (2.2)  มีการก ากับ ติดตาม ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณให้บรรลุเป้าหมายในการด าเนินงาน โดยรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดผ่าน
ระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ (Budget Planning Management) และรายงานผล
การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย เป็นรายเดือน รายไตรมาส 
และรายปี  
             (2.3)  มีการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้
จ่ายงบประมาณ (PART) ที่สอดคล้องกับระบบงานงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ 
โดยแสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล และเกิด
ความคุ้มค่า  
             (2.4)  มีการจัดท ารายงานต้นทุนผลผลิตมหาวิทยาลัย ในส่วนการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อหาต้นทุนต่อผลผลิตด้านการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  และการบริการสุขภาพ  ซึ่ งน าข้อมูลใช้ เป็นข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
ประกอบการพิจารณาประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของการด าเนินงานแผนงานและกิจกรรมต่างๆ 
เมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ  
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            (2.5)  มีข้อมูลสารสนเทศที่จัดท าเพื่อติดตามการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล ทั้งรายงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สงป.301/สงป.302) รายงานการวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) รายงานต้นทุนผลผลิตเพื่อเพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศ
ประกอบการทบทวนผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ การปรับปรุงกรอบการประเมินผล
มหาวิทยาลัย ทั้งระบบการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการภายในระบบการประกันคุณภาพ 
 
สรุปสำระส ำคัญได้ดังแผนภำพดังนี้ 

 
 
