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สวนที ่1 
สถานภาพปจจุบัน 

 
1.1 ประวตัิความเปนมา สํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ไดรับการสถาปนาขึ้นตามพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคล เม่ือวนัที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 มีฐานะเปนนติิบุคคลและเปนสวนราชการตามกฎหมาย
วาดวยวิธกีารงบประมาณ  ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร โดยใหเปน
สถาบันอุดมศึกษาดานวิชาชีพและเทคโนโลยี  มีวัตถุประสงคใหการศึกษา  สงเสริมวชิาการและวิชาชีพช้ันสูงที่
เนนการปฏิบัติทําการสอน ทาํการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ใหบริการทางวิชาการในดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
แกสังคม ทํานบํุารุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรกัษส่ิงแวดลอม 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ประกอบดวยพ้ืนที่บริหาร 5 แหง ไดแกพ้ืนที่บริหารเทเวศร 
พื้นที่บริหารโชติเวช พืน้ทีบ่ริหารพณิชยการพระนคร พื้นที่บริหารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และพื้นท่ีบริหารพระ
นครเหนือ จดัการเรยีนการสอนเปน 9 คณะ คือ คณะครศุาสตรอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน คณะบรหิารธรุกจิ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร 
คณะศลิปศาสตรประยุกต คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ และคณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและ
ออกแบบแฟช่ัน สํานักงานอธิการบด ีสถาบันวิจยัและพฒันา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน และสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

สํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Office of Academic Resource and Information 
Technology) เริ่มดําเนินการจดัต้ังเปนโครงการจัดต้ังสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เม่ือวันที ่ 1 
ตุลาคม พ.ศ. 2548   โดยมีนายนวิัตร จารุวาระกลู เปนประธานโครงการจัดต้ังสํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  สํานักงานต้ังอยูที่ อาคาร 1 (ตึกบอปลา) ช้ัน 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล พระนคร เทเวศร 
ตอมาเม่ือวันท่ี 14 พฤศจกิายน พ.ศ. 2549 จงึไดมีกฎกระทรวง จัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคล ใหเปนสํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ   ดังแผนภูมิที่ 1.1 ปจจุบันมีสํานักงานอยูที่อาคาร
สํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เทเวศร และมีศูนยวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อีก 4 แหง ไดแก สาขาโชติเวช สาขาพณิชยการพระนคร สาขาชุมพรเขตร
อุดมศักดิ์ และสาขาพระนครเหนือ ซ่ึงมีโครงสรางการบริหารโดยแบงสวนราชการ ดังน้ี 
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แผนภูมิที่ 1-1 โครงสรางการแบงสวนราชการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          
                                                                          
 
                                                      **  หมายถึง  มหาวิทยาลัยจัดตั้งเปนการภายใน 

                         อางอิง : กองบริหารงานบุคคล 

มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร สภามหาวิทยาลัยฯ 

สภาวิชาการ 

สภาคณาจารยและขาราชการ 

สํานักตรวจสอบภายใน 

สํานักงานอธิการบดี 
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

คณะบริหารธุรกิจ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

คณะศิลปศาสตรประยุกต 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่น 

สถาบันวิจัยและพัฒนา สํานักสงเสริมวิชาการ 
และงานทะเบียน 

คณะสถาปตยกรรมและ 
การออกแบบ ** 

- สํานักงานผูอํานวยการ 
- กลุมงานสงเสริมวิชาการ 
- กลุมงานทะเบียนและ
ประมวลผล 
 

- สํานักงานผูอํานวยการ 
- กลุมวิทยบริการ 
- กลุมเทคโนโลยี 
   สารสนเทศ  
- ศูนยขอมูลสารสนเทศ 
 

 - กองกลาง 
 - กองการเจาหนาที่  
 - กองคลัง 
 - กองนโยบายและแผน 
 - กองพัฒนานักศึกษา 
 - กองประชาสัมพันธ* 
 - กองวิเทศสัมพันธ  *                
- กองศิลปและวัฒนธรรม *  
 
       

สํานักประกันคุณภาพ1 ** 

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1
-งานบริหารทั่วไป 

   - กลุมจัดทําและพัฒนาองคกรตาม
ยุทธศาสตรของรัฐ 
   - กลุมจัดทําระบบและกลไกและพัฒนา
คุณภาพระบบราชการตามนโยบายของรัฐ 
  - กลุมติดตามและประเมินการ
ปฏิบัติงาน 
  - กลุมจัดทําและพัฒนาระบบคุณภาพ 
  - กลุมประมวลผลและจัดทํารายงาน 

- สํานักงานผูอํานวยการ 
- กลุมงานบริกาเทคโนโลยี 
- กลุมงานวิจัย 

 



 

 

 

1.2 สถานท่ีตั้ง  
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ต้ังอยูเลขท่ี 

399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดสิุต กรุงเทพ 10300 นอกจากนั้นยังมีศูนยสาขาอีก 4 แหงคือ 
1) ศูนยวิทยบริการสาขาโชติเวช สถานท่ีต้ัง 168 ถนนศรีอยุธยา (ขางหองสมุดแหงชาติ) แขวง     

วชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  
2) ศูนยวิทยบริการสาขาพณิชยการพระนคร สถานท่ีต้ัง 86 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

10300 
3) ศูนยวิทยบริการสาขาชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สถานท่ีต้ัง 517 ถนนนครสวรรค แขวงสวนจิตรลดา 

เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
4) ศูนยวิทยบริการสาขาพระนครเหนือ สถานท่ีต้ัง  1381 ถนนพิบูลสงคราม แขวงบางซ่ือ เขตบาง

ซ่ือ กรุงเทพฯ 10800 
 
1.3 วิสัยทัศน/ภารกิจ/เปาหมาย/กลยุทธของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปรัชญา 
เทคโนโลยีสรางคุณคา การศกึษาสรางคน สูสากลดวยปญญา 
ปณิธาน 
มุงม่ัน เปนผูนาํการจัดการศึกษาดานวิชาชีพ ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ 

พัฒนากําลังคนใหมีคุณภาพ คูคุณธรรม สูมาตรฐานสากล 
เปาหมายสูงสุด (Ultimate Goal) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะพัฒนาไปเปนมหาวิทยาลัยในระดับภมิูภาคอาเซียน

RMUTP is gearing up towards becoming a world -class Asian university 
คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพงึประสงค 
บัณฑิตมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร “มีความคิดเชิงสรางสรรค มีทักษะในการ

ประกอบอาชีพ ใชส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย มีทักษะในการส่ือสาร มีวุฒิภาวะทางสังคม และมีทักษะดาน
วิทยาศาสตร & เทคโนโลยี” 

วิสัยทัศน 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนองคกรท่ีมีคุณภาพในการใหบริการทุกภารกิจและ

พัฒนาองคกรใหมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล   โดยมุงเนนการพัฒนามหาวทิยาลัยไปสูการเปน e-
University 

 
 
 



 

 

 

ภารกิจ 
1) เสนอแนวนโยบายและแผนการพัฒนาดานวิทยบริการและ เทคโนโลยสีารสนเทศของ

มหาวิทยาลัย ใหมีเอกภาพรวมท้ังมหาวิทยาลัย 
2) กําหนดกลยุทธการสงเสริมและสนับสนนุใหหนวยงานในสังกดัของมหาวิทยาลัย พัฒนางาน

ดานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศตามภาระกิจท่ีรับผิดชอบ 
3) กล่ันกรองแผนงานดานวิทยบริการและงานดานเครือขายระบบสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย 

เพื่อการจัดสรร งบประมาณท่ีเกี่ยวของ 
4) วางมาตรฐานและกํากับพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร เพื่อประโยชนการเช่ือมโยง

ฐานขอมูลดานบุคคล งบประมาณ วิชาการ นักศึกษา ใหเปนระบบในภาพรวมระดับ 
มหาวิทยาลัย 

5) บริหารจัดการพัฒนาเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ ควบคุมดูแลอุปกรณ การเรียนการสอนท่ี
ผานทางเครือขายคอมพิวเตอร 

6) สรางระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใหเกิดความเช่ือมโยงทางวิชาการกบั
มหาวิทยาลัยท้ังในและตางประเทศ 

