แผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี พ.ศ. "###-"##%

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที " พ.ศ. "$$$-"$$&
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บทสรุ ปสํ าหรับผู้บริหาร
กล่าวนํา
สื บเนื องจาก แผนแม่ บ ทเทคโนโล ยี ส ารส นเทศแล ะ ก ารสื อส ารเพื อก ารศึ ก ษ าของ
กระทรวงศึกษาธิ การ ทีมีเป้ าประสงค์ ในการเรี ยนรู ้ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เป็ นการเรี ยนรู ้
โดยใช้ ICT เป็ นฐาน (ICT - based Learning) ทีได้มาตรฐาน มีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ อีกทัGงให้มีการ
บริ หารจัดการและการให้บริ การทางการศึกษา ของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา เป็ นการบริ หาร
จัดการทีใช้ ICT เป็ นฐานทีมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล โดยให้ผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้าน ICT
ทีมีคุณภาพเพียงพอ สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ และในทุกพืGนทีใช้ ICT เพือการเรี ยนรู ้และการพัฒนา
คุณภาพชีวติ อย่างต่อเนือง
แนวคิ ดดัง กล่ า วข้างต้น จึ ง นํามาซึ งการจัดทํา แผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที " พ.ศ. 255$-255& เพือใช้เป็ นแนวทางในการกําหนด
ยุทธศาสตร์ และทิ ศทางโดยรวมของการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ฯ โดยให้สอดคล้องกับ
ภารกิจและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยฯ

องค์ กร ภารกิจ และวิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีภารกิจเกียวกับการดําเนินงานเพือให้บรรลุวสิ ัยทัศน์ ดังนีG
• พัฒนาบุ คลากรให้มีความสามารถในการเรี ยนรู ้ พัฒนานักศึ กษาให้มีความเป็ นเลิ ศทางวิชาการ
มีคุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ
• พัฒนาระบบการศึ กษา ระบบการประกันคุ ณภาพการศึกษา ระบบการเรี ยนรู ้ และระบบการ
บริ หารงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนือง
• วิจยั และนําผลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู ้และการพัฒนาประชาคมไทย
มหาวิทยาลัยกําหนดกลยุทธ์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย เป็ น N กลยุทธ์ คือ
o กลยุทธ์ที O พัฒนาการเรี ยนการสอนสู่ ความเป็ นเลิศ
o กลยุทธ์ที " พัฒนางานวิจยั และบริ การวิชาการ
o กลยุทธ์ที P พัฒนากลุ่มเครื อข่ายและพันธมิตร
o กลยุทธ์ที Q พัฒนาระบบการสื อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
o กลยุทธ์ที $ ปรับโครงสร้างองค์กรให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
o กลยุทธ์ที R ปรับปรุ งพัฒนาระบบการบริ หารจัดการ
o กลยุทธ์ที N การส้างและปรับวัฒนธรรมกระบวนทัศน์ของประชากร มจธ.
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การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพือการบริ การและบริ หารการศึกษา รวมถึงการบริ หารงานภายใน
และการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร นําองค์กรสู่ สังคมแห่งการเรี ยนรู ้ จึงเป็ น
งานหลักในแผนแม่บทฉบับนีG เพือรองรับและสอดคล้องกับกลยุทธ์ขา้ งต้น

สถานภาพด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื& อสารโดยรวมของมหาวิทยาลัย
การที จะดําเนิ นการตามภารกิ จและบรรลุ ตามวิสัยทัศน์ ดงั กล่ าวข้างต้นได้อย่างมี ป ระสิ ทธิ ภาพนัGน
มหาวิ ท ยาลัย จํา เป็ นต้อ งมี ก ารทํา งานที สอดคล้ อ งและเชื อมโยงกัน ระหว่ า งหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยฯ ทัGงในส่ วนกลางและวิทยาเขต รวมถึงผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ทัGงอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และ
ผูร้ ั บบริ การวิชาการ และหน่ วยงานอื น ๆ ที มีส่วนเกี ยวข้องกับกระบวนการทางการศึกษาและงานบริ การ
วิชาการในการถ่ายทอดเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารจึงเป็ นเครื องมือทีสําคัญยิงในการ
สนับ สนุ นการบริ หาร การบริ ก ารและการประสานงานกันอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ทํา ให้ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านของ
มหาวิทยาลัยสามารถลดขัGนตอนการทํางานทีซํGาซ้อน ล่าช้า ทําให้ประสิ ทธิ ภาพในการทํางานเพิมขึGน และ
ช่วยให้ผรู ้ ับบริ การได้รับบริ การด้วยความสะดวก รวดเร็ ว และพึงพอใจ
ปั จจุบนั ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ ยังมีขอ้ จํากัดหลายด้าน จึงทําให้การบริ หาร
ภายในและการบริ การประชาชนมีขีดจํากัด โดยจําแนกเป็ นด้านต่าง ๆ ได้ดงั นีG
ด้ านอุปกรณ์ เครื องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย เครื องคอมพิวเตอร์ ลูกข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์เครื อข่าย
ที จํา เป็ นสํา หรั บ การปฏิ บ ัติ ง านยัง ขาดแคลนทัGง ในเชิ ง ปริ ม าณและประสิ ท ธิ ภ าพ ในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยมี จุดที หากหยุดการทํางานของอุ ปกรณ์ ตวั ใดตัวหนึ งจะทําให้การให้บริ การ
หยุดชะงักทัGงระบบ (Single Point of Failure) อยูจ่ าํ นวนหลายที
ด้ า นข้ อ มู ล ขาดการมองภาพรวมในการกํา หนดมาตรฐานและการบู ร ณาการข้ อ มู ล ในมิ ติ
ต่ า ง ๆ ข้อ มู ล ถู ก จัด เก็ บ อยู่ใ นหลายสื อ หลายรู ป แบบ กระจัด กระจาย มี ค วามซํGาซ้ อ น มี ค วามขัด แย้ง
ทําให้เกิดปั ญหาด้านการแลกเปลี ยนข้อมูลทัGงระหว่างภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ทําให้ขอ้ มูลขาด
ความน่าเชือถือ
ด้ านระบบสารสนเทศ มีระบบสารสนเทศสนับสนุ นการทํางานของมหาวิทยาลัยฯ อยู่จาํ นวนมาก
แต่การวิเคราะห์ ออกแบบระบบสารสนเทศในช่วงทีผ่านมายังไม่ได้คาํ นึ งถึงความต่อเนื อง และการเชื อมโยง
ระหว่างกระบวนงาน ระบบงานจึงยังไม่เกิดการบูรณาการ แลกเปลียนข้อมูลร่ วมกัน ทําให้การประมวลผล
ข้อมูล การจัดทําสถิติต่างๆ ในภาพรวมทําได้ยาก
ด้ านระบบรักษาความมั&นคง ยังขาดความสมบูรณ์และมีช่องโหว่อยูจ่ าํ นวนมาก
ด้ า นทั ก ษะของบุ ค ลากรด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ บุ ค ลากรด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยจํานวนมากยังมีทกั ษะไม่สอดคล้องและครอบคลุมกับงานทีได้รับมอบหมาย มหาวิทยาลัยฯ ยัง
ไม่ได้มีการวางแผนและการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็ นรู ปธรรม
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที " พ.ศ. "$$$-"$$&
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วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื& อสารของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ยุท ธศาสตร์ ใ นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื อสารของมหาวิท ยาลัยเพื อให้
มหาวิ ท ยาลัย สามารถดํา เนิ น การตามภารกิ จ บรรลุ ต ามวิ สั ย ทัศ น์ และสอดคล้อ งกับ ยุ ท ธศาสตร์ ข อง
มหาวิทยาลัย แบ่งออกได้เป็ น 4 ยุทธศาสตร์ กล่าวคือ
ยุทธศาสตร์ ที& / การบูรณาการโครงสร้ างพืน0 ฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศสํ าหรับการบริ การทาง
การศึกษาทีย& ดื หยุ่นและเป็ นมาตรฐาน (Stadardize IT infrastructure and Integration for Flexibility education
e-Service) เป็ นยุทธศาสตร์ ทีมุ่งเน้นให้ขอ้ มูลมีความเป็ นเอกภาพ สอดคล้อง ถูกต้อง ตรงกัน เกิดฐาน
ข้อมูลหลักทีใช้ร่วมกัน มีมาตรฐานเดียวกัน และมีการกําหนดชัGนความลับ
ยุทธศาสตร์ ที& 5 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ& นวัตกรรมทางการศึกษาและสนับสนุนการวิจัยพัฒนา
(IT for novel Educational and Research Development) เป็ นยุทธศาสตร์ ทีมุ่งเน้นการสร้างระบบสารสนเทศ
เพือสนับสนุนการบริ หารและบริ การการศึกษาให้ครอบคลุมอย่างบูรณาการ รวมถึงการปรับปรุ ง แก้ไข
เพิมเติม ระบบสารสนเทศให้สามารถสนับสนุนงานด้านการบริ การวิชาการ ได้จากหลากหลายช่องทาง เพิม
ความยืดหยุน่ และความพึงพอใจทัGงผูใ้ ห้และผูร้ ับบริ การ
ยุทธศาสตร์ ที& 6 ส่ งเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่ วยสนับสนุนการทํางาน เป็ นยุทธศาสตร์
ทีมุ่งเน้นให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเต็มขีดสมรรถนะ คุม้ ค่า และผลักดันให้
เกิดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและเกิดวัฒนธรรมแห่ งการเรี ยนรู ้ภายในองค์กร
ยุทธศาสตร์ ที& 8 การพัฒนาโครงสร้ างพืน0 ฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับระบบงานทีม& ีความ
มั&นคง (Entitle Security and Reliability of IT Infrastructure) เป็ นยุทธศาสตร์ ทีมุ่งเน้นการสร้างโครงสร้าง
พืGนฐานให้มีความยืดหยุน่ ในการปรับเปลียน มีเสถียรภาพ ครอบคลุมและมันคงปลอดภัย
ยุทธศาสตร์ ที& 9 การพัฒนาโครงสร้ างพืน0 ฐานทางเทคโนโลยีในการสนับสนุนการเรียนการสอนเพือ&
คุณภาพบัณฑิตทีพ& งึ ประสงค์ เป็ นยุทธศาสตร์ ทีมุ่งเน้น ระบบทีจะช่วยเหลือการเรี ยนรู ้เพือเป็ นการขับเคลือน
ทางปั ญญาและกระตุน้ ให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรี ยนรู ้ในระยะยาว

ภาพรวมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื& อสารของมหาวิทยาลัยตามแผนฯ
แผนแม่บทฯ ฉบับนีG ครอบคลุ ม การกําหนดสถาปั ตยกรรมของระบบ (System Architecture) และ
แผนการพัฒนาระบบ (System Development) ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครื อข่าย ระบบรักษาความมันคง โดย
คํานึ งถึงความสัมพันธ์ของหน่วยงานทีใช้งานฐานข้อมูลร่ วมกัน การลดความซํGาซ้อน ความไม่สอดคล้อง
ความไม่เป็ นมาตรฐาน ความไม่ชดั เจนในความเป็ นเจ้าของข้อมูล ให้มีการจัดหาทรัพยากรทีมีปริ มาณและ
สมรรถนะพอเพียงกับภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ เป็ นไปตามหลักสากลปฏิบตั ิ อีกทัGงมีการกําหนดมาตรฐาน
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ทําให้สามารถใช้ทรัพยากรร่ วมกันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และเป็ นเทคโนโลยีแบบเปิ ด (Open Technology) ที
ทันสมัย เทคโนโลยีทีเลือกใช้เป็ นแบบรวมศูนย์ (Centralization) ทีอยูภ่ ายใต้กรอบของ Web Framework
Technology ใช้ Java Technology สําหรับระบบขนาดใหญ่ และ PHP สําหรับระบบขนาดเล็ก และระบบการ
จัดการฐานข้อมูลเป็ นเทคโนโลยีเชิ งวัตถุสัมพันธ์ (Object Relational Database) ระบบ n-tier Client/Server มี
เครื องแม่ข่ายระดับ Enterprise ติดตัGงในศูนย์ขอ้ มูล ส่ วนเครื องลูกข่ายเป็ นแบบ Thin Client อีกทัGงแนว
ทางการพัฒนาระบบสารสนเทศจะเป็ นสถาปั ตยกรรมระบบเปิ ด (Open System Architecture) เพือให้ระบบ
สารสนเทศทีพัฒนาขึGนมีอายุการใช้งานทียาวนานและไม่ถูกจํากัดอยูก่ บั สถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะ

โครงสร้ าง ภาระหน้ าทีข& องบุคลากร และการพัฒนาบุคลากร
แผนฯ ฉบับนีG เสนอแนะโครงสร้าง กําหนดภารกิร หน้าทีความรับผิดชอบ และอัตรากําลังของสํานัก
คอมพิวเตอร์ ซึ งเป็ นหน่วยงานทีรับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารของมหาวิทยาลัยฯ
เป็ นหน่วยงานทีทําหน้าทีกํากับ ดูแล และบํารุ งรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีจัดซืG อ จัดจ้าง โดยอาศัย
การว่าจ้างดําเนิ นการ (Outsource) มาเสริ มกําลังและสนับสนุ นการทํางาน เพือให้บุคลากรได้มีการพัฒนา
ทางด้านการบริ หารโครงการมากขึGน

กลยุทธ์ ในการบริหารโครงการ
การที จะดําเนิ นการโครงการต่า ง ๆ ที บรรจุ อยู่ใ นแผนฯ ฉบับนีG ให้ประสบความสําเร็ จ จํา เป็ นที
จะต้องมีการบริ หารจัดการทีดี มีการพัฒนาโครงสร้ างการบริ หารจัดการ มีระบบการติดตามประเมินผล มี
บุ คลากรที รั บผิดชอบโดยตรง มี การกํา หนดดัช นี ชG ี วดั ความสําเร็ จในหลายมิ ติและหลายระดับ ทัGงในเชิ ง
ปริ มาณและเชิ งคุ ณภาพ จากระดับบริ หารถึ งระดับปฏิ บตั ิ การ ซึ งแบ่งเป็ น 2 กลยุทธ์ หลัก คือ กลยุทธ์ การ
บริ หารจัดการและติดตามผลการทํางาน เป็ นการจัดวางโครงสร้างการบริ หารจัดการ เช่น การตัGงคณะทํางาน
เทคโนโลยีสารสนเทศทีประกอบด้วยตัวแทนหน่วยงานเจ้าของระบบ เป็ นต้น และกลยุทธ์ในการดําเนิ นการ
ในด้านต่างๆ เป็ นการควบคุมการดําเนินการโครงการทีส่ วนมากเป็ นการจัดซืGอเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัด
จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศ

งบประมาณ
ค่าใช้จ่ายการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย สําหรับปี งบประมาณ พ.ศ. 255$255& มีค่าใช้จ่ายรวมทัGงสิG น QNN,$tt,ttt บาท (สี ร้ อยเจ็ดสิ บเจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) สามารถจําแนก
ออกเป็ นตามรายปี งบประมาณและยุทธศาสตร์ ดังแสดงในตารางได้ดงั นีG
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที " พ.ศ. "$$$-"$$&

ยุทธศาสตร์

บทสรุ ปสําหรับผูบ้ ริ หาร

ปี งบประมาณ
2559

255>

255?

255@

ยุทธศาสตร์ที O การบูรณา
4,000,000
8,000,000
0
8,000,000
การโครงสร้างพืGนฐานทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับการบริ การทาง
การศึกษาทียืดหยุน่ และเป็ น
มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที " เทคโนโลยี 2,000,000
0
0
15,000,000
สารสนเทศเพือนวัตกรรม
ทางการศึกษาและ
สนับสนุนการวิจยั พัฒนา
ยุทธศาสตร์ที P ส่งเสริ ม
20,000,000
0
20,000,000
0
การนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วย
สนับสนุนการทํางาน
ยุทธศาสตร์ที Q การพัฒนา 111,000,000 90,000,000 150,500,000 40,500,000
โครงสร้างพืGนฐานทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รองรับระบบงานทีมีความ
มันคง
ยุทธศาสตร์ที การพัฒนา
15,700,000 14,150,000 13,850,000
6,000,000
โครงสร้างพืนฐานทาง
เทคโนโลยีในการ
สนับสนุนการเรี ยนการ
สอนเพือคุณภาพบัณฑิตที
พึงประสงค์
รวมทังสิน
152,700,000 112,150,000 184,350,000 69,500,000