3.3 หลักกำรตอบสนอง (Responsiveness) 
           ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  เพื่อสนองตอบต่อความคาดหวังและความ
ต้องการที่หลากหลายและแตกต่างของนักศึกษา บุคลากร ประชาชน ผู้รับบริการ หน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน ตลอดจนสังคม และประเทศชาติ สร้างความเชื่อมั่นและความ ไว้วางใจจากผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังนี้  
         1) ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการตามพันธกิจที่ ได้รับมอบหมาย          
โดยก าหนดให้ทุกคณะ/หน่วยงาน ใช้แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Ed.PEx) 
ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพการให้บริการแก่ผู้มารับบริการต่างๆ เป็นส าคัญ โดยการปรับปรุงขั้นตอน
กระบวนการ รักษาและปรับปรุงมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ ปรับปรุงกฎระเบียบ ตลอดจน
พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  
        2) มีระบบและกลไกการรับรู้ความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อก าหนดทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ให้ตรงกับความต้องการที่  
หลากหลายและแตกต่างของผู้รับบริการ สอดคล้องเชื่อมโยงกับบริบทของ ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการภาคประชาชนเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อท าหน้าที่
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เสนอแนะ ส่งเสริม และ สนับสนุนกระบวนการพัฒนาระบบราชการ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมาย ให้ค าปรึกษาและให้ข้อคิดเห็นในการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด มีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผล
เพื่อให้มหาวิทยาลัยด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติการ และแผนงานต่างๆ ที่วางไว้ 
        3) การตอบสนองการให้บริการและการแก้ไขข้อร้องเรียน ได้แก่ 
           (3.1) มีระบบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านช่องทางที่เปิดเผย เช่น ตู้รับฟังความ
คิดเห็น  ระบบสารสนเทศร้องเรียนจรรยาบรรณและวินัย  ผ่านหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย 
www.rmutp.ac.th ทางจดหมายหรือไปรษณีย์ เป็นต้น  
           (3.2) การจัดประชุมประชาคมมหาวิทยาลัยในทุกภาคส่วน ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์พิจารณา  
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายและก าหนดกลยุทธ์หลัก แผนงาน/โครงการ ผลผลิต ผลลัพธ์ทรัพยากรที่จะใ ช้ 
ประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติราชการและแผนพัฒนาอ่ืนๆ 
           (3.3) การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ได้แก่ 
                  3.3.1) การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยให้ผู้ใช้บัณฑิตแสดงความคิดเห็น
ตามแบบส ารวจผ่านช่องทางไปรษณีย์ และทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และน าข้อมูลผลส ารวจมาใช้ใน
การจัดท าแผน/วางแผนและพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิต 
                  3.3.2) การมีระบบการจัดการข้อร้องเรียน โดยการจัดตั้งส านักงานประสานและจัดการ
เรื่อง ร้องเรียนมหาวิทยาลัยขึ้น เพื่อรองรับภารกิจด้านการจัดการข้อร้องเรียนต่างๆ ซึ่ งผู้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์มีทั้ง ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดย
ใช้ช่องทางทั้งที่ติดต่อโดยตรงมายังมหาวิทยาลัย หรือผู้บริหารทุกระดับ ส่งผ่านไปรษณีย์หรือส่งด้วย
ตนเองหรือผ่านทางตู้รับเรื่องร้องเรียน การส่งข้อความผ่านระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 
หรือการส่งข้อความผ่าน Hot line บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศร้องเรียนจรรยาบรรณ
และวินัย การแจ้งเรื่องร้องเรียนด้วยตนเองหรือทางโทรศัพท์ผ่านส่วนราชการหรือผู้บริหารระดับสูง
ของรัฐ อาทิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้ว่า
ราชการจังหวัด นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นต้น เพื่อให้การตอบสนองข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่มีมายัง
มหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่สมควรได้รับ
การแก้ไขหรือเยียวยา  สามารถรายงานผลไปยังส่วนราชการหรือผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลได้ทัน
ตามก าหนด 
         (3.4) การจัดให้มีช่องทาง/เครือข่ายการให้บริการที่มีความครบถ้วนและมีประสิทธิผล 
มหาวิทยาลัยจัดให้มีช่องทางการให้บริการแก่นักศึกษาและประชาชนผู้รับบริการ ตามช่องทางต่างๆ 
ได้แก่ จุดบริการในคณะ/หน่วยงาน ศูนย์บริการประชาชน หน่วยงานบริการเคลื่อนที่ นอกจากนี้ยังมี
การให้บริการทางอินเตอร์เน็ตที่ครอบคลุมรอบด้าน เช่น ระบบทะเบียนและประมวลผล ระบบจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์  (Learning MNgement System) ระบบสารสนเทศบริหารการวิจัย 
(Research Management System)  บริการวิชาการ ระบบสารสนเทศบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคลและงบประมาณ ระบบทะเบียนและบริการทางการศึกษา ศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารด้านการแนะ
แนวและการประชาสัมพันธ์ต าแหน่งงาน เป็นต้น 
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         4) การน านวัตกรรมมาพัฒนามาตรฐานคุณภาพการให้บริการ เช่น ระบบทะเบียนออนไลน์  
ระบบสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด (OPAC) ระบบตรวจสอบรายการยืมและยืมต่อทรัพยากรห้องสมุด 
ระบบสมัครสมาชิกห้องสมุดผ่านระบบออนไลน์  ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระบบ
บริหารจัดการทดสอบหลักสูตรมาตรฐานความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ (E-testing) ระบบ
บริการเครือข่ายโรมมิ่งเพื่อการศึกษาและวิจัย (Eduroam)  โปรแกรมบันทึกการสอนของอาจารย์ 
ระบบบริการผู้ป่วยสวัสดิการ หน่วยเคลื่อนที่เร็ว หน่วยเคลื่อนที่ของคณะ ระบบการสืบค้นข้อมูล
สัญญาทางพัสดุแบบครบวงจร ระบบบริการข้อมูลข่าวสารด้านการคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์       
E-Service การพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหาร (MIS) ให้สามารถ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลต่างๆ ได้อย่างทั่วถึงในทุกหน่วยงาน โดยในปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีการจัดท า
ฐานข้อมูลสารสนเทศตามแนวทางของ สกอ. และเป็นตัวชี้วัด ก.พ.ร. เช่น ฐานข้อมูลบุคลากร (HRM) 
