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โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 

หนวยงาน: สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
โครงการ: จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา (Notebook) สําหรับนักศึกษารหัส 55 จํานวน 

4,000 เครื่อง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 
หลักการและเหตุผล  
(สามารถดูจากกิจกรรมที่ตองดําเนินการตามแผนกลยุทธ TQF และแนวทางหรือโอกาสในการพัฒนา ฯลฯ) 

สืบเน่ืองจากปการศึกษา 2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตไดเริ่มจัดทําโครงการจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาสําหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯเปนครั้งแรก โดยเริ่มแจกใหกับนักศึกษาเขา
ใหมช้ันปที่ 1 รหัส 49 จํานวน 6,370 เครื่อง สําหรับนักศึกษาทุกหลักสูตรทั้งในมหาวิทยาลัยและศูนย
การศึกษานอกทีต้ั่ง ผลการดําเนินการดังกลาวประสบผลสําเร็จเปนอยางดีย่ิง นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีการ
ใชเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาในรูปแบบตางๆ ที่เปนประโยชนเชนเปนเครื่องมือสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน เปนเครื่องมือคนควาหาความรู หาขอมูลจากระบบอินเทอรเน็ตหรือทํางานที่ไดรับมอบหมายจาก
อาจารยผูสอน เพื่อประโยชนตอนักศึกษาและเปนเครื่องมือสนับสนุนดานการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยจึง
ดําเนินโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาสําหรับนักศึกษาตอไป 

ในปจจุบันการเรียนรู การจัดการเรียนการสอนน้ันไมไดถูกจํากัดอยูเพียงแตในหองเรียน
เน่ืองจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารน้ันสามารถสนับสนุนการเรียนรูอยางไรขอบเขต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตไดใหความสําคัญกับการเรียนรูของนักศึกษามาโดยตลอด จึงไดมีการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศเขามาประยุกตกับการจัดการเรียนการสอนมาอยางตอเน่ือง  เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษา
สามารถเขาถึงขอมูล และแหลงการเรียนรูไดอยางสะดวกตามที่ตองการ  โดยมหาวิทยาลัยไดจัดเตรียมระบบ
สารสนเทศตางๆเพิ่มข้ึนไมวาจะเปนทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส (e-book) ระบบฐานขอมูลเพื่อการ
สืบคน (Online Database) บทเรียนออนไลน (e-Learning) ระบบ Suan Dusit Internet Broadcasting 
(SDIB) ระบบบริหารการศึกษา และระบบ MIS  ผานเครือขายของมหาวิทยาลัยทั้งที่เปนแบบมีสาย(wireline) 
และไรสาย(wireless) ทั้งภายในมหาวิทยาลัย และศูนยการศึกษานอกที่ ต้ัง ทั้งน้ีเพื่อกาวไปสู Cyber 
University ทั้งน้ีเพื่อใหตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงและความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีจึงมีความจําเปนที่
จะตองจัดหาอุปกรณเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาที่ใหบริการแกนักศึกษาเพียงพอในการเขาใชงานระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยดังกลาว  

ดังน้ันเพื่อใหนักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาใชเปนเครื่องมือฝกทักษะในการเรียน
โดยนักศึกษามีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปในทางที่ดี มหาวิทยาลัยฯจึง
ดําเนินการโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาสําหรับนักศึกษาที่จะเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิตอยางตอเน่ืองเพื่อเปนประโยชนตอนักศึกษาและเพื่อใชเปนชองทางในการเขาถึงสารสนเทศทางการ
ศึกษาและบริการตางๆ บนระบบเครือขายอินเทอรเน็ตและเปนเครื่องมือสนับสนุนดานการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพของนักศึกษาและเปนโครงการตอเน่ืองของมหาวิทยาลัยฯ 
 
วัตถุประสงคโครงการ 

1. เพื่อจัดหาคอมพิวเตอรแบบพกพา สําหรับสนับสนุนการเรียนการสอน และการเรียนรูดวย
ตนเองใหเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ในดานทักษะการใชเทคโลยีสารสนเทศ   
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2. เพื่อใชเปนชองทางในการเขาถึงสารสนเทศทางการศึกษาและบริการตาง ๆ  ในระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