255A

รวม

3,000,000

23,000,000

0

17,000,000

0

40,000,000

5,500,000 397,500,000

8,300,000

58,000,000

16,800,000 535,500,000

ทัGงนีG การกําหนดงบประมาณทีคาดการณ์ในแผนข้างต้น สามารถปรับเปลียนได้ตามงบประมาณที
ได้รับและสถานการณ์ของประเทศและเทคโนโลยีทีเปลียนแปลงไป
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การเชือมต่อเครื อข่ายภายในมหาวิทยาลัย
การให้บริ การระบบเครื อข่ายไร้สาย
การเชือมต่อระหว่างวิทยาเขต/ศูนย์
แสดงการแบ่ง Zone ของระบบรักษาความมันคง
ความสัมพันธ์ระหว่างแผนบริ หารต้องการ + ปี ของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและยุทธศาสตร์ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ภาพแสดงความสัมพันธ์ของกลุ่มระบบสารสนเทศทีสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย
สถาปั ตยกรรมระบบแบบ SOA
การเชือมต่อของระบบต่าง ๆ ผ่าน ESB
การประยุกต์ SOA เข้ากับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
แสดงความสามารถในการจัดแบ่งทรัพยากรให้ทาํ งานเป็ นหลายแม่ข่ายเสมือน (Virtual Server) ใน
เครื องคอมพิวเตอร์เดียวกัน
สถาปั ตยกรรมเครื องแม่ข่ายแบบ Cluster
ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์หลักตามมาตรฐาน (Generic Hierarchical Network)
ระบบเครื อข่ายท้องถินของมหาวิทยาลัยฯ ในปัจจุบนั
ระบบเครื อข่ายท้องถินของมหาวิทยาลัยฯ ทีควรจะเป็ น
การแบ่งเขตรักษาความมันคงของมหาวิทยาลัยฯ ในภาพรวม
ความสัมพันธ์ของสายบังคับบัญชาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารของสํานักคอมพิวเตอร์
การแบ่งงานภายในตามโครงสร้างองค์กรของสํานักคอมพิวเตอร์
โครงสร้างอืน ๆ นอกสํานักคอมพิวเตอร์
วัฏจักรการพัฒนาข้อตกลงระดับบริ การ
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ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลกับหน่วยงาน
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลกับระบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างระบบกับหน่วยงาน
ระบบสารสนเทศเพือการบริ หารการศึกษา
ระบบสารสนเทศเพือการบริ หารจัดการ
ระบบสารสนเทศเพือบริ หารบุคคลและงานวิจยั
ระบบสารสนเทศเพือบริ หารเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
เครื องแม่ข่ายระบบคอมพิวเตอร์กลุ่มที
เครื องแม่ข่ายระบบคอมพิวเตอร์กลุ่มที !
รายละเอียดโปรแกรมระบบปฏิบตั ิการ
รายละเอียดโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล
รายชือระบบจําแนกตามสถานะระบบ
เปรี ยบเทียบข้อดีขอ้ เสี ยของระบบแม่ข่ายและข้อมูลแบบรวมศูนย์และแบบกระจาย
การเลือกใช้เทคโนโลยีดา้ นการรักษาความมันคง
สรุ ปงบประมาณปี พ.ศ. !+++-!++0 จําแนกตามยุทธศาสตร์
แผนงาน/โครงการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร ปี งบประมาณ พ.ศ. !+++-!++0
อัตรากําลังของสํานักคอมพิวเตอร์
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บทนํา

บทนํา
1.1. บทนํา
จากการประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 และทีปรับปรุ ง (ฉบับที") พ.ศ.
"$5$ ซึ งเน้นในเรื องการปฏิรูปการศึกษาเพือนํามาสู่ การเปิ ดเสรี ทางการศึกษาส่ งผลให้สถาบันการศึกษา
ตืนตัวมากขึ=น เพือเปลี ยนโครงสร้ างองค์กรและระบบดําเนิ นการ อีกด้านหนึ งของอุ ดมศึ กษาเกิ ดการ
ขยายตัวในเชิ งปริ ม าณของสถาบันอุ ดมศึ กษา ผนวกกับมี แรงกดดันจากภาคสังคม ความมุ่งหวังของ
ประชาชนต่อสถาบันอุดมศึกษา เกิ ดเป็ นแรงกระตุน้ ให้สถาบันอุดมศึกษาต้องปรับเปลี ยนแนวทางการ
ทํางานและการบริ หารให้พร้ อมรับการเปลี ยนแปลง ทั=งนี= สํานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี ได้จดั ทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับที C ปี พ.ศ. "$$C-"$$5 ขึ=น เพือเป็ น
กรอบในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ ให้สอดคล้องกับบริ บทของมหาวิทยาลัยฯ
ทั=งนี= แผนแม่บทฯ ฉบับดังกล่าวใกล้จะสิ= นสุ ดตามระยะเวลาของแผน ดังนั=นมหาวิทยาลัยฯ จึงได้จดั ทํา
แผนแม่บทเทคโนโลยีส ารสนเทศ ฉบับที " ปี พ.ศ. "$$$-"$$& ขึ= น เพือนํามาใช้เป็ นแนวทางในการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเพือให้เกิ ดความต่อเนื องของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัยฯ สามารถนําไปใช้กาํ หนดเป็ นแผนการลงทุนของมหาวิทยาลัยฯ สอดรับกับกลยุทธ์
การพัฒนาของมหาวิทยาลัยฯ สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร (ฉบับที 2)
ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 9
1.2. วัตถุประสงค์
การจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี พ.ศ. "$$$-"$$& มีวตั ถุประสงค์หลักดังนี=
1.2.1 เพือใช้เป็ นกรอบการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ ระบบเครื อข่าย การรักษา
ความมันคงของระบบ และการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารที
จะดําเนินการสําหรับปี พ.ศ. 2555-2559 อย่างบูรณาการทั=งระบบ
1.2.2 เพือสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ ในด้านการเรี ยน การสอน และงานวิจยั
1.3. เป้าหมาย
เป้ าหมายของแผนแม่ บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื อสาร มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. "$$$-"$$& ต้องการให้ มหาวิทยาลัยฯ ใช้แผนแม่บทฯ ดังกล่าว ประกอบการ
จัดทําคําของบประมาณ ตามนโยบายของรัฐบาลทีต้องการให้หน่วยงานของรัฐมีแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื อสารประกอบการดําเนินงาน และมีความมุ่งหวังทีสําคัญดังนี=
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1.3.1 พัฒนาการปฏิบตั ิการ การบริ หาร และการบริ การทีเป็ นเลิศ
1.3.2 มุ่งสู่ ความเป็ นสากลในด้านการนําเทคโนโลยีมาใช้ในด้านการเรี ยน การสอน วิจยั การบริ หาร
จัดการ และการให้บริ การแก่นกั ศึกษา และบุคลากร
1.3.3 เลื อกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีเหมาะสมกับภารกิ จของมหาวิทยาลัยฯ ประหยัด คุม้ ค่าการ
ลงทุน อย่างบูรณาการ
1.3.4 ส่ งเสริ มและพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ให้มีความรู ้ความชํานาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื อสารทีเหมาะสมกับลักษณะงานทีรับผิดชอบ
1.4. องค์ ประกอบของรายงาน
รายงานแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุ รี พ.ศ.
"$$$-"$$& ซึ งแบ่งเนื=อหาออกเป็ น J บท ได้แก่
บทที C บทนํา จะกล่ าวถึ งหลัก การเหตุ ผล วัตถุ ประสงค์ เป้ าหมายของการจัดทําแผนแม่บ ท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. "$$$-"$$&
บทที " วิสัยทัศน์ ภารกิ จ พันธกิ จ และยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี เป็ นบททีจะกล่าวถึง วิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ทีเกียวข้องของมหาวิทยาลัย
บทที 3 บทวิเคราะห์ ส ถานภาพด้า นเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื อสาร ประกอบด้วย
สถานภาพด้านข้อมูล ด้านระบบสารสนเทศ ด้านโครงสร้ างพื=นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และสรุ ป
สถานภาพทีได้จากการจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการโดยใช้เทคนิค SWOT
บทที 4 ยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้า ธนบุ รี แ ละเป้ าหมายโดยรวม จะเป็ นการกํา หนดยุท ธศาสตร์ ด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
แผนการดําเนิ นการ เป้ าหมายและตัวชี=วดั ในแต่ละยุทธศาสตร์ พร้อมทั=งแสดงความสัมพันธ์ ความสอด
รับกับแผนยุทธศาสตร์ อืนทีเกียวข้อง
บทที 5 ภาพรวมสถาปั ตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี ประกอบด้วย ภาพสถาปั ตยกรรมความต้องการด้านข้อมูล ความต้องการด้านระบบสารสนเทศ
ภาพรวมสถาปั ตยกรรมโครงสร้างพื=นฐาน ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครื อข่าย การรักษาความมันคง การ
บริ หารเครื อข่าย และแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
บทที O แผนดําเนิ นการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี โดยแยกตามยุทธศาสตร์ ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ แยกตามแผนงาน
โครงการ ในแต่ละปี งบประมาณ
บทที P โครงสร้ างของสํานักคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิ จ และกลยุทธ์สํานัก
คอมพิวเตอร์ โครงสร้างและภารกิจของสํานักฯ การแบ่งงานและหน้าทีความรับผิดชอบ และ อัตรากําลัง
ของสํานักฯ โครงสร้างอืน ๆ นอกสํานักฯ และการว่าจ้างดําเนินการ (Outsource)
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บทที J กลยุทธ์การบริ หารโครงการเป็ นการวางกลยุทธ์ในการดําเนิ นการตามยุทธศาสตร์ เพือให้
การพัฒนางานตามแผนแม่ บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื อสารของมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี ดําเนินการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและบังเกิดผลในทางปฏิบตั ิ
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วิสยั ทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ และยุทธศาสตร์

2. วิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็ นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่ งแรกทีเปลี ยนสภาพมาเป็ น
มหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาล โดยมุ่งเน้นการเป็ นมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพือผลิตกําลังคน
ระดับสู ง วิจยั และพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ งสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที 10 (พ.ศ. 2550-2554) สําหรับแผนพัฒนาเชิ งกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที 10 (พ.ศ. 2550-2554) มีวิสัยทัศน์ ภารกิจหลัก พันธกิจ
และยุทธศาสตร์ ดังนี?
$.% วิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
จากการระดมสมองผูท้ รงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัย ผูบ้ ริ หารและบุคลากรรุ่ นใหม่ของมหาวิทยาลัย ได้
วิสัยทัศน์ทีใช้เป็ นกรอบแนวทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ดังนี?
• มุ่งมัน เป็ นมหาวิทยาลัยทีใฝ่ เรี ยนรู ้
• มุ่งสู่ ความเป็ นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจยั
• มุ่งธํารง ปณิ ธานในการสร้างบัณฑิตทีเก่งและดี
• มุ่งสร้าง ชือเสี ยงและเกียรติภูมิให้เป็ นทีภูมิใจของประชาคม
• มุ่งก้าว ไปสู่ การเป็ นมหาวิทยาลัยชั?นนําในระดับโลก
$.$ ภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
การดําเนินงานเพือให้บรรลุวสิ ัยทัศน์ มหาวิทยาลัยจะต้องดําเนินภารกิจดังนี?
• พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการเรี ยนรู ้ พัฒนานักศึกษาให้มีความเป็ นเลิศทางวิชาการ มี
คุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ
• พัฒนาระบบการศึกษา ระบบการประกันคุ ณภาพการศึกษา ระบบการเรี ยนรู ้ และระบบการ
บริ หารงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนือง
• วิจยั และนําผลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู ้และการพัฒนาประชาคมไทย
$.& พันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
ภารกิจหลัก คือ การผลิตบัณฑิต การผลิตองค์ความรู ้ การนําความรู ้ทีผลิตไปใช้ และการทํานุ บาํ รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
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$.' ยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
จากวิสัยทัศน์และภารกิจหลัก มหาวิทยาลัยได้ใช้ฐานของวิสัยทัศน์มาระดมสมอง และใช้การมีส่วน
ร่ วมทีกว้างขวางของคนในมหาวิทยาลัยจัดประชุมและให้ความเห็นทาง Internet จนได้ขอ้ ยุติทีเป็ นความเห็น
พ้อง (Consensus) ของคนส่ วนใหญ่ในเบื?องต้น เพือกําหนดเป้ าหมายกลยุทธ์หรื อเป้ าหมายหลักในการวัด
ความสําเร็ จตามวิสัยทัศน์ รวมทั?งกําหนดตัวอย่างกิจกรรมทีสําคัญ ทําให้เกิดเป้ าหมายกลยุทธ์ 6 ด้านทีจะนํา
มหาวิทยาลัยให้บรรลุวสิ ัยทัศน์ ทีเรี ยกกันจนคุน้ เคย ว่า “กลยุทธ์ 6+R Flagships”
ความเชือมโยงของแผนยุทธศาสตร์ กับ วิสัยทัศน์ $ มุ่ง เป้ าหมาย [+R Flagships และกลยุทธ์ \ ด้าน
สามารถแสดงได้ดงั แผนภาพต่อไปนี?

• เป้าหมาย 6+1 Flagships ได้แก่
1. Science Strengthening
การนําหลักการคิดและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
โดยมีการสร้ างบรรยากาศและสิ งแวดล้อมทีเอื?อต่อการเรี ยนรู ้ เพือการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์
ให้มีการคิดอย่างมีเหตุมีผล คิดอย่างเป็ นระบบ มีการเชื อมโยงความสัมพันธ์ในการสร้ างองค์
ความรู ้และนําไปสู่ การแก้ปัญหาในการทํางานและการดํารงชีวติ
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2. Management Strengthening
การสร้ างศักยภาพของบุคลากร โดยการนําแนวคิดทางด้านการบริ หารมาใช้ในการทํางานให้
เกิ ดประสิ ท ธิ ภาพอย่า งมี ระบบ และสามารถวิเคราะห์ ปั จจัย แวดล้อมที มี ผ ลกระทบต่ อการ
ทํางาน ตลอดจนการสร้างบุคลากรให้มีความสามารถในเชิงบริ หารทีมีประสิ ทธิ ภาพ
3. The Best and The Brightest
การสร้ างบัณฑิ ตให้เป็ นมนุ ษย์ทีสมบูรณ์ ท? งั ร่ างกายและจิตใจ อยู่ได้ในสังคมไทย เป็ นคนเก่ ง
คนดี และมีความสุ ข ใฝ่ รู ้ และเรี ยนรู ้วธิ ี การแสวงหาความรู ้ เป็ นผูม้ ีความคิดริ เริ มสร้างสรรค์และ
พัฒนา คิดได้ ทําเป็ น สามารถปรับตัวได้ในสังคมทีมีการเปลียนแปลงตลอดเวลา
4. Research University
มหาวิทยาลัยทีดําเนินการวิจยั ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและศาสตร์ ทีเกียวข้อง เพือสร้าง
องค์ความรู ้ใหม่ สําหรับสนับสนุ นกิจกรรมด้านการเรี ยนการสอน การบริ การวิชาการ และเป็ น
การวิจยั ทีสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางด้านขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
5. Electronics University (e-University)
มหาวิท ยาลัย ที มี รูป แบบการดํา เนิ นกิ จ กรรมภายในมหาวิ ท ยาลัย โดยนํา สื ออิ เล็ ค ทรอนิ ก ส์
(Electronics) เข้ามาช่ วยส่ งเสริ มสนับสนุ นให้เกิดกิ จกรรมทางการศึกษาทั?งด้านการเรี ยนการ
สอน การบริ หารจัดการ การวิจยั รวมถึ งการให้บ ริ การต่ าง ๆ ซึ งสามารถเข้าถึ งจากทุ กที ได้
ตลอดเวลาและสามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองได้
6. Learning Organization
องค์กรทีขยายขีดความสามารถและเพิมศักยภาพเพือสร้างผลงานและสร้างอนาคตอย่างต่อเนื อง
โดยผูค้ นในองค์กรต่างก็เรี ยนรู ้ถึงวิธีทีจะเรี ยนรู ้ดว้ ยกันอย่างต่อเนื อง มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้
คิดทั?งระบบและมีความเป็ นหนึงของส่ วนรวม
7. Revenue Driven and Cost Conscious
มหาวิทยาลัยทีมีระบบบริ หารจัดการรายได้และต้นทุนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โปร่ งใส ตรวจสอบ
ได้ มีเกณฑ์กลางร่ วมกัน โดยบุคลากรในองค์กรมีความรู ้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสําคัญ
ในด้านรายได้และต้นทุน
• กลยุทธ์ 7 ด้ าน
กลยุทธ์ ที6 % พัฒนาการเรียนการสอนสู่ ความเป็ นเลิศ
เป้ าหมาย
1. พัฒนาการเรี ยนการสอนทีมีความยืดหยุ่นในตัวเองเพือสอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม
หน้าที 2-3