ระบบฐานข้อมูลนักศึกษาเป็นต้น  
           5) การพัฒนาผู้ท าหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการที่มีความรู้ความสามารถและมีใจ
ให้บริการ (Service Mind) การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นภารกิจส าคัญท่ีมหาวิทยาลัยต้องจัดขึ้นเพื่อ
พัฒนาทักษะและความรู้ที่จ าเป็นพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรเปิดโอกาสให้
ได้รับประสบการณ์ความช านาญ และทัศนคติใหม่ๆ สร้างขวัญและก าลังใจและความก้าวหน้าในอาชีพ
(Career Path) ให้แก่บุคลากร ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมบุคลากรส าหรับการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นกระบวนการที่มุ่งพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร 
โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเพิ่มสมรรถนะ
บุคลากรให้มีใจรักการให้บริการ (Service Mind)  
          ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงมีการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 
          1) การศึกษาต่อ  
          2) การฝึกอบรม 
          3) การศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา และการไปน าเสนอผลงานวิชาการ  
          4) การปฏิบัติงานบริการวิชาการ  
          5) การเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ  
          6) การพัฒนาโดยใช้ระบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน  
          7) การฝึกปฏิบัติการท างาน (Training on the Job)  
          8) การพัฒนาในรูปแบบอื่นๆ    
          ซึ่งเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรและมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีการจัดโครงการเพื่อ
เปิดโอกาสให้แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย  ได้แสดงผลงานหรือนวัตกรรมที่สนับสนุนการปฏิบัติงานให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอีกด้วย  
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3.4 หลักภำระรับผิดชอบ (Accountability) 
      มีการด าเนินการตามหลักภาระรับผิดชอบ ดังนี้ 
      1) ก าหนดต าแหน่ง ค าบรรยายลักษณะงาน (JD) ภาระงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบตาม
ต าแหน่งงานตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมาย 
       2) มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของมหาวิทยาลัยไปยังคณะ/หน่วยงานและระดับบุคคล  
โดยจัดให้มีการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติงานเป็นประจ าทุกปี  
       3) มีระบบการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตลอดจนมีการเชื่อมโยงกับระบบแรงจูงใจ 
และเงินรางวัล ตลอดจนกิจกรรมการยกย่องชมเชยในรูปแบบต่างๆ ทั้งในระดับคณะ/หน่วยงาน และ  
ระดับบุคคล  
      4) มีแนวทางการควบคุมภายในตามที่ราชการส่วนกลางและสภามหาวิทยาลัยก าหนด/ใช้  
ข้อเสนอแนะ   
       5) มีแนวทางการบริหารความเสี่ยงในองค์การตามที่ราชการส่วนกลางและสภามหาวิทยาลัย 
ก าหนด/ใช้ข้อเสนอแนะ  
       6) มีกลไกและกระบวนการสนับสนุนให้คณะ/หน่วยงาน ตลอดจนบุคลากรให้ความส าคัญ 
กับสังคม ชุมชน 
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3.5 หลักควำมโปร่งใส (Transparency) 
       มีการด าเนินการตามหลักความโปร่งใส ดังนี้  
       1) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้แก่ภาคส่วนต่างๆ เช่น รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลการรับ 
สมัครงาน โดยใช้รูปแบบที่หลากหลายช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ข่าวประชาสัมพันธ์ประจ าวัน การติด  
ประกาศทั่วไป สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัย (FM) สถานีโทรทัศน์อินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย 
(Channel) วารสารข่าวรายเดือน รายงานประจ าปีมหาวิทยาลัย รายงานทางการเงิน แผ่นพับ 
จดหมายข่าว และการแถลงข่าวโดยตรงกับสื่อมวลชน เป็นต้น  
       2)  มีระบบและกลไกการตรวจสอบภายใน โดยก าหนดปฏิทินให้ส านักงานตรวจสอบภายใน 
เพื่อ ด าเนินการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะแก่คณะ/หน่วยงาน ตลอดจนมีระบบการรายงานต่อ
ราชการ ส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีการรายงานผลการ
ตรวจสอบทางการเงินของคณะ/หน่วยงานต่อท่ีประชุมคณบดีการรายงานสถานภาพสินทรัพย์และการ
ลงทุนของมหาวิทยาลัยต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกเดือน และมีแผนในการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน ปีการศึกษา 2559 มีการด าเนินการเกี่ยวกับกลไกในการตรวจสอบภายใน คือ 
         แต่งตั้งคณะกรรมการการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย ด าเนินการ
ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดท าแผนการ
บริหารความเสี่ยงของส านักวิทยบริการฯ  
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          3) มีระบบและกลไกการรายงานผล ได้แก่  
          รายงานการควบคุมภายในมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณต่อที่ประชุมคณบดีที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยและส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
          การรายงานผลการตรวจสอบรายงานทางการเงิน ของคณะ/หน่วยงานต่อที่ประชุมคณบดี   
ซึ่งมีมติให้ขอความร่วมมือจากคณะ/หน่วยงานต่อที่ประชุมคณบดีให้ความส าคัญกับการบริหารจัด
การเงิน ระบบควบคุมภายใน ก ากับ ดูแล และเร่งรัด ด าเนินการเรื่องการช าระคืนเงินยืมตาม
ก าหนดเวลา  
          การรายงานการควบคุมภายใน ก าหนดให้เป็นตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ 
มหาวิทยาลัยและคณะ/หน่วยงาน (ระหว่างอธิการบดีกับ คณบดีผู้อ านวยการศูนย์สถาบัน ส านัก และ 
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี) 
        4) มีระบบและกลไกการด าเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้แก่  มีการ
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร  สร้าง
ความรู้ความเข้าใจแก่ทุกหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ ของหน่วยงาน และใช้ เป็นกรอบในการปฏิบัติ 
ราชการและบูรณาการด้านการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหาการทุจริต คอรัปชั่นร่วมกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองกับนโยบายรัฐบาลสอดคล้องกับบริหารราชการแผ่นดิน และ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ                                             
                                  
