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ค าน า 
 

           โครงการลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการ ด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยเพ่ิมประสิทธิภาพโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล เพ่ือสนับสนุน    
การด าเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปมหาวิทยาลัยสู่การเป็น Digital University รายงานนี้น าเสนอ
รายละเอียดการด าเนินงานเป็นระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)  โดยจัดหา
ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายเพ่ือใช้งานกับระบบปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ทั้งนีส้อคคล้องกับแผนรัฐบาลดิจิทัลระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบูรณาการ
และยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานรัฐบาลดิจิทัล ด้านการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานรัฐบาลดิจิทัล และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานการก าหนดแผนงานและงบประมาณ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป 

 
              

 

    

                     ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                   ตุลาคม 2563 
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บทสรุปผู้บริหาร 
           โครงการลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ า   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนรัฐบาลดิจิทัลระยะ 3 ปี  (พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่  5                          
การบูรณาการและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานรัฐบาลดิจิทัล ด้านการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐด้าน
โครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
          การด าเนินโครงการลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการด าเนินงาน
ดังนี้ ด าเนินการจัดหาลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ดิจิทัล สนับสนุนนโยบายการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล                             (Digital 
University) เป็นระยะเวลา 12 เดือน (ธันวาคม 2562 – พฤศจิกายน 2563) โดยได้รับจัดสรรงบประมาณเงิน
รายได ้วงเงิน 1,200,000 บาท โดยมีผลการใช้จ่ายค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Microsoft เป็นเงิน 1,195,000 บาท      
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 ส่วนที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐานโครงการลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการ 
 

1.1 ความเป็นมา 
       ส านักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ การบริการ และการวิจัย                     
ของมหาวิทยาลัย ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการและพัฒนา
มหาวิทยาลัย โดยในกระบวนการปฏิบัติงานจ าเป็นต้องใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์ส าหรับ
ใช้งานได้แก่ ระบบปฏิบัติการ Windows โปรแกรมประยุกตช์ุด Microsoft Office  เป็นต้น เนื่องจากชุดโปรแกรม
ดังกล่าวเป็นโปรแกรมที่ถูกคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ไทย ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537  ดังนั้น           
การใช้งานจ าเป็นต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของผู้ผลิตหรือผู้สร้างสรรค์งานตามข้อกฎหมายก าหนด  เพ่ือให้การใช้
งานโปรแกรมดังกล่าวภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมายลิขสิทธิ์ 
พ.ศ. 2537 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีความประสงค์จะจัดหาลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ Microsoft
ส าหรับการใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับการบริการภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

1.2 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้บริการซอฟท์แวร์ที่ถูกต้องตามกฎหมายแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถติดตั้งใช้งานบน    

เครื่องคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยและเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของบุคลากรได้ 
2. เพ่ือประโยชน์ในด้านการเรียน การสอน การวิจัย และการค้นคว้าข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
     ได้อย่างทั่วถึงและมีความปลอดภัยจากปัญหาด้านความปลอดภัย 
3. เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีสิทธิ์การใช้งานซอฟท์แวร์ที่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างครบถ้วน และทันสมัยอยู่  
     เสมอสามารถปรับปรุงเป็นรุ่นใหม่ได้ตลอดระยะเวลาสัญญา 

1.3 แนวทางการด าเนินงาน 
                 จัดหาซอฟต์แวร์แบบ Microsoft Volume Licensing Program ประกอบด้วยระบบปฏิบัติการ 
Windows และโปรแกรมระบบส านักงาน Microsoft office โดยครอบคลุมผู้ใช้งานจ านวน  380  ผู้ใช้งาน 
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1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. ผลลัพธ์บั้นปลาย (Ultimate Outcome)  

ปฏิรูปมหาวิทยาลัยเป็น Digital University  
             2. ผลลัพธ์ (Outcome)  

ปฏิรูปมหาวิทยาลัยเป็น  Digital University โดยสนับสนุนการใช้งานซอฟต์แวร์และ
ระบบปฏิบัติการที่มีที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นมาตรฐานใช้ในการบริหารจัดการงาน
และการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

              3. ผลผลิตของโครงการ (Output)  
- มีลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมายให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากร 
    ของมหาวิทยาลัย 
 -  นักศึกษา บุคลากรและผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการรับบริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล 

1.5 กลุ่มเป้าหมาย 
        กลุ่มเป้าหมายในการด าเนินงานได้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 14,000 คน   

1.6 สถานที่ด าเนินงาน 
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
1.7 งบประมาณและระยะเวลาด าเนินงาน 
       โครงการลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ วงเงิน 1,200,000 บาท 
ด าเนินการจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ Windows เพ่ือใช้งาน จ านวน 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562             
– 30 พฤศจิกายน 2563 
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1.8 แผนการด าเนินงานและแผนเบิกจ่ายงบประมาณ 

     - แผนการด าเนินงาน 

 
กิจกรรม 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ไตรมาส 1  ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. การวางแผนปฏิบัติงาน              
- การด าเนินโครงการ             
-  การเบิกจ่าย             
2. การด าเนินงาน              
- จัดท าโครงการและขออนุมัติ
โครงการ 

            

- ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง             
-ลงนามในสัญญา             
-ด าเนินงาน             
3.  ก า ร ติ ด ต า มแ ล ะกา ร
ประเมินผล  

            

- ทดสอบระบบและตรวจรับ
ระบบ 

            

- รายงานผลการประเมินผล             

  - แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ  

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
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ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนินโครงการลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการ 

 

       มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 ผลผลิตผู้ส าเร็จ
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมวดงบรายจ่ายอ่ืน โครงการลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการ           
วงเงิน 1,2000,000 บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นเงิน 1,195,000 บาท เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งาน
โครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure) เพ่ือให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ใช้งาน สนับสนุนและส่งเสริมการใช้
ประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ ในภารกิจด้านการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 
การด าเนินโครงการลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการมีผลการด าเนินงานรายละเอียดดังนี้ 
 
2.1 รายละเอียดการด าเนินงาน 
                  ด าเนินการจัดหาซอฟต์แวร์ Microsoft Volume Licensing Program เป็นระยะเวลา 1 ปี
ครอบคลุมผู้ใช้งานไม่น้อยกว่า 380 ผู้ใช้งาน ดังนี้ 

Microsoft Windows Server CAL 
Microsoft SharePoint Server Standard CAL 
Microsoft Exchange Server Standard CAL 
Microsoft System Center Configuration Client Management License 
Microsoft System Center Endpoint Protection 
Microsoft Skype for Business Server Standard CAL 
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2.2  การใช้งาน 
          
การเข้าใช้งานระบบลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการผ่าน www.rmutp.ac.th 
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