3. เพื่อเปนเครื่องมือสําหรับนักศึกษาในการฝกทักษะการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศใน
รูปแบบตางๆ และการเรียนรูดวยตนเองผานสื่อการเรียนรูอิเล็กทรอนิกส 

4. เพื่อผลิตบุคลากรใหมีความรู ความเช่ียวชาญดาน ICT สูตลาดแรงงาน 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
1. ดานความรูความเขาใจของกลุมเปาหมาย  นักศึกษา อาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ  

ไมนอยกวารอยละ 100 

2. ดานความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย นักศึกษา อาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ   

ไมนอยกวารอยละ 100 

3. ดานการนําความรูไปใชของกลุมเปาหมาย นักศึกษา อาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ   

ไมนอยกวารอยละ 100 

4. นักศึกษารหัส 55 ที่มีคุณสมบัติครบถวนตามสัญญาการใหเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา

ไดรับเครื่องคอมพิวเตอรครบตามจํานวนรอยละ 100 

5. หนวยงานสามารถจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาไดตามวันและเวลาที่กําหนด 

 
ผูรับผิดชอบโครงการ: 
ผูสนับสนุน/แหลงเงินทุน   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต / งบประมาณแผนดิน 
ผูรับผิดชอบโครงการ  1. นายสวงค  บุญปลูกผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตติมา  เทียมบุญประเสริฐ ผูอํานวยการสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะทํางานโครงการ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน และสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
กลุมเปาหมาย: 

เพื่อใหนักศึกษา อาจารย และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีระบบโครงสราง
พื้นฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบคอมพิวเตอรใหสามารถตอบสนองการสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการศึกษาใหเกิดประโยชนสูงสุด อีกทั้งเพื่อรองรับจํานวนการใชงานที่
เพิ่มข้ึนไดอยางพอเพียงทั้งน้ีเพื่อกอใหเกิดผลประโยชนสูงสุดตอมหาวิทยาลัยฯ 
 1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

- นักศึกษาภาคปกติ รหัส 55 จํานวน 4,000 คน 
 2. เปาหมายเชิงคุณภาพ  

- นักศึกษา มีความพึงพอใจ 

- มีระบบโครงสรางพื้นฐานที่ตอบสนองการใชงานทางดานการเรียนการสอนและการบริหารจัด
การศึกษาใหเกิดประโยชนสูงสุด 
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กิจกรรมดําเนินการ: 
(ระบุกิจกรรมในการจัดโครงการมิใชขั้นตอนการขออนุมัติโครงการท่ีแสดงใหเห็นถึงการดําเนินงานในแต
ละกิจกรรมโดยมีการระบุบุคคลท่ีเปนผูปฏิบัติและผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน) 

กิจกรรมสําคัญในการดําเนินการ ตัวชี้วัดความสําเร็จของ
กิจกรรม 

ระยะเวลา/
สถานท่ี

ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ/บทบาท
ความรับผิดชอบ 

1. จัดทําแผนปฎิบัติราชการ 2556 
- จัดทําโครงการเพื่อเสนอ

ขออนุมัติสภามหาวิทยาลัย 
- ขออนุมัติโครงการจัดหา

เครื่องคอมพิวเตอรแบบ
พกพาสําหรับ นักศึกษา
รหัส 55 จํ านวน 4000
เครื่อง 

- ขออนุมัติจัดซื้อจัดจางตาม
ระเบียบพัสดุ ดวยวิธีการ
ประกวดราคาโดยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส 

- สงมอบเครื่องคอมพิวเตอร
แบบพกพาใหกับนักศึกษา
รหัส 55 

- ขออนุมั ติ ตรวจรับและ
เบิกจายตามขอบังคับวา
ดวยการเงินและทรัพยสิน
ของมหาวิทยาลั ย พ.ศ.
2549 

1. โครงการที่ไดรับอนุมัติ
โครงการจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอรแบบพกพา
สําหรับนักศึกษารหัส 55 
จํานวน 4000เครื่อง 

2. สรุปและรายงานผลการ 

ต้ังแตวันที่ 23 

มกราคม -30 

กันยายน 2556 

สํานักสงเสริม

วิชาการและงาน

ทะเบียนและ

สํานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนดุสิต 

 
 

(R) สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสนสนเทศ และ
สํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 
(A) นายสวงค บุญปลูก และ
ผูชวยศาสตราจารยดร.จิตติ
มา เทียมบุญประเสริฐ 
(I) สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสนสนเทศ และ
สํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 