            
สรุปสำระส ำคัญได้ดังภำพ ดังนี้ 
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3.6  หลักกำรมีส่วนร่วม (Participation)  
รายละเอียดการด าเนินงานมกีารด าเนินการ ดังนี้  
        1) การจัดระบบและกลไกการมีส่วนร่วมโดยก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติให้
สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารงานของ 
หน่วยงาน เช่น การเปิดโอกาสให้เป็นคณะกรรมการ คณะท างาน ในระดับต่างๆ โดยจัดองค์ประกอบ
ให้เหมาะสม เช่น ผู้บริหาร คณาจารย์ข้าราชการ พนักงาน ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ นอกจากนี้ยังใช้
รูปแบบการประชุม สัมมนา การระดมความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ อย่างเต็มท่ี 
        2) เผยแพร่ข้อมูลการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย เช่น รายงานประจ าปีผลการด าเนินงาน 
รายงานการประชุมของกรรมการชุดต่างๆ ให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทราบ ด้วยช่องทางที่
หลากหลายเป็นประจ า 
        3) มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยและ  
บุคคลภายนอก ในการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมเป็นระยะ โดยใช้การสื่อสารที่หลากหลายช่องทาง 
 
สรุปสำระส ำคัญได้ดังแผนภำพ ดังนี้ 
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3.7 หลักกำรกระจำยอ ำนำจ (Decentralization) 
     การมอบและการกระจายอ านาจการตัดสินใจของมหาวิทยาลัย โดยอธิการบดีมีนโยบายที่
จะมอบและกระจายอ านาจการตัดสินใจให้แก่รองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ และคณบดี/ผู้อ านวยการศูนย์ 
สถาบัน ส านัก ภายใต้ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ โดยมีค าสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร 
เช่น  
            มอบและกระจายอ านาจให้รองผู้อ านวยการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อ านวยการในด้านต่างๆ 
ที่เก่ียวข้อง  
            มอบอ านาจของรองผู้อ านวยการ ด้านการอนุมัติการใช้จ่ายเงินและอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน 
ซึ่ง เป็นการลดขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน ลดรอบระยะเวลาการท างานให้แก่หน่วยงานและรอง
ผู้อ านวยการฝ่ายต่างๆ  
              กระจายอ านาจการตัดสินใจในเรื่องการบริหารจัดการภายในหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบ 
นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาและทบทวนเพื่อก ากับติดตามเรื่องการมอบและกระจายอ านาจให้
เหมาะสมและทันเหตุการณ์เป็นประจ าทุกปี  
                                    
                                  สรุปสำระส ำคัญได้ดังแผนภำพ ดังนี้ 
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3.8 หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
  มีการด าเนินการตามหลักนิติธรรม โดย  
        1) มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่รองรับอย่างชัดเจน เป็นธรรม และน ามาใช้ในการบริหาร 
จัดการเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน เช่น พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2551 
         2) มีกลไกการให้ความเป็นธรรมโดยการจัดให้มีกระบวนการสอบหาข้อเท็จจริง การกล่าวโทษ 
การ พิจารณาความผิด และกระบวนการอุทธรณ์ร้องทุกข์ท่ีให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกกล่าวหา การเปิด
โอกาสให้แสดงหลักฐานและรับทราบสิทธิของตน การจัดกระบวนการพิจารณาที่เป็นกลางและเป็น
ธรรม ให้อิสระแก่กรรมการสอบสวนหรือผู้วินิจฉัย  
         3) มีกระบวนการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ มหาวิทยาลัย โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และ
ร้อง ทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย เพื่อให้การด าเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และ
การร้องทุกข์ของมหาวิทยาลัย ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม สอดรับกับ   
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 และกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็น
องค์กรกลางท าหน้าที่ แทนสภามหาวิทยาลัยในการรับและพิจารณาการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของ
บุคลากรทุกประเภทในมหาวิทยาลัย  
 
สรุปสำระส ำคัญได้ดังแผนภำพ ดังนี้  
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3.9 หลักควำมเสมอภำค (Equity) 
       มีการด าเนินการตามหลักความเสมอภาคโดย 
       1) การกระจายโอกาสในการเข้าท างาน เพื่อความเสมอภาค โดยจัดระบบการคัดเลือก อาทิเช่น 
การสอบรับเข้าจากข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานจากส่วนราชการต่างๆ 
       2) การใช้หลักความเสมอภาคในการสรรหาผู้บริหารในระดับต่างๆ การสอบคัดเลือกและสรรหา 
บุคคลเข้าปฏิบัติงาน ที่ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการอย่างชัดเจนและมีกระบวนการที่โปร่งใส 
       3) การให้ความเสมอภาคแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยในการเข้าสู่เส้นทางความก้าวหน้า 
       4) การจัดระบบการให้บริการแก่ผู้รับบริการที่ค านึงถึงความเสมอภาค เช่นการจัดระบบบัตรคิว 
และการนัดหมายตามล าดับ เป็นต้น 
         5) การจัดระบบการบริการทางกายภาพส าหรับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส เช่น ปรับปรุงอาคาร 
ทางเดินเท้า และห้องน้ าส าหรับคนพิการ เป็นต้น  
 
                                 
 