7) ใหบริการทางวิชาการในรูปการใหคําปรึกษา แนะนําแกหนวยงานตางๆ ใน การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

8) บริหารงานภายในสํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
9) ปฏิบัติภารกิจอ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย 
พันธกิจ 
1) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารใหเกดิประโยชนสูงสุด 

ท้ังในดานการเรียน การสอน การวิจยัและการบริหาร 
2) พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถดาน ICT  และเขาใจการใชประโยชนจาก ICT อยาง

คุมคาและมีคุณธรรม จริยธรรม  
3) พัฒนาระบบการศึกษา ระบบการเรียนรู การบริหารและการวิจยัใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 

โดยใช ICT  เปนเคร่ืองมือ และมุงเนนใหเปนมหาวิทยาลัยท่ีมีมาตรฐานระดับสากล  
4) พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดยเนนใหมหาวิทยาลัยมีความพรอมในการใช

สารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ  
5) ขยายโอกาสการใชงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือบริการชุมชน  
6) พัฒนาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศและเครือขายใหมีประสิทธิภาพ นําไปสูการใหบริการ

แบบ e-Service 
7) สรางเครือขายการศึกษาท่ีมีระบบการบริหารจัดการท่ีดี (knowledge networking) 
 



 

 

 

กลยุทธ 
มิติในการดาํเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลพระนคร เพื่อเขาสูการเปน e-University นั้น มีแผนงานท่ีจะดําเนินการในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารใหสมบูรณแบบ โดยมุงเนนการพัฒนามิติตางๆ ท่ีเปนองคประกอบของการกาวสูการเปน e-
University 5 มิติดังนี ้

1) มิติของ e-Academic ประกอบดวย การพัฒนา e-Library, e-Courseware, e-Classroom  
2) มิติของ e-MIS ประกอบดวย การทําใหมหาวิทยาลัยมีระบบบริหารงานบนพื้นฐานขอมูล

อิเล็กทรอนิกสแบบออนไลน  
3) มิติของ e-Service มุงเปนการบริการแบบ 24 ชม. และเขาถึงการบริการแบบ one stop service  
4) มิติของ e-Research เพื่อตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัยในการเปน Research University  
5) มิติของ e-Government เปนการเช่ือมโยงระบบการบริหารงานรวมกับหนวยงานอ่ืนท้ังภาครัฐ

และเอกชน เพื่อดําเนินการแลกเปล่ียนขาวสารโดยตรงแบบอิเล็กทรอนิกส  
เพื่อบรรลุเปาหมายอยางเปนรูปธรรม ตามโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ

นคร เปน e-University จึงไดกระจายเปนแผนงานและโครงการยอย เพื่อสนับสนุนโครงการ e-University 
ดังแผนงานตามกลยุทธดงัตอไปนี ้

 
กลยุทธท่ี 1  :   พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางดานไอซีทีใหท่ัวถึงและตอเนื่อง 
วัตถุประสงค วางแผนและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

ใหเกิดประโยชนสูงสุดในดานการเรียนการสอน การวิจยั และ การบริหาร 
เปาหมาย 1. ศึกษาหาแนวทางและดําเนนิการปรับปรุงคุณภาพ และขยายการ ใชงาน โดยใหทุก

หนวยงานในมหาวิทยาลัยมีระบบคอมพิวเตอรและเครือขายท่ีมีประสิทธิภาพ มี
ความนาเช่ือถือ มีเสถียรภาพในการทํางานและมีความม่ันคงในเร่ืองขอมูลขาวสาร 

2. ใหมีการเขาถึงเครือขายโดยขยายเครือขายใหครอบคลุมทุกพื้นท่ีของมหาวิทยาลัย  
3. ใหมีโครงสรางพื้นฐานท่ีสามารถตอบสนองการเรียนการสอน การบริหาร และการ

วิจัยอยางมีประสิทธิภาพ  
4. ใหมีโครงสรางพื้นฐานท่ีมีความทันสมัย และเหมาะสมกบัสภาพการใชงาน เพื่อ

ตอบสนองความตองการใชงาน 
แผนงาน 1. แผนงานการปรับปรุงและขยายเครือขายของมหาวิทยาลัย (e-Campus) 

2. แผนงานระบบไวรเลสแคมปส (Wireless Campus)  
 
 
 



 

 

 

 
กลยุทธท่ี 2  :   มุงเนนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Oriented ) 
วัตถุประสงค พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถทางดานไอซีทีเขาใจการใชประโยชนจาก

ไอซีทีอยางคุมคาและมีคุณธรรม จริยธรรม 
เปาหมาย 1. เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรใหสามารถใชไอซีที เพื่อการ

ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
2. สรางส่ิงแวดลอมทางดานการทํางานใหมีรูปแบบการใชงานผานส่ือ

อิเล็กทรอนิกสมากยิ่งข้ึน  
3. สงเสริมใหบุคลากรเขาถึงและใชประโยชนจากไอซีทีอยางคุมคาและมีคุณธรรม 

จริยธรรม  
แผนงาน 1. แผนงานพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยใหมีความพรอมดานไอที (e-Student) 

2. แผนงานพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหมีความพรอมดานไอที (e-Personal) 
 
กลยุทธท่ี 3  :   พัฒนาระบบการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการเรียนการสอน 
วัตถุประสงค พัฒนาระบบการศึกษา ระบบการเรียนรู ใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพโดยใช ไอซีที

เปนเคร่ืองมือ 
เปาหมาย 1. ดําเนินการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกสสําหรับการศึกษา การบริหาร  

เชน e-Learning  e-Library  
2. สงเสริมและรณรงคใหมีการประยุกตใชไอซีทีในการเรียนรูและการปฏิบัติงาน

เพิ่มมากข้ึน โดยเปนจัดเปนนโยบายหลักของมหาวิทยาลัย  
3. ปรับปรุงคุณภาพการใชไอซีทีเพื่อการเรียนการสอนใหมีความทันสมัย กาวทัน

เทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว  
4. พัฒนาหลักสูตรดานไอซีทีทุกหลักสูตรและทุกระดับใหมีคุณภาพไดตาม

มาตรฐานสากล  
แผนงาน 1. แผนงานพัฒนาส่ือการสอนและรายวิชาอิเล็กทรอนิกส (e-Courseware) 

2. แผนงานระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส (e-Learning)  
3. แผนงานระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (e-Library)  
4. แผนงานระบบการฝกอบรมแบบอิเล็กทรอนิกส (e-Training) 

 
 
 
 



 

 

 

 
กลยุทธท่ี 4  :   พัฒนาระบบ e-office และ e –Service อยางบูรณาการใหครอบคลุมและปลอดภัย 
วัตถุประสงค พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดยเนนใหมหาวิทยาลัยมีความพรอมใน

การใชสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ 
เปาหมาย 1. ดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนา
ใหตรงความตองการของผูใช 

แผนงาน 1. แผนงานรับสมัครสอบตรงผาน Website (e-Admission) 
2. แผนงานการพฒันาระบบจดัเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส (EDMS) 
3. แผนงานระบบสํานักงานอัตโนมัติ (e-Office)  
4. แผนงานพัฒนา/ปรับปรุงระบบฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนงานบริหารของ

มหาวิทยาลัย (e-MIS) 
5. แผนงานการใหบริการดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Service) 
6. แผนงานการประชุมดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Meeting) 

 
กลยุทธท่ี 5  :   สรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอกและการใหบริการชุมชน 
วัตถุประสงค ขยายโอกาสการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริการชุมชน 
เปาหมาย 1. การเปนตนแบบในการประยกุตใชไอซีที  

2. เปนท่ีปรึกษาในการพัฒนาระบบงานตางๆ แกสังคม เพื่อขยายผลการประยุกตใช
งานในระบบท่ีมหาวิทยาลัยเปนตนแบบ  

3. ศึกษาและพัฒนาระบบงานท่ีทันสมัย คุมคาและมีประสิทธิภาพใหสอดคลองกับ
การดําเนนิชีวติและการปฏิบัติงาน และมีมาตรฐาน  

4. สรางความรวมมือกับหนวยงานของรัฐและเอกชน  
แผนงาน 1. แผนงานการพฒันาระบบความรวมมือเสมือน (e-Collaboration) 

