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บทสรุปผู้บริหาร 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวท.) มีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนครสามารถเข้าถึงระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยได้จากนอกสถานที่  โดยน าเทคโนลียีทางด้าน

เครือข่าย SSL VPN (Secure Sockets Layer virtual private network) เป็นสื่อกลางระหว่างเครือข่ายภายในและภายนอก 

ผู้ใช้งานจะสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และงานวิจัย ฐานข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์โครงการได้ ท าให้เกิดความ

สะดวกสบายในการใช้งานมากขึ้น รวมทั้งสามารถ Access มายังคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัยได้จากทุกที่ ซึ่งมีซอฟแวร์

รองรับการใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows, OS X และบนระบบฏิบัติการ  Android  

ประวัติหน่วยงาน 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เริ่มด าเนินการจัดตั้งเป็นโครงการจัดตั้งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร จารุวาระกูล เป็นประธานโครงการจัดตั้งส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีส านักงานชั่วคราว ตั้งอยู่ที่อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
เทเวศร์  ต่อมาเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ได้มีกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ให้เป็นส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานหลักในการจัดหา พัฒนา ดูแล รวมถึงการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีศูนย์วิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 แห่ง ได้แก่ ศูนยโ์ชติเวช ศูนยพ์ณิชยการพระนคร ศูนย์เทเวศร์ และศูนยพ์ระนครเหนือ การด าเนินงาน
ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีภารกิจดังนี้ 



 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1: (e-Learning) การสร้างโอกาส เพ่ิมขีดความสามารถและยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้ด้วยสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2: (e-Management) การเป็นผู้น าในการใช้ ICT เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการ

ทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3: (e-Manpower) การผลิตและพัฒนาคุณภาพผู้จบการศึกษาให้มีสมรรถนะทาง ICT เพ่ือพัฒนา

ประเทศ 

การด าเนินงานในอดีต 

 หลังจากส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวท.) เปิดให้บริการระบบ SSL VPN ท าให้มีนักศึกษาจ านวน

มากเข้ามาใช้งานเพ่ือค้นคว้าเอกสารงานวิจัยต่างๆเช่น นักศึกษาคณะวิศวกรรมจะน างานวิจัยใน IEEE/IET Electronic Library 

(IEL) มาอ้างอิงในหรือหาข้อมูลแนวทางในการท าปริญญานิพนธ์ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก็จะใช้งานวิจัยของ 

Computers & Applied Sciences Complete เป็นต้น แต่เนื่องจากระบบสามารถรองรับการใช้งานได้พร้อมกันสูงสุดเพียง 

20 User เท่านั้น ซึ่งท าให้ผู้ใช้งานส่วนหนึ่งไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ จ าเป็นต้องรอให้ผู้ใช้งานปัจจุบันปิดการเชื่อมต่อเสียก่อน  

แนวทางการด าเนินงานตามหลัก (PDCA) 

การด าเนินกิจกรรมดังกล่าวสามารถแยกออกเป็นขั้นตอนตามหลัก PDCA ได้ดังนี ้

ระยะที่ 1 การวางแผน (Plan) 

1. ศึกษาความต้องการของผู้ใช้งาน 

1.1 ความต้องการของบุคลากร จากการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรของ สวท. ที่มีการใช้งานระบบ

เครือข่ายของมหาวิทยาลัยเป็นหลักพบว่า พนักงานส่วนใหญ่มีความต้องการในการเข้าถึงระบบเครือข่ายส่วนกลาง 

จากทุกวิทยาเขตของ มทร.พระนคร หรือท าการ Access Server จากภายนอกเข้ามา 

1.2 ความต้องการของนักศึกษา จากการส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาพบว่า ความต้องการใช้งาน

ส่วนมากจะเป็น นศ. คณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี 

2. ศึกษาอุปกรณ์เครือข่ายที่รองรับการใช้งานระบบ SSL VPN SERVER 

 3. ทดสอบการท างานของระบบ SSL VPN  

ในการเชื่อมต่อระหว่างเครื่อง Client ของผู้ใช้กับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการ SSL VPN จะต้องท าการ