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที " พ.ศ. "$$$-"$$&

วิสยั ทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ และยุทธศาสตร์

2. SMART PUNDIT บัณ ฑิ ตมี ความสามารถโดดเด่ น มี ความเชี ยวชาญ ชํา นาญ
สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้
3. มีการประยุกต์ใช้หลักการเรี ยนรู ้ในหลักสู ตรการเรี ยนการสอน
กลยุทธ์ที R.R ปรับปรุ งกระบวนการเรี ยนรู ้โดยมุ่งเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
กลยุทธ์ที R." เน้นการเรี ยนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ และบริ หารจัดการ
กลยุทธ์ที R.s สร้างและพัฒนาหลักสู ตรการศึกษาทีส่ งเสริ มให้นกั ศึกษามีทกั ษะสู งขึ?น
กลยุทธ์ ที6 $ พัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ
เป้ าหมาย
1. พัฒนาระบบงานวิจยั และบริ การวิชาการแบบมืออาชี พ ทีตรงต่อความต้องการของ
ลูกค้า
2. สนับสนุนกลุ่มวิจยั หรื อสาขางานวิจยั ทีมหาวิทยาลัยมีศกั ยภาพ ให้เป็ นศูนย์ความเป็ น
เลิศระดับภูมิภาค
3. บูรณาการงานวิจยั และบริ การวิชาการเข้าเป็ นส่ วนหนึงของการเรี ยนการสอน
4. ส่ งเสริ มให้เกิดการทํางานวิจยั และบริ การวิชาการแบบเป็ นกลุ่มสหวิทยาการ
กลยุท ธ์ ที ".R ส่ งเสริ มการพัฒนาการวิจยั และบริ การวิชาการที สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ
กลยุทธ์ที "." ส่ งเสริ มให้เกิดการทํางานกลุ่มวิจยั และบริ การวิชาการแบบสหวิทยาการ
กลยุท ธ์ ที ".s สร้ างระบบเพือสนับสนุ นการทําวิจยั และบริ การวิชาการทั?งระบบโครงสร้ า งและ
บุคลากร
กลยุทธ์ที ".t บูรณาการการเรี ยนการสอนเข้ากับงานวิจยั และบริ การวิชาการ
กลยุทธ์ ที6 & พัฒนากลุ่มเครือข่ ายและพันธมิตร
เป้ าหมาย
1. สร้างความเข้มแข็งระหว่าง มจธ. กับเครื อข่ายและพันธมิตร
2. ส่ งเสริ มให้เกิดการเรี ยนรู ้ร่วมกัน แลกเปลียนความรู ้และประสบการณ์
3. Shared Resource การใช้ทรัพยากรร่ วมกัน
กลยุทธ์ที s.R สร้างความตระหนักถึงความสําคัญของเครื อข่ายและพันธมิตรให้ประชาคมในองค์กร
กลยุทธ์ที s." ขยายและสร้างเครื อข่ายทั?งภายในและภายนอกเพือทวีประโยชน์ (Synergy) แก่องค์กร
และสังคม
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กลยุทธ์ ที6 ' พัฒนาระบบการสื6 อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้ าหมาย
1. พัฒ นาเครื องมื อ เพื อการใช้ ป ระโยชน์ จ ากข้ อ มู ล สนั บ สนุ น การทํา งานของ
มหาวิทยาลัย
2. พัฒนาระบบทีนําไปสู่ e-Service เพิมศักยภาพของ One Stop Service และเพิม
ศักยภาพการเรี ยนรู ้
3. เป็ นช่องทางสื อสารทีส่ งเสริ มการทํางานและเรี ยนรู ้ตลอดเวลา
กลยุ ท ธ์ ที t.R พัฒ นาและส่ ง เสริ ม ช่ อ งทางการสื อสารที เหมาะสมเพื อให้ เ อื? อ ต่ อ การพัฒ นา
มหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที t." สร้างฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพือสนับสนุนการทํางานของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ ที6 = ปรับโครงสร้ างองค์ กรให้ บรรลุถึงวิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัย
เป้ าหมาย
1. พัฒนาโครงสร้างองค์กรเพือให้เกิดความคล่องตัว ลดความซํ?าซ้อน และส่ งเสริ มการ
ทํางานร่ วมกัน
2. พัฒนาโครงสร้างทีส่ งเสริ มให้เกิดการสร้างองค์กรทีมีความเชียวชาญเฉพาะทาง
กลยุทธ์ที $.R ปรับโครงสร้างองค์กรเพือเพิมประสิ ทธิ ภาพในการทํางานขององค์กร
กลยุทธ์ที $." พัฒนาโครงสร้างองค์กรเพือเพิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์ ที6 A ปรับปรุ งพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
เป้ าหมาย
1. เพือสร้างความชัดเจนในระบบการบริ หารจัดการทั?งด้านบุคลากร การเรี ยนการสอน
การเงิน ทรัพย์สิน รายได้ การวิจยั และบริ การวิชาการ
2. เพือสร้างระบบสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาทักษะและความรู ้อย่างต่อเนือง
3. สร้างระบบการบริ หารบุคลากรทีเน้นการทํางานเป็ นกลุ่มงาน
4. พัฒนาระบบและกลไกเพือลดต้นทุนการบริ หารในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
5. พัฒนาระบบและกลไกเพือเพิมรายได้จากสิ นค้าและบริ การทีมหาวิทยาลัยมีศกั ยภาพ
6. บริ หารสิ นทรัพย์องค์กรให้เกิดผลประโยชน์ตอบแทนสู งสุ ด
7. การบริ ห ารจัดการการเรี ย นการสอนและกิ จกรรมนัก ศึ ก ษาเพื อเพิ มคุ ณ ภาพและ
มาตรฐาน
กลยุทธ์ที [.R ระบบบริ หารงานบุคคล
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กลยุทธ์ที [." การเงิน ทรัพย์สิน รายได้
กลยุทธ์ที [.s การเรี ยนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
กลยุทธ์ที [.t วิจยั และบริ การวิชาการ
กลยุทธ์ที [.$ การบริ หารจัดการ
กลยุทธ์ ที6 B การส้ างและปรับวัฒนธรรมกระบวนทัศน์ ของประชากร มจธ.
เป้ าหมาย
1. เปลียนกระบวนทัศน์ของการทํางานจากเชิงรับเป็ นเชิงรุ ก
2. ส่ งเสริ มให้เกิดการพัฒนางานของตนเอง
3. คิ ดนอกกรอบให้เป็ น พิ จารณาความเหมาะสมของความคิ ดให้ไ ด้ มี บู รณาการทาง
ความคิด การคิดแบบองค์รวม
4. ต้องปรับวัฒนธรรมให้มีความกระตือรื อร้นในการแก้ปัญหา
กลยุทธ์ที \.R ส่ งเสริ มและสร้างวัฒนธรรมการทํางานแบบองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
กลยุทธ์ที \." วัฒนธรรมการทํางานแบบธรรมาภิบาล (Good Governance)
กลุยทธ์ที \.s ส่ งเสริ มให้เกิดวัฒรธรรมการใช้ทรัพยากรร่ วมกัน
• เป้าหมายในการพัฒนา มจธ. (พ.ศ. $='B-$==%)
เป้ าหมายหลัก 6 ด้าน ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที 10 (พ.ศ.2550-2554) นั?น ประกอบด้วย การพัฒนา
และปรับปรุ งกระบวนการเรี ยนการสอน การสร้างความเป็ นเลิศทางด้านวิชาการและวิจยั การสร้างบัณฑิต
และพัฒนาบุคลากรทีมีความเป็ นคนอย่างสมบูรณ์ การปรับโครงสร้างและการบริ หารจัดการ การเพิมและใช้
ทรัพยากรทีมีอยูอ่ ย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และการสร้างบรรยากาศและสิ งแวดล้อมให้เอื?อต่อการพัฒนาความเป็ น
สากล โดยแต่ละเป้ าหมายการพัฒนานั?น มีองค์ประกอบดังนี?
เป้าหมายที6 1 พัฒนาและปรับปรุ งกระบวนการเรี ยนการสอน
วัตถุประสงค์ เพือให้นกั ศึกษามีความใฝ่ รู ้ มีทกั ษะการเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิต และดํารงชี วิตอยู่ได้ใน
สังคมฐานความรู ้
กลยุทธ์ ที6 1 ส่ งเสริ มและพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้แบบใหม่
มาตรการ 1.1 พัฒนากระบวนการเรี ยนการสอนให้มีปฏิสัมพันธ์ทุกระดับ (Interaction)
มาตรการ 1.2 บูรณาการ (Integration) การเรี ยนการสอน วิจยั และบริ การวิชาการ
มาตรการ 1.3 สร้างนวัตกรรม (Innovation) ด้านการเรี ยนการสอนและวิจยั
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มาตรการ 1.4 สร้างความสนใจ ใฝ่ เรี ยนรู ้ (Intention) ทั?งผูเ้ รี ยนและผูส้ อน
มาตรการ 1.5 สร้างและพัฒนาสื อและแหล่งเรี ยนรู ้
เป้าหมายที62 การสร้างความเป็ นเลิศทางด้านวิชาการและวิจยั
วัตถุ ประสงค์ เพือสร้ า งความสามารถทางวิชาการและวิจยั ด้านสหวิท ยาการ ในการรองรั บ
เทคโนโลยีอุบตั ิใหม่ (Emerging Technology)
กลยุทธ์ ที6 2 1. ส่ งเสริ มความสามารถทางวิชาการและวิจยั ทางด้านสหวิทยาการ
2. ส่ งเสริ มการเรี ยนการสอน วิจยั และการทํางานแบบ Program Based
มาตรการ 2.1 การบูรณาการระหว่างศาสตร์ เพือพัฒนาความเป็ นเลิศเชิงสหวิทยาการ
(Multidisciplinary)
มาตรการ 2.2 การปรับปรุ งวิธีการทํางาน การเรี ยนการสอนและวิจยั แบบ Program Based หรื อการ
รวมกลุ่มการทํางาน (Clustering)
เป้าหมายที6 3 การสร้างบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทีมีความเป็ นคนอย่างสมบูรณ์ (Humanization)
วัตถุประสงค์ เพือสร้างบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณเชิ งวิชาชี พ
และอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืนได้ในสังคม
กลยุทธ์ ที6 3 ส่ งเสริ มหลักสู ตรที มี การบูรณาการความรู ้ เชิ งวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีกบั ทักษะทางสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ รวมทั?งทักษะชีวติ
มาตรการ 3.1 เพิมความหลากหลายของศาสตร์ ทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปะ
วัฒนธรรม ดนตรี และกีฬา
มาตรการ 3.2 ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ งในชุมชนท้องถิน อุตสาหกรรม
หรื อต่างประเทศ
มาตรการ 3.3 ปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม ผ่านกระบวนการเรี ยนการสอนวิจยั และการทํางานแก่
บุคลากรและนักศึกษา และกิจกรรมนอกหลักสู ตร
เป้าหมายที6 4 การปรับโครงสร้างและการบริ หารจัดการ
วัตถุประสงค์ เพือให้มีโครงสร้างและกระบวนการบริ หารจัดการทีมีความยืดหยุน่ มีความคล่องตัว
คุม้ ค่าและมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ งก่อให้เกิดสัมฤทธิ ผลทีมีคุณภาพ
หน้าที 2-7

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที " พ.ศ. "$$$-"$$&

วิสยั ทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ และยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ ที6 4 ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ให้มีความยืดหยุน่ ปรับกฎ ระเบียบและวิธีปฏิบตั ิให้มีความ
คล่องตัวสอดคล้องกับภารกิจ และระบบทีทันสมัย รวมทั?งปรับเปลียนทัศนคติ และศักยภาพของบุคลากร
(Empowerment Enforcement Encouragement) เพือรองรับการเปลียนแปลงต่างๆ
มาตรการ 4.1 ควบรวมหลักสู ตรทีมีความซํ?าซ้อน และ / หรื อการรวมกลุ่ม (Cluster) หน่วยงานทีมี
ศาสตร์ ใกล้เคียงกันหรื อข้ามศาสตร์
มาตรการ 4.2 ส่ งเสริ มให้มีการทํางานข้ามสาขาวิชาและข้ามหน่วยงาน
มาตรการ 4.3 ปรับปรุ งโครงสร้างคณะ / สํานัก
มาตรการ 4.4 ปรับปรุ งระบบบริ หารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทนั สมัย
มาตรการ 4.5 วางแผนกําลังคนและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัยใน
อนาคต
มาตรการ 4.6 สร้างระบบและกลไกการสื อสารสองทางระหว่างหน่วยงานเพือให้เกิดความร่ วมมือ
ระหว่างกัน
เป้าหมายที6 5 การเพิมและใช้ทรัพยากรทีมีอยูอ่ ย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
วัตถุประสงค์ เพือขยายฐานความรู ้เชิงวิชาการและวิจยั ทําให้องค์กรอยูร่ อดได้อย่างยังยืน
กลยุทธ์ ที6 5 ส่ งเสริ มการสร้างเครื อข่ายและพันธมิตรทางด้านวิชาการ วิจยั และบริ การวิชาการทั?ง
ภายในและภายนอก
มาตรการ 5.1 พัฒนาระบบและกลไกในการสร้างเครื อข่ายกับองค์กรภายนอก ทั?งภาครัฐ และธุ รกิจ
อุตสาหกรรม เพือพัฒนาการเรี ยนการสอน วิจยั และการบริ การวิชาการ
มาตรการ 5.2 ส่ งเสริ มการระดมทุนจากศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบนั
มาตรการ 5.3 มุ่งสร้างชือเสี ยงของมหาวิทยาลัยให้เป็ นทีรู ้จกั ของสาธารณชน
เป้าหมายที6 6 สร้างบรรยากาศและสิ งแวดล้อมให้เอื?อต่อการพัฒนาความเป็ นสากล
วัต ถุ ประสงค์ เพือเตรี ย มความพร้ อมในการเป็ นมหาวิท ยาลัย ชั?นนํา ระดับโลกที พร้ อมรั บการ
เปลียนแปลงตามกระแสโลกาภิวตั น์
กลยุทธ์ ที6 6 ส่ งเสริ มหลักสู ตร การเรี ยนการสอน วิจยั พัฒนานักศึกษา/บุคลากรและปรับสภาพ
แวดล้อมและทรัพยากรทีเป็ นนานาชาติ
มาตรการ 6.2 การสื อสารในมหาวิทยาลัยให้เป็ นอย่างน้อยสองภาษา เช่น เอกสารต่างๆ ป้ ายบอกทาง
ปริ ญญาบัตร Website และ Call Center
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มาตรการ 6.3 เพิมสัดส่ วนนักศึกษาและบุคลากรต่างชาติ
มาตรการ 6.4 เพิมเครื อข่ายและพันธมิตรเชิงรุ กกับสถาบันการศึกษาชั?นนําในต่างประเทศ
มาตรการ 6.5 ปรับปรุ งสิ งอํานวยความสะดวกต่างๆ เช่น ห้องนํ?าโรงอาหาร ไปรษณี ย ์
2.5 แผนพัฒนา มจธ. 15 ปี (KMUTT Road Map 2020)
แผนพัฒนา มจธ. พ.ศ. 2549-2563 หรื อเรี ยกว่า KMUTT Road Map 2020 นี? จะใช้เป็ นแนวทางและ
คู่ มื อ ของผู ้บ ริ หารในการกํา กับ การดํา เนิ น งานของมหาวิ ท ยาลัย ในอนาคตอย่ า งมี เ ป้ าหมายและมี
ประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี? ยังเป็ นสื อประชาสัมพันธ์ให้กบั ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยต่างๆ ได้แก่ บุคลากร นักเรี ยน
นักศึกษา ศิษย์เก่า นักอุตสาหกรรม ผูป้ ระกอบการ สถาบันและองค์กรต่างๆ รวมทั?งประชาชนทัวไป ทั?ง
ภายในและภายนอกประเทศให้มีความรู ้ความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย เพือการมีส่วนร่ วม
และการสนับสนุนในด้านต่างๆ ต่อไป
เป้าหมายหลัก
เป้ าหมายสําคัญของ มจธ. ทีต้องการพัฒนาไปสู่ มหาวิทยาลัยทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ชั?นนําของโลก และมีขนาดปานกลาง ให้ได้ภายในปี พ.ศ. 2563 ทําให้มหาวิทยาลัยได้จดั ทําแผนพัฒนา 15 ปี
นี?ข? ึน และได้วางเป้ าหมายหลักของการพัฒนาไว้ 3 ด้าน ดังนี?
1. เป็ นมหาวิทยาลัยการเรี ยนรู ้ (Learning Innovation)
การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้แบบใหม่ (New approach to learning) เพือพัฒนาความเป็ น
ผูน้ าํ ทางด้านการเรี ยนรู ้ของ มจธ. ด้วยกระบวนการเรี ยนการสอน การวิจยั ซึ งเป็ นกระบวนการ
สําคัญในการผลิ ตและพัฒนากําลังคนและการสร้ างความรู ้ กระบวนการเรี ยนรู ้ แบบใหม่น? ี มี
โครงสร้างหลัก 4 ประการ (4I) ได้แก่ การปฏิสัมพันธ์ (Interaction) การบูรณาการ (Integration)
นวัตกรรม (Innovation) และ ฉันทะ (Intention)
2. สร้างความเป็ นเลิศทางด้านงานวิจยั (Research Excellence)
มจธ. มีทิศทางการพัฒนาความเป็ นเลิศทางด้านวิชาการและวิจยั ด้วยการบูรณาการระหว่าง
ศาสตร์ เป็ นกลุ่มวิชาเพือจัดทําหลักสู ตรใหม่ และรวมกลุ่มงานวิจยั ในสาขาใหม่ๆ ทีต่างกันเป็ น
Cluster กลุ่มสาขาทีมีศกั ยภาพสู่ ความเป็ นเลิศในอนาคต ได้แก่
• กลุ่มสาขาทีมีชีววิทยาเป็ นฐาน (Bio-integration)
• กลุ่มสาขาการออกแบบ (Design)
• กลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี (Engineering Technology)
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• กลุ่มสาขาระบบโลก (Earth System) ได้แก่ บรรยากาศ (Atmosphere) ปฐพีศาสตร์
(Lithosphere) อุทกศาสตร์ และสมุทรศาสตร์ (Hydrosphere) ชี วิตและนิ เวศวิทยา
(Biosphere)
• กลุ่มสาขาการบริ หารจัดการและสังคมศาสตร์ (Social & Managerial Sciences)
3. เน้นการสร้างบัณฑิตทีมีความเป็ นคนอย่างสมบูรณ์ (Humanization)
การเป็ นมหาวิ ท ยาลั ย ทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ต่ ไ ม่ ล ะเลยทางด้ า น
สังคมศาสตร์ ศิลปะ และมนุษยศาสตร์ เพือหล่อหลอมให้เป็ นบัณฑิตทีดีและเก่ง มีความเป็ นคนอย่าง
สมบูรณ์ จึงต้องเพิมความเข้มข้นให้นกั ศึกษามีความรู ้ทางวิชาการเพือประกอบอาชี พและมีความรู ้
และทักษะทางสังคมสามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืนได้อย่างมีความรับผิดชอบและมีความสุ ข มหาวิทยาลัย
จึงต้องจัดหลักสู ตรอย่างสมดุลระหว่างวิทยาศาสตร์ และศาสตร์ อืนๆ จัดให้มีกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร
เพือเพิมพูนประสบการณ์ของนักศึกษาเช่น การเข้าร่ วมกิจกรรมด้านกีฬา ดนตรี ละคร ทัศนศิลป์
และกิ จกรรมทางด้านวัฒนธรรมอืนๆ ส่ วนในด้านการบริ การสังคมเพือสร้ างเสริ มประสบการณ์
อืนๆ เพือให้นกั ศึกษามีความรู ้ ความเข้าใจในบริ บทต่างๆ ทีมีความหลากหลายทั?งของไทยและของ
ชนชาติอืนๆ นอกจากการจัดสภาพแวดล้อมเพือให้เกิดการเรี ยนรู ้ทางวิชาการดังกล่าวแล้ว การจัด
สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย และบริ เวณรอบๆมหาวิทยาลัยให้สะอาด ร่ มรื นมีสิงอํานวย
ความสะดวกต่างๆในการดํารงชี วิตอย่างเหมาะสมเพือเพิมคุณภาพชี วิตของนักศึกษาและบุคลากร
ของ มจธ.
ความสั มพันธ์ ระหว่ าง Road Map 2020 กับ 6+1 Flagships
มหาวิทยาลัยตั?งเป้ าหมายหลัก 6 ด้านมาตั?งแต่ ปี พ.ศ. 2545 และต่อมามีการปรับเพิมขึ?นอีก 1 ด้าน
และเรี ยกว่า 6+1 Flagships ซึ งดําเนิ นการมาอย่างต่อเนื องและมีพลวัต และในปั จจุบนั มหาวิทยาลัยได้จดั ทํา
แผนพัฒนามจธ. 15 ปี หรื อ Road Map 2020 ขึ?น เพือกําหนดทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยในอนาคต
อย่างไรก็ตาม การจัดทํา Road Map นี? ยังคงมีความสัมพันธ์กบั เป้ าหมายหลัก 7 ด้าน ดังนี? คือ
• จากทิศทางการพัฒนาระยะยาวของ Road Map 2020 ทีประกอบด้วย กระบวนการเรี ยนรู ้รูปแบบ
ใหม่ Cluster ความสามารถทางวิชาการใหม่ๆ การสร้ างบัณฑิตทีเป็ นคนอย่างสมบูรณ์ การปรับ
โครงสร้ างองค์กร การนําการบริ หารจัดการสมัยใหม่และธรรมาภิบาลมาใช้ รวมทั?งการสร้ าง
มหาวิทยาลัยไปสู่ ความเป็ นสากล แนวทางการพัฒนาใน Roadmap เหล่านี? เป็ นการปรับ 6+1
Flagships ให้มีความเข้มข้นและสอดรั บกับการเปลี ยนแปลงที มี มากขึ?น จะเห็ นว่าการพัฒนา
กระบวนการเรี ยนรู ้รูปแบบใหม่ และการผลิตบัณฑิตทีเป็ นคนโดยสมบูรณ์น? นั สัมพันธ์กบั การสร้าง
บัณฑิ ตทีเก่งและดี (The Best and The Brightest) การพัฒนาไปสู่ การเป็ นมหาวิทยาลัยวิจยั
(Research University) การสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิทยาศาสตร์ (Science Strengthening) การ
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วิสยั ทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ และยุทธศาสตร์