2. แผนงานการจดัทําฐานขอมูลงานวิจยั (e-Publication) 
3. แผนงานระบบขาวอิเล็กทรอนิกส (e-News)  
4. แผนงานระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส (e-Journals) 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
กลยุทธท่ี 6  :   พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยไปสู e-Knowledge 
วัตถุประสงค พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อจัดเก็บความรูสาขาตางๆ ของมหาวิทยาลัย พรอมกับ

สรางเครือขายของบุคลากรในสาขาวิชาชีพเดียวกัน ใหสามารถติดตอกันไดท่ัวถึงทาง
อิเล็กทรอนิกส 

เปาหมาย 1. พัฒนา Knowledge base เพื่อเก็บความรูวิชาการดานตางๆ  
2. พัฒนา Web based system สําหรับการส่ือสารระหวางบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
3. สราง Knowledge mapping ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 

แผนงาน 1. แผนงานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการความรู (Knowledge Mapping) 
2. แผนงานการพฒันาระบบสารสนเทศไปสู (e-Knowledge) 

 
กลยุทธท่ี 7  :   พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยใหมีความม่ันคงและปลอดภยัสูง 
วัตถุประสงค สงเสริมพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือขายและระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให

มีความม่ันคงปลอดภัย และมีความเช่ือถือไดสูง ใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
เปาหมาย 1. กําหนดนโยบายดาน back up recovery  

2. จัดต้ังระบบคอมพิวเตอรสํารองสําหรับงานระบบสารสนเทศหลักท่ีมีผลกระทบ
โดยตรงตอการทํางานของมหาวิทยาลัย  

3. พัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพของการใหบริการเครือขายและระบบสารสนเทศ 
ในดานความม่ังคงและปลอดภัย  

แผนงาน 1. แผนงานการพฒันาระบบ Information Security 
2. แผนงานการพฒันาระบบ Backup and Recovery Data 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ความสัมพันธของกลยุทธและภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
กลยุทธท้ัง 7 กลยุทธ มีความสัมพันธกับภารกิจหลักดานตางๆ ของมหาวิทยาลัยท้ัง 5 ดาน ไดแก 

ดานวิชาการ ดานการวิจยั ดานการบริการวิชาการ ดาน การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และดานการ
บริหารงานท่ัวไป ดังจะแสดงไดจากตารางท่ี 1-1 ดังนี ้

 
ตารางท่ี 1-1 แสดงความสัมพันธของกลยทุธกับภารกิจหลักดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย 
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1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางดานไอซีทีใหท่ัวถึงและ
ตอเนื่อง 

* * *  * 

2. มุงเนนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(Information Technology Oriented) 

* *  * * 

3. พัฒนาระบบการศึกษาเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการการเรียนการสอน 

*   *  

4. พัฒนาระบบ e-office และ e-Service อยางบูรณาการให
ครอบคลุมและปลอดภยั 

*  *  * 

5. สรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอกและการ
ใหบริการชุมชน 

*  * *  

6. พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยไปสู  
e-Knowledge 

* *    

7. พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยใหมีความ
ม่ันคงและปลอดภัยสูง 

* *   * 

 
 



 

 

 

พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางดานไอซีที
ใหท่ัวถึงและตอเน่ือง

มุงเนนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Oriented)

1

2

พัฒนาระบบการศึกษาเพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

การเรียนการสอน

พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
ใหมีความมั่นคงและปลอดภัยสูง

7

3

พัฒนาระบบ e-office
และ e -Service อยางบูรณาการ
ใหครอบคลุมและปลอดภัย

4

พัฒนาระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยไปสู e-Knowledge

6

สรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอก
และการใหบริการชุมชน

5

 
 

รูปท่ี 1-1  แสดงความสัมพันธของแตละกลยุทธ 
 

ความสัมพันธของแตละแผนงาน 
แผนงาน/กจิกรรมทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครท่ี

กําหนดไวท้ัง 22 แผนงาน/กจิกรรม ไดแก 
1. แผนงานการปรับปรุงและขยายเครือขายของมหาวิทยาลัย (e-Campus) 
2. แผนงานระบบไวรเลสแคมปส (Wireless Campus) 
3. แผนงานพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยใหมีความพรอมดานไอที (e-Student) 
4. แผนงานพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหมีความพรอมดานไอที (e-Personal) 
5. แผนงานพัฒนาส่ือการสอนและรายวิชาอิเล็กทรอนิกส (e-Courseware) 
6. แผนงานระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส (e-Learning)  
7. แผนงานระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (e-Library)  
8. แผนงานระบบการฝกอบรมแบบอิเล็กทรอนิกส (e-Training) 
9. แผนงานรับสมัครสอบตรงผาน Website  (e-Admission) 
10. แผนงานการพฒันาระบบจดัเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส (EDMS) 
11. แผนงานระบบสํานักงานอัตโนมัติ (e-Office)  



 

 

 

12. แผนงานพัฒนา/ปรับปรุงระบบฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนงานบริหารของมหาวิทยาลัย (e-MIS) 
13. แผนงานการใหบริการดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Service) 
14. แผนงานการประชุมดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Meeting) 
15. แผนงานการพฒันาระบบความรวมมือเสมือน (e-Collaboration) 
16. แผนงานการจดัทําฐานขอมูลงานวิจยั (e-Publication) 
17. แผนงานระบบขาวอิเล็กทรอนิกส (e-News)  
18. แผนงานระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส (e-Journals) 
19. แผนงานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการความรู (Knowledge Mapping) 
20. แผนงานการพฒันาระบบสารสนเทศไปสู (e-Knowledge) 
21. แผนงานการพฒันาระบบ Information Security 
22. แผนงานการพฒันาระบบ Backup and Recovery Data 
 

 

 
 
 

รูปท่ี 1-2  แสดงความสัมพันธของแตละแผนงาน 
 
 
 



 

 

 

1.4 การวิเคราะหสถานภาพ 
วิเคราะหสภาพแวดลอม สภาวการณปจจบัุนของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย

ใช SWOT ANALYSIS โดยเปนการวิเคราะหเพือ่ใหมหาวิทยาลัยฯ นําขอมูลและปจจยัท่ีไดมาใชเปน
แนวทางในการพัฒนา ICT จากการศกึษาพบวา ปจจัยสภาพแวดลอมท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับการวิเคราะห 
ของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของประเทศ และกระทรวงศึกษาธิการ ขอแตกตางจะ
เกิดจากลักษณะโครงสรางการบริหารงานและวัฒนธรรมองคกรของมหาวิทยาลัยฯ สภาพแวดลอมจุดแข็ง 
จุดออน โอกาส และภยัคุกคาม ของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดังนี ้

 
ตารางท่ี 1-2 ตารางแสดงการวิเคราะหสถานการณจากปจจัยภายใน 

 

จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 
1. มีทําเลที่ต้ังสะดวกแกการคมนาคม 
2. บุคลากรมีศักยภาพในการพัฒนาซอฟตแวร เพ่ือใชใน

การบริหารจัดการ 
3. มีการนํา ICT มาใชในการประกอบการเรียนการสอน 
4. มีหนวยงานที่รับผิดชอบดาน ICT ของมหาวิทยาลัย 
5. มีหนวยงานพัฒนาบุคลากรดาน ICT  
6. มีศูนยบริการความรูแกบุคลากรทางการศึกษาผาน

ระบบ ICT 
7. มีระบบบริการอินเตอรเน็ตแกนักศึกษา บุคลากรและ

อาจารย ไดอยางทั่วถึง  
8. ระบบอินทราเน็ตที่มีประสิทธิภาพ 
9. มีระบบ ICT เพ่ือใชในการบริหารจัดการศึกษา 
10. มีการกระจายการบริหารจัดการระบบเครือขายลงสู

คณะและภาควิชา 
11. มีหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (e-Library) ที่ใหบริการแก

นักศึกษา บุคลากร และอาจารย 
12. สามารถเช่ือมตอเขาสูระบบหองสมุด ThaiLIS ได 
13. สามารถเขาใช Reference Database และ e-Book ของ

เครือขายหองสมุดระดับอุดมศึกษา 
14. บุคลากรมีความตองการในการใช ICT เพ่ือการเรียนรู

