
 

โครงการจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา(Notebook) ส าหรับนักศกึษารหัส 54   

จ านวน 3,500 เคร่ือง ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 

 

1. หลักการและเหตุผล 

สืบเนื่องจากปีการศึกษา 2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้เริ่มจัดท าโครงการ

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาส าหรับนักศกึษาของมหาวิทยาลัยฯเป็นครั้งแรก โดยเริ่มแจกให้กับ

นักศึกษาเข้าใหม่ช้ันปีที่ 1 รหัส 49 จ านวน 6,370 เครื่อง ส าหรับนักศึกษาทุกหลักสูตรทั้งใน

มหาวิทยาลัยและศูนย์การศึกษา ผลการด าเนินการดังกล่าวประสบผลส าเร็จเป็นอย่างดียิ่ง นักศึกษา

ของมหาวิทยาลัยมีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาในรูปแบบต่างๆที่เป็นประโยชน์เช่นเป็น

เครื่องมือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เป็นเครื่องมือค้นคว้าหาความรู้หาข้อมูลจากระบบ

อินเทอร์เน็ตหรืองานที่ได้รับมอบหมายจากครูผู้สอนเพื่อประโยชน์ต่อนักศึกษาและเป็นเครื่องมือ

สนับสนุนด้านการเรียนการสอนที่มคีุณภาพของนักศึกษาและมหาวิทยาลัยใหด้ าเนนิต่อไป 

ซึ่งในปัจจุบันการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนนั้นไม่ได้ถูกจ ากัดอยู่เพียงแต่ใน

ห้องเรียนแล้วเนื่องจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนั้นสามารถสนับสนุนการเรียนรู้

อย่างไร้ขอบเขต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ของนักศึกษามาโดย

ตลอด จงึได้มกีารน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์กับการจัดการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่อง  

เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูล และแหล่งการเรียนรู้ได้อย่างสะดวกตามที่ต้องการ  

โดยมหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมระบบสารสนเทศต่างๆเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรสารสนเทศ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ระบบฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น บทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ระบบ Suan 

Dusit Internet Broadcasting  ระบบบริหารการศึกษา และระบบ MIS  ผ่านเครือข่ายของมหาวิทยาลัย

ทั้งที่เป็นแบบมีสาย และไร้สาย ทั้งภายในมหาวิทยาลัย และศูนย์การศึกษา ทั้งนี้เพื่อก้าวไปสู่ Cyber 

University ทั้งนี้เพื่อให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีจึงมีความ

จ าเป็นที่จะต้องจัดหาอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาที่ให้บริการแก่นักศึกษาและอาจารย์มี

เพียงพอในการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยดังกล่าว  

ดังนัน้เพื่อให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาใช้เป็นเครื่องมือฝึกทักษะในการ

เรียนโดยนักศึกษามีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปในทางที่ดี 

มหาวิทยาลัยฯจงึด าเนินการโครงการจัดซือ้เครื่องคอมพวิเตอร์ชนิดพกพาส าหรับนิสิตนักศึกษาที่จะเข้า

ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและ เพื่อใช้เป็น

ช่องทางในการเข้าถึงสารสนเทศทางการศึกษาและบริการต่างๆ บนระบบสารสนเทศและเป็นเครื่องมือ

สนับสนุนด้านการเรียนการสอนที่มคีุณภาพของนักศึกษาและมหาวิทยาลัยฯให้ด าเนินตอ่ไป 

 



 

2. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์แบบพกพา ส าหรับสนับสนุนการเรียนการสอน และการ

เรียนรู้ดว้ยตนเองให้เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ในด้านทักษะการ

ใช้เทคโลยีสารสนเทศ   

2. เพื่อใช้เป็นช่องทางในการเข้าถึงสารสนเทศทางการศึกษาและบริการต่าง ๆ  บน

ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

3. เพื่อเป็นเครื่องมอืส าหรับนักศกึษาในการฝึกทักษะการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในรูปแบบต่างๆ และการเรียนรูด้้วยตนเองผา่นสื่อการเรียนรู้อเิล็กทรอนิกส์ 