เป็ นมหาวิทยาลัยเสมือน (e-University) ซึ งการทําให้เกิดการเรี ยนรู ้ใหม่ๆ ในรู ปของอิเล็กทรอนิ กส์
หรื อออนไลน์ เพือส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองการเรี ยนตามอัธยาศัย และการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิต
นอกจากนั?น การเรี ยนรู ้ ก็เป็ นปั จจัยสําคัญทีนําไปสู่ ความเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ (Learning
Organization)
• แนวคิดเรื อง Cluster เป็ นการบริ หารจัดการสมัยใหม่ เพือการรวมกลุ่มทั?งด้านการเรี ยนการสอนและ
วิจยั เพือระดมและใช้ทรัพยากรให้เกิดเป็ นโยชน์สูงสุ ด ซึ งมีบางหน่วยงานของ มจธ. ได้ดาํ เนิ นการ
แล้ว อย่างไรก็ตาม ในอนาคตคงมีการบริ หารจัดการแบบ Cluster มากขึ?น อย่างไรก็ตามการนําการ
บริ หารจัดการแบบCluster มาใช้น? ี จะต้องมีการปรับโครงสร้างองค์กร เพือให้สอดคล้องรองรับการ
ทํางานในระบบใหม่น? ี ดว้ ย นอกจากนี? คงต้องมีระบบธรรมาภิบาล เพือให้เกิดความโปร่ งใส มีความ
รับผิดชอบทั?งต่อตนเอง ผูอ้ ื น องค์กรและสังคมแนวคิ ดทั?งสองนี? ยงั สัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชิดกับ
เป้ าหมายการสร้างความเข้มแข็งทางด้านการบริ หารจัดการ (Management Strengthening) และการ
บริ หารรายได้และต้นทุน (Revenue Driven and Cost Conscious)
• จากความสัมพันธ์ของ 6+1 Flagships และ Roadmap 2020 นี? จะเห็นความสัมพันธ์ในทุกๆ มิติของ
การเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ กบั ทุกกรอบการพัฒนาของ Roadmap 2020 ถ้ามหาวิทยาลัยเป็ น
องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ได้ การพัฒนาสิ งใหม่ๆ เช่น การปรับโครงสร้างองค์กร การทํางานแบบ
Cluster การพัฒนากระบวนการเรี ยนการสอนและวิจยั ใหม่ๆ ก็สามารถบรรลุ ผลได้ ในขณะทีการ
สร้างความเป็ นสากลซึ งเป็ นในทิศทางของ Roadmap 2020 ก็เช่นกัน ต้องคํานึ งถึงเป้ าหมายหลัก
6+1 Flagships ในส่ วนของการผลิตบัณฑิตทีดีและมีคุณภาพ การเป็ นมหาวิทยาลัยวิจยั มหาวิทยาลัย
เสมือนและการเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ทีต้องเร่ งพัฒนาไปสู่ ความเป็ นสากลมากขึ?น เพือรองรับ
สภาวการณ์ทีแข่งขันสู งขึ?นเป็ นลําดับ
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3. บทวิเคราะห์ สถานภาพด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
3.1. สรุ ปสถานภาพด้ านข้ อมูล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมีการนําระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิ บตั ิงาน
และการบริ หารงานเป็ นระยะเวลามากกว่า 10 ปี ซึ งมีการสร้ างและเรี ยกใช้ขอ้ มูลเพือสนับสนุ นการ
ปฎิบตั ิงานประจําวัน (Transactions) และงานข้อมูลสรุ ปสถิติต่าง ๆ เพือใช้วางแผนงานการทํางาน
ปั จจุบนั มหาวิทยาลัยฯ มีขอ้ มูลทีจัดเก็บในรู ปแบบอิเล็กทรอนิ กส์ อยูเ่ ป็ นจํานวนมาก อย่างไรก็
ตามการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ ในช่ วงที ผ่านมา ทัIงทีดําเนิ นการโดยบริ ษทั ผูร้ ับจ้าง
ภายนอกหรื อดําเนินการโดยบุคลากร มจธ. เอง ยังไม่ได้คาํ นึ งถึงความต่อเนื องและการเชื อมโยงระหว่าง
กระบวนงานเพือให้เกิ ดการทํางานทีบูรณาการภายใน การดําเนิ นการทีผ่านมาเป็ นการดําเนิ นการเพือ
ตอบสนองความต้องการตามฟั งก์ชนั การทํางานของแต่ละระบบงาน เช่ น ระบบทะเบียน และระบบ
บุคลากร เป็ นต้น
ทัIงนีI การดําเนิ นการพัฒนาระบบสารสนเทศทีผ่านมา ดําเนิ นการโดยนักวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบคนละชุด ประกอบกับผูพ้ ฒั นาระบบต้องการลดความซับซ้อนของการพัฒนาระบบ ทําให้เกิดการ
สร้างฐานข้อมูลแยกออกจากกันขาดการบูรณาการข้อมูลทีมีความเกียวเนืองและสัมพันธ์กนั ซึ งอาจทําให้
เกิ ดปั ญหา ในกรณี ทีต้องการจัดสรรรายได้จากการศึกษากระจายไปยังคณะ ภาควิชา เนื องจากรหัส
โครงสร้ างของหน่ วยงานทีเก็บหลักสู ตรทีเปิ ดสอนกับรหัสหน่ วยงานทีอาจารย์สังกัดไม่สอดคล้องกัน
เป็ นต้น นอกจากนีIยงั มีอีกหลายกรณี เป็ นปั ญหาทีรอการแก้ไข
ข้อมู ล ที ขาดการบู รณาการส่ ง ผลกระทบต่อการบริ หารงานในภาพรวม จึ ง จํา เป็ นต้องมี ก าร
ออกแบบระบบฐานข้อมูลกลาง (Master Data) กําหนดมาตรฐานข้อมูล กําหนดรหัสข้อมูล เช่ น รหัส
หน่วยงาน รหัสบุคลากร รหัสครุ ภณ
ั ฑ์ รหัสแผนงานโครงการ เป็ นต้น รวมทัIงทําให้เกิดความชัดเจนใน
ความเป็ นเจ้าของข้อมูล และทราบแหล่ งทีมาของข้อมูลทีต้องใช้ร่วมกันในหลายระบบ ลดการจัดเก็บ
ข้อมู ล ที ซํIาซ้อน ลดความขัดแย้ง ของข้อมู ล เนื องจากถู ก จัดเก็ บไว้หลายที ซึ งอาจส่ ง ผลให้เกิ ดความ
ผิดพลาดของการปฏิบตั ิงาน อันจะทําให้เกิดปั ญหาความน่าเชือถือของข้อมูล
การแลกเปลี ยนข้อมูลกับหน่ วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เช่ น สํานักหอสมุด และคณะ
ต่าง ๆ ปั จจุบนั ดําเนินการในหลายรู ปแบบขึIนอยูก่ บั ความพร้อมของหน่วยงาน เช่น การส่ งเป็ น Text File,
Excel File และ Web Services เป็ นต้น
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จากสถานภาพด้านข้อมูลดังกล่าวมาข้างต้น สามารถสรุ ปเป็ นตารางความสัมพันธ์ ของข้อมูล
ระบบ และหน่วยงานต่าง ๆ โดยมีความหมายของสัญลักษณ์ทีใช้ในตารางดังนีI
สั ญลักษณ์ ทปรากฏในตารางที
ี
3.1 ความสั มพันธ์ ของข้ อมูลกับหน่ วยงาน
O (Owner)
หมายถึง หน่วยงานนัIนเป็ นผูส้ ร้างข้อมูลหรื อเป็ นหน่วยงานทีมีหน้าทีดูแล
ข้อมูลนัIน
V (View)
”
หน่วยงานนัIนมีสิทธิ ในการอ่านข้อมูล แต่ไม่สามารถปรับแก้
ข้อมูลนัIนได้
สั ญลักษณ์ ทปรากฏในตารางที
ี
3.2 ความสั มพันธ์ ของข้ อมูลกับระบบสารสนเทศ
หมายถึง มีความสัมพันธ์ มีความเกียวข้อง
สั ญลักษณ์ ทปรากฏในตารางที
ี
3.3 ความสั มพันธ์ ของระบบสารสนเทศกับหน่ วยงานปัจจุบัน
หมายถึง มีความสัมพันธ์ มีความเกียวข้อง
O
”
หน่วยงานทีเป็ นเจ้าของระบบ
ความสั มพันธ์ ดังกล่ าวแสดงดังตารางต่ อไปนี3
1. ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลกับหน่วยงาน แสดงดังตารางที 3.1
2. ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลกับระบบ แสดงดังตารางที 3.2
3. ความสัมพันธ์ระหว่างระบบกับหน่วยงาน แสดงดังตารางที 3.3

หน้าที *-2

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที 2 พ.ศ. 2555-2559

บทสรุ ปสถานภาพ

ตารางที 3.1 ความสัมพันธ์ ระหว่ างข้ อมูลกับหน่ วยงาน

ลําดับที

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ข้ อมูล/หน่ วยงาน

ข้ อมูลการรับนักศึกษาใหม่
ข้อมูลโครงการ
ข้อมูลผูส้ มัคร ป.ตรี
ข้อมูลผูส้ มัคร ป.โท
ข้ อมูลนักศึกษา
ข้อมูลคณะ
ข้อมูลภาค
สาขาสาขา
ข้อมูลระดับ
ข้อมูลปริ ญญาทีศึกษา
ข้อมูลเอกสารการศึกษา
ข้อมูลประเภทโค้วต้า
ข้อมูลประวัตินกั ศึกษา
ข้อมูลการลงทะเบียน
ข้อมูลการโอนย้าย
ข้อมูลอาจารย์ผสู ้ อน ทีปรึ กษา

1
ส่ วนคัดเลือก
นักศึกษา

2
ส่ วนทะเบียน
และประเมินผล

O
O

V
V

3
สํานักบัณฑิต

4
กองกิจการ
นักศึกษา

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

6
กองคลัง

7
กองบริการ การ
บริหาร

V
V
V

O
V
V
V
V

5
กองบริการ
การศึกษา

V
V

V
V
V
V
V

V
V

8
กองแผนงาน

V
V
V
V

V

V
V

O
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที 2 พ.ศ. 2555-2559

บทสรุ ปสถานภาพ

ตารางที 3.1 ความสัมพันธ์ ระหว่ างข้ อมูลกับหน่ วยงาน

ลําดับที

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ข้ อมูล/หน่ วยงาน

ข้อมูลธนาคาร
ข้อมูลผลการเรี ยนนักศึกษา
ข้อมูลการสําเร็ จการศึกษา
ข้อมูลการรับปริ ญญา
ข้อมูลทุนการศึกษา
ข้อมูลการชําระเงินค่าเล่าเรี ยน
ข้อมูลค่าปรับ
ข้ อมูลด้ านบุคคลของบุคลากร
ข้อมูลคํานําหน้า
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสายงาน/ประเภทบุคลากร
ข้อมูลตําแหน่งงาน
ข้อมูลตําแหน่งวิชาการ
ข้อมูลตําแหน่งบริ หาร
ข้อมูลประเภทสัญญาจ้าง
ข้อมูลประเทศ

1
ส่ วนคัดเลือก
นักศึกษา

2
ส่ วนทะเบียน
และประเมินผล

3
สํานักบัณฑิต

4
กองกิจการ
นักศึกษา

5
กองบริการ
การศึกษา

6
กองคลัง

7
กองบริการ การ
บริหาร

8
กองแผนงาน

O
V

V

O
O
O
V
O
V

V

O
O
O
V
V
V

V

V

V
V

O
V
V

V

V
O
O

V

V
V
V
V
V
V
V

V
V
V
V
V
V
V

V

หน้าที 3-4

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที 2 พ.ศ. 2555-2559

บทสรุ ปสถานภาพ

ตารางที 3.1 ความสัมพันธ์ ระหว่ างข้ อมูลกับหน่ วยงาน

ลําดับที

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

ข้ อมูล/หน่ วยงาน

ข้อมูลสัญชาติ
ข้อมูลจังหวัดอําเภอตําบล
ข้อมูลระดับการศึกษา
ข้อมูลสาขาวิชามาตรฐาน
ข้อมูลสาขาวิชา
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลทุนการศึกษา
ข้อมูลประเภทคําสัง
ข้อมูลหลักสูตรการฝึ กอบรม
ข้อมูลประเภทการอบรม
ข้อมูลธนาคาร
ข้อมูลประเภทเงินได้
ข้อมูลประเภทเงินหัก
ข้อมูลกองทุนและสวัสดิการ
ข้อมูลอัตราเงินหักเข้ากองทุน
สวัสดิการ

1
ส่ วนคัดเลือก
นักศึกษา

2
ส่ วนทะเบียน
และประเมินผล

3
สํานักบัณฑิต

4
กองกิจการ
นักศึกษา

5
กองบริการ
การศึกษา

6
กองคลัง

7
กองบริการ การ
บริหาร

8
กองแผนงาน

O
O
O
O
O
หน้าที 3-5

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที 2 พ.ศ. 2555-2559

บทสรุ ปสถานภาพ

ตารางที 3.1 ความสัมพันธ์ ระหว่ างข้ อมูลกับหน่ วยงาน

ลําดับที

ข้ อมูล/หน่ วยงาน

45
46
47

ข้อมูลตารางเงินเดือน
ข้อมูลงบประมาณกองทุน
ข้อมูลมิติทางบัญชี (กองทุน)
ข้อมูลอัตราค่ารักษาพยาบาลผูป้ ่ วยใน

48
ข้อมูลอัตราค่ารักษาพยาบาลผูป้ ่ วยนอก
49
50
51
52
53
54
55
56

ข้อมูลอัตราค่าเล่าเรี ยนบุตร
ข้อมูลเงินได้เงินหักของบุคลากร
ข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลประวัติบิดา-มารดา
ข้อมูลประวัติคู่สมรส
ข้อมูลประวัติบุตร-ธิดา
ข้อมูลประวัติตาํ แหน่ง หน่วยงาน
เงินเดือน

1
ส่ วนคัดเลือก
นักศึกษา

2
ส่ วนทะเบียน
และประเมินผล

3
สํานักบัณฑิต

4
กองกิจการ
นักศึกษา

5
กองบริการ
การศึกษา

6
กองคลัง

7
กองบริการ การ
บริหาร

8
กองแผนงาน

V
V
V
O
O
O
O
V
V
V
V

V

V

หน้าที 3-6

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที 2 พ.ศ. 2555-2559

บทสรุ ปสถานภาพ

ตารางที 3.1 ความสัมพันธ์ ระหว่ างข้ อมูลกับหน่ วยงาน

ลําดับที

ข้ อมูล/หน่ วยงาน

ข้อมูลประวัติการดํารงตําแหน่งบริ หาร
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

ข้อมูลประวัติการลาศึกษา/ฝึ กอบรม/ดู
งาน/เพิมพูนความรู ้/วิจยั
ข้อมูลประวัติการลาพิเศษอืนๆ
ข้อมูลประวัติการศึกษา
ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ข้อมูล e-mail address
ข้อมูลประวัติการรับเงินตอบแทนอืนๆ
ข้อมูลประวัติการฝึ กอบรมบุคลากร
ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินค่าเล่าเรี ยนบุตร
ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินค่า
รักษาพยาบาลผูป้ ่ วยใน
ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินค่า
รักษาพยาบาลผูป้ ่ วยนอก

1
ส่ วนคัดเลือก
นักศึกษา

2
ส่ วนทะเบียน
และประเมินผล

3
สํานักบัณฑิต

4
กองกิจการ
นักศึกษา

5
กองบริการ
การศึกษา

6
กองคลัง

7
กองบริการ การ
บริหาร

8
กองแผนงาน

V
V
V

V
O

V

O
O
O
หน้าที 3-7

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที 2 พ.ศ. 2555-2559

บทสรุ ปสถานภาพ

ตารางที 3.1 ความสัมพันธ์ ระหว่ างข้ อมูลกับหน่ วยงาน

ลําดับที

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

ข้ อมูล/หน่ วยงาน

ข้ อมูลงานวิจยั
ข้อมูลกลุ่มวิจยั
ข้อมูลประเภทแหล่งทุน
ข้อมูลแหล่งทุน
รหัสผูว้ จิ ยั
ข้อมูลประเภทบทความ
ข้อมูลระดับการตีพิมพ์
ข้อมูลความเข้มข้นของการตีพิมพ์
ข้อมูลระดับการประชุม
ข้อมูลชนิดของแหล่งตีพิมพ์
ข้อมูลประเภทงาน
ข้อมูลหน่วยงานภายนอก
ข้อมูลประเทศ
ข้อมูลตําแหน่ง
ข้อมูลลิขสิ ทธิP
ข้อมูลสิ งประดิษฐ์