และการบริหารจัดการ 
15. มีความพรอมดานโครงสรางพ้ืนฐานดาน ICT 

โดยเฉพาะระบบเครือขาย 

1. งบประมาณสนับสนุนดาน ICT มีจํากัด 

2. การพัฒนา ICT เพ่ือการศึกษายังไมไดรับการสงเสริม
อยางเปนระบบ 

3. ขาดบุคลากรประจําในหนวยงานดาน ICT  

4. ระบบการจัดซื้อจัดจางไมเอื้อตอการบริหารจัดการ 

5. ขาดงบประมาณในการจัดซื้อซอฟตแวรที่มีลิขลิทธิ์ 

6. ขาดความรวมมือในการแลกเปล่ียนและพัฒนาองค
ความรูดาน ICT  

7. ขาดขอมูล ระบบงาน ฐานขอมูล ดัชนีช้ีวัด และการ
บริหารจัดการฐานขอมูล 

8. โครงสรางการบริหารงานและการจัดการเรียนการ
สอนยังไมเอื้อตอการนํา ICT มาใชงาน 

9. การใช ICT เพ่ือพัฒนาการเรียนรูและการบริหารการ
จัดการยังเปนไปอยางไมเต็มศักยภาพ 

 



 

 

 

ตารางท่ี 1-3 ตารางแสดงการวิเคราะหสถานการณจากปจจัยภายนอก 

 
 
 
 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
1. มีนโยบาย ICT ระดับชาติที่ชัดเจน 
2. ความต่ืนตัวในการใช ICT ของคนไทยเพ่ิม 
3. การเติบโตของอุตสาหกรรมการสื่อสารแบบไรสาย 

และ Broadband เปดโอกาสใหเขาถึงระบบ ICT ได
มากขึ้น 

4. มีการขยายตัวการใหบริการทางดานการสื่อสาร
โทรคมนาคมมากขึ้น 

5. มีการยอมรับวิธีการเรียนการสอนออนไลนในวงกวาง 
6. การรวมมือกันเปนระบบเครือขายระหวาง

มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและ
ตางประเทศทําใหมีการถายทอดเทคโนโลยีแกกัน 

7. ความตองการในการใช ICT เพ่ือการเรียนรูและการ
บริหารจัดการมีเพ่ิมขึ้น 

8. เริ่มมีการผานกฎหมายดาน ICT 
9. ภาครัฐและเอกชนไทยไดลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐาน

สารสนเทศเปนอยางมาก 
10. มีหนวยงานระดับชาติดําเนินการและสนับสนุน

นวัตกรรมดาน ICT 
11. วิสัยทัศนของผูนําและผูบริหารท่ีใหความสําคัญกับ 

ICT มากขึ้น 
12. มีการพัฒนาประเทศไปสู เศรษฐกิจและสังคม

ฐานความรู (Knowledge-based Society/Economy) 
13. การมีมาตรฐานเปดจํานวนมากและการเปดเผยรหัส

การเขียนโปรแกรมทั่วไป 
14. การยอมรับการเรียนรูผาน e-Learning และการใช

ประโยชนจากอินเทอรเน็ต 
15. มีโอกาสไดเรียนรูประสบการณการพัฒนา ICT จาก

ตางประเทศ 
 

1. มีการแขงขันการพัฒนาดาน ICT ของ
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพ่ิมมากขึ้น 

2. มีการโจมตีและบุกรุกตอระบบสารสนเทศท้ังจาก
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

3. การเปล่ียนแปลงผูบริหารมีผลกระทบตอนโยบาย
ดาน ICT  

4. มีมาตรฐานสื่อการเรียนการสอนออนไลนทั้งใน
ระดับประเทศและระดับสากล 

5. การจัดสรรงบประมาณในมหาวิทยาลัยมีไมเพียงพอ
ตอการพัฒนา ICT 

6. นักศึกษา บุคลากร และอาจารย ขาดจิตสํานึกในการ
ใช ICT ใหคุมคา 

7. นักศึกษา บุคลากร และอาจารย ขาดความรูความ
เขาใจ ทักษะ และความคุนเคยตอ ICT 

8. มีการละเมิดลิขสิทธิ์เน้ือหาในบทเรียนออนไลน 
9. การจัดทําแผนงบประมาณระยะปานกลางและระยะ

ยาวไมสอดคลองกับสถานการณที่เปล่ียนแปลงอยาง
รวดเร็ว 

10. เทคโนโลยีของผลิตภัณฑทั้งฮารดแวรและซอฟตแวร
พัฒนาและเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว 

11. มีมหาวิทยาลัยออนไลนทั้งในประเทศและ
ตางประเทศใหเลือกศึกษาไดมากขึ้น 

12. ขาดแคลนบุคลากรทางดาน ICT แทบทุกประเภทใน
ภาพรวมของประเทศ 

13. ขาดเอกภาพการพัฒนาและการใช ICT ในสาขาตางๆ 
ในภาพรวม 

14. สถาบันอุดมศึกษาอื่นมีความกาวหนาและความ
แข็งแกรงดานเทคโนโลยี และการตลาด ทําใหเกิด
ความเสียเปรียบในการแขงขัน 



 

 

 

1.5 ขอมูลท่ัวไปของหนวยงาน 
โครงสรางการแบงสวนราชการ 

แผนภูมิท่ี 1-2  แสดงโครงสรางการแบงสวนราชการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 
 
โครงสรางอัตรากําลัง 

ตารางท่ี 1-4 แสดงอัตรากําลัง ป 2552 

หนวยงาน 

ขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พนักงาน

ราชการ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
ลูกจาง 
ประจํา 

ลูกจาง
ช่ัวคราวเงิน
ผลประโยชน 

รวม 
ตําแหนง 
วิชาการ 

ตําแหนง 
สนับสนุน 

สํานักงานผูอํานวยการ 
กลุมวิทยบริการ 
กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ศูนยขอมูลสารสนเทศ 

2* 
1* 
1* 
1* 

2 
1 
1 
- 

1 
- 
- 
- 

- 
10 
2 
- 

- 
- 
- 
- 

1 
31 
- 
1 

6 
42 
4 
2 

รวม 5 4 1 12 - 33 54 
* ขาราชการชวยราชการ 



 

 

 

บุคลากร  (54 คน) 

 -  อาจารยชวยราชการ จํานวนท้ังส้ิน 5  คน (ลาศึกษาตอ 1 คน / ปฏิบัตงิานจริง 4  คน)    

 -  พนักงานมหาวิทยาลัย  10  คน         

 -  พนักงานราชการ  1  คน          

 -  ลูกจางช่ัวคราว  33  คน          

 
อัตราสวนวุฒ ิ ปริญญาเอก : ปริญญาโท : ปริญญาตรี : ตํ่ากวาปริญญาตรี  
                        (บุคลากรสายสนับสนุน)  
      เปน    -   :  3   :   42  :   4         
 
บุคลากรสายสนับสนุน  (49 คน) 
               1.  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหนงสนับสนนุ  5   คน 
               2.  พนักงานมหาวทิยาลัย  10  คน   
               3.  พนักงานราชการ   1  คน   
               4.  ลูกจางช่ัวคราว  33  คน    
                              รวมท้ังส้ิน  49  คน     
 
ตารางท่ี  1-4   ตารางสรุปแสดงขอมูลบุคลากรสายสนับสนุน จําแนกตามวฒิุการศึกษา อายุเฉล่ีย และประสบการณ     
                       ในการทํางานเฉล่ีย 

ประเภทบุคลากร 

วุฒิการศึกษา (คน) 
อายุเฉล่ีย 

(ป) 

อายุราชการ/ 
ประสบการณ 
ในการทํางาน 
เฉล่ีย (ป) 

ต่ํากวา 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

ขาราชการ - 3 2 - 46 23 
พนักงานมหาวิทยาลัย - 9 1 - 27 4 
พนักงานราชการ - 1 - - 30 5 
ลูกจางประจํา - - - - - - 
ลูกจางช่ัวคราว 4 29 - - 27 5 

รวม 4 42 3 - 32.50 8.25 

 
 



 

 

 