4. เพื่อผลิตบุคลากรใหม้ีความรู ้ความเชี่ยวชาญด้าน ICT สู่ตลาดแรงงาน 

 

3. เป้าหมาย 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

นักศึกษาช้ันปี 1 รหัส 54 ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ทุกหลักสูตร จ านวน 3,500 คน  

หมายเหตุ :  

 จ านวนดังกล่าวได้จากการประมาณการจากยอดนักศึกษารหัส 54 

 หากจ านวนที่จัดหาในครั้งแรกไม่เพียงพอกับจ านวนที่ประมาณการไว้ อาจต้อง

ด าเนนิการจัดหาเพิ่มเติม 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  นักศึกษามีความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยทั้ง

ระบบบริหารการศึกษา ห้องสมุดเสมือน การสืบค้นข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต รวมทั้งการใช้โปรแกรมเพื่อ

จัดท ารายงาน  

 

4. กิจกรรมด าเนินการ (ระบุกิจกรรมการด าเนินงานของโครงการ มิใช่ขัน้ตอนการขออนุมัติโครงการ) 

กิจกรรมที่ 1 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา(Notebook)ส าหรับนักศึกษา

รหัส 54 ช้ันปีที่ 1 ภาคปกติ                                                จ านวน 3500 เครื่อง 

โดยกระบวนการด าเนินงานการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา(Notebook) ประกอบด้วยผู้

มีสว่นเกี่ยวข้อง 4 ส่วน คือ  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  

 บริษัทผูย้ื่นประมูลงาน  

 ธนาคาร  

 นักศึกษา  



 

โดยทั้ง 4 ส่วนมขีั้นตอนการด าเนินงานรว่มกันดังแผนภาพต่อไปนี้ 

หมายเหตุ : ในการด าเนินการจะมีบุคลากรจากส านักงานตรวจเงนิแผ่นดนิรว่มเป็นกรรมการด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประมาณการจ านวนนักศึกษา ก าหนดคุณลักษณะของ

เคร่ือง ส ารวจราคากลาง และ จัดท าโครงการ  ในช่วง

เดือน ตุลาคม  – ธันวาคม 2554 

น าเสนอโครงการเพื่อขออนุมตัิจากสภามหาวิทยาลัย 

11 มกราคม 2555 

 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต นักศึกษา บรษิัท ธนาคาร 

 จัดซือ้-จัดจ้างตามระเบียบ

พัสดุ 

 คณะกรรมการตรวจรับเคร่ือง

คอมพิวเตอร์แบบพกพา 

 เบิก-จ่ายเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

ให้กับนักศกึษา 

ท าสัญญากับมหาวิทยาลัย 

  ด าเนินการตามขั้นตอนการ

ขอสินเชื่อจากธนาคารที่ไดรั้บ

อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยช าระหนีโ้ดยใช้

เงินบ ารุงการศึกษา ช าระ

ธนาคารเป็นรายเดือน 

 ท าสัญญากับนกัศึกษา  

ธนาคารรับช าระหนีต้าม

ก าหนดจากมหาวิทยาลัยฯ 

นักศึกษารับเคร่ือง

คอมพิวเตอร์แบบพกพาพร้อม

อุปกรณ์ 

พิจารณาสินเชื่อ 

อนุมัติ/ท าสัญญา 

 

เสนอเคร่ืองเข้าประกวดราคา 

ส่งมอบเคร่ืองพร้อมอุปกรณ์

ให้กับมหาวิทยาลัยฯ 

ร่วมกับมหาวทิยาลัยฯ ส่งมอบ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อม

อุปกรณ์ให้กับนักศึกษา 

ดูแลรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์

พร้อมอุปกรณ์ ตามสัญญา

รับประกัน 

ธนาคารช าระหนีใ้ห้บรษิัท 

 

 รับช าระหนีจ้ากธนาคาร  

ใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อ

การเรียนการสอนของ

มหาวิทยาลัยฯ 



 

กระบวนการซื้อจ้าง  ประมาณระยะเวลาด าเนินการทั้งสิน้ 4 เดือน 

 

 
 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน 

1. การบูรณาการภายในรายวิชาเรยีน โดยการประยุกต์ใชค้วามรู้ทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร กับทักษะการใช้งานในการศึกษาค้นคว้า ทั้งในเวลาและนอกเวลาเรียน ใน