 สรุปสำระส ำคัญได้ดังแผนภำพ ดังนี้ 
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3.10  หลักมุ่งเน้นฉันทำมติ (Consensus Oriented) 
       มีการด าเนินการตามหลักมุ่งเน้นฉันทามติ โดย 
       1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง เพื่อปฏิบัติงานหาข้อตกลงทั่วไป   
ในการด าเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัย  
       2) มีการประชุมเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์แต่ละงาน     
       3) มีรายงานฉันทามติทีบ่ันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ในแต่ละงานที่ต้องการหาฉันทามติที่เป็น 
ความเห็นพ้องโดยเอกฉันท ์ 
 
 
 
 สรุปสำระส ำคัญได้ดังแผนภำพ ดังนี้  
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รำยงำนผลกำรประเมินผู้อ ำนวยกำร ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศรำยงำนผลกำรประเมินผู้อ ำนวยกำร ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
  ด้ำนกำรดูแลองค์กรตำมหลักธรรมำภิบำลด้ำนกำรดูแลองค์กรตำมหลักธรรมำภิบำล      

 

ตอนที่ 1 สถำนภำพผู้ตอบแบบประเมิน   
 

เพศ จ ำนวน ร้อยละ (%) 

ชาย 23 40.35 
หญิง 34 59.65 
อำยุ จ ำนวน ร้อยละ (%) 

21 – 30 ปี 16 28.07 
31 – 40 ปี 26 45.61 
41 – 50 ปี 8 14.04 

มากกว่า 50 ป ี 7 12.28 
วุฒิกำรศึกษำสูงสุด จ ำนวน ร้อยละ (%) 

ปริญญาตรี 46 82.46 
ปริญญาโท 10 17.54 

ต ำแหน่งหน้ำที่ปัจจุบัน จ ำนวน ร้อยละ (%) 
รองผู้อ านวยการ/หัวหน้าส านกังาน 4 7.02 

หัวหน้ากลุ่มงาน 10 17.55 
เจ้าหน้าที่ 43 75.44 

อ่ืน ๆ - - 
 

**ผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งหมด 57 คน 
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ตอนที่ 2 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำล 
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ตำรำงแสดงผลกำรประเมินตำมหลกัธรรมำภิบำลตำรำงแสดงผลกำรประเมินตำมหลกัธรรมำภิบำล  

ส ำนักวิทยบริส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
  

หลักธรรมำภิบำล 
ผลกำร
ประเมิน 

หลักฐำน หมำยเหตุ 

1. ประสิทธิผล (Effectiveness) 4.58  
แบบประเมินการดูแล 

องค์การตามหลักธรรมาภิบาล  
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การบริหารตามหลักธรรมาภิ

บาลหน้า 4 -6  
www.rmutp.ac.th/z.app/goodgovernance/ 

 
2. ประสิทธิภาพ (Efficiency) 4.58  
3. การตอบสนอง (Responsiveness) 4.55  
4. ภาระรับผิดชอบ (Accountability) 4.63  
5. ความโปร่งใส (Transparency) 4.53  
6. การมีส่วนร่วม (Participation) 4.56  
7. การกระจายอ านาจ (Decentralization) 4.56  
8. นิติธรรม (Rule of Law) 4.58  
9. ความเสมอภาค (Equity) 4.56  
10. มุ่งเน้นฉันทาคติ (Consensus Oriented) 4.57  

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.57   
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ผลกำรปฏิบัติรำชกำผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมหลักธรรมำภิบำลรตำมหลักธรรมำภิบำล  

ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
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ส่วนที่ ส่วนที่ 44  
ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  

            มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร โดยใช้หลักธรรมำภบิำลมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร โดยใช้หลักธรรมำภบิำล  
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ส่วนที่ ส่วนที่ 44  
ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร โดยใช้หลักธรรมำภิบำลมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร โดยใช้หลักธรรมำภิบำล  
  
 

     ในปีการศึกษา 2559 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทั้งนี้ได้น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ใน
การบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม และสุจริตธรรม โดยสามารถสรุปผลการด าเนินงานฯ ได้
ดังนี้ 
  ภำพรวมควำมส ำเร็จภำพรวมควำมส ำเร็จ    
            ในปีการศึกษา 2559  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการจัดสรร
งบประมาณทั้งสิ้น 70,823,670 บาท จ าแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน  64,930,500 บาท งบประมาณ
เงินรายได้  5,893,170 บาท  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 70,714,106 บาท คิดเป็นร้อยละ 
100 
 

        ผลกำรใช้จ่ำยผลกำรใช้จ่ำยงบประงบประมำณมำณรวมในปี 2559รวมในปี 2559  
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กำรกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนครเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร  

ประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศำสตร์ 3 ตัวชี้วัดประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศำสตร์ 3 ตัวชี้วัด  ดงันี้ดงันี้  
 

              ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำควำมเข้มแข็งในกำรจัดกำรศึกษำให้บัณฑิตมี
คุณภำพมำตรฐำนพร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 