 
งบประมาณป 2552 
 
ตารางท่ี 1-5  เงินงบประมาณท่ีไดรับ จําแนกตามแหลงงบประมาณและประเภทงบประมาณ ป 2552 
 

ประเภทงบประมาณ 
แหลงงบประมาณ (บาท) 

รวม 
งปม.แผนดิน รอยละ เงินผลประโยชน รอยละ 

งบบุคลากร - -     3,452,280 100 3,452,280 
งบดําเนินงาน 7,000,000 87.75 977,404 12.25 7,977,404 
งบลงทุน 9,400,000 95.37 456,600 4.63 9,856,600 
งบอุดหนุน - - - - - 
งบรายจายอ่ืน 32,019,000 100 - - 32,019,000 
งบกลาง/สมทบมหาวิทยาลัยฯ - - - - - 

รวม 48,419,000 90.83 4,886,284 9.17 53,305,284 
 
 

ตารางท่ี 1-6 การดําเนินงานงบประมาณป 2552 
ลําดับ
ที่ 

โครงการ 
แผน เปาหมาย งบประมาณ การบรรลุ 
ผล ปริมาณ แผนดิน เปาหมาย 

1 โครงการพัฒนาระบบบริการเรียนรูดวยตนเอง P 720 เครื่อง 7,000,000.00  
 (เชาเคร่ืองคอมพิวเตอร) A 720 เครื่อง 6,949,427.20 บรรลุ 
2 พัฒนาศูนยสารสนเทศมหาวิทยาลัย P 1 ระบบ 3,000,000  
  A 1 ระบบ 2,945,000 บรรลุ 
3 อุปกรณการเรียนการสอนทางไกลผานระบบเครือขาย P 1 ระบบ 2,373,000  
  A 1 ระบบ 2,320,830 บรรลุ 
4 ชุดคอมพิวเตอรสาธารณะเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน

ในระดับอุดมศึกษา 
P 
A 

1 ระบบ 
1 ระบบ 

3,000,000 
2,994,900 

 
บรรลุ 

5 จัดทําเว็บ Portal ความรวมมือเหมือน  
(e-Collaboration) ระหวางกลุมมหาวิทยาลัยภายนอก 

P 
A 

1 ระบบ 
1 ระบบ 

1,000,000 
999,380 

 
บรรลุ 

6 การพัฒนาระบบงาน ERP,BPM และ HRM เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

P 
A 

1 ระบบ 
1 ระบบ 

5,000,000 
5,000,000 

 
บรรลุ 

7 ครุภัณฑโครงการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู (e-training) 

P 
A 

1 ระบบ 
1 ระบบ 

880,000 
876,672.40 

 
บรรลุ 



 

 

 

8 ปรับปรุงอาคารวิทยบริการ 
  -  ปรับปรุงสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  -  ปรับปรุงหองมีเดีย เซ็นเตอร 

 
P 

 
1 รายการ 
1 รายการ 

 
8,293,000 
1,107,000 

 
บรรลุ 

 ปรับปรุงอาคารวิทยบริการ 
  -  ปรับปรุงสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  -  ปรับปรุงหองมีเดีย เซ็นเตอร 

 
A 

 
1 รายการ 
1 รายการ 

 
8,293,000 
950,086 

 
บรรลุ 

9 โครงการปรับปรุงศูนยการเรียนรูดวยตนเอง P 1 รายการ 456,600 บรรลุ 

  A 1 รายการ 447,260 

10 ฝกอบรม หลักสูตรคอมพิวเตอร  7 หลักสูตร P 
A 

15 คน 
103 คน 

700,000.00 
695,200.00 

 
บรรลุ 

11 ศึกษาตอ : ระดับปริญญาโท/เอก  P 
A 

5 คน 
4 คน 

1,066,000 
888,000 

 
บรรลุ 

 
 

12 

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบวิทยบริการ
อิเล็กทรอนิกส (e-Library) 
ดูงานฝกอบรม  4 หลักสูตร 

 
 

P 
A 

 
 

15 คน 
170 คน 

 
 

500,000 
461,215.14 

 
 
 

บรรลุ 
13 จัดซื้อ e-book P 

A 
1 ระบบ 
1 ระบบ 

4,000,000 
3,994,944 

 
บรรลุ 

 

การดําเนินงานดาน IT 
การดําเนนิงานดาน IT ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ป 2549-2552 เปนการ

วางรากฐานท่ีจะพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไปสูการเปน e-University ซ่ึงได
ดําเนินการภายใตยุทธศาสตร 7 ขอ 

1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางดานไอซีทีใหท่ัวถึงและตอเนื่อง 
2. มุงเนนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Oriented) 
3. พัฒนาระบบการศึกษาเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการเรียนการสอน 
4. พัฒนาระบบ e-office และ e–Service อยางบูรณาการใหครอบคลุมและปลอดภัย 
5. สรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอกและการใหบริการชุมชน 
6. พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยไปสู e-Knowledge 
7. พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยใหมีความม่ันคงและปลอดภยัสูง 

 
ปจจุบันมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดเขาสูการจัดอันดับ e-University แลวในการ

จัดอันดับ เดือนมกราคม 2552 โดยอยูใน World Rank ท่ี 4910 ของ Top 6000 Universities, Ranking Web 



 

 

 

by Country: Top Colleges and Best Universities ซ่ึงจัดทําโดย "Webometrics Ranking of World 
Universities" หรือ "World Universities' ranking on the Web"  

 
รูปท่ี 1-3 Webometrics Ranking of World Universities: January 2009 

 
การดําเนนิงานดานการพัฒนา IT ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระหวาง ป 2549-

2552 ใชงบประมาณท้ังส้ิน 113,637,905.04 บาท  
 ป 2549 ใชงบประมาณในการพัฒนาดาน IT ของมหาวิทยาลัยเปนเงิน   6,112,068.80 บาท 
 ป 2550 ใชงบประมาณในการพัฒนาดาน IT ของมหาวิทยาลัยเปนเงิน 29,280,810.44 บาท 
 ป 2551 ใชงบประมาณในการพัฒนาดาน IT ของมหาวิทยาลัยเปนเงิน 28,120,485.80 บาท 
 ป 2552 ใชงบประมาณในการพัฒนาดาน IT ของมหาวิทยาลัยเปนเงิน 50,124,540.00 บาท 



 

 

 

 
กราฟท่ี 1-2 กราฟแสดงงบประมาณท่ีใชจริงในการพัฒนา IT ของ ทมร.พระนคร ป 2549-2552 
งบประมาณท่ีใชจริงในการพัฒนา IT ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ป 2549-2552 

สามารถจําแนกงบประมาณตามการพัฒนางานดาน IT ได 5 ดานดังนี ้
 

1. ดานการพัฒนาระบบเครือขายคอมพิวเตอร 24,767,906.80 บาท 
2. ดานการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการบริการการศึกษา 25,056,786.00 บาท 
3. ดานการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการเรียนรูและ E-Library 49,337,916.64 บาท 
4. ดานการพัฒนาฝกอบรมบุคลากร 3,743,186.60 บาท 
5. ดานการพัฒนาอาคารและส่ิงกอสราง 10,732,109.00 บาท 

 



 

 

 

 
 

กราฟท่ี 1-3 กราฟแสดงงบประมาณท่ีใชในการพัฒนางานดาน IT ป 2549-2552  
 

จากการพัฒนาทั้ง 5 ดานในป 2549-2552 ท่ีกลาวมาแลว สงผลใหเกดิการเปล่ียนแปลงของ
โครงสรางพื้นฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศ การบริหารการศึกษา การบริการการศึกษา 
และขอมูลสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดังนี ้

 
1) โครงสรางพื้นฐานเครือขายสารสนเทศ 
2) ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการบริการการศึกษา 
3) การบริการขอมูลสารสนเทศ 
4) การใหบริการระบบงานสารสนเทศและอินเตอรเน็ต 
5) ความม่ันคงปลอดภัยของขอมูลและเครือขายสารสนเทศ 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนเหลานี้ เกิดจากมาตรการในการพัฒนาระบบงานและบริการดานตางๆ 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

 
 



 

 

 

1) โครงสรางพื้นฐานเครือขายสารสนเทศ ไดแก 
 การสรางโครงสรางพื้นฐานดาน IT ท่ีมีประสิทธิภาพ เชน  