หมายเหตุ  
R – คณะทํางานของกิจกรรม/ผูปฏิบัติ/ผูดําเนินการของกิจกรรม (Responsible)  
A – ผูรับผิดชอบในภาพรวม (Accountable)   
C – ผูใหคําปรึกษา (Consulted)  
I  – ผูที่คณะทํางาน/ผูรับผิดชอบกิจกรรมตองรายงานผลการดําเนินงานใหทราบ (Informed) 
 
ความสอดคลองกับแผนตางๆ ของมหาวิทยาลัย 

- แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยป 2552 - 2556   กลยุทธที่ 6 แนวปฏิบัติที่ 6.4.2 
 
ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้กับเกณฑมาตรฐาน 

- ตัวบงช้ีของสกอ. องคประกอบที่ 2 ตัวบงช้ีที่ 2.5 
- เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินงานที่เปนเลิศ หมวดที่ 3 
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ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ความคุมคาในการลงทุน   การจัดหาคอมพิวเตอรแบบพกพาสําหรับนักศึกษา รหัส 55 
จํานวน 4,000 เครื่อง จะทําใหทางมหาวิทยาลัยลดคาใชจายในการลงทุนทางดานการจัดเตรียมหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร  การจัดเชาเครื่องไมโครคอมพิวเตอรเพื่อใหบริการนักศึกษา รวมทั้งการติดต้ังและเดินสายระบบ
เครือขายในหองปฏิบัติการ  

 
2. ผลตอบแทนจากการลงทุน 

2.1  ประโยชนท่ีนักศึกษาไดรับ 
(1) นักศึกษาช้ันปที่ 2 ของมหาวิทยาลัยทุกหลักสูตร ไดมีเครื่องคอมพิวเตอรแบบ

พกพาที่สามารถเขาถึงระบบบริหารการศึกษา  รวมทั้งบริการสารสนเทศตางๆ ที่มหาวิทยาลัยใหบริการไดโดย
ไมจํากัดเวลาและสถานที่  

(2) นักศึกษามีความคุนเคยกับการใชงานในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดความ
เช่ียวชาญในการใชงานเครื่องคอมพิวเตอร และการสืบคนขอมูล ซึ่งสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
ไดเปนอยางดี ทั้งในปจจุบันและอนาคต 

(3) เกิดพฤติกรรมการเรียนรูดวยตนเองตามอัตวิสัย นักศึกษาไดมีโอกาสฝกฝนทักษะ
การใชคอมพิวเตอร รวมทั้งรูปแบบการจัดการศึกษาเปลี่ยนไปเปนการเรียนรูในรูปแบบของการศึกษาคนความาก
ข้ึน 

(4) เกิดสังคมแหงการเรียนรู (Knowledge Base Society) ในกลุมของนักศึกษาจาก
การแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นผานเครือขาย Intranet  

(5) เพิ่มศักยภาพในการแขงขันในการเขาสูตลาดแรงงานของนักศึกษา    
 
2.2 ประโยชนท่ีมหาวิทยาลัยไดรับ 
(1) มหาวิทยาลัยสามารถลดตนทุนในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร รวมถึงคาใชจาย

ในการจัดทําหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
(2) บริการและระบบสารสนเทศตางๆ ที่มหาวิทยาลัยพัฒนา จะมีชองทางในการ

เขาถึงนักศึกษาไดมากข้ึน ทําใหมหาวิทยาลัยเกิดความคุมคาในการลงทุนพัฒนาระบบบริหารการศึกษา และ 
ระบบสนับสนุนการศึกษา  

(3) รูปแบบการเรียนการสอนที่เปลี่ยนแปลงไปเปนพัฒนาการสูอนาคตมากข้ึน 
เน่ืองจากพฤติกรรมการเรียนรูของนักศึกษา  

(4) รูปแบบของมหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงไปสูการเปน Cyber University 
(5) มหาวิทยาลัยมี Function การใชงานพื้นที่เรียนเพิ่มมากข้ึน ทําใหเกิดมูลคาเพิ่มใน

การใชพื้นที่ และเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพื้นที่ในอีกทางหน่ึงดวย   
(6) เพิ่มศักยภาพ ในงานระบบงานสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อใชเปนเครื่องมือ

ในการสนับสนุนการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพ ทันตอเทคโนโลยีและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง 
(7) เพิ่มศักยภาพในการแขงขันของมหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐาน

การศึกษาสูงข้ึน  
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(8) เปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (สกอ.) ตัวบงช้ีที่ 
2.5 เกณฑขอ1 มีการจัดบริการเพื่อใหนักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอรใชในอัตราไมสูงกวา 8 FTES ตอเครื่อง  
และจากการที่มหาวิทยาลัยฯจัดใหบริการเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาทําใหในปการศึกษา 2554 มีอัตราการ
ใหบริการเครื่องคอมพิวเตอร 1.1338 FTES ตอเครื่อง  

 
ความเสี่ยงท่ีสําคัญ  
(สิ่งที่จะทําใหกิจกรรมน้ันไมสําเร็จตามเปาหมายและแนวทางบริหารเพื่อละระดับความเสี่ยง หรือปองกันไมให
เกิดความเสี่ยงน้ัน) 

ความเสี่ยงที่สําคัญ แนวทางบริหารความเสี่ยง 
1 .  ข้ันตอนการกําหนดคุณลักษณะของเครื่ อ ง
คอมพิวเตอรแบบพกพามีความสําคัญมาก ซึ่งทาง
สํานักจะเปนจะตองตรวจสอบใหเปนกลาง โปรงใส 
และมีความละเอียด รอบคอบ 

1.แตงต้ังคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะเครื่อง
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร แ บ บ พ ก พ า ที่ ป ร ะ ก อ บ ด ว ย
บุคคลภายนอก และที่ปรึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัย เพื่อความโปรงใสในการกําหนด
คุณลักษณะ 

2. การกําหนดคุณลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอร
แบบพกพาจําเปนตอง คํานึง ถึงพัฒนาการของ
เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  

2. มีการตรวจสอบรุนอัฟเดทของซอฟตแวรและ
ฮารดแวรตลอดเวลาเพื่อกําหนดคุณลักษณะของ
เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา 

 
ความคุมคาในการดําเนินโครงการ 
(ประเมินวาการโครงการที่จะจัดมีคุณประโยชนอยางไร และมีประสิทธิภาพ (outcome) และกอใหเกิดตอฝูมี
สวนไดสวนเสีย ประชาชนและภาครัฐมากหรือนอยกวา คาใชจายเพียงใด) 

โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาสําหรับนักศึกษา เพื่อการศึกษาคนควาความรูนอก

หองเรียนน้ัน กอใหเกิดประสิทธิผลโดยตรงกับนักศึกษา อาจารย ในการเรียนการสอนผานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ซึ่งอํานวยความสะดวกใหอาจารยและนักศึกษาในการติดตอสื่อสารกันไดอยางรวดเร็ว และงายข้ึน 

นอกจากน้ียังสงผลใหกับชุมชน และผูปกครอง ในเรื่องการใชประโยชนจากเครื่องมือที่มีอยูกับการประกอบ

ธุรกิจของครอบครัว ทั้งน้ีเมื่อนักศึกษามีความสามารถเฉพาะดานทางคอมพิวเตอร ยังเปนที่ตองการและไดรับ

การยอมรับจากผูประกอบการสวนมากอีกดวย ซึ่งเมื่อคิดจากตนทุนการดําเนินการแลวมหาวิทยาลัยสามารถ

จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรไดตามสัดสวน นักศึกษา 1 คนตอเครื่องคอมพิวเตอร 1 เครื่อง 

วิธีการสื่อสารกับผูมีสวนไดสวนเสีย 
(ระบุกลุมและบอกวาแตละกลุมจะสื่อสารรายละเอียดของการจัดประชุมดวยชองทางไหน และใชสื่ออะไร) 

ในการดําเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาสําหรับนักศึกษารหัส 55 จํานวน 4000 
เครื่อง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต รายละเอียดดังน้ี 

1. จัดหาผูขายเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา กําหนดการย่ืนเอกสารประกวดราคาโดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสตามระเบียบพัสดุ 

2. รายงานผลการดําเนินงานโครงการจัดหาตามระเบียบพัสดุ 
3. เซ็นสัญญา เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาสําหรับนักศึกษารหัส 55 จํานวน 4000 เครื่อง 
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4. สงมอบเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาใหกับนักศึกษา 
5. ตรวจรับเบกิจาย 

 
-------------------------------------- 