ตัวช้ีวัดที่ 1.8 ร้อยละควำมส ำเร็จตำมแผนพัฒนำโครงกำรสร้ำงพ้ืนฐำนทำงกำรศึกษำ 
                ในปีการศึกษา 2559 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับจัดสรร
งบประมาณเพิ่มเติมในส่วนของการขยายพื้นที่และพัฒนาการให้บริการเพื่อให้นักศึกษาและบุคลากร
ได้รับการบริการทางการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนอย่างครบครัน ในปีการศึกษา 2559 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับจัดสรรงงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อขยายพื้นที่
ให้บริการด าเนินโครงการ 3 โครงการ ผลการด าเนินงานส าเร็จตามเป้าหมายจ านวน 3 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 100  ดังนี้ 
              1. ครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนานวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
สนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ โดยเน้นการพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบ
ดิจิทัล    เพิ่มช่องทางในการศึกษาที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกสถานที่ และ ไม่มีข้อจ ากัดด้านเวลาและ
อุปกรณ์ สนองตอบต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเป็นการพัฒนา Digital Content แบบบูรณาการ            
โดยการบูรณาการเนื้อหา/สารัตถะ ที่แปลงเข้าสู่ระบบดิจิทัล ในด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรม      
และด้านพัฒนาทักษะทางอาชีพ จนน าไปสู่การพัฒนาเป็นคอร์สการเรียนออนไลน์ระบบเปิดที่รองรับ
ผู้เรียนจ านวนมาก (MOOC – Massive Open Online Course)  ด าเนินติดตั้งครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนา
งานนวัตกรรมการศึกษา บริเวณชั้น 5 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี อาคารอเนกประสงค์ 
ด าเนินงานตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2559 – 27 มิถุนายน 2560 โดยได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน    
วงเงิน 21,885,000 บาท ปัจจุบันด าเนินการแล้วเสร็จ สิ้นงบประมาณ 21,800,000 บาท 
              2.โครงการบ ารุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ได้รับการจัดสรร
งบประมาณแผ่นดิน 300,000 บาท เพื่อยกระดับการให้บริการงานห้องสมุดรวมไปถึงการพัฒนาและ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด ตรวจสอบและส ารวจ
ทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด  อ านวยความสะดวกด้านการให้บริการยืม -  คืน แก่นักศึกษา 
ด าเนินงานในห้องสมุดทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ห้องสมุดเทเวศร์ ห้องสมุดพระนครเหนือ ห้องสมุดพณิชยการ
พระนคร และห้องสมุดโชติเวช ด าเนินงานโดยใช้งบประมาณท้ังสิ้น 300,000 บาท 
     3. โครงการบ ารุงรักษาระบบ RFID เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ได้ รับประโยชน์และบริการทางการศึกษาอย่างครบครัน               
เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการห้องสมุดทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ โดยน าระบบ RFID มาใช้บริหาร
จัดการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ห้องสมุดเทเวศร์ ห้องสมุดพระนครเหนือ 
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร อ านวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการห้องสมุด 
เนื่องจากระบบ RFID เป็นองค์ประกอบส าคัญของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ซึ่งเชื่อมโยงงานห้องสมุด
เข้าไว้ด้วยกันอย่างครบวงจร การด าเนินงานเริ่มตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2559 ได้รับการจัดสรร
งบประมาณแผ่นดิน วงเงิน 600,000 บาท ปัจจุบันด าเนินโครงการแล้ว  
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      ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ  

ตัวชี้วัดที่ 3.4 ร้อยละควำมส ำเร็จตำมแผนปฏิบัติกำรกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อ
กำรบริหำรและกำรบริกำรกำรศึกษำ 

              การด าเนินงานเพือ่สนับสนุนงานด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการและ
การให้บริการทางการศึกษา และการประกันคุณภาพ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Society) โดยใช้ ICT เป็นฐานในการบริการการศึกษาได้อย่างเต็มศักยภาพ ในปีการศึกษา  
2559 ส านักวิทยบริการด าเนนิการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ มีการด าเนินการพัฒนาระบบ   
4 ระบบงานโดยไม่ใช้งบประมาณด าเนินงาน ผลการด าเนินงานส าเร็จตามเป้าหมายจ านวน 3 ระบบ   
คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้ 

1.  ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ระบบจะช่วยด้านการบริหารจัดการ
เอกสารการประชุมให้มีความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด การเก็บรักษาเอกสารเป็นระบบ สามารถ
ค้นหาและตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง ลดความซ้ าซ้อน  ความยุ่งยาก  ของจ านวนเอกสารประชุม    
และเพื่อให้ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงมีการพัฒนาระบบโดยการแนบไฟล์
เอกสารเชิญประชุม รวมทั้งสามารถส่งค าเชิญไปยัง e-mail ของผู้เข้าร่วมการประชุม โดยที่ผู้เข้าร่วม
ประชุมสามารถตอบรับการเข้าร่วมประชุมผ่าน e-mail ได้ รวมถึงการเพิ่มผู้เข้าประชุมแทน  