1
ส่ วนคัดเลือก
นักศึกษา

2
ส่ วนทะเบียน
และประเมินผล

3
สํานักบัณฑิต

4
กองกิจการ
นักศึกษา

5
กองบริการ
การศึกษา

6
กองคลัง

7
กองบริการ การ
บริหาร

8
กองแผนงาน

V
V
V

V

หน้าที 3-8

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที 2 พ.ศ. 2555-2559

บทสรุ ปสถานภาพ

ตารางที 3.1 ความสัมพันธ์ ระหว่ างข้ อมูลกับหน่ วยงาน

ลําดับที

83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

ข้ อมูล/หน่ วยงาน

ข้อมูลสิ ทธิบตั ร/อนุสิทธิบตั ร
ข้อมูลผลงานวิชาการ
ข้อมูลบทความ
ข้ อมูลการเงิน
ข้อมูลงวดบัญชี
ข้อมูลกลุ่มสิ นทัพย์ถาวร
ข้อมูลบัญชีธนาคาร
ข้อมูลผังบัญชี
ข้อมูลสิ นทรัพย์
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลมิติทางบัญชี (กองทุน)
ข้อมูลหมวดรายได้/รายจ่าย
ข้อมูลลูกหนีQ
ข้อมูลเจ้าหนีQ
ข้อมูลการสังซืQอ
ข้อมูลสมุดรายวัน

1
ส่ วนคัดเลือก
นักศึกษา

2
ส่ วนทะเบียน
และประเมินผล

3
สํานักบัณฑิต

4
กองกิจการ
นักศึกษา

5
กองบริการ
การศึกษา

6
กองคลัง

7
กองบริการ การ
บริหาร

8
กองแผนงาน

V
V
V
V
V
O
V
V
V
V
O
O

V
V
V
V
V
O
V
V
V
V
O
O

V
V
V
V
V
O
V
V
V
V
O
O

V
V
V
V
V
O
V
V
V
V
O
O

V
V
V
V
V
O
V
V
V
V
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

V
V
V
V
V
O
V
V
V
V
O
O

V
V
V
V
V
O
V
V
V
V
O
O
หน้าที 3-9

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที 2 พ.ศ. 2555-2559

บทสรุ ปสถานภาพ

ตารางที 3.1 ความสัมพันธ์ ระหว่ างข้ อมูลกับหน่ วยงาน

ลําดับที

98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

ข้ อมูล/หน่ วยงาน

ข้อมูลคลังสิ นค้า
ข้อมูลกลุ่มสิ นค้าคงคลัง
ข้อมูลสิ นค้าคงคลัง
ข้อมูลกลุ่มโครงการ
ข้อมูลกลุ่มงาน
ข้อมูลกลุ่มวิจยั
ข้อมูลประเภทของค่าใช้จ่าย
ข้อมูลโครงการ
ข้อมูลวิธีการคิดต้นทุน(ศูนย์ตน้ ทุน)
ข้อมูลต้นทุน(ศูนย์และผังบัญชี)
ข้อมูลการโอนเงิน
ข้อมูลการบัญชีหน่วยงาน
ข้อมูลการบัญชีบริ ษทั /ห้าง/ร้าน
ข้อมูลการบัญชีบุคคลภายนอก
ข้อมูลการรับชําระเงิน
ข้อมูลประเภทวัสดุครุ ภณ
ั ฑ์

1
ส่ วนคัดเลือก
นักศึกษา

2
ส่ วนทะเบียน
และประเมินผล

3
สํานักบัณฑิต

4
กองกิจการ
นักศึกษา

5
กองบริการ
การศึกษา

6
กองคลัง

7
กองบริการ การ
บริหาร

8
กองแผนงาน

V
V
O
V
V
V
V
O
V
V

V
V
O
V
V
V
V
O
V
V

V
V
O
V
V
V
V
O
V
V

V
V
O
V
V
V
V
O
V
V

V
V
O
V
V
V
V
O
V
V

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

V
V
O
V
V
V
V
O
V
V

V
V
O
V
V
V
V
O
V
V

หน้าที 3-10

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที 2 พ.ศ. 2555-2559

บทสรุ ปสถานภาพ

ตารางที 3.1 ความสัมพันธ์ ระหว่ างข้ อมูลกับหน่ วยงาน

ลําดับที

114
115
116
117

ข้ อมูล/หน่ วยงาน

ข้อมูลประเภทการจัดซืQอ/จ้าง
ข้อมูลคณะกรรมการ
ข้อมูลการโอนเงินโครงการวิจยั
ข้อมูลเลขทีบัญชีโครงการวิจยั

1
ส่ วนคัดเลือก
นักศึกษา

2
ส่ วนทะเบียน
และประเมินผล

3
สํานักบัณฑิต

4
กองกิจการ
นักศึกษา

5
กองบริการ
การศึกษา

6
กองคลัง

7
กองบริการ การ
บริหาร

8
กองแผนงาน

O
O
O
O

หน้าที 3-11

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที 2 พ.ศ. 2555-2559

บทสรุ ปสถานภาพ

ตารางที 3.1 ความสัมพันธ์ ระหว่ างข้ อมูลกับหน่ วยงาน

ลําดับที

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ข้ อมูล/หน่ วยงาน

ข้ อมูลการรับนักศึกษาใหม่
ข้อมูลโครงการ
ข้อมูลผูส้ มัคร ป.ตรี
ข้อมูลผูส้ มัคร ป.โท
ข้ อมูลนักศึกษา
ข้อมูลคณะ
ข้อมูลภาค
สาขาสาขา
ข้อมูลระดับ
ข้อมูลปริ ญญาทีศึกษา
ข้อมูลเอกสารการศึกษา
ข้อมูลประเภทโค้วต้า
ข้อมูลประวัตินกั ศึกษา
ข้อมูลการลงทะเบียน
ข้อมูลการโอนย้าย
ข้อมูลอาจารย์ผสู ้ อน ทีปรึ กษา

9
10
สํานักวิจยั และ
ส่ วนพัฒนา
บริการ
ทรัพยากรบุคคล
วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
(สวท.)

11
สํานัก
คอมพิวเตอร์

12
สํานักหอสมุด

13
คณะ ต่ าง ๆ

V
V
V
V
V
V

V
V
V
V

V
V
V
V

V

V

V
V
V
หน้าที 3-12

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที 2 พ.ศ. 2555-2559

บทสรุ ปสถานภาพ

ตารางที 3.1 ความสัมพันธ์ ระหว่ างข้ อมูลกับหน่ วยงาน

ลําดับที

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ข้ อมูล/หน่ วยงาน

ข้อมูลธนาคาร
ข้อมูลผลการเรี ยนนักศึกษา
ข้อมูลการสําเร็ จการศึกษา
ข้อมูลการรับปริ ญญา
ข้อมูลทุนการศึกษา
ข้อมูลการชําระเงินค่าเล่าเรี ยน
ข้อมูลค่าปรับ
ข้ อมูลด้ านบุคคลของบุคลากร
ข้อมูลคํานําหน้า
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสายงาน/ประเภทบุคลากร
ข้อมูลตําแหน่งงาน
ข้อมูลตําแหน่งวิชาการ
ข้อมูลตําแหน่งบริ หาร
ข้อมูลประเภทสัญญาจ้าง
ข้อมูลประเทศ

9
10
สํานักวิจยั และ
ส่ วนพัฒนา
บริการ
ทรัพยากรบุคคล
วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
(สวท.)

11
สํานัก
คอมพิวเตอร์

12
สํานักหอสมุด

13
คณะ ต่ าง ๆ

V
V

V
V
V
V

O
O
O
O
O
O
O
O

V

V

V

หน้าที 3-13

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที 2 พ.ศ. 2555-2559

บทสรุ ปสถานภาพ

ตารางที 3.1 ความสัมพันธ์ ระหว่ างข้ อมูลกับหน่ วยงาน

ลําดับที

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

ข้ อมูล/หน่ วยงาน

ข้อมูลสัญชาติ
ข้อมูลจังหวัดอําเภอตําบล
ข้อมูลระดับการศึกษา
ข้อมูลสาขาวิชามาตรฐาน
ข้อมูลสาขาวิชา
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลทุนการศึกษา
ข้อมูลประเภทคําสัง
ข้อมูลหลักสูตรการฝึ กอบรม
ข้อมูลประเภทการอบรม
ข้อมูลธนาคาร
ข้อมูลประเภทเงินได้
ข้อมูลประเภทเงินหัก
ข้อมูลกองทุนและสวัสดิการ
ข้อมูลอัตราเงินหักเข้ากองทุน
สวัสดิการ

9
10
สํานักวิจยั และ
ส่ วนพัฒนา
บริการ
ทรัพยากรบุคคล
วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
(สวท.)
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

11
สํานัก
คอมพิวเตอร์

12
สํานักหอสมุด

13
คณะ ต่ าง ๆ

V
V
O
O
หน้าที 3-14

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที 2 พ.ศ. 2555-2559

บทสรุ ปสถานภาพ

ตารางที 3.1 ความสัมพันธ์ ระหว่ างข้ อมูลกับหน่ วยงาน

ลําดับที

ข้ อมูล/หน่ วยงาน

45
46
47

ข้อมูลตารางเงินเดือน
ข้อมูลงบประมาณกองทุน
ข้อมูลมิติทางบัญชี (กองทุน)
ข้อมูลอัตราค่ารักษาพยาบาลผูป้ ่ วยใน

9
10
สํานักวิจยั และ
ส่ วนพัฒนา
บริการ
ทรัพยากรบุคคล
วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
(สวท.)
O

11
สํานัก
คอมพิวเตอร์

12
สํานักหอสมุด

13
คณะ ต่ าง ๆ

48
ข้อมูลอัตราค่ารักษาพยาบาลผูป้ ่ วยนอก
49
50
51
52
53
54
55
56

ข้อมูลอัตราค่าเล่าเรี ยนบุตร
ข้อมูลเงินได้เงินหักของบุคลากร
ข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลประวัติบิดา-มารดา
ข้อมูลประวัติคู่สมรส
ข้อมูลประวัติบุตร-ธิดา
ข้อมูลประวัติตาํ แหน่ง หน่วยงาน
เงินเดือน

V
O
O
O
O
O

หน้าที 3-15

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที 2 พ.ศ. 2555-2559

บทสรุ ปสถานภาพ

ตารางที 3.1 ความสัมพันธ์ ระหว่ างข้ อมูลกับหน่ วยงาน

ลําดับที

ข้ อมูล/หน่ วยงาน

ข้อมูลประวัติการดํารงตําแหน่งบริ หาร
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

ข้อมูลประวัติการลาศึกษา/ฝึ กอบรม/ดู
งาน/เพิมพูนความรู ้/วิจยั
ข้อมูลประวัติการลาพิเศษอืนๆ
ข้อมูลประวัติการศึกษา
ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ข้อมูล e-mail address
ข้อมูลประวัติการรับเงินตอบแทนอืนๆ
ข้อมูลประวัติการฝึ กอบรมบุคลากร
ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินค่าเล่าเรี ยนบุตร

9
10
สํานักวิจยั และ
ส่ วนพัฒนา
บริการ
ทรัพยากรบุคคล
วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
(สวท.)

11
สํานัก
คอมพิวเตอร์

12
สํานักหอสมุด

13
คณะ ต่ าง ๆ

O
O
O
O
V
V

O
O

V
V

O
O

ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินค่า
รักษาพยาบาลผูป้ ่ วยใน
ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินค่า
รักษาพยาบาลผูป้ ่ วยนอก
หน้าที 3-16

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที 2 พ.ศ. 2555-2559

บทสรุ ปสถานภาพ

ตารางที 3.1 ความสัมพันธ์ ระหว่ างข้ อมูลกับหน่ วยงาน

ลําดับที

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

ข้ อมูล/หน่ วยงาน

ข้ อมูลงานวิจยั
ข้อมูลกลุ่มวิจยั
ข้อมูลประเภทแหล่งทุน
ข้อมูลแหล่งทุน
รหัสผูว้ จิ ยั
ข้อมูลประเภทบทความ
ข้อมูลระดับการตีพิมพ์
ข้อมูลความเข้มข้นของการตีพิมพ์
ข้อมูลระดับการประชุม
ข้อมูลชนิดของแหล่งตีพิมพ์
ข้อมูลประเภทงาน
ข้อมูลหน่วยงานภายนอก
ข้อมูลประเทศ
ข้อมูลตําแหน่ง
ข้อมูลลิขสิ ทธิP
ข้อมูลสิ งประดิษฐ์

9
10
สํานักวิจยั และ
ส่ วนพัฒนา
บริการ
ทรัพยากรบุคคล
วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
(สวท.)

11
สํานัก
คอมพิวเตอร์

12
สํานักหอสมุด

13
คณะ ต่ าง ๆ

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
หน้าที 3-17

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที 2 พ.ศ. 2555-2559

บทสรุ ปสถานภาพ

ตารางที 3.1 ความสัมพันธ์ ระหว่ างข้ อมูลกับหน่ วยงาน

ลําดับที

83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

ข้ อมูล/หน่ วยงาน

ข้อมูลสิ ทธิบตั ร/อนุสิทธิบตั ร
ข้อมูลผลงานวิชาการ
ข้อมูลบทความ
ข้ อมูลการเงิน
ข้อมูลงวดบัญชี
ข้อมูลกลุ่มสิ นทัพย์ถาวร
ข้อมูลบัญชีธนาคาร
ข้อมูลผังบัญชี
ข้อมูลสิ นทรัพย์
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลมิติทางบัญชี (กองทุน)
ข้อมูลหมวดรายได้/รายจ่าย
ข้อมูลลูกหนีQ
ข้อมูลเจ้าหนีQ
ข้อมูลการสังซืQอ
ข้อมูลสมุดรายวัน

9
10
สํานักวิจยั และ
ส่ วนพัฒนา
บริการ
ทรัพยากรบุคคล
วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
(สวท.)
O
O
O
V
V
V
V
V
O
V
V
V
V
O
O

V
V
V
V
V
O
V
V
V
V
O
O

11
สํานัก
คอมพิวเตอร์

12
สํานักหอสมุด

13
คณะ ต่ าง ๆ

V
V
V
V
V
O
V
V
V
V
O
O

V
V
V
V
V
O
V
V
V
V
O
O

V
V
V
V
V
O
V
V
V
V
O
O
หน้าที 3-18

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที 2 พ.ศ. 2555-2559

บทสรุ ปสถานภาพ

ตารางที 3.1 ความสัมพันธ์ ระหว่ างข้ อมูลกับหน่ วยงาน

ลําดับที

98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

ข้ อมูล/หน่ วยงาน

ข้อมูลคลังสิ นค้า
ข้อมูลกลุ่มสิ นค้าคงคลัง
ข้อมูลสิ นค้าคงคลัง
ข้อมูลกลุ่มโครงการ
ข้อมูลกลุ่มงาน
ข้อมูลกลุ่มวิจยั
ข้อมูลประเภทของค่าใช้จ่าย
ข้อมูลโครงการ
ข้อมูลวิธีการคิดต้นทุน(ศูนย์ตน้ ทุน)
ข้อมูลต้นทุน(ศูนย์และผังบัญชี)
ข้อมูลการโอนเงิน
ข้อมูลการบัญชีหน่วยงาน
ข้อมูลการบัญชีบริ ษทั /ห้าง/ร้าน
ข้อมูลการบัญชีบุคคลภายนอก
ข้อมูลการรับชําระเงิน
ข้อมูลประเภทวัสดุครุ ภณ
ั ฑ์

9
10
สํานักวิจยั และ
ส่ วนพัฒนา
บริการ
ทรัพยากรบุคคล
วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
(สวท.)
V
V
V
V
O
O
V
V
V
V
V
V
V
V
O
O
V
V
V
V

11
สํานัก
คอมพิวเตอร์

12
สํานักหอสมุด

13
คณะ ต่ าง ๆ

V
V
O
V
V
V
V
O
V
V

V
V
O
V
V
V
V
O
V
V

V
V
O
V
V
V
V
O
V
V
V
V
V
V
V
V
หน้าที 3-19

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที 2 พ.ศ. 2555-2559

บทสรุ ปสถานภาพ

ตารางที 3.1 ความสัมพันธ์ ระหว่ างข้ อมูลกับหน่ วยงาน

ลําดับที

114
115
116
117

ข้ อมูล/หน่ วยงาน

ข้อมูลประเภทการจัดซืQอ/จ้าง
ข้อมูลคณะกรรมการ
ข้อมูลการโอนเงินโครงการวิจยั
ข้อมูลเลขทีบัญชีโครงการวิจยั

9
10
สํานักวิจยั และ
ส่ วนพัฒนา
บริการ
ทรัพยากรบุคคล
วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
(สวท.)