- ระบบเครือขายคอมพิวเตอร  
- ระบบเครือขายไรสาย WiFi  
- ศูนยการเรียนรูดวยตนเอง 
- ศูนยฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรทาง IT 

 การสรางระบบส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพภายในมหาวิทยาลัย เชน  
- ระบบประชุมทางไกล  
- ระบบโทรศัพทผานเครือขาย 
- ระบบประชุมทางไกลสําหรับผูบริหาร 
- ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสสําหรับนักศึกษา 
- ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสสําหรับบุคลากร 

2) ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการบริการการศึกษา ไดแก 
 การปรับปรุงระบบงานการบริหารสายสนุบสนุนใหมีประสิทธิภาพ เชน 

- การพัฒนาระบบงานเพ่ือการวางแผนทรัพยากรทางธุรกจิของมหาวิทยาลัย  
 (Enterprise Resource Planning: ERP) 

- การพัฒนาระบบบการวางแผนและการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย  
 (Budget Planning and Management: BPM) 

- การพัฒนาระบบบการบริหารทรัพยากรมนุษยของมหาวิทยาลัย 
 (Human Resource Management: HRM)  

 การปรับปรุงระบบงานการบริการการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ เชน 
- ระบบทะเบียนนักศึกษาออนไลน 
- ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน 

3) การบริการขอมูลสารสนเทศ ไดแก 
 การสรางระบบประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ เชน  

- ระบบงานประชาสัมพันธ 
- ศูนยขอมูลสารสนเทศ 

 การสรางระบบการบริการทางวิชาการใหมีประสิทธิภาพ เชน 
- ฐานขอมูลอางอิงงานวิจยั  
- ฐานขอมูลหนงัสืออิเล็กทรอนิกส 

 การสรางระบบบริหารเพื่อการประกันคุณภาพใหมีประสิทธิภาพ เชน 
- ระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพและการบริหาร 
- ระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  

4) การใหบริการระบบงานสารสนเทศและอินเตอรเน็ต ไดแก 
 การปรับปรุงการบริการสารสนเทศดานการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ เชน 

- ระบบหองสมุดอัตโนมัติ 
- ระบบสืบคนหนังสือออนไลน 



 

 

 

- ระบบการจัดการ E-learning  
- ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส RMUTP eBooks 
- ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสสําหรับนักศึกษา  
- ระบบการจัดการขอมูลมัลติมีเดีย  
- ระบบบริการเว็บไซตสําหรับนักศึกษา  
- ระบบพิสูจนตัวตน RMUTP PASSPORT  

 การปรับปรุงการบริการสารสนเทศเพื่อการบริหารใหมีประสิทธิภาพ เชน 
- ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสสําหรับบุคลากร 
- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนกิส 
- ระบบการจัดการความรู 
- ระบบปฏิทินการประชุมสัมนาอิเล็กทรอนกิส  
- ระบบการจัดการช่ือเคร่ืองคอมพิวเตอร 
- ระบบบริการเว็บไซตสําหรับหนวยงาน 
- ระบบบริการเว็บไซตสําหรับบุคลากร 
- ระบบลงเวลาปฏิบัติงาน 

5) ความม่ันคงปลอดภัยของขอมูลและเครือขายสารสนเทศ ไดแก 
 การปรับปรุงเครือขายสารสนเทศใหมีความม่ันคงปลอดภัยของขอมูล เชน 

- ระบบเทียบเวลาคอมพิวเตอร  
- ระบบดูแลการทํางานและการใชงานของอุปกรณเครือขาย  
- ระบบปองกันการบุกรุกโจมตีเครือขายสารสนเทศ 
- ระบบปองกันการบุกรุกโจมตีจากจดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีไมเหมาะสม 
- ระบบสํารองขอมูล 
- ระบบสรางเครือขายเสมือนแบบเขารหัสขอมูลเปนความลับ  
- ระบบบันทึก ตรวจสอบและวิเคราะหขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร  

 การปรับปรุงการบริหารจัดการชองทางการจราจรของเครือขายใหมีประสิทธิภาพสูงสุด เชน 
- ระบบลดและควบคุมการจราจรของชองทางสัญญาณท่ีเช่ือมกับเครือขายอินเทอรเนต็  
- ระบบการประกันคุณภาพในการใหบริการชองสัญญาณ  
- ระบบบริหารจัดการชองสัญญาณ  

 
 
 

 



 

 

 

ตารางที่ 1- 8 ตารางสรุปผลการดําเนนิงานในการพัฒนาดาน IT ในป 2549-2552 

การดําเนินงานดาน IT ป 2549-2552 การพัฒนาดาน IT ในป 2549-2552 มาตรการและระบบงานที่ดําเนินการป 2549-2552 
ไดรับงบประมาณจากงบประมาณแผนดินดังนี้ 
1. ดานการพัฒนาระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
2. ดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
    เพื่อการบริหารและการบริการการศึกษา 
3. ดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
    เพื่อการเรียนรูและ E-Library 
4. ดานการพัฒนาฝกอบรมบุคลากร 
5. ดานการพัฒนาอาคารและสิ่งกอสราง 
 

1. โครงสรางพื้นฐานเครือขายสารสนเทศ  การสรางโครงสรางพื้นฐานดาน IT ที่มีประสิทธภิาพ  
- ระบบเครือขายคอมพิวเตอร  
- ระบบเครือขายไรสาย WiFi  
- ศูนยการเรียนรูดวยตนเอง 
- ศูนยฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรทาง IT 

 การสรางระบบสื่อสารที่มีประสทิธิภาพภายในมหาวิทยาลัย 
- ระบบประชุมทางไกล  
- ระบบโทรศัพทผานเครือขาย 
- ระบบประชุมทางไกลสําหรับผูบริหาร 
- ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสสําหรับนักศึกษา 
- ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสสําหรับบุคลากร 

2. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
    และการบริการการศึกษา 

 การปรับปรุงระบบงานการบริหารสายสนุบสนุนใหมีประสิทธิภาพ 
- การพัฒนาระบบงานเพื่อการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจของมหาวิทยาลัย(ERP) 
- การพัฒนาระบบบการวางแผนและการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย(BPM) 
- การพัฒนาระบบบการบริหารทรัพยากรมนุษยของมหาวิทยาลัย(HRM)  

 การปรับปรุงระบบงานการบริการการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
- ระบบทะเบียนนักศึกษาออนไลน 
- ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน 

 



 

 

 

การดําเนินงานดาน IT ป 2549-2552 การพัฒนาดาน IT ในป 2549-2552 มาตรการและระบบงานที่ดําเนินการป 2549-2552 
3. การบริการขอมูลสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การสรางระบบประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ   
- ระบบงานประชาสัมพันธ 
- ศูนยขอมูลสารสนเทศ 

 การสรางระบบการบริการทางวิชาการใหมีประสิทธิภาพ 
- ฐานขอมูลอางอิงงานวิจัย  
- ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

 การสรางระบบบริหารเพื่อการประกันคุณภาพใหมีประสิทธิภาพ 
- ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพและการบริหาร 
- ระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  

4. การใหบริการระบบงานสารสนเทศ 
    และอินเตอรเน็ต 

 การปรับปรุงการบริการสารสนเทศดานการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
- ระบบหองสมุดอัตโนมัติ 
- ระบบสืบคนหนังสือออนไลน 
- ระบบการจัดการ E-learning  
- ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส RMUTP eBooks 
- ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสสําหรับนักศึกษา  
- ระบบการจัดการขอมูลมัลติมีเดีย  
- ระบบบริการเว็บไซตสําหรับนักศึกษา  
- ระบบพิสูจนตัวตน RMUTP PASSPORT  
-  



 

 

 

การดําเนินงานดาน IT ป 2549-2552 การพัฒนาดาน IT ในป 2549-2552 มาตรการและระบบงานที่ดําเนินการป 2549-2552 

  การปรับปรุงการบริการสารสนเทศเพื่อการบริหารใหมีประสิทธิภาพ 
- ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสสําหรับบุคลากร 
- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
- ระบบการจัดการความรู 
- ระบบปฏิทินการประชุมสัมนาอิเล็กทรอนิกส  
- ระบบการจัดการชื่อเครื่องคอมพิวเตอร 
- ระบบบริการเว็บไซตสําหรับหนวยงาน 
- ระบบบริการเว็บไซตสําหรับบุคลากร 
- ระบบลงเวลาปฏิบัติงาน 