2. พัฒนำระบบร้องเรียนจรรยำบรรณและวินัย  ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเก็บข้อมูลการ
ร้องเรียนจรรยาบรรณและวินัย โดยสามารถเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอกสามารถเข้าดูข้อมูลการ
ร้องเรียนได้เพื่อความโปร่งใสของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

3.  ระบบทรำนสคริปกิจกรรม  โดยปรับปรุงรูปแบบการแสดงผลในรูปแบบรายงาน
เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถค้นหาทรานสคริปของนักศึกษาได้  และนักศึกษาสามารถพิมพ์
ใบทรานสคริปที่เหมือนฉบับจริงได้  
 ตัวช้ีวัดที่ 3.5 ร้อยละควำมส ำเร็จตำมแผนปฏิบัติกำรกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนไอซีที  

ด าเนินงานเพื่อสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์  และระบบเครือข่าย Internet         
ให้ครอบคลุมทั้งองค์กรโดยมีประสิทธิภาพ ในปีการศึกษา 2559 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี มี
การด าเนินโครงการ 4 โครงการ ผลการด าเนินงานส าเร็จตามเป้าหมายจ านวน 5 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 100 ดังนี้ 

       1.ครุภัณฑ์ศูนย์ควบคุมระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ  ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ควบคุม           
ระบบเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนงานด้านการจัดการเรียนการสอนและงานสายสนับสนุน 
เพื่อให้มีคลังทรัพยากรสารสนเทศ ส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้ในรูปแบบดิจิทัลที่
สามารถเรียกข้อมูลมาใช้ หรือน าไปวิเคราะห์ต่อยอดได้ ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ควบคุมระบบเครือข่าย
สารสนเทศ โดยได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน  22,000,000 บาท ระยะเวลาด าเนินงานตั้งแต่เดือน 
ธันวาคม 2559 – มิถุนายน พ.ศ. 2560 ปัจจุบันด าเนินการ เรียบร้อยแล้ว สิ้นงบประมาณ 
21,975,440 บาท 
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 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรส่งเสริมกำรให้บริกำรวิชำกำรและกำรพัฒนำอำชีพ  
 ตัวชี้วัดที่ 4.2 จ ำนวนเงินรำยได้ที่เกิดจำกกำรให้บริกำรวิชำกำร  ในปีการศึกษา 

2559 ส านักวิทยบริการไม่มีผลการด าเนินงานการให้บริการวิชาการ     
             1.  ครุภัณฑ์ศูนย์ควบคุมระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ  ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ควบคุม           
ระบบเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนงานด้านการจัดการเรียนการสอนและงานสายสนับสนุน 
เพื่อให้มีคลังทรัพยากรสารสนเทศ ส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้ในรูปแบบดิจิทัลที่
สามารถเรียกข้อมูลมาใช้ หรือน าไปวิเคราะห์ต่อยอดได้ ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ควบคุมระบบเครือข่าย
สารสนเทศ โดยได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน  22,000,000 บาท ระยะเวลาด าเนินงานตั้งแต่เดือน 
ธันวาคม 2559 – มิถุนายน พ.ศ. 2560 ปัจจุบันด าเนินการเรียบร้อยแล้ว สิ้นงบประมาณ 
21,975,440 บาท 
            2. โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรศูนย์กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง  ด าเนินการเช่าเครื่อง
คอมพิวเตอร์จ านวน 1,000 เครื่องพร้อมทั้งการบ ารุงรักษาและดูแลระบบ  ส าหรับให้บริการแก่
นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร อ านวยความสะดวกด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย  บริการงานสอน
ตลอดจนงานให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ด าเนินงานใน 4 พื้นที่ให้บริการได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้
ด้วยตนเองเทเวศร์ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพณิชยการ
พระนคร และศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองโชติเวช ระยะเวลาด าเนินงาน 1 ปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 
2559 จนถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน วงเงิน 18,595,500 
บาท  ปัจจุบันด าเนินการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว 
           3.โครงกำรลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติกำร ด าเนินการต่ออายุลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
และระบบปฏิบัติที่ ใช้งานภายในมหาวิทยาลัย  เพื่อรองรับการใช้งานโปรแกรมลิขสิทธิ์และ
ระบบปฏิบัติการที่ถูกต้องตามกฎหมาย สนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมี
ซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ใช้งาน ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมทั้งป้องกันปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์อันจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย   
ส านักวิทยบริการฯ ด าเนินโครงการลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2559 จนถึงเดือนกันยายน 2560 โดยได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 1,500,000 บาท
ปัจจุบันด าเนินการแล้ว 
           4. โครงกำรบ ำรุงรักษำระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ด าเนินการจ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา
และดูแลและจัดหาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อให้การใช้งานระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพ และมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อความต้องการใช้งานของ
นักศึกษาและบุคลากร การด าเนินงานเป็นระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือน
กันยายน 2560 โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ 5,400,000 บาท ปัจจุบันด าเนินการแล้ว 

