
 
 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 
  โทร. ๐๒-๖๖๕-๓๘๓๗ ต่อ ๖๗๘๕ 
ที ่ศธ ๐๕๘๑.๑๒/พิเศษ    วันที ่๓๐ กรกฎำคม ๒๕๕๘ 
เรื่อง   รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 
เรียน      รองอธิกำรบดีฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 
 เนื่องด้วยกลุ่มเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และกำรสื่อสำร ได้ด ำเนินกำรตำมแผนกลยุทธ์ประจ ำปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๗ แล้วนั้น ได้มีกำร โครงกำรพัฒนำและปรับปรุงระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และกำรสื่อสำร ขึ้นทั้ง ๔ ระบบ 
ดังนี้ 

๑. โครงกำรบ ำรุงรักษำไฟฟ้ำส ำรอง 
๒. โครงกำรบ ำรุงรักษำอุปกรณ์เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 
๓. โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรศูนย์กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 
๔. โครงกำรจุดบริกำรเครือข่ำยไร้สำย (Wi-fi Oasis) 

 
 บัดนี้ได้พัฒนำตำมแผนกำรด ำเนินงำนที่ตั้งไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีบำงโครงกำรอยู่ระหว่ำงกำร
ด ำเนินงำน โดยได้แนบเอกสำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำและกำร ปรับปรุงระบบมำด้วย จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและ
ด ำเนินกำรต่อไป 
  
 จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและด ำเนินกำรต่อไป 
 
 
 
 
 
        
       (นำยเชำวลิต สมบูรณ์พัฒนำกิจ) 
      หัวหน้ำกลุ่มเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และกำรสื่อสำร 



        
ผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2557 

1. โครงการบ ารุงรักษาไฟฟ้าส ารอง 

แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ  2558 

ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 
 

ผลผลิต  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี      

ชื่อโครงการ โครงกำรบ ำรุงรักษำระบบไฟฟ้ำส ำรอง     

หน่วยงาน  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ       

ได้รับจัดสรรงบประมำณ  งบเงินงบประมำณ  จ ำนวน  200,000  บำท      

มีผลกำรด ำเนินงำน ดังนี้          

○  ยังไม่เริ่มด ำเนินกำร เนื่องจำก          

●  อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร  โดยได้ด ำเนินงำนต่ำงๆ แล้ว ดังนี้      
 อยู่ระหว่ำงด ำเนินโครงกำร กำรเบิกจ่ำยงบประมำณแบ่งเป็น  2 งวด เบิกจ่ำยงวดแรกแล้ว รอเบิกจ่ำยงวด
ที่ 2 ช่วงเดือนกันยำยน         

○  ด ำเนินโครงกำรแล้วเสร็จ  โดยมีผลกำรด ำเนินงำน ดังนี้        

    ขอรับรองว่ำข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร   
   

             ลงชื่อ  ...................................................................ผู้รับผิดชอบโครงกำร/ผู้รำยงำน  

          (  อุมำพร  สรวลสรรค์/ผู้รำยงำน  )  

     วันที่  07 ส.ค. 2558 โทรศัพท์  6799                  

 ลงชื่อ  ..................................................................  หัวหน้ำหน่วยงำน    

         (  ...................................................................  )   

 ต ำแหน่ง  .................................... ............................... 

 

 



ผลกาด าเนินการ 

 



2. โครงการบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ  2558 

ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 
 

ผลผลิต  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี      

ชื่อโครงการ โครงกำรบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 

หน่วยงาน  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ       

ได้รับจัดสรรงบประมำณ  งบเงินงบประมำณ  จ ำนวน  5 ,400,000  บำท      

มีผลกำรด ำเนินงำน ดังนี้          

○  ยังไม่เริ่มด ำเนินกำร เนื่องจำก          

●  อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร  โดยได้ด ำเนินงำนต่ำงๆ แล้ว ดังนี้      
 อยู่ระหว่ำงด ำเนินโครงกำร กำรเบิกจ่ำยงบประมำณแบ่งเป็น  2 งวด เบิกจ่ำยงวดแรกแล้ว รอเบิกจ่ำยงวด
ที่ 2 ช่วงเดือนกันยำยน         

○  ด ำเนินโครงกำรแล้วเสร็จ  โดยมีผลกำรด ำเนินงำน ดังนี้       
   

    ขอรับรองว่ำข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร   
   

             ลงชื่อ  ...................................................................ผู้รับผิดชอบโครงกำร/ผู้รำยงำน  

          (  อุมำพร  สรวลสรรค์/ผู้รำยงำน  )  

   วันที่  07 ส.ค. 2558 โทรศัพท์  6799                  

 ลงชื่อ  ..................................................................  หัวหน้ำหน่วยงำน    

         (  ...................................................................  )   

 ต ำแหน่ง  .................................... ............................... 