บริบทของการเรียนรู้ของนักศึกษาในแต่ละรายวิชาเรียน  ทั้งนี้มีการเชื่อมโยงกับการใช้งานจริงใน

ชีวติประจ าวันด้วย  

2.การบูรณาการระหว่างวิชา เป็นการเชื่อมโยงหรือรวมศาสตร์ต่างๆ ตั้งแต่ 2 

สาขาวิชาขึ้นไปภายใต้หัวข้อเดี่ยวกัน เป็นการเรียนรู้โดยใช้ความรู้ความเข้าใจและทักษะในศาสตร์หรือ

ความรูใ้นวิชาต่างๆตั้งแต่ 1 วิชาขึ้นไป เพื่อแก้ปัญหาหรือแสวงหาความรู้ความเข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

ซึ่งจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรยีนรู้ที่ลึกซึง้และใกล้เคียงกับชีวติจรงิ เป็นเป็น 4 รูปแบบ คอื  

2.1  การบูรณาการแบบสอดแทรก (Infusion) เป็นการสอนโดยผู้สอนเพียงคน

เดียว ท าบทบาททั้งวางแผนและด าเนินการจัดการเรียนการสอนเอง แต่สอนโดยใช้สาระของวิชาอื่น

สอดแทรกเข้าไปในเนื้อหาสาระวิชาของตน  

น าเสนอโครงการในที่ประชุมเพื่อขออนุมัติจาก 

สภามหาวทิยาลัย   

ด าเนินการตามกระบวนการจัดซือ้-จัดจ้าง 

บรษิัทจัดส่งเคร่ือง 

คณะกรรมการตรวจรับ ตรวจรับเคร่ือง 

ส่งมอบเคร่ืองให้กับนักศึกษาที่ช าระคา่ลงทะเบียนและได้ท า

สัญญากับทางมหาวิทยาลัยเรียบรอ้ยแล้ว 

ด าเนินกระบวนการตัง้เรื่องเบิกจา่ยให้กับทางบรษิัท 

ก าหนดคุณลักษณะ 



 

2.2  การบูรณาการแบบคู่ขนาน (Parallel) เป็นการสอนโดยผู้สอนตั้งแต่ 2 คน

ขึน้ไป ที่สอนตา่งวิชากัน มาวางแผนการเรียนการสอนรว่มกันเพื่อมุง่ที่จะสอนในหัวข้อหรือความคิดรวบ

ยอดเดียวกัน แตแ่ยกไปจัดการเรยีนการสอนและมอบหมายงานให้ผู้เรยีนในวิชาของตนเอง  

2.3  การบูรณาการแบบพหุวิทยาการ (Multi disciplinary) เป็นการสอนโดย

ผู้สอนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ที่สอนต่างวิชากัน ร่วมกันวางแผนการเรียนการสอนเพื่อมุ่งที่จะสอนในหัวข้อ

หรือความคิดรวบยอดเดียวกัน รวมทั้งก าหนดการมอบหมายงานหรือโครงการที่จะให้ผู้เรียนท าในแต่

ละวชิา แล้วน าไปจัดการเรยีนการสอนในวิชาของตนเอง ซึ่งจะช่วยเชื่อมโยงสาขาวิชาต่างๆเข้าดว้ยกัน  

2.4  การบูรณาการแบบข้ามวิชาหรือเป็นคณะ (Tran disciplinary) เป็นการ

สอนโดยผู้สอนในวิชาต่างๆ ร่วมกันก าหนดหัวข้อ ความคิดรวบยอด การมอบหมายงานหรือโครงการ 

และจัดการเรียนการสอนร่วมกัน โดยสอนเป็นทีมเดียวกัน และมักจะใช้วิธีสอนแบบปัญหาเป็น

ศูนย์กลาง  

การส่งมอบ และ การบ ารุงรักษา   

1. การส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาให้กับนักศึกษา 

ทางมหาวิทยาลัยจะท าการส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ส านักส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบริษัท รว่มกันส่งมอบเครื่อง

ให้กับนักศึกษาตามประกาศก าหนดการแจกเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยจะเริม่แจกหลังจากเปิดภาคเรียนที่ 