ทดสอบในส่วนของระบบปฏิบัติการที่ต่างกันออกไป เช่น ระบบปฏิบัติการ Windows xp , 7 , 8 ระบบปฏิบัติการ 

Linux ระบบปฏิบัติการ OS X รวมถึงท าการทดสอบการใช้งานบนสมาร์ทโฟนเพ่ือหาข้อผิดพลาดในการใช้งาน 



 4. ควบคุมบริหารจัดการการผู้ใช้และเสริมสร้างความปลอดภัยภายในเครือข่าย 

เนื่องจากการท าระบบ SSL VPN จะท าให้ผู้ใช้งานสามารถเข้ามาใช้ระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยได้

อย่างอิสระ ดังนั้นควรมีการจัดเก็บข้อมูลประวัติการใช้งานของผู้ใช้ทุกคน และก าหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลออกเป็น

ขั้น ตามล าดับความส าคัญของผู้ใช้ 

  

  

 

ระยะที่ 2 การลงมือปฏิบัติ (Do) 

ขั้นตอนใช้งาน SSL VPN ส าหรับนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
เข้าหน้าเว็บมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร rmutp.ac.th เมนูทางด้านขวา 

 

 
  

หรือเข้าผ่านทาง https://sslvpn.rmutp.ac.th เพ่ือท าการ Login เข้าสู่ระบบ SSL VPN โดยตรง 
 

 

http://rmutp.ac.th/
https://sslvpn.rmutp.ac.th/
http://noc.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2014/07/1.jpg
http://noc.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2015/03/regis11.jpg


  

 
 

 
  

* ส าหรับนักศึกษาจะสามารถเข้าใช้ระบบ SSL VPN โดยจะมีเวลาจ ากัดในการใช้งานได้สูงสุด 2 ชั่วโมง 
* ส าหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัย สามารถเข้าใช้งานสูงสุด 10 ชั่วโมง 
 

Junos Pulse เป็นซอฟแวร์ที่สามารถดาวน์โหลดฟรี สามารถติดตั้งทั้งในระบบปฏิบัติการ Microsoft 
Windows ,OS X, IOS และ Android ซึ่งเป็นซอฟแวร์ที่ท าหน้าที่เหมือน Agent ที่ไปร้องขอหมายเลข Ip Address ที่
ใช้ภายในองค์ เพ่ือให้ผู้ใช้งานเข้าระบบเครือข่ายจากภายนอกเข้าถึงระบบเครือข่ายภายในได้ เช่น ผู้ใช้งานต้องการ 
Remote Desktop จากคอมพิวเตอร์ที่บ้านที่ต่ออยู่กับผู้ให้บริการ ISP Remote มาใช้คอมพิวเตอร์ของตนเองที่อยู่ที่
ท างานได ้

การติดตั้ง ซอฟแวร์ Junos Pulse ส าหรับการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย 
ท าการดาวน์โหลดและติดตั้ง Software ที่ชื่อว่า Junos Pulse (For PC) 
Junos Pulse for 64-bit Windows  รองรับการท างาน (Windows 7 and Windows 8) 
Junos Pulse for 32-bit Windows  รองรับการท างาน (Windows XP) 

  ติดตั้ง Software Junos Pulse 

1. Open the client installer file > click Run at the prompt 
2. Click Next 
3. On the Setup Type screen select Typical and then Next 

http://noc.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2015/03/JunosPulse.x64.rar
http://noc.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2015/03/JunosPulse.x86.rar
http://noc.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2014/07/for-student1.jpg
http://noc.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2014/07/for-staff111.jpg


 

 
  

ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม Junos Pulse 

1. คลิ๊กท่ีเครื่องหมาย “+” 
2. ก าหนด Name : ssl_vpn_rmutp , Server URL : sslvpn.rmutp.ac.th 
3. เลือก Add หรือ Connect 
4. ท าการล็อกอินด้วย Username , Password ที่ลงทะเบียนไว้กับมหาวิทยาลัย 
 

 
 

http://noc.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2015/03/vpn1.jpg
http://noc.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2015/03/v.jpg


 
  