5. ความมั่นคงปลอดภัยของขอมูล 
    และเครือขายสารสนเทศ 

  การปรับปรุงเครือขายสารสนเทศใหมีความมั่นคงปลอดภัยของขอมูล 
- ระบบเทียบเวลาคอมพิวเตอร  
- ระบบดูแลการทํางานและการใชงานของอุปกรณเครือขาย  
- ระบบปองกันการบุกรุกโจมตีเครือขายสารสนเทศ 
- ระบบปองกันการบุกรุกโจมตีจากจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่ไมเหมาะสม 
- ระบบสํารองขอมูล 
- ระบบสรางเครือขายเสมือนแบบเขารหัสขอมูลเปนความลับ  
- ระบบบันทึก ตรวจสอบและวิเคราะหขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร  

  การปรับปรุงการบริหารจัดการชองทางการจราจรของเครือขายใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 
- ระบบลดและควบคุมการจราจรของชองทางสัญญาณที่เชื่อมกับเครือขายอินเทอรเน็ต  
- ระบบการประกันคุณภาพในการใหบริการชองสัญญาณ  
- ระบบบริหารจัดการชองสัญญาณ  



 

 

 

 
ตารางที่ 1 - 9 ตารางเปรียบเทียบเปาหมายคุณภาพและผลการปฏิบัติงานที่ไดในปการศึกษา 2552 ตามเกณฑมาตรฐานมทร.พระนคร สกอ. และ สมศ. 
                             

นโยบาย/ตัวบงชี้(KPI) 
คาเปาหมาย 
คุณภาพ 
ป 2552 

ผลการปฏิบัติ 
ในป 2552 

 

เพิ่มขึ้น/ลดลง 
(รอยละ) 

 

 

คะแนนการประเมินตนเองและการบรรลุเปาหมาย 
 
หมายเหตุ 

เกณฑ มทร. 
พระนคร 

เกณฑ สกอ. เกณฑ สมศ.* 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินงาน 
1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานตลอด จนมี

กระบวนการพัฒนา    กลยุทธแผนดําเนินงานและมีการกําหนด
ตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบ
ทุกภารกิจ (สกอ. 1.1) 

6 ระดับ 7  +16.66 3 3   

1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่ 
กําหนด (สกอ. 1.2)  

รอยละ 85 รอยละ 100  3 3   

1.3   มีการกําหนดแผนกลยุทธที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ(ระดับ)    
        (สมศ. 5.3) 

4 ระดับ 5 +2.50 3 -  
ผล สมศ. 

รอบ 2 ป 50 

1.4  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก การบรรลุ
เปาหมายที่สะทอนเอกลักษณ จุดเนน  รวมทั้งวัตถุประสงค
เฉพาะ ตามพระราชบัญญัติของสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร.52 ตัว
ที่ 3, 3.1-3.4) (ก.พ.ร.53 ตัวที่ 3, 3.1-3.4) 

3 ระดับ 5 +66.67 3 -  
ผล ก.พ.ร. 
 ป งปม. 52 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่  1  3 3   



 

 

 

ตารางที่ 1 - 9 ตารางเปรียบเทียบเปาหมายคุณภาพและผลการปฏิบัติงานที่ไดในปการศึกษา 2552 ตามเกณฑมาตรฐานมทร.พระนคร สกอ. และ สมศ. 
 

นโยบาย/ตัวบงชี้(KPI) 
คาเปาหมาย 
คุณภาพ 
ป 2552 

ผลการปฏิบัติ 
ในป 2552 

 

เพิ่มขึ้น/ลดลง 
(รอยละ) 

 

 

คะแนนการประเมินตนเองและการบรรลุเปาหมาย 
 
หมายเหตุ 

เกณฑ มทร. 
พระนคร 

เกณฑ สกอ. เกณฑ สมศ.* 

7. การบริหารและการจัดการ        

7.2   ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ. 7.2)    3 ขอ 4  +33.33 3 3   
7.3   มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรูโดยอาศัยผลการประเมิน  
        จากภายในและภายนอกเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร  
       (ระดับ) (สกอ. 7.3) (สมศ. 5.2)  

4 ขอ 5  +25 3 3   

7.4   มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา  และ       
        ธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ (สกอ. 7.4)        

 
5 ขอ 

5  - 3 3   

7.5    ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน  
         และการวิจัย (ระดับ) (สกอ. 7.5) (สมศ. 5.5) 

3 ขอ 6  +100 3 3   

7.6    ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามี 
         สวนรวมในการแสดงความคิดเห็น  รวมติดตามตรวจสอบผลการ  
         ปฏิบัติราชการเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา (สกอ. 7.6)   
         (ก.พ.ร.52 ตัวที่ 13) (ก.พ.ร.53 ตัวที่ 13)    

3 ขอ 1  -66.66 1 1   

7.8    มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหาร 
         การศึกษา(สกอ. 7.8)          

4 ขอ 5  +25 3 3  
 



 

 

 

ตารางที่ 1 - 9 ตารางเปรียบเทียบเปาหมายคุณภาพและผลการปฏิบัติงานที่ไดในปการศึกษา 2552 ตามเกณฑมาตรฐานมทร.พระนคร สกอ. และ สมศ. 
 

นโยบาย/ตัวบงชี้(KPI) 
คาเปาหมาย 
คุณภาพ 
ป 2552 

ผลการปฏิบัติ 
ในป 2552 

 

เพิ่มขึ้น/ลดลง 
(รอยละ) 

 

 

คะแนนการประเมินตนเองและการบรรลุเปาหมาย 
 
หมายเหตุ 

เกณฑ มทร. 
พระนคร 

เกณฑ สกอ. เกณฑ สมศ.* 

7.9    ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของ   
         ระดับองคกรสูระดับบุคคล (สกอ. 7.9) 

8 ขอ 8  - 3 3   

7.10  ระดับคุณภาพของสภาสถาบนั/ กรรมการบริหารสถาบัน/กรรมการประจํา 
          คณะ/ กลุมสาขา (ขอ) (สมศ. 5.1) (ก.พ.ร.52 ตัวที ่12) (ก.พ.ร.53 ตัวที่ 12) 

5 ขอ 7 +40 3 -  
ผล สมศ. 

รอบ 2 ป 50 

7.11  รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุม วิชาการ และ/หรือ 
         นําเสนอผลงานวิชาการ ทั้งในประเทศและตางประเทศ (สมศ.  5.9) 

รอยละ 20 29.12 +45.60 1 -  
ผล สมศ. 

รอบ 2 ป 50 

7.12 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู      
              หรือทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศหรือตางประเทศ (สมศ. 5.11) 

รอยละ 70 93.69 +33.84 3 -  
ผล สมศ. 

รอบ 2 ป 50 

7.13  ระดับคุณภาพของการพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา 
         (ก.พ.ร.52 ตัวที่ 15) (ก.พ.ร.53 ตัวที่ 15) 

3  ระดับ 5 +66.67 3 -  
ผล ก.พ.ร. 
ป งปม. 52 

7.14  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษาดาน 
         นักศึกษา บุคลากร หลักสูตร การเงิน  และระบบภาวะการมีงานทํา 
          ของบัณฑิต (ก.พ.ร.52 ตัวที่ 14) (ก.พ.ร.53 ตัวที่ 14) 

4  ระดับ 5 +25 3 -  
ผล ก.พ.ร. 
ป งปม. 52 

7.15  ระดับความสําเร็จในการพัฒนามหาวทิยาลัยสูระดับสากล  
          (ก.พ.ร.52 ตัวที่ 5) (ก.พ.ร.53 ตัวที่ 5) 

3 ระดับ 4 +33.33 2.40 -  ผล ก.พ.ร. 
ป งปม. 52 

 



 

 

 

ตารางที่ 1 - 9 ตารางเปรียบเทียบเปาหมายคุณภาพและผลการปฏิบัติงานที่ไดในปการศึกษา 2552 ตามเกณฑมาตรฐานมทร.พระนคร สกอ. และ สมศ. 
 