1/2555 ซึ่งจะมีเกณฑ์ในการได้รับมอบเครื่องคอมพวิเตอร์แบบพกพาของนักศึกษา คอื 

- นักศึกษารหัส 54 ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 4 ปี/ 5 ปี  ทุกหลักสูตร 

- ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษาที่ 1/2554 และ 2/2554 ครบทั้ง 2 ภาคเรียน 

และลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2555 แล้ว 

- ท าสัญญาให้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพากับทางมหาวิทยาลัยเรียบร้อย

สมบูรณ์ 

- ไม่ติดคา้งช าระค่าเทอมใดของปีการศึกษา 2554 

- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 1.8 และต้องไม่ติดผลการเรียน I ใน

รายวิชาใด 

ในการส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาให้กับนักศึกษานั้น กรณีนักศึกษาไม่

สามารถมารับเครื่องได้หรือไม่ผ่านเกณฑ์ นักศึกษาจะต้องติดต่อกับมหาวิทยาลัยเพื่อขอรับเครือง

ภายใน 6 ภาคการศกึษาที่ลงทะเบียนเรียน  

2. การบ ารุงรักษา   

มหาวิทยาลัยก าหนดให้บริษัทที่เข้าร่วมโครงการจะต้องมีศูนย์บริการที่จะให้การบริการ

เป็นของตนเอง ทั่วประเทศโดยยอมรับภาระการบริการตามสัญญา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องส่ง

เจ้าหน้าที่มาประจ าที่มหาวิทยาลัย ตั้งเป็นศูนย์รับบริการ (Service Center) ตลอดเวลาท าการ (วัน



 

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 17.00 น.)  นอกจากนี้บริษัทที่เข้าร่วมโครงการจะต้องรับผิดชอบต่อ

ความช ารุดเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากการใช้งานปกติในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี (ยกเว้นแบตเตอร์รี่ 

รับประกัน 1 ปี) แบบ On Site Service ทั้งค่าแรงและค่าอะไหล่ และหากใช้เวลาแก้ไขเกินกว่า 3 วันท า

การ บริษัทที่เข้าร่วมโครงการจะต้องน าเครื่องที่มีคุณลักษณะเทียบเท่าหรือสูงกว่า มาให้นักศึกษาใช้

ทดแทนจนกว่าจะด าเนนิการซ่อมแลว้เสร็จ 

 

5. ระยะเวลาด าเนินการและสถานที่ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2555 – 30 เมษายน 2555 ส าหรับ

โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา(Notebook) ส าหรับนักศึกษารหัส 54 จ านวน 3,500 

เครื่องของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 

 

6. งบประมาณ 

        1.  ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงนิ (In Cash) 

แหล่งที่มาของเงินทุน ในการด าเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาส าหรับ

นักศึกษา รหัส 54 จ านวน 3,500 เครื่อง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นเงิน 90,000,000.00 

บาท (เก้าสิบล้านบาทถ้วน) 

หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

- 

        2.  ค่าใช้จ่ายที่เป็นมูลค่า  (In Kind) 

- 

7. ความสอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัย 

1. แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย   กลยุทธ์ที่ 6  แนวปฏิบัติที่ 6.4.2 

 

8. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย 

1. ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชีข้อง อัตลักษณ์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ตัวบ่งชีท้ี่ 14.1 ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือขา่ยภายในที่ใหบ้ริการ 

เกณฑ์ข้อที่ 3 มีการด าเนินงานด้านการบ ารุงรักษาและปรับปรุงสมรรถนะของเครื่อง

คอมพิวเตอร์และระบบเครือขา่ยตามแผน  

 

2. ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชีข้อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.)  