 

 

 



ผลการด าเนินการ 

 

 

 

 

 



3. โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง  
    

แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ  2558 

ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 
 

ผลผลิต  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี      

ชื่อโครงการ โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรศูนย์กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 

หน่วยงาน  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ       

ได้รับจัดสรรงบประมำณ  งบเงินงบประมำณ  จ ำนวน  17 ,000,000  บำท      

มีผลกำรด ำเนินงำน ดังนี้          

○  ยังไม่เริ่มด ำเนินกำร เนื่องจำก          

●  อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร  โดยได้ด ำเนินงำนต่ำงๆ แล้ว ดังนี้ 

      อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรเช่ำเครื่องคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 ,000 เครื่อง     

○  ด ำเนินโครงกำรแล้วเสร็จ  โดยมีผลกำรด ำเนินงำน ดังนี้       
   

    ขอรับรองว่ำข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร   
   

             ลงชื่อ  ...................................................................ผู้รับผิดชอบโครงกำร/ผู้รำยงำน  

          (  อุมำพร  สรวลสรรค์/ผู้รำยงำน  )  

   วันที่  07 ส.ค. 2558 โทรศัพท์  6799                  

 ลงชื่อ  ..................................................................  หัวหน้ำหน่วยงำน    

         (  ...................................................................  )   

 ต ำแหน่ง  ...................................................................  

 

 

 



 

4. โครงการจุดบริการเครือข่ายไร้สาย (Wifi Oasis) 

ชื่อผลผลิต ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์ 

    จ านวน ราคาต่อหน่วย        วงเงิน 

1. รายการ จุดบริกำรเครือข่ำยไร้สำย (Wifi Oasis)  1 รำยกำร 2,410,900 บำท 2,410,900 บำท 

2. ประเภทครุภัณฑ์ 

  ครุภัณฑ์ประกอบอำคำร ...……….… ระบุชื่ออำคำร ………………………....... สร้ำงเสรจ็ปีงบประมำณ ………….… 

  ครุภัณฑ์กำรศึกษำ                ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์               ครุภัณฑอ่ื์น ๆ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน             

3. เหตุผลความจ าเป็น 

                  ด้วยปัจจุบันอินเตอร์เน็ตมีบทบำทส ำคัญต่อกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ เป็นอย่ำงมำก  ไม่ว่ำจะเป็น 
ด้ำนกำรติดต่อสื่อสำร ธุรกิจ กำรศึกษำ หรือว่ำเพ่ือควำมบันเทิง  องค์กรต่ำงๆ ทั้งภำครัฐและเอกชน ได้น ำเอำ 
เครือข่ำยสำรสนเทศขององค์กรของตนเชื่อมต่อเข้ำกับอินเตอร์เน็ต เพ่ือที่จะได้รับประโยชน์เหล่ำนี้อย่ำงสูงสุด ใน
ทุกภำวกำรณ์ และทุกๆสถำนที่ภำยในมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล พระนคร ให้มีศักยภำพและ ควำมสำมำรถ
ในกำรเชื่อมต่อเครือข่ำยสำรสนเทศ ทั้งนี้เพ่ือกำรศึกษำค้นคว้ำของบุคลำกรและนักศึกษำ ในสังกัดมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคล พระนครจะไม่จ ำกัดอยู่แต่เพียงในชั้นเรียนหรือห้องท ำงำน จึงจ ำเป็นจะต้องมีระบบเครือข่ำยไร้
สำยให้บริกำรอย่ำงทั่วถึงในทุกๆ คณะ และพ้ืนที่ของมหำวิทยำลัย เทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร เครือข่ำยดังกล่ำว 
จะสำมำรถท ำให้บุคลำกรและนักศึกษำที่มีระบบเครือข่ำยไร้สำย สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลและข่ำวสำรของเครือข่ำย
สำรสนเทศได้ทุกที่ทุกเวลำตำมสถำนที่ที่จัดไว้ให้  เพ่ือกำรติดต่อสื่อสำรชนิดไร้สำย เทคโนโลยีเครือข่ำย LAN แบบ
ไร้สำย หรือ WLAN (Wireless LAN) นั้น ก ำลังได้รับควำมนิยมเป็นอย่ำงมำก เนื่องจำกประโยชน์ของ WLAN มีอยู่
มำกมำยโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง WLAN สร้ำงควำมสะดวกและอิสระในกำรใช้งำน ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ มีภำระรับผิดชอบข้อมูลทำงด้ำนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสำรสนเทศทั้งหมดของมหำวิทยำลัย จึง
ด ำเนินกำรจัดซื้อครุภัณฑ์จุดบริกำรเครือข่ำยไร้สำย ทั้งนี้เพื่อให้กำรสนับสนุนข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนเครือข่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ และเพ่ิมทักษะ เพ่ิมโอกำสในกำรแข่งขันให้แก่มหำวิทยำลัยทั้งในปัจจุบันและอนำคต 