นโยบาย/ตัวบงชี้(KPI) 
คาเปาหมาย 
คุณภาพ 
ป 2552 

ผลการปฏิบัติ 
ในป 2552 

 

เพิ่มขึ้น/ลดลง 
(รอยละ) 

 

 

คะแนนการประเมินตนเองและการบรรลุเปาหมาย 
 
หมายเหตุ 

เกณฑ มทร. 
พระนคร 

เกณฑ สกอ. เกณฑ สมศ.* 

7.16  ระดับความสําเร็จของการพัฒนา และปรับปรุงกระบวนการที่สราง 
         คุณคา (ก.พ.ร.52 ตัวที่ 18) (ก.พ.ร.53 ตัวที่ 18) 

3  ระดับ 5 +66.67 3 -  
ผล ก.พ.ร. 
ป งปม. 52 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่  7    2.78 2.71   

8. การเงินและงบประมาณ  

8.7  คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนย
สารสนเทศตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES)  (บาทตอคน) 
(สมศ. 6.9)  

4,000 บาท/คน 7,824.62 +95.62 3 -  

ผล สมศ. 
รอบ 2 ป 50 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่  8 3 -  
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
9.1    มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่ง  
         ของกระบวนการบริหาร  การศึกษาที่กอใหเกิดการพัฒนา 
          การศึกษาอยางตอเนื่อง (สกอ. 9.1) (สมศ. 7.1)       

5  ขอ 5 - 3 3  
 

9.3    ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
     (สกอ. 9.3) (สมศ. 7.2) (ก.พ.ร.52 ตัวที่ 7) (ก.พ.ร.53 ตัวที่ 7) 4  ขอ 5 +25 3 3   

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่  9    3 3   
เฉลี่ยรวมทุกองคประกอบ/มาตรฐาน    2.86 2.81   



 

 

 

 

1.7  ผลการดําเนินงานท่ีเปนแบบอยางท่ีดี (GOOD PRACTICE) หรอืนวตักรรมที่ สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครสรางขึ้น 

ระบบจัดการบัญชรีายชือ่ผูใชงานคอมพิวเตอร RMUTP Passport 
Passport เปนระบบท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครพัฒนาข้ึนมาใชงานเอง วัตถุประสงค

เพ่ือสรางระบบให อาจารย เจาหนาที่ และ นักศึกษา ลงทะเบียนใชเพื่อตรวจสอบสิทธ ิ หรือเขาระบบเพ่ือ
ตรวจสอบ User Account เน่ืองจากมหาวิทยาลัยฯ ทีมี่เซิรฟเวอรและยูสเซอรจํานวนมาก มีความจําเปนตอง
เช่ือมโยงฐานขอมูลระบบบัญชีรายช่ือผูใชงานเขาดวยกนั เพื่อการบรหิารจัดการไวที่ศูนยกลางเพียงจุดเดียว โดย
ใชระบบจดัการบญัชีรายช่ือผูใชงานคอมพวิเตอรเปนระบบบริการในการขอใชสิทธแิละพิสูจนตัวตน 
 

 
รูปท่ี 1-4 ระบบจัดการบญัชีรายช่ือผูใชงานคอมพิวเตอร RMUTP Passport 

 
บรกิารสําหรับ User Account ของ RMUTP Passport 
1. เครือขาย Internet 
2. เครือขาย RMUTP NET 
3. เครือขายไรสาย WiFi RMUTP 



 

 

 

 

4. ระบบ RMUTP Mail สําหรับอาจารยและเจาหนาท่ี 
5. ระบบ RMUTP Live Mail สําหรับนักศึกษา 
6. ระบบ SSL VPN (Secure Sockets Layer Virtual Private Network) 
7. ระบบ Web Hosting ของหนวยงานระดับคณะ (http://webshosting.rmutp.ac.th/) 
8. ระบบ Web Hosting ของบุคลากรระดับบุคคล (http://uhost.rmutp.ac.th/) 
9. ระบบหองสมดุอัตโนมัติ 
10. ระบบบรกิารหองสมุดออนไลน 
11. ระบบสืบคนหนังสือออนไลน (OPAC) 
12. ระบบฐานขอมูลอางอิงเพ่ือการวิจยั  
13. ระบบฐานหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
14. ระบบ Application ตางๆ ของมหาวิทยาลยัฯ  
15. บริการอ่ืนๆ ในอนาคต 

 
ผลการดําเนินงาน 
สามารถเช่ือมการใชงานกับทุกระบบดังท่ีกลาวมาแลวเขาดวยกันได ปจจุบันมีบญัชีผูใชท้ังหมดจํานวน 

8,903 คน แยกเปน อาจารยและเจาหนาที่จํานวน 949 คน นักศึกษาจํานวน 7,954 คน 
 

ประโยชนจากการใชระบบ RMUTP CAS 
1. มีระบบสําหรบัตรวจสอบ ซ่ึงจะตรวจสอบวาเปนผูไดรับอนุญาตตัวจริงใหเขาถึงระบบและบริการ

ในช้ันทีก่ําหนดให โดยใหแจงขอมูล Password ของผูไดรับอนญุาต 
2. ผูใชงานสามารถเขาใชบริการทุกอยางโดยใชเพียงยูเซอรและรหัสผานเพียงชุดเดียว 
3. ระบบเครือขายใหมีความม่ันคงปลอดภัยทางขอมูลสารสนเทศ โดยลดความซับซอนในการ

ออกแบบและติดต้ังระบบเครือขายใหมีจํานวนนอยที่สุดแตปลอดภยัและบริหารจัดการงายท่ีสุด 
4. ระบุตัวตนผูใชงานได อยางถูกตอง อีกท้ังผูที่ใชงานอินเตอรเน็ตยังสามารถรับรูนโยบาย (Policy) ที่

ประกาศใชเพ่ือความถกูตองและปองกันภยัคุกคามที่อาจเกิดข้ึนไดในอนาคต 
5. ระบภุัยคุกคามเหตุการณที่อาจมีความเสี่ยงตามมาตราตางๆ ที่กําหนดข้ึนจากพระราชบัญญัติวาดวย

การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรได 
6. สามารถสืบคนหาผูกระทําความผดิ สถิติการใชงานระบบสารสนเทศ ระบบอินเตอรเน็ต และ

จัดเก็บบนัทึกเปนขอมูลท่ีสามารถสืบคนไดอยางสะดวก 



 

 

 

 

7. ประเมินพฤติกรรมการใชงานอินเตอรเน็ตภายในองคกร (Network Awareness) เพื่อจัดทําการ
ประเมินพนักงานสําหรับงานทรัพยากรบุคคลได 

8. มีการเขารหัสและถอดรหัสระหวางเครื่องคอมพิวเตอรทีท่ํากิจกรรมซ้ือขายในเครือขายอินเทอรเนต
หรือระหวางผูขายและผูซ้ือ ซ่ึงระบบน้ีเปนระบบท่ียอมรับกนัทั่วไปบนอินเทอรเนต 

9. ประหยดังบประมาณ เนื่องจากมีระบบตรวจสอบบัญชีผูใชงานเพียงรับบเดียว 
10. เช่ือมกับระบบเก็บรกัษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร (Traffic Data) ตาม พรบ.วาดวยการกระทํา

ความผดิเกีย่วกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 
11. ระบบเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร (Traffic Data) ตาม พรบ.วาดวยการกระทําความผิด

เกี่ยวกับคอมพวิเตอร พ.ศ. 2550 มาตรา 26 
 ระบบพิสูจนการมีตัวตนของผูใชคอมพวิเตอรโดยระบุ Physical Address 
 (Identification and Authentication System) 
 ระบบสําหรับการกําหนดเวลาใหตรงกับเวลาจริงโดยอิงเวลาสากล 
 ระบบสกดักัน้การเขาถึง 

 เว็บไซตที่ไมเหมาะสมสําหรับเยาวชน 
 เว็บไซตลอลวง 
 เว็บไซตหลอกลวงตมตุน ตลอดจนเว็บไซตที่ทําใหระบบเครือขายทํางานชา 
 การดาวนโหลดไฟลท่ีไมพึงประสงค 

 สามารถเลือกไดวาจะบล็อค หรือ ไมบล็อคเครื่องลกูเครือ่งใดก็ไดในวง LAN หรือเพือ่การแบง
โซน 
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