11
สํานัก
คอมพิวเตอร์

12
สํานักหอสมุด

13
คณะ ต่ าง ๆ

V
V
V
V

หน้าที 3-20

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที 2 พ.ศ. 2555-2559

บทสรุ ปสถานภาพ

ตารางที 3.2 ความสั มพันธ์ ระหว่ างข้ อมูลกับระบบ

ลําดับที

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ข้ อมูล/ระบบ

1
2
3
4
5
6
ระบบ
ระบบ Member ระบบรับสมัคร ระบบรับ ระบบทะเบียน ระบบกรอก
ประวัตผิ ่ าน
สารสนเทศ (2B-KMUTT)
สมัครผ่ าน
เว็บไซต์
เว็บไซต์
นักศึกษา
(ระบบใหม่ )

7
ระบบตาราง
สอบ

8
ระบบตัด
เกรดผ่ าน
เว็บไซต์

9
ระบบ
ประเมินการ
สอนของ
อาจารย์

10
ระบบ
สารสนเทศ
นักศึกษา

11
ระบบ
กิจกรรม
นักศึกษา

12
ระบบวินัย
นักศึกษา

ข้ อมูลการรับนักศึกษาใหม่
ข้อมูลโครงการ
ข้อมูลผูส้ มัคร
ข้ อมูลนักศึกษา
ข้อมูลคณะ
ข้อมูลภาค
ข้อมูลสาขา
ข้อมูลระดับ
ข้อมูลปริ ญญาทีศึกษา
ข้อมูลเอกสารการศึกษา
ข้อมูลประเภทโค้วต้า
ข้อมูลประวัตินกั ศึกษา
ข้อมูลการลงทะเบียน
ข้อมูลการโอนย้าย
ข้อมูลอาจารย์ผสู ้ อน ทีปรึ กษา
ข้อมูลธนาคาร
ข้อมูลการชําระเงินค่าเล่าเรี ยน
หน้าที 3-21

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที 2 พ.ศ. 2555-2559

บทสรุ ปสถานภาพ

ตารางที 3.2 ความสั มพันธ์ ระหว่ างข้ อมูลกับระบบ

ลําดับที

16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ข้ อมูล/ระบบ

1
2
3
4
5
6
ระบบ
ระบบ Member ระบบรับสมัคร ระบบรับ ระบบทะเบียน ระบบกรอก
ประวัตผิ ่ าน
สารสนเทศ (2B-KMUTT)
สมัครผ่ าน
เว็บไซต์
เว็บไซต์
นักศึกษา
(ระบบใหม่ )

7
ระบบตาราง
สอบ

8
ระบบตัด
เกรดผ่ าน
เว็บไซต์

9
ระบบ
ประเมินการ
สอนของ
อาจารย์

10
ระบบ
สารสนเทศ
นักศึกษา

11
ระบบ
กิจกรรม
นักศึกษา

12
ระบบวินัย
นักศึกษา

ข้อมูลผลการเรี ยนนักศึกษา
ข้อมูลการสําเร็ จการศึกษา
ข้อมูลการรับปริ ญญา
ข้อมูลทุนการศึกษา
ข้อมูลค่าปรับ
ข้ อมูลด้ านบุคคลของบุคลากร
ข้อมูลคํานําหน้า
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสายงาน
ข้อมูลตําแหน่งงาน
ข้อมูลตําแหน่งวิชาการ
ข้อมูลตําแหน่งบริ หาร
ข้อมูลประเภทสัญญาจ้าง
ข้อมูลประเทศ
ข้อมูลสัญชาติ
ข้อมูลจังหวัดอําเภอตําบล
ข้อมูลระดับการศึกษา
หน้าที 3-22

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที 2 พ.ศ. 2555-2559

บทสรุ ปสถานภาพ

ตารางที 3.2 ความสั มพันธ์ ระหว่ างข้ อมูลกับระบบ

ลําดับที

ข้ อมูล/ระบบ

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

ข้อมูลสาขาวิชามาตรฐาน
ข้อมูลสาขาวิชา
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลทุนการศึกษา
ข้อมูลประเภทคําสัง
ข้อมูลหลักสู ตรการฝึ กอบรม
ข้อมูลประเภทการอบรม
ข้อมูลธนาคาร
ข้อมูลประเภทเงินได้
ข้อมูลประเภทเงินหัก
ข้อมูลกองทุนและสวัสดิการ
ข้อมูลอัตราเงินหักเข้ากองทุนสวัสดิการ

45
46
47
48

ข้อมูลตารางเงินเดือน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลมิติทางบัญชี (กองทุน)
ข้อมูลอัตราค่ารักษาพยาบาลผูป้ ่ วยใน

1
2
3
4
5
6
ระบบ
ระบบ Member ระบบรับสมัคร ระบบรับ ระบบทะเบียน ระบบกรอก
ประวัตผิ ่ าน
สารสนเทศ (2B-KMUTT)
สมัครผ่ าน
เว็บไซต์
เว็บไซต์
นักศึกษา
(ระบบใหม่ )

7
ระบบตาราง
สอบ

8
ระบบตัด
เกรดผ่ าน
เว็บไซต์

9
ระบบ
ประเมินการ
สอนของ
อาจารย์

10
ระบบ
สารสนเทศ
นักศึกษา

11
ระบบ
กิจกรรม
นักศึกษา

12
ระบบวินัย
นักศึกษา

หน้าที 3-23

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที 2 พ.ศ. 2555-2559

บทสรุ ปสถานภาพ

ตารางที 3.2 ความสั มพันธ์ ระหว่ างข้ อมูลกับระบบ

ลําดับที

ข้ อมูล/ระบบ

49

ข้อมูลอัตราค่ารักษาพยาบาลผูป้ ่ วยนอก

50
51
52
53
54
55
56

ข้อมูลอัตราค่าเล่าเรี ยนบุตร
ข้อมูลเงินได้เงินหักของบุคลากร
ข้อมูลส่ วนบุคคล
ข้อมูลประวัติบิดา-มารดา
ข้อมูลประวัติค่สู มรส
ข้อมูลประวัติบุตร-ธิ ดา
ข้อมูลประวัติตาํ แหน่ง หน่วยงาน
เงินเดือน

57

ข้อมูลประวัติการดํารงตําแหน่งบริ หาร

58

ข้อมูลประวัติการลาศึกษา/ฝึ กอบรม/ดู
งาน/เพิมพูนความรู ้/วิจยั

59
60
61

ข้อมูลประวัติการลาพิเศษอืนๆ
ข้อมูลประวัติการศึกษา
ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ภายใน

1
2
3
4
5
6
ระบบ
ระบบ Member ระบบรับสมัคร ระบบรับ ระบบทะเบียน ระบบกรอก
ประวัตผิ ่ าน
สารสนเทศ (2B-KMUTT)
สมัครผ่ าน
เว็บไซต์
เว็บไซต์
นักศึกษา
(ระบบใหม่ )

7
ระบบตาราง
สอบ

8
ระบบตัด
เกรดผ่ าน
เว็บไซต์

9
ระบบ
ประเมินการ
สอนของ
อาจารย์

10
ระบบ
สารสนเทศ
นักศึกษา

11
ระบบ
กิจกรรม
นักศึกษา

12
ระบบวินัย
นักศึกษา

หน้าที 3-24

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที 2 พ.ศ. 2555-2559

บทสรุ ปสถานภาพ

ตารางที 3.2 ความสั มพันธ์ ระหว่ างข้ อมูลกับระบบ

ลําดับที

ข้ อมูล/ระบบ

62
63

ข้อมูล e-mail address
ข้อมูลประวัติการรับเงินตอบแทนอืนๆ

64
65

ข้อมูลประวัติการฝึ กอบรมบุคลากร
ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินค่าเล่าเรี ยนบุตร

66

ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล
ผูป้ ่ วยใน

67

ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล
ผูป้ ่ วยนอก

68
69
70
71
72
73

1
2
3
4
5
6
ระบบ
ระบบ Member ระบบรับสมัคร ระบบรับ ระบบทะเบียน ระบบกรอก
ประวัตผิ ่ าน
สารสนเทศ (2B-KMUTT)
สมัครผ่ าน
เว็บไซต์
เว็บไซต์
นักศึกษา
(ระบบใหม่ )

7
ระบบตาราง
สอบ

8
ระบบตัด
เกรดผ่ าน
เว็บไซต์

9
ระบบ
ประเมินการ
สอนของ
อาจารย์

10
ระบบ
สารสนเทศ
นักศึกษา

11
ระบบ
กิจกรรม
นักศึกษา

12
ระบบวินัย
นักศึกษา

ข้ อมูลงานวิจัย
ข้อมูลกลุ่มวิจยั
ข้อมูลประเภทแหล่งทุน
ข้อมูลแหล่งทุน
รหัสผูว้ ิจยั
ข้อมูลประเภทบทความ
ข้อมูลระดับการตีพิมพ์
หน้าที 3-25

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที 2 พ.ศ. 2555-2559

บทสรุ ปสถานภาพ

ตารางที 3.2 ความสั มพันธ์ ระหว่ างข้ อมูลกับระบบ

ลําดับที

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

ข้ อมูล/ระบบ

1
2
3
4
5
6
ระบบ
ระบบ Member ระบบรับสมัคร ระบบรับ ระบบทะเบียน ระบบกรอก
ประวัตผิ ่ าน
สารสนเทศ (2B-KMUTT)
สมัครผ่ าน
เว็บไซต์
เว็บไซต์
นักศึกษา
(ระบบใหม่ )

7
ระบบตาราง
สอบ

8
ระบบตัด
เกรดผ่ าน
เว็บไซต์

9
ระบบ
ประเมินการ
สอนของ
อาจารย์

10
ระบบ
สารสนเทศ
นักศึกษา

11
ระบบ
กิจกรรม
นักศึกษา

12
ระบบวินัย
นักศึกษา

ข้อมูลความเข้มข้นของการตีพิมพ์
ข้อมูลระดับการประชุม
ข้อมูลชนิ ดของแหล่งตีพิมพ์
ข้อมูลประเภทงาน
ข้อมูลหน่วยงานภายนอก
ข้อมูลประเทศ
ข้อมูลตําแหน่ง
ข้อมูลลิขสิ ทธิN
ข้อมูลสิ งประดิษฐ์
ข้อมูลสิ ทธิ บตั ร/อนุสิทธิ บตั ร
ข้อมูลผลงานวิชาการ
ข้อมูลบทความ
ข้ อมูลการเงิน
ข้อมูลงวดบัญชี
ข้อมูลกลุ่มสิ นทัพย์ถาวร
ข้อมูลบัญชีธนาคาร
ข้อมูลผังบัญชี
หน้าที 3-26

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที 2 พ.ศ. 2555-2559

บทสรุ ปสถานภาพ

ตารางที 3.2 ความสั มพันธ์ ระหว่ างข้ อมูลกับระบบ

ลําดับที

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

ข้ อมูล/ระบบ

1
2
3
4
5
6
ระบบ
ระบบ Member ระบบรับสมัคร ระบบรับ ระบบทะเบียน ระบบกรอก
ประวัตผิ ่ าน
สารสนเทศ (2B-KMUTT)
สมัครผ่ าน
เว็บไซต์
เว็บไซต์
นักศึกษา
(ระบบใหม่ )

7
ระบบตาราง
สอบ

8
ระบบตัด
เกรดผ่ าน
เว็บไซต์

9
ระบบ
ประเมินการ
สอนของ
อาจารย์

10
ระบบ
สารสนเทศ
นักศึกษา

11
ระบบ
กิจกรรม
นักศึกษา

12
ระบบวินัย
นักศึกษา

ข้อมูลสิ นทรัพย์
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลมิติทางบัญชี (กองทุน)
ข้อมูลหมวดรายได้/รายจ่าย
ข้อมูลลูกหนีO
ข้อมูลเจ้าหนีO
ข้อมูลการสังซืO อ
ข้อมูลสมุดรายวัน
ข้อมูลคลังสิ นค้า
ข้อมูลกลุ่มสิ นค้าคงคลัง
ข้อมูลสิ นค้าคงคลัง
ข้อมูลกลุ่มโครงการ
ข้อมูลกลุ่มงาน
ข้อมูลกลุ่มวิจยั
ข้อมูลประเภทของค่าใช้จ่าย
ข้อมูลโครงการ
ข้อมูลวิธีการคิดต้นทุน(ศูนย์ตน้ ทุน)
หน้าที 3-27

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที 2 พ.ศ. 2555-2559

บทสรุ ปสถานภาพ

ตารางที 3.2 ความสั มพันธ์ ระหว่ างข้ อมูลกับระบบ

ลําดับที

107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

ข้ อมูล/ระบบ

1
2
3
4
5
6
ระบบ
ระบบ Member ระบบรับสมัคร ระบบรับ ระบบทะเบียน ระบบกรอก
ประวัตผิ ่ าน
สารสนเทศ (2B-KMUTT)
สมัครผ่ าน
เว็บไซต์
เว็บไซต์
นักศึกษา
(ระบบใหม่ )

7
ระบบตาราง
สอบ

8
ระบบตัด
เกรดผ่ าน
เว็บไซต์

9
ระบบ
ประเมินการ
สอนของ
อาจารย์

10
ระบบ
สารสนเทศ
นักศึกษา

11
ระบบ
กิจกรรม
นักศึกษา

12
ระบบวินัย
นักศึกษา

ข้อมูลต้นทุน(ศูนย์และผังบัญชี)
ข้อมูลการโอนเงิน
ข้อมูลการบัญชีหน่วยงาน
ข้อมูลการบัญชีบริ ษทั /ห้าง/ร้าน
ข้อมูลการบัญชีบุคคลภายนอก
ข้อมูลการรับชําระเงิน
ข้อมูลประเภทวัสดุครุ ภณั ฑ์
ข้อมูลประเภทการจัดซืO อ/จ้าง
ข้อมูลคณะกรรมการ
ข้อมูลการโอนเงินโครงการวิจยั
ข้อมูลเลขทีบัญชีโครงการวิจยั

หน้าที 3-28

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที 2 พ.ศ. 2555-2559

บทสรุ ปสถานภาพ

ตารางที 3.2 ความสั มพันธ์ ระหว่ างข้ อมูลกับระบบ

ลําดับที

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ข้ อมูล/ระบบ

13
ระบบขึนD
ทะเบียน
บัณฑิตผ่ าน
เว็บไซต์

14
15
16
ระบบ
ระบบศิษย์ เก่ า งบประมาณ
ภาวะการมี
มจธ.
งานทําของ
(Alumni
บัณฑิต
System)

17
บัญชีแยก
ประเภท

18
การจัดการ
เงินฝาก
ธนาคาร

19
ลูกหนีD

20
เจ้ าหนีD

21
จัดซืDอ

22
23
สิ นทรัพย์ ถาวร สิ นค้ าคงคลัง

24
บริหาร
โครงการ

ข้ อมูลการรับนักศึกษาใหม่
ข้อมูลโครงการ
ข้อมูลผูส้ มัคร
ข้ อมูลนักศึกษา
ข้อมูลคณะ
ข้อมูลภาค
ข้อมูลสาขา
ข้อมูลระดับ
ข้อมูลปริ ญญาทีศึกษา
ข้อมูลเอกสารการศึกษา
ข้อมูลประเภทโค้วต้า
ข้อมูลประวัตินกั ศึกษา
ข้อมูลการลงทะเบียน
ข้อมูลการโอนย้าย
ข้อมูลอาจารย์ผสู ้ อน ทีปรึ กษา
ข้อมูลธนาคาร
ข้อมูลการชําระเงินค่าเล่าเรี ยน
หน้าที 3-29

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที 2 พ.ศ. 2555-2559

บทสรุ ปสถานภาพ

ตารางที 3.2 ความสั มพันธ์ ระหว่ างข้ อมูลกับระบบ

ลําดับที

16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ข้ อมูล/ระบบ

13
ระบบขึนD
ทะเบียน
บัณฑิตผ่ าน
เว็บไซต์

14
15
16
ระบบ
ระบบศิษย์ เก่ า งบประมาณ
ภาวะการมี
มจธ.
งานทําของ
(Alumni
บัณฑิต
System)

17
บัญชีแยก
ประเภท

18
การจัดการ
เงินฝาก
ธนาคาร

19
ลูกหนีD

20
เจ้ าหนีD

21
จัดซืDอ

22
23
สิ นทรัพย์ ถาวร สิ นค้ าคงคลัง

24
บริหาร
โครงการ

ข้อมูลผลการเรี ยนนักศึกษา
ข้อมูลการสําเร็ จการศึกษา
ข้อมูลการรับปริ ญญา
ข้อมูลทุนการศึกษา
ข้อมูลค่าปรับ
ข้ อมูลด้ านบุคคลของบุคลากร
ข้อมูลคํานําหน้า
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสายงาน
ข้อมูลตําแหน่งงาน
ข้อมูลตําแหน่งวิชาการ
ข้อมูลตําแหน่งบริ หาร
ข้อมูลประเภทสัญญาจ้าง
ข้อมูลประเทศ
ข้อมูลสัญชาติ
ข้อมูลจังหวัดอําเภอตําบล
ข้อมูลระดับการศึกษา
หน้าที 3-30

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที 2 พ.ศ. 2555-2559

บทสรุ ปสถานภาพ

ตารางที 3.2 ความสั มพันธ์ ระหว่ างข้ อมูลกับระบบ

ลําดับที

ข้ อมูล/ระบบ

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

ข้อมูลสาขาวิชามาตรฐาน
ข้อมูลสาขาวิชา
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลทุนการศึกษา
ข้อมูลประเภทคําสัง
ข้อมูลหลักสู ตรการฝึ กอบรม
ข้อมูลประเภทการอบรม
ข้อมูลธนาคาร
ข้อมูลประเภทเงินได้
ข้อมูลประเภทเงินหัก
ข้อมูลกองทุนและสวัสดิการ
ข้อมูลอัตราเงินหักเข้ากองทุนสวัสดิการ

45
46
47
48

ข้อมูลตารางเงินเดือน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลมิติทางบัญชี (กองทุน)
ข้อมูลอัตราค่ารักษาพยาบาลผูป้ ่ วยใน

13
ระบบขึนD
ทะเบียน
บัณฑิตผ่ าน
เว็บไซต์

14
15
16
ระบบ
ระบบศิษย์ เก่ า งบประมาณ
ภาวะการมี
มจธ.
งานทําของ
(Alumni
บัณฑิต
System)

17
บัญชีแยก
ประเภท

18
การจัดการ
เงินฝาก
ธนาคาร

19
ลูกหนีD

20
เจ้ าหนีD

21
จัดซืDอ

22
23
สิ นทรัพย์ ถาวร สิ นค้ าคงคลัง

24
บริหาร
โครงการ

หน้าที 3-31

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที 2 พ.ศ. 2555-2559

บทสรุ ปสถานภาพ

ตารางที 3.2 ความสั มพันธ์ ระหว่ างข้ อมูลกับระบบ

ลําดับที

ข้ อมูล/ระบบ

49

ข้อมูลอัตราค่ารักษาพยาบาลผูป้ ่ วยนอก

50
51
52
53
54
55
56

ข้อมูลอัตราค่าเล่าเรี ยนบุตร
ข้อมูลเงินได้เงินหักของบุคลากร
ข้อมูลส่ วนบุคคล
ข้อมูลประวัติบิดา-มารดา
ข้อมูลประวัติค่สู มรส
ข้อมูลประวัติบุตร-ธิ ดา
ข้อมูลประวัติตาํ แหน่ง หน่วยงาน
เงินเดือน