    5. โครงกำรบ ำรุงรักษำระบบกล้องวงจรปิด ด าเนินการบ ารุงรักษากล้องวงจรปิด ทั้งหมด
จ านวน 146 ตัว, บ ารุงรักษาระบบบันทึกภาพ  Storage  , บ ารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์   
แม่ข่ายที่ควบคุมระบบจัดเก็บภาพ และบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายเพื่องาน 
Moniter  พร้อมทั้งตรวจสอบและรายงานผลการด าเนินงานทุก 5 เดือน ทั้งนี้เพื่อให้ระบบกล้องวงจร
ปิดมีสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตและ
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ทรัพย์สินของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ โดยได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ 
460,000 บาท ปัจจุบันด าเนินโครงการแล้ว 

     

  ภำพรวมควำมส ำเร็จ จ ำแนกตำมพันธกิจภำพรวมควำมส ำเร็จ จ ำแนกตำมพันธกิจ  
                 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  

          การด าเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอนบรรลุตามค่าเป้าหมายที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดไว้  โดยพิจารณาจากความส าเร็จของตัวชี้วัดที่ 1.8 ร้อยละความส าเร็จตามแผนพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษา ค่าเป้าหมายก าหนดไว้ร้อยละ 79 มีผลการด าเนินงานร้อยละ 100 
ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยการด าเนินงานช่วยอ านวยความสะดวกและรองรับการให้บริการทาง
การศึกษา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการเรียนการสอนอย่างครบถ้วน 
                ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
              การด าเนินงานด้านการบริหารจัดการบรรลุตามค่าเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้  
โดยพิจารณาจากความส าเร็จของตัวชี้วัดที่ 3.4 ร้อยละความส าเร็จตามแผนปฎิบัติการการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการศึกษา ค่าเป้าหมายก าหนดไว้ ร้อยละ 79 มีผลการ
ด าเนินงานร้อยละ 100 และตัวชี้วัดที่ 3.5 ร้อยละความส าเร็จตามแผนปฏิบัติการการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานไอซีที ค่าเป้าหมายก าหนดไว้ร้อยละ 79 มีผลการด าเนินงานร้อยละ 100 ซึ่งเป็นผลการด าเนิน
ที่สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยการด าเนินงานในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไอซีที  ส่งผลให้มหาวิทยาลัยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเต็ม
ศักยภาพด้านการให้บริการทางการศึกษา ส่งเสริมด้านคุณธรรม  จริยธรรมและประสิทธิภาพการ
บริหารงานโดยรวมภายในองค์กร ส่งผลให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
ฐาน มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพที่ครอบคลุมทั้งองค์กร  

 ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม   
การด าเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สั งคม ไม่บรรลุตามค่าเป้าหมายที่

มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ เนื่องจากในปีการศึกษา 2559 ส านักวิทยบริการไม่มีผลการด าเนินงานจาก
การให้บริการวิชาการ 
    กำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ และแนวทำงกำรพัฒนำดที่ควรพัฒนำ และแนวทำงกำรพัฒนำ  
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้วิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทาง
การพัฒนา เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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 จุดแข็ง    
2. มีผู้บริหารที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.   ผู้บริหารส่งเสริมให้มีการพัฒนางานอย่างสม่ าเสมอ 
3.   หน่วยงานมีแผนพัฒนาเชงิยุทธศาสตร์ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ 5 ป ี

    4.   มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย 
5.   มีระบบสารสนเทศท่ีครอบคลุมและสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย 
6.   มีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญดา้นการพัฒนาซอฟต์แวร์และบริหารจัดการ 
     ระบบเครือข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ      

                   7.   มีช่องทางการเข้าถึงบริการห้องสมุดที่หลากหลาย 
         8.   บุคลากรประสานความร่วมมือเป็นอย่างดีทั้ง 4 ศูนย์ 

 
  จุดที่ควรพัฒนำ 

1.บุคลากรบางส่วนขาดความรู้ความเชี่ยวชาญดา้นคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ 
2.บุคลากรบางส่วนหลีกเลี่ยงการปฎิบัติงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อนท าให้ประสิทธิภาพ 
  ของหน่วยงานโดยรวมลดลง 
3.ขาดแคลนบุคลากรด้านการพัฒนาซอฟต์แวร ์
 

 แนวทำงกำรพัฒนำ 
      1. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าอบรมเพิ่มทักษะด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ 

                   ควรก าหนดโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน 
    2.ควรส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถเชิงวิเคราะห์และสามารถ 

  ปฏิบัติงานมีความยุ่งยากซับซ้อนได้เพื่อรองรับการขยายตัวของมหาวิทยาลัยในอนาคต 
               3. ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 
 