 

4. คุณลักษณะเฉพาะ (Specification) 

    (กรณีจัดซื้อ ครุภัณฑ์เป็นชุดที่มีรายการย่อย ต้องระบุ จ านวน  และราคาต่อหน่วยของรายการย่อยด้วย) 

1. รองรับคลื่นควำมถ่ีวิทยุในกำรรับ-ส่ง สัญญำณข้อมูล โดยใช้ย่ำนควำมถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz ได้พร้อมกัน 
2. อุปกรณ์รองรับกำรเพ่ิมเสำอำกำศภำยนอกแบบ  2x2  MIMO ได ้



3. มีเสำอำกำศภำยนอกท่ีมีก ำลังขยำยสัญญำณไม่น้อยกว่ำ 3.8 dBi ใช้งำนได้ในย่ำนควำมถี่  2.4 GHz-2.5GHz  
และก ำลังขยำยสัญญำณไม่น้อยกว่ำ 5.8 dBi ใช้งำนได้ในย่ำนควำมถี่ 4.9GHz-5.875GHz   

4. ให้กำรสนับสนุนอุปกรณ์ไคลเอนต์ไร้สำยที่อยู่บนมำตรฐำน IEEE802.11a, IEEE802.11b/g และ 
IEEE802.11n ได้เป็นอย่ำงน้อย  โดยรองรับกำรถ่ำยโอนข้อมูลสูงสุด 300 Mbps ส ำหรับแต่ละย่ำนควำมถี่ 

5. มีพอร์ต 100/1000 Ethernet อย่ำงน้อย 1 port และรองรับมำตรฐำน IEEE802.3af PoE (Power over 
Ethernet) ได้ 

6. มีพอร์ต RJ-45 Console  Interface  อย่ำงน้อย 1 port 
7. สำมำรถท ำงำนเป็นตัวตรวจสอบกำรโจมตี (WLAN Air monitoring) ได้พร้อมๆ กับกำรรับส่งข้อมูลปกติ 
8. สำมำรถเปลี่ยนแปลงเพ่ิมลดควำมแรงในกำรส่งสัญญำณได้ ส ำหรับควบคุมกำรส่งสัญญำณให้เข้ำกับพ้ืนที่

ติดต้ัง 
9. มีไฟแสดงสถำนกำรณ์ท ำงำนของอุปกรณ์ 
10. ผู้เสนอรำคำต้องสนอพร้อมขำยึดติดตั้งบนเพดำนหรือก ำแพง 
11. สนับสนุนกำรรักษำควำมปลอดภัยด้วยกำรเข้ำรหัสส ำหรับ  WEP, TKIP, AES (802.11i standard), WPA 

(WPA 1.0), WPA 2.0 ได้ หรือท ำงำนร่วมกับ Wireless Controller ที่เสนอ 
12. อุปกรณ์จะต้องรองรับกำรท ำ Modulation type แบบ CCK, BPSK, QPSK, 16-QAM, และ64-QAM 
13. อุปกรณ์ที่เสนอจะต้องได้รับกำรรับรองจำกสถำบัน FCC, UL และ EN เป็นอย่ำงน้อย 
 

5. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  (ระบุจ านวนเงินงบประมาณ) 

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3  ต าแหน่ง) 

รายการ ตค.  พย.  ธค.      มค.  กพ.      มีค.  เมย.  พค.  มิย.  กค.  สค.  กย.  

ลงนามสัญญา  2,410,900           

เบิกจ่ายเงิน    2,410,900         
 

 

6. ค าชี้แจงอ่ืนๆ เพื่อประกอบการพิจารณา 

7. เอกสารประมาณราคาหรอืผลการสอบราคา ***(แนบมาด้วย) 

8. การวิเคราะห์ครุภัณฑ์ตามวัตถุประสงค์ 
    กรณีที ่1.   ทดแทนของเดิม (เพ่ือรักษำปริมำณผลผลิต)        2.   เพ่ิมปริมำณเป้ำหมำยผลผลิต 
             3.   เพ่ิมประสิทธิภำพหรือคุณภำพผลผลิต 
    
 
 



  ผลการด าเนินการ 

 

  

 

 
       