57

ข้อมูลประวัติการดํารงตําแหน่งบริ หาร

58

ข้อมูลประวัติการลาศึกษา/ฝึ กอบรม/ดู
งาน/เพิมพูนความรู ้/วิจยั

59
60
61

ข้อมูลประวัติการลาพิเศษอืนๆ
ข้อมูลประวัติการศึกษา
ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ภายใน

13
ระบบขึนD
ทะเบียน
บัณฑิตผ่ าน
เว็บไซต์

14
15
16
ระบบ
ระบบศิษย์ เก่ า งบประมาณ
ภาวะการมี
มจธ.
งานทําของ
(Alumni
บัณฑิต
System)

17
บัญชีแยก
ประเภท

18
การจัดการ
เงินฝาก
ธนาคาร

19
ลูกหนีD

20
เจ้ าหนีD

21
จัดซืDอ

22
23
สิ นทรัพย์ ถาวร สิ นค้ าคงคลัง

24
บริหาร
โครงการ

หน้าที 3-32

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที 2 พ.ศ. 2555-2559

บทสรุ ปสถานภาพ

ตารางที 3.2 ความสั มพันธ์ ระหว่ างข้ อมูลกับระบบ

ลําดับที

ข้ อมูล/ระบบ

62
63

ข้อมูล e-mail address
ข้อมูลประวัติการรับเงินตอบแทนอืนๆ

64
65

ข้อมูลประวัติการฝึ กอบรมบุคลากร
ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินค่าเล่าเรี ยนบุตร

66

ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล
ผูป้ ่ วยใน

67

ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล
ผูป้ ่ วยนอก

68
69
70
71
72
73

13
ระบบขึนD
ทะเบียน
บัณฑิตผ่ าน
เว็บไซต์

14
15
16
ระบบ
ระบบศิษย์ เก่ า งบประมาณ
ภาวะการมี
มจธ.
งานทําของ
(Alumni
บัณฑิต
System)

17
บัญชีแยก
ประเภท

18
การจัดการ
เงินฝาก
ธนาคาร

19
ลูกหนีD

20
เจ้ าหนีD

21
จัดซืDอ

22
23
สิ นทรัพย์ ถาวร สิ นค้ าคงคลัง

24
บริหาร
โครงการ

ข้ อมูลงานวิจัย
ข้อมูลกลุ่มวิจยั
ข้อมูลประเภทแหล่งทุน
ข้อมูลแหล่งทุน
รหัสผูว้ ิจยั
ข้อมูลประเภทบทความ
ข้อมูลระดับการตีพิมพ์
หน้าที 3-33

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที 2 พ.ศ. 2555-2559

บทสรุ ปสถานภาพ

ตารางที 3.2 ความสั มพันธ์ ระหว่ างข้ อมูลกับระบบ

ลําดับที

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

ข้ อมูล/ระบบ

13
ระบบขึนD
ทะเบียน
บัณฑิตผ่ าน
เว็บไซต์

14
15
16
ระบบ
ระบบศิษย์ เก่ า งบประมาณ
ภาวะการมี
มจธ.
งานทําของ
(Alumni
บัณฑิต
System)

17
บัญชีแยก
ประเภท

18
การจัดการ
เงินฝาก
ธนาคาร

19
ลูกหนีD

20
เจ้ าหนีD

21
จัดซืDอ

22
23
สิ นทรัพย์ ถาวร สิ นค้ าคงคลัง

24
บริหาร
โครงการ

ข้อมูลความเข้มข้นของการตีพิมพ์
ข้อมูลระดับการประชุม
ข้อมูลชนิ ดของแหล่งตีพิมพ์
ข้อมูลประเภทงาน
ข้อมูลหน่วยงานภายนอก
ข้อมูลประเทศ
ข้อมูลตําแหน่ง
ข้อมูลลิขสิ ทธิN
ข้อมูลสิ งประดิษฐ์
ข้อมูลสิ ทธิ บตั ร/อนุสิทธิ บตั ร
ข้อมูลผลงานวิชาการ
ข้อมูลบทความ
ข้ อมูลการเงิน
ข้อมูลงวดบัญชี
ข้อมูลกลุ่มสิ นทัพย์ถาวร
ข้อมูลบัญชีธนาคาร
ข้อมูลผังบัญชี
หน้าที 3-34

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที 2 พ.ศ. 2555-2559

บทสรุ ปสถานภาพ

ตารางที 3.2 ความสั มพันธ์ ระหว่ างข้ อมูลกับระบบ

ลําดับที

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

ข้ อมูล/ระบบ

13
ระบบขึนD
ทะเบียน
บัณฑิตผ่ าน
เว็บไซต์

14
15
16
ระบบ
ระบบศิษย์ เก่ า งบประมาณ
ภาวะการมี
มจธ.
งานทําของ
(Alumni
บัณฑิต
System)

17
บัญชีแยก
ประเภท

18
การจัดการ
เงินฝาก
ธนาคาร

19
ลูกหนีD

20
เจ้ าหนีD

21
จัดซืDอ

22
23
สิ นทรัพย์ ถาวร สิ นค้ าคงคลัง

24
บริหาร
โครงการ

ข้อมูลสิ นทรัพย์
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลมิติทางบัญชี (กองทุน)
ข้อมูลหมวดรายได้/รายจ่าย
ข้อมูลลูกหนีO
ข้อมูลเจ้าหนีO
ข้อมูลการสังซืO อ
ข้อมูลสมุดรายวัน
ข้อมูลคลังสิ นค้า
ข้อมูลกลุ่มสิ นค้าคงคลัง
ข้อมูลสิ นค้าคงคลัง
ข้อมูลกลุ่มโครงการ
ข้อมูลกลุ่มงาน
ข้อมูลกลุ่มวิจยั
ข้อมูลประเภทของค่าใช้จ่าย
ข้อมูลโครงการ
ข้อมูลวิธีการคิดต้นทุน(ศูนย์ตน้ ทุน)
หน้าที 3-35

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที 2 พ.ศ. 2555-2559

บทสรุ ปสถานภาพ

ตารางที 3.2 ความสั มพันธ์ ระหว่ างข้ อมูลกับระบบ

ลําดับที

107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

ข้ อมูล/ระบบ

13
ระบบขึนD
ทะเบียน
บัณฑิตผ่ าน
เว็บไซต์

14
15
16
ระบบ
ระบบศิษย์ เก่ า งบประมาณ
ภาวะการมี
มจธ.
งานทําของ
(Alumni
บัณฑิต
System)

17
บัญชีแยก
ประเภท

18
การจัดการ
เงินฝาก
ธนาคาร

19
ลูกหนีD

20
เจ้ าหนีD

21
จัดซืDอ

22
23
สิ นทรัพย์ ถาวร สิ นค้ าคงคลัง

24
บริหาร
โครงการ

ข้อมูลต้นทุน(ศูนย์และผังบัญชี)
ข้อมูลการโอนเงิน
ข้อมูลการบัญชีหน่วยงาน
ข้อมูลการบัญชีบริ ษทั /ห้าง/ร้าน
ข้อมูลการบัญชีบุคคลภายนอก
ข้อมูลการรับชําระเงิน
ข้อมูลประเภทวัสดุครุ ภณั ฑ์
ข้อมูลประเภทการจัดซืO อ/จ้าง
ข้อมูลคณะกรรมการ
ข้อมูลการโอนเงินโครงการวิจยั
ข้อมูลเลขทีบัญชีโครงการวิจยั

หน้าที 3-36

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที 2 พ.ศ. 2555-2559

บทสรุ ปสถานภาพ

ตารางที 3.2 ความสั มพันธ์ ระหว่ างข้ อมูลกับระบบ
25
จัดสรรต้ นทุน

ลําดับที

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ข้ อมูล/ระบบ

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
ระบบ
วิเคราะห์ ค่า ระบบการ ระบบจองห้ อง ระบบจองรถ
รายงาน ระบบรับชําระ ระบบโอนเงิน ระบบชําระ ระบบเบิกจ่ าย
รายงาน
จัดสรร
เจ้ าหนีD
เงินค่ าตรวจ วัสดุหน่ วยงาน วิเคราะห์ ค่า เล่ าเรียนแผน
ระบบบัญชี ข้ อมูลการเงิน เงินผ่ าน
งบประมาณ
ธนาคาร
สุ ขภาพ
เล่ าเรียน
5 ปี
ของ
เพือ
(e-Payment)
มหาวิทยาลัย
สนับสนุน
(Account
มหาวิทยาลัย
Report)
วิจัย

ข้ อมูลการรับนักศึกษาใหม่
ข้อมูลโครงการ
ข้อมูลผูส้ มัคร
ข้ อมูลนักศึกษา
ข้อมูลคณะ
ข้อมูลภาค
ข้อมูลสาขา
ข้อมูลระดับ
ข้อมูลปริ ญญาทีศึกษา
ข้อมูลเอกสารการศึกษา
ข้อมูลประเภทโค้วต้า
ข้อมูลประวัตินกั ศึกษา
ข้อมูลการลงทะเบียน
ข้อมูลการโอนย้าย
ข้อมูลอาจารย์ผสู ้ อน ทีปรึ กษา
ข้อมูลธนาคาร
ข้อมูลการชําระเงินค่าเล่าเรี ยน
หน้าที 3-37

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที 2 พ.ศ. 2555-2559

บทสรุ ปสถานภาพ

ตารางที 3.2 ความสั มพันธ์ ระหว่ างข้ อมูลกับระบบ
25
จัดสรรต้ นทุน

ลําดับที

16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ข้ อมูล/ระบบ

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
ระบบ
วิเคราะห์ ค่า ระบบการ ระบบจองห้ อง ระบบจองรถ
รายงาน ระบบรับชําระ ระบบโอนเงิน ระบบชําระ ระบบเบิกจ่ าย
รายงาน
จัดสรร
เจ้ าหนีD
เงินค่ าตรวจ วัสดุหน่ วยงาน วิเคราะห์ ค่า เล่ าเรียนแผน
ระบบบัญชี ข้ อมูลการเงิน เงินผ่ าน
งบประมาณ
ธนาคาร
สุ ขภาพ
เล่ าเรียน
5 ปี
ของ
เพือ
(e-Payment)
มหาวิทยาลัย
สนับสนุน
(Account
มหาวิทยาลัย
Report)
วิจัย

ข้อมูลผลการเรี ยนนักศึกษา
ข้อมูลการสําเร็ จการศึกษา
ข้อมูลการรับปริ ญญา
ข้อมูลทุนการศึกษา
ข้อมูลค่าปรับ
ข้ อมูลด้ านบุคคลของบุคลากร
ข้อมูลคํานําหน้า
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสายงาน
ข้อมูลตําแหน่งงาน
ข้อมูลตําแหน่งวิชาการ
ข้อมูลตําแหน่งบริ หาร
ข้อมูลประเภทสัญญาจ้าง
ข้อมูลประเทศ
ข้อมูลสัญชาติ
ข้อมูลจังหวัดอําเภอตําบล
ข้อมูลระดับการศึกษา
หน้าที 3-38

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที 2 พ.ศ. 2555-2559

บทสรุ ปสถานภาพ

ตารางที 3.2 ความสั มพันธ์ ระหว่ างข้ อมูลกับระบบ
25
จัดสรรต้ นทุน

ลําดับที

ข้ อมูล/ระบบ

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

ข้อมูลสาขาวิชามาตรฐาน
ข้อมูลสาขาวิชา
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลทุนการศึกษา
ข้อมูลประเภทคําสัง
ข้อมูลหลักสู ตรการฝึ กอบรม
ข้อมูลประเภทการอบรม
ข้อมูลธนาคาร
ข้อมูลประเภทเงินได้
ข้อมูลประเภทเงินหัก
ข้อมูลกองทุนและสวัสดิการ
ข้อมูลอัตราเงินหักเข้ากองทุนสวัสดิการ

45
46
47
48

ข้อมูลตารางเงินเดือน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลมิติทางบัญชี (กองทุน)
ข้อมูลอัตราค่ารักษาพยาบาลผูป้ ่ วยใน

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
ระบบ
วิเคราะห์ ค่า ระบบการ ระบบจองห้ อง ระบบจองรถ
รายงาน ระบบรับชําระ ระบบโอนเงิน ระบบชําระ ระบบเบิกจ่ าย
รายงาน
จัดสรร
เจ้ าหนีD
เงินค่ าตรวจ วัสดุหน่ วยงาน วิเคราะห์ ค่า เล่ าเรียนแผน
ระบบบัญชี ข้ อมูลการเงิน เงินผ่ าน
งบประมาณ
ธนาคาร
สุ ขภาพ
เล่ าเรียน
5 ปี
ของ
เพือ
(e-Payment)
มหาวิทยาลัย
สนับสนุน
(Account
มหาวิทยาลัย
Report)
วิจัย

หน้าที 3-39

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที 2 พ.ศ. 2555-2559

บทสรุ ปสถานภาพ

ตารางที 3.2 ความสั มพันธ์ ระหว่ างข้ อมูลกับระบบ
25
จัดสรรต้ นทุน

ลําดับที

ข้ อมูล/ระบบ

49

ข้อมูลอัตราค่ารักษาพยาบาลผูป้ ่ วยนอก

50
51
52
53
54
55
56

ข้อมูลอัตราค่าเล่าเรี ยนบุตร
ข้อมูลเงินได้เงินหักของบุคลากร
ข้อมูลส่ วนบุคคล
ข้อมูลประวัติบิดา-มารดา
ข้อมูลประวัติค่สู มรส
ข้อมูลประวัติบุตร-ธิ ดา
ข้อมูลประวัติตาํ แหน่ง หน่วยงาน
เงินเดือน

57

ข้อมูลประวัติการดํารงตําแหน่งบริ หาร

58

ข้อมูลประวัติการลาศึกษา/ฝึ กอบรม/ดู
งาน/เพิมพูนความรู ้/วิจยั

59
60
61

ข้อมูลประวัติการลาพิเศษอืนๆ
ข้อมูลประวัติการศึกษา
ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ภายใน

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
ระบบ
วิเคราะห์ ค่า ระบบการ ระบบจองห้ อง ระบบจองรถ
รายงาน ระบบรับชําระ ระบบโอนเงิน ระบบชําระ ระบบเบิกจ่ าย
รายงาน
จัดสรร
เจ้ าหนีD
เงินค่ าตรวจ วัสดุหน่ วยงาน วิเคราะห์ ค่า เล่ าเรียนแผน
ระบบบัญชี ข้ อมูลการเงิน เงินผ่ าน
งบประมาณ
ธนาคาร
สุ ขภาพ
เล่ าเรียน
5 ปี
ของ
เพือ
(e-Payment)
มหาวิทยาลัย
สนับสนุน
(Account
มหาวิทยาลัย
Report)
วิจัย

หน้าที 3-40

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที 2 พ.ศ. 2555-2559

บทสรุ ปสถานภาพ

ตารางที 3.2 ความสั มพันธ์ ระหว่ างข้ อมูลกับระบบ
25
จัดสรรต้ นทุน

ลําดับที

ข้ อมูล/ระบบ

62
63

ข้อมูล e-mail address
ข้อมูลประวัติการรับเงินตอบแทนอืนๆ

64
65

ข้อมูลประวัติการฝึ กอบรมบุคลากร
ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินค่าเล่าเรี ยนบุตร

66

ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล
ผูป้ ่ วยใน

67

ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล
ผูป้ ่ วยนอก

68
69
70
71
72
73

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
ระบบ
วิเคราะห์ ค่า ระบบการ ระบบจองห้ อง ระบบจองรถ
รายงาน ระบบรับชําระ ระบบโอนเงิน ระบบชําระ ระบบเบิกจ่ าย
รายงาน
จัดสรร
เจ้ าหนีD
เงินค่ าตรวจ วัสดุหน่ วยงาน วิเคราะห์ ค่า เล่ าเรียนแผน
ระบบบัญชี ข้ อมูลการเงิน เงินผ่ าน
งบประมาณ
ธนาคาร
สุ ขภาพ
เล่ าเรียน
5 ปี
ของ
เพือ
(e-Payment)
มหาวิทยาลัย
สนับสนุน
(Account
มหาวิทยาลัย
Report)
วิจัย

ข้ อมูลงานวิจัย
ข้อมูลกลุ่มวิจยั
ข้อมูลประเภทแหล่งทุน
ข้อมูลแหล่งทุน
รหัสผูว้ ิจยั
ข้อมูลประเภทบทความ
ข้อมูลระดับการตีพิมพ์
หน้าที 3-41

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที 2 พ.ศ. 2555-2559

บทสรุ ปสถานภาพ

ตารางที 3.2 ความสั มพันธ์ ระหว่ างข้ อมูลกับระบบ
25
จัดสรรต้ นทุน

ลําดับที

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

ข้ อมูล/ระบบ

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
ระบบ
วิเคราะห์ ค่า ระบบการ ระบบจองห้ อง ระบบจองรถ
รายงาน ระบบรับชําระ ระบบโอนเงิน ระบบชําระ ระบบเบิกจ่ าย
รายงาน
จัดสรร
เจ้ าหนีD
เงินค่ าตรวจ วัสดุหน่ วยงาน วิเคราะห์ ค่า เล่ าเรียนแผน
ระบบบัญชี ข้ อมูลการเงิน เงินผ่ าน
งบประมาณ
ธนาคาร
สุ ขภาพ
เล่ าเรียน
5 ปี
ของ
เพือ
(e-Payment)
มหาวิทยาลัย
สนับสนุน
(Account
มหาวิทยาลัย
Report)
วิจัย