เมื่อเครื่อง Client จากภายนอกท าการร้องขอ Ip Address มาท่ี SSL VPN Server ได้แล้วก็จะสามารถเข้าใช้
เครือข่ายในมหาวิทยาลัยได้  สามารถตรวจสอบ Ip Address ได้โดยเปิด Command Prompt ขึ้นมาแล้วพิมพ์
ค าสั่ง ipconfig ก็จะเห็น Ip Address เพ่ิมข้ึนมาอีกหนึ่งหมายเลข 

 
 
 
 
 

เมื่อเลิกใช้งานระบบสามารถคลิ๊ก Disconnect ได้ทันที 
 

 

http://noc.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2015/03/1234.jpg


 
  

โปรแกรม Junos Pulse จะเริ่มท างานทันทีทุกครั้งเมื่อมีการ Restart หรือเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ หากไม่
ต้องการให้เริ่มการท างานแบบอัตโนมัติ ให้ไปปิดการใช้งานใน Startup 

 

 
 

 
 

* หากเครื่อง Client ยังไม่ได้ท าการติดตั้ง Java Runtime Enviroment หรือเป็นเวอร์ชั่นเก่า ให้ติดตั้งก่อนลง
โปรแกรม Junos Pulse 

1. Java RunTime Enviroment (JRE) คลิ๊กเพ่ือดาวน์โหลด 
2. หากใช้ระบบปฏิบัติการอ่ืนๆ http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre7-

downloads-1880261.html 
 

http://noc.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2015/03/chromeinstall-8u40.rar
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre7-downloads-1880261.html
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre7-downloads-1880261.html
http://noc.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2015/03/vo.jpg
http://noc.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2015/03/junos-autostart-disable-002.png


ระยะที่ 3 ตรวจสอบ (Check) 

1. ตรวจสอบประสิทธิภาพการท างานของระบบ SSL VPN Server หลังจากเปิดให้บริการ 

2. ตรวจสอบคุณภาพในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ 

3. ตรวจสอบความปลอดภัยของระบบ SSL VPN Server 

  

ระยะที่ 4 การน าไปใช้ (Action) 

1. น าความรู้ที่ได้จากเอกสาร งานวิจัยต่างๆ ไปพัฒนาหรือเป็นแนวทางในการท างานของตนเอง 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร เนื่องจากสามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่ายต่างๆที่

อยู่ในมหาลัยได้จากทุกที่ 

3. เพ่ิมความสะดวกสะบายในการใช้งานทั้งระบบคอมพิวเตอร์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน 

ผลกระทบที่เป็นประโยชน์หรือการสร้างคุณค่า 

หากอยู่นอกสถานที่และเกิดเหตุกาณ์ที่จ าเป็นต้องใช้ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ก็สามารถท างานจากที่อ่ืนๆ ที่

จ าเป็นต้องใช้เครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้นได ้อีกท้ังในส่วนของนักศึกษายังมีตัวอย่างในการเรียนรู้ ศึกษาข้อมูลที่มีความ

เป็นมาตฐานสากลมากขึ้น 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1. มีการอัพเดทเอกสาร ข้อมูลงานวิจัยต่างๆ ให้มากขึ้นเพ่ือรองรับการใช้งานของผู้ใช้แต่ละกลุ่มให้ครอบคลุม   

2. คณะอาจารย์มีการผลักดันให้นักศึกษา ท าการสืบค้นเอกสารงานวิจัยต่างๆในการเรียนการสอน  

 1. ปัญหาและอุปสรรค 

  1.1 ระบบ SSL VPN ส าหรับนักศึกษา ไม่สามารถรองรับการใช้งานพร้อมกันมากกว่า 3 เซสชั่นได้ 
  1.2 บุคลากรในองค์กรส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเทคโนโลยี SSL VPN  

 2. แนวทางแก้ไข 

2.1 มีการประกาศลิ้งค์การเข้าใช้งาน SSL VPN ไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของทุกคณะส าหรับนักศึกษา 
2.2 จัดซื้อ license ของอุปกรณ์ที่ท าหน้าที่เป็น SSL VPN Server เพ่ิม เพ่ือรองรับจ านวนการเข้าใช้งานให้
มากขึ้น 

 