2.1 ตัวบ่งชีท้ี่ 2.5 หอ้งสมุด อุปกรณ์การศกึษา และสภาพแวดล้อมการเรยีนรู้  



 

เกณฑ์ข้อที่ 1 มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตรา

ไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อเครื่อง 

เกณฑ์ข้อที่ 3 มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนา

นักศึกษาอย่างน้อยในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่อ

อินเตอรเ์น็ตในระบบไร้สาย 

2.2 ตัวบ่งชีท้ี่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

เกณฑ์ข้อที่ 2 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน 

โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และ

การเงนิ และสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ 

 

 

9. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

 1. ด้านความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย  

                  กลุ่มเป้าหมาย   นสิิตนักศึกษา  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 2. ด้านการน าความรูไ้ปใช้ของกลุ่มเป้าหมาย 

                  กลุ่มเป้าหมาย   นสิิตนักศึกษา  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ความคุ้มค่าในการลงทุน   การจัดหาคอมพิวเตอร์แบบพกพาส าหรับนักศึกษา รหัส 

54 จ านวน 3,500 เครื่อง จะท าให้ทางมหาวิทยาลัยลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนทางด้านการจัดเตรียม

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  การจัดเช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการนักศึกษา รวมทั้งการ

ติดตัง้และเดินสายระบบเครือขา่ยในหอ้งปฏิบัติการ  

2. ผลตอบแทนจากการลงทุน 

2.1  ประโยชน์ที่นักศกึษาได้รับ 

(1) นักศึกษาช้ันปีที่ 2 ของมหาวิทยาลัยทุกหลักสูตร ได้มีเครื่องคอมพิวเตอร์

แบบพกพาที่สามารถเข้าถึงระบบบริหารการศึกษา  รวมทั้งบริการสารสนเทศต่างๆ ที่มหาวิทยาลัย

ให้บริการได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่  



 

(2) นักศึกษามีความคุ้นเคยกับการใช้งานในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เกิด

ความเช่ียวชาญในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ และการสืบค้นข้อมูล ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวติประจ าวันได้เป็นอย่างด ีทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

(3) เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัตวิสัย นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกฝน

ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ รวมทั้งรูปแบบการจัดการศึกษาเปลี่ยนไปเป็นการเรียนรู้ในรูปแบบของการ

ค้นคว้ามากขึน้ 

(4) เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge Base Society) ในกลุ่มของนักศึกษา

จากการแลกเปลี่ยนความรู ้ความคิดเห็นผ่านเครือขา่ย Intranet  

(5) เพิ่มศักยภาพในการแขง่ขันในการเข้าสู่ตลาดแรงงานของนักศกึษา    

2.2 ประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยได้รับ 

(1) มหาวิทยาลัยสามารถลดต้นทุนในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมถึง

ค่าใช้จ่ายในการจัดท าหอ้งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

(2) บริการและระบบสารสนเทศต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยพัฒนา จะมีช่องทางใน

การเข้าถึงนักศึกษาได้มากขึ้น ท าให้มหาวิทยาลัยเกิดความคุ้มค่าในการลงทุนพัฒนาระบบบริหาร

การศกึษา และ ระบบสนับสนุนการศกึษา  

(3) รูปแบบการเรียนการสอนที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นพัฒนาการสู่อนาคตมากขึ้น 

เนื่องจากพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา  

(4) รูปแบบของมหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็น Cyber University 

(5) มหาวิทยาลัยมี Function การใช้งานพื้นที่เรียนเพิ่มมากขึ้น ท าให้เกิด

มูลค่าเพิ่มในการใชพ้ืน้ที่ และเป็นการเพิ่มประสทิธิภาพในการบริหารจัดการพื้นที่ในอีกทางหนึ่งด้วย   

(6) เพิ่มศักยภาพ ในงานระบบงานสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อใช้เป็น

เครื่องมือในการสนับสนุนการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ ทันต่อเทคโนโลยีและสังคมที่มีการ

เปลี่ยนแปลง 

(7) เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มี

มาตรฐานการศกึษาสูงขึ้น  

 

12. ความเสี่ยงท่ีส าคัญ ที่จะท าให้กิจกรรมนัน้ไม่ส าเร็จตามเป้าหมายและแนวทางบริหารความเสี่ยง  

ความเสี่ยงที่ส าคัญ ที่จะท าให้กิจกรรมนัน้ไม่ส าเร็จตามเป้าหมาย 

1. ขั้นตอนการก าหนดคุณลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพามีความส าคัญ

มาก ซึ่งทางส านักจะเป็นจะต้องตรวจสอบใหเ้ป็นกลาง โปร่งใส และมีความระเอียด รอบคอบ 

2. การก าหนดคุณลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาจ าเป็นต้องค านึงถึง

พัฒนาการของเทคโนโลยีที่มกีารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  



 

3. จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีมีการรีไทร์ และลาออก ค่อนข้างเยอะท าใหการประมาณ

การการจัดซือ้จัดจา้งไม่คงที่ 

 

แนวทางบริหารความเสี่ยง  

1.แต่งตั้ งคณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาที่

ประกอบด้วยบุคคลภายนอก และที่ปรึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เพื่อความโปร่งใสใน

การก าหนดคุณลักษณะ 

2. มีการตรวจสอบการรุ่นอัฟเดทของซอร์ฟแวร์และฮาร์ดแวร์ตลอดเวลาเพื่อ

คาดการณค์ุณลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 

3. ส ารวจจ านวนนักศึกษาที่มีเงื่อนไขต่างๆ เช่น รีไทร์ ลาออก ก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง

จากส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

 

13. ความคุ้มค่าในการด าเนินโครงการ (ประเมินว่าการปฏิบัติภารกิจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

และก่อใหเ้กิดตอ่ฝูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย ประชาชนและภาครัฐมากหรอืน้อยกว่า ค่าใช้จ่ายเพียงใด) 

โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาส าหรับนักศึกษา เพื่อการศึกษาค้นคว้า

ความรูน้อกห้องเรียนนัน้ ก่อให้เกิดประสิทธิผลโดยตรงกับนักศึกษา อาจารย์ ในการเรียนการสอนผ่าน

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งอ านวยความสะดวกให้อาจารย์และนักศึกษาในการติดต่อสื่อสารกันได้

อย่างรวดเร็ว และง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังส่งผลให้กับชุมชน และผู้ปกครอง ในเรื่องการใช้ประโยชน์จาก

เครื่องมือที่มีอยู่กับการประกอบธุรกิจของครอบครัว ทั้งนี้เมื่อนักศึกษามีความสามารถเฉพาะด้านทาง

คอมพิวเตอร์ ยังเป็นที่ต้องการและได้รับการยอมรับจากผู้ประกอบการส่วนมากอีกด้วย ซึ่งเมื่อคิดจาก

ต้นทุนการด าเนินการแล้วมหาวิทยาลัยสามารถจัดหาเครื่องคอมพวิเตอร์ได้ตามสัดส่วน นักศึกษา 1 คน

ต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หมายเหตุ 

 

 ในกรณีที่เป็นโครงการบริการวิชาการ ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ จะต้องเป็น

ตัวชี้วัดตามที่ ก.พ.ร. ก าหนด และสามารถเพิ่มเติมตัวชี้วัดอื่นที่นอกเหนอืจากนี้ได้ 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการบริการวิชาการ 

 

มิติการประเมิน 

แต่ละโครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 

ครู/อาจารย์/

นักวิชาการ/นิสิต

นักศกึษา 

ชาวบ้าน/ชุมชน/สังคม 

1) ความรูค้วามเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 

2) ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

3) การน าความรูไ้ปใช้ของกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 65 

 

 การวัดความส าเร็จแต่ละโครงการจะพิจารณาตามความสอดคล้องกับลักษณะ

โครงการนั้นๆด้วย ยกตัวอย่างเชน่ กรณีการจัดโครงการอบรมจะวัดได้ทั้ง 3 มิติ คือ ความรู้ความเข้าใจ  

ความพึงพอใจ และการน าความรู้ไปใช้ หรือในบางกรณีที่โครงการนั้นๆ ไม่สามารถวัดได้ครอบคลุม

ครบทั้ง 3 มิติ เช่น โครงการแสดงนิทรรศการ อาจวัดเพียงมิติด้านความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย 

เป็นต้น ซึ่งเกณฑ์ร้อยละในการวัดระดับความส าเร็จในแต่ละมิตินั้น หากมหาวิทยาลัยก าหนดเกณฑ์วัด

ระดับความส าเร็จไว้ในโครงการสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้นี้ ในการประเมินผล   จะยึดเกณฑ์ตามที่

มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

 

 