ข้อมูลความเข้มข้นของการตีพิมพ์
ข้อมูลระดับการประชุม
ข้อมูลชนิ ดของแหล่งตีพิมพ์
ข้อมูลประเภทงาน
ข้อมูลหน่วยงานภายนอก
ข้อมูลประเทศ
ข้อมูลตําแหน่ง
ข้อมูลลิขสิ ทธิN
ข้อมูลสิ งประดิษฐ์
ข้อมูลสิ ทธิ บตั ร/อนุสิทธิ บตั ร
ข้อมูลผลงานวิชาการ
ข้อมูลบทความ
ข้ อมูลการเงิน
ข้อมูลงวดบัญชี
ข้อมูลกลุ่มสิ นทัพย์ถาวร
ข้อมูลบัญชีธนาคาร
ข้อมูลผังบัญชี
หน้าที 3-42

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที 2 พ.ศ. 2555-2559

บทสรุ ปสถานภาพ

ตารางที 3.2 ความสั มพันธ์ ระหว่ างข้ อมูลกับระบบ
25
จัดสรรต้ นทุน

ลําดับที

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

ข้ อมูล/ระบบ

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
ระบบ
วิเคราะห์ ค่า ระบบการ ระบบจองห้ อง ระบบจองรถ
รายงาน ระบบรับชําระ ระบบโอนเงิน ระบบชําระ ระบบเบิกจ่ าย
รายงาน
จัดสรร
เจ้ าหนีD
เงินค่ าตรวจ วัสดุหน่ วยงาน วิเคราะห์ ค่า เล่ าเรียนแผน
ระบบบัญชี ข้ อมูลการเงิน เงินผ่ าน
งบประมาณ
ธนาคาร
สุ ขภาพ
เล่ าเรียน
5 ปี
ของ
เพือ
(e-Payment)
มหาวิทยาลัย
สนับสนุน
(Account
มหาวิทยาลัย
Report)
วิจัย

ข้อมูลสิ นทรัพย์
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลมิติทางบัญชี (กองทุน)
ข้อมูลหมวดรายได้/รายจ่าย
ข้อมูลลูกหนีO
ข้อมูลเจ้าหนีO
ข้อมูลการสังซืO อ
ข้อมูลสมุดรายวัน
ข้อมูลคลังสิ นค้า
ข้อมูลกลุ่มสิ นค้าคงคลัง
ข้อมูลสิ นค้าคงคลัง
ข้อมูลกลุ่มโครงการ
ข้อมูลกลุ่มงาน
ข้อมูลกลุ่มวิจยั
ข้อมูลประเภทของค่าใช้จ่าย
ข้อมูลโครงการ
ข้อมูลวิธีการคิดต้นทุน(ศูนย์ตน้ ทุน)
หน้าที 3-43

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที 2 พ.ศ. 2555-2559

บทสรุ ปสถานภาพ

ตารางที 3.2 ความสั มพันธ์ ระหว่ างข้ อมูลกับระบบ
25
จัดสรรต้ นทุน

ลําดับที

107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

ข้ อมูล/ระบบ

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
ระบบ
วิเคราะห์ ค่า ระบบการ ระบบจองห้ อง ระบบจองรถ
รายงาน ระบบรับชําระ ระบบโอนเงิน ระบบชําระ ระบบเบิกจ่ าย
รายงาน
จัดสรร
เจ้ าหนีD
เงินค่ าตรวจ วัสดุหน่ วยงาน วิเคราะห์ ค่า เล่ าเรียนแผน
ระบบบัญชี ข้ อมูลการเงิน เงินผ่ าน
งบประมาณ
ธนาคาร
สุ ขภาพ
เล่ าเรียน
5 ปี
ของ
เพือ
(e-Payment)
มหาวิทยาลัย
สนับสนุน
(Account
มหาวิทยาลัย
Report)
วิจัย

ข้อมูลต้นทุน(ศูนย์และผังบัญชี)
ข้อมูลการโอนเงิน
ข้อมูลการบัญชีหน่วยงาน
ข้อมูลการบัญชีบริ ษทั /ห้าง/ร้าน
ข้อมูลการบัญชีบุคคลภายนอก
ข้อมูลการรับชําระเงิน
ข้อมูลประเภทวัสดุครุ ภณั ฑ์
ข้อมูลประเภทการจัดซืO อ/จ้าง
ข้อมูลคณะกรรมการ
ข้อมูลการโอนเงินโครงการวิจยั
ข้อมูลเลขทีบัญชีโครงการวิจยั

หน้าที 3-44

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที 2 พ.ศ. 2555-2559

บทสรุ ปสถานภาพ

ตารางที 3.2 ความสั มพันธ์ ระหว่ างข้ อมูลกับระบบ

ลําดับที

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ข้ อมูล/ระบบ

37
ระบบ
ฐานข้ อมูล
เครืองมือ
วิเคราะห์ ทาง
วิทยาศาสตร์

38
ระบบคู่มือ
ปฏิบัตงิ าน
(E-work)

39
40
41
42
ระบบ
ระบบรับ
ระบบแจ้ ง
ระบบสารบรรณ
เรืองราวร้ อง ของหาย (Lost จดหมายพัสดุ อิเล็กทรอนิกส์
ทุกข์
and Found) ไปรษณีย์
และจัดเก็บ
(Complain)
(POST)
เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์

43
44
45
46
47
ระบบบริการ ระบบบุคลากร ระบบ
ระบบประเมินผล ระบบวิจัย
สารสนเทศ
เงินเดือน
MyProfile การปฏิบัตงิ านของ
และ
บุคลากรสายวิชาการ ทรัพย์ สิน
มหาวิทยาลัย และสวัสดิการ
(KISS)
(HPB)
(MyEvaluation) ทางปัญญา

ข้ อมูลการรับนักศึกษาใหม่
ข้อมูลโครงการ
ข้อมูลผูส้ มัคร
ข้ อมูลนักศึกษา
ข้อมูลคณะ
ข้อมูลภาค
ข้อมูลสาขา
ข้อมูลระดับ
ข้อมูลปริ ญญาทีศึกษา
ข้อมูลเอกสารการศึกษา
ข้อมูลประเภทโค้วต้า
ข้อมูลประวัตินกั ศึกษา
ข้อมูลการลงทะเบียน
ข้อมูลการโอนย้าย
ข้อมูลอาจารย์ผสู ้ อน ทีปรึ กษา
ข้อมูลธนาคาร
ข้อมูลการชําระเงินค่าเล่าเรี ยน
หน้าที 3-45

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที 2 พ.ศ. 2555-2559

บทสรุ ปสถานภาพ

ตารางที 3.2 ความสั มพันธ์ ระหว่ างข้ อมูลกับระบบ

ลําดับที

16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ข้ อมูล/ระบบ

37
ระบบ
ฐานข้ อมูล
เครืองมือ
วิเคราะห์ ทาง
วิทยาศาสตร์

38
ระบบคู่มือ
ปฏิบัตงิ าน
(E-work)

39
40
41
42
ระบบ
ระบบรับ
ระบบแจ้ ง
ระบบสารบรรณ
เรืองราวร้ อง ของหาย (Lost จดหมายพัสดุ อิเล็กทรอนิกส์
ทุกข์
and Found) ไปรษณีย์
และจัดเก็บ
(Complain)
(POST)
เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์

43
44
45
46
47
ระบบบริการ ระบบบุคลากร ระบบ
ระบบประเมินผล ระบบวิจัย
สารสนเทศ
เงินเดือน
MyProfile การปฏิบัตงิ านของ
และ
บุคลากรสายวิชาการ ทรัพย์ สิน
มหาวิทยาลัย และสวัสดิการ
(KISS)
(HPB)
(MyEvaluation) ทางปัญญา

ข้อมูลผลการเรี ยนนักศึกษา
ข้อมูลการสําเร็ จการศึกษา
ข้อมูลการรับปริ ญญา
ข้อมูลทุนการศึกษา
ข้อมูลค่าปรับ
ข้ อมูลด้ านบุคคลของบุคลากร
ข้อมูลคํานําหน้า
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสายงาน
ข้อมูลตําแหน่งงาน
ข้อมูลตําแหน่งวิชาการ
ข้อมูลตําแหน่งบริ หาร
ข้อมูลประเภทสัญญาจ้าง
ข้อมูลประเทศ
ข้อมูลสัญชาติ
ข้อมูลจังหวัดอําเภอตําบล
ข้อมูลระดับการศึกษา
หน้าที 3-46

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที 2 พ.ศ. 2555-2559

บทสรุ ปสถานภาพ

ตารางที 3.2 ความสั มพันธ์ ระหว่ างข้ อมูลกับระบบ

ลําดับที

ข้ อมูล/ระบบ

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

ข้อมูลสาขาวิชามาตรฐาน
ข้อมูลสาขาวิชา
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลทุนการศึกษา
ข้อมูลประเภทคําสัง
ข้อมูลหลักสู ตรการฝึ กอบรม
ข้อมูลประเภทการอบรม
ข้อมูลธนาคาร
ข้อมูลประเภทเงินได้
ข้อมูลประเภทเงินหัก
ข้อมูลกองทุนและสวัสดิการ
ข้อมูลอัตราเงินหักเข้ากองทุนสวัสดิการ

45
46
47
48

ข้อมูลตารางเงินเดือน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลมิติทางบัญชี (กองทุน)
ข้อมูลอัตราค่ารักษาพยาบาลผูป้ ่ วยใน

37
ระบบ
ฐานข้ อมูล
เครืองมือ
วิเคราะห์ ทาง
วิทยาศาสตร์

38
ระบบคู่มือ
ปฏิบัตงิ าน
(E-work)

39
40
41
42
ระบบ
ระบบรับ
ระบบแจ้ ง
ระบบสารบรรณ
เรืองราวร้ อง ของหาย (Lost จดหมายพัสดุ อิเล็กทรอนิกส์
ทุกข์
and Found) ไปรษณีย์
และจัดเก็บ
(Complain)
(POST)
เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์

43
44
45
46
47
ระบบบริการ ระบบบุคลากร ระบบ
ระบบประเมินผล ระบบวิจัย
สารสนเทศ
เงินเดือน
MyProfile การปฏิบัตงิ านของ
และ
บุคลากรสายวิชาการ ทรัพย์ สิน
มหาวิทยาลัย และสวัสดิการ
(KISS)
(HPB)
(MyEvaluation) ทางปัญญา

หน้าที 3-47

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที 2 พ.ศ. 2555-2559

บทสรุ ปสถานภาพ

ตารางที 3.2 ความสั มพันธ์ ระหว่ างข้ อมูลกับระบบ

ลําดับที

ข้ อมูล/ระบบ

49

ข้อมูลอัตราค่ารักษาพยาบาลผูป้ ่ วยนอก

50
51
52
53
54
55
56

ข้อมูลอัตราค่าเล่าเรี ยนบุตร
ข้อมูลเงินได้เงินหักของบุคลากร
ข้อมูลส่ วนบุคคล
ข้อมูลประวัติบิดา-มารดา
ข้อมูลประวัติค่สู มรส
ข้อมูลประวัติบุตร-ธิ ดา
ข้อมูลประวัติตาํ แหน่ง หน่วยงาน
เงินเดือน

57

ข้อมูลประวัติการดํารงตําแหน่งบริ หาร

58

ข้อมูลประวัติการลาศึกษา/ฝึ กอบรม/ดู
งาน/เพิมพูนความรู ้/วิจยั

59
60
61

ข้อมูลประวัติการลาพิเศษอืนๆ
ข้อมูลประวัติการศึกษา
ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ภายใน

37
ระบบ
ฐานข้ อมูล
เครืองมือ
วิเคราะห์ ทาง
วิทยาศาสตร์

38
ระบบคู่มือ
ปฏิบัตงิ าน
(E-work)

39
40
41
42
ระบบ
ระบบรับ
ระบบแจ้ ง
ระบบสารบรรณ
เรืองราวร้ อง ของหาย (Lost จดหมายพัสดุ อิเล็กทรอนิกส์
ทุกข์
and Found) ไปรษณีย์
และจัดเก็บ
(Complain)
(POST)
เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์

43
44
45
46
47
ระบบบริการ ระบบบุคลากร ระบบ
ระบบประเมินผล ระบบวิจัย
สารสนเทศ
เงินเดือน
MyProfile การปฏิบัตงิ านของ
และ
บุคลากรสายวิชาการ ทรัพย์ สิน
มหาวิทยาลัย และสวัสดิการ
(KISS)
(HPB)
(MyEvaluation) ทางปัญญา

หน้าที 3-48

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที 2 พ.ศ. 2555-2559

บทสรุ ปสถานภาพ

ตารางที 3.2 ความสั มพันธ์ ระหว่ างข้ อมูลกับระบบ

ลําดับที

ข้ อมูล/ระบบ

62
63

ข้อมูล e-mail address
ข้อมูลประวัติการรับเงินตอบแทนอืนๆ

64
65

ข้อมูลประวัติการฝึ กอบรมบุคลากร
ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินค่าเล่าเรี ยนบุตร

66

ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล
ผูป้ ่ วยใน

67

ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล
ผูป้ ่ วยนอก

68
69
70
71
72
73

37
ระบบ
ฐานข้ อมูล
เครืองมือ
วิเคราะห์ ทาง
วิทยาศาสตร์

38
ระบบคู่มือ
ปฏิบัตงิ าน
(E-work)

39
40
41
42
ระบบ
ระบบรับ
ระบบแจ้ ง
ระบบสารบรรณ
เรืองราวร้ อง ของหาย (Lost จดหมายพัสดุ อิเล็กทรอนิกส์
ทุกข์
and Found) ไปรษณีย์
และจัดเก็บ
(Complain)
(POST)
เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์

43
44
45
46
47
ระบบบริการ ระบบบุคลากร ระบบ
ระบบประเมินผล ระบบวิจัย
สารสนเทศ
เงินเดือน
MyProfile การปฏิบัตงิ านของ
และ
บุคลากรสายวิชาการ ทรัพย์ สิน
มหาวิทยาลัย และสวัสดิการ
(KISS)
(HPB)
(MyEvaluation) ทางปัญญา

ข้ อมูลงานวิจัย
ข้อมูลกลุ่มวิจยั
ข้อมูลประเภทแหล่งทุน
ข้อมูลแหล่งทุน
รหัสผูว้ ิจยั
ข้อมูลประเภทบทความ
ข้อมูลระดับการตีพิมพ์
หน้าที 3-49

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที 2 พ.ศ. 2555-2559

บทสรุ ปสถานภาพ

ตารางที 3.2 ความสั มพันธ์ ระหว่ างข้ อมูลกับระบบ

ลําดับที

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

ข้ อมูล/ระบบ

37
ระบบ
ฐานข้ อมูล
เครืองมือ
วิเคราะห์ ทาง
วิทยาศาสตร์

38
ระบบคู่มือ
ปฏิบัตงิ าน
(E-work)

39
40
41
42
ระบบ
ระบบรับ
ระบบแจ้ ง
ระบบสารบรรณ
เรืองราวร้ อง ของหาย (Lost จดหมายพัสดุ อิเล็กทรอนิกส์
ทุกข์
and Found) ไปรษณีย์
และจัดเก็บ
(Complain)
(POST)
เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์

43
44
45
46
47
ระบบบริการ ระบบบุคลากร ระบบ
ระบบประเมินผล ระบบวิจัย
สารสนเทศ
เงินเดือน
MyProfile การปฏิบัตงิ านของ
และ
บุคลากรสายวิชาการ ทรัพย์ สิน
มหาวิทยาลัย และสวัสดิการ
(KISS)
(HPB)
(MyEvaluation) ทางปัญญา

ข้อมูลความเข้มข้นของการตีพิมพ์
ข้อมูลระดับการประชุม
ข้อมูลชนิ ดของแหล่งตีพิมพ์
ข้อมูลประเภทงาน
ข้อมูลหน่วยงานภายนอก
ข้อมูลประเทศ
ข้อมูลตําแหน่ง
ข้อมูลลิขสิ ทธิN
ข้อมูลสิ งประดิษฐ์
ข้อมูลสิ ทธิ บตั ร/อนุสิทธิ บตั ร
ข้อมูลผลงานวิชาการ
ข้อมูลบทความ
ข้ อมูลการเงิน
ข้อมูลงวดบัญชี
ข้อมูลกลุ่มสิ นทัพย์ถาวร
ข้อมูลบัญชีธนาคาร
ข้อมูลผังบัญชี
หน้าที 3-50

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที 2 พ.ศ. 2555-2559

บทสรุ ปสถานภาพ

ตารางที 3.2 ความสั มพันธ์ ระหว่ างข้ อมูลกับระบบ

ลําดับที

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

ข้ อมูล/ระบบ

37
ระบบ
ฐานข้ อมูล
เครืองมือ
วิเคราะห์ ทาง
วิทยาศาสตร์

38
ระบบคู่มือ
ปฏิบัตงิ าน
(E-work)

39
40
41
42
ระบบ
ระบบรับ
ระบบแจ้ ง
ระบบสารบรรณ
เรืองราวร้ อง ของหาย (Lost จดหมายพัสดุ อิเล็กทรอนิกส์
ทุกข์
and Found) ไปรษณีย์
และจัดเก็บ
(Complain)
(POST)
เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์

43
44
45
46
47
ระบบบริการ ระบบบุคลากร ระบบ
ระบบประเมินผล ระบบวิจัย
สารสนเทศ
เงินเดือน
MyProfile การปฏิบัตงิ านของ
และ
บุคลากรสายวิชาการ ทรัพย์ สิน
มหาวิทยาลัย และสวัสดิการ
(KISS)
(HPB)
(MyEvaluation) ทางปัญญา

ข้อมูลสิ นทรัพย์
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลมิติทางบัญชี (กองทุน)
ข้อมูลหมวดรายได้/รายจ่าย
ข้อมูลลูกหนีO
ข้อมูลเจ้าหนีO
ข้อมูลการสังซืO อ
ข้อมูลสมุดรายวัน
ข้อมูลคลังสิ นค้า
ข้อมูลกลุ่มสิ นค้าคงคลัง
ข้อมูลสิ นค้าคงคลัง
ข้อมูลกลุ่มโครงการ
ข้อมูลกลุ่มงาน
ข้อมูลกลุ่มวิจยั
ข้อมูลประเภทของค่าใช้จ่าย
ข้อมูลโครงการ
ข้อมูลวิธีการคิดต้นทุน(ศูนย์ตน้ ทุน)
หน้าที 3-51

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที 2 พ.ศ. 2555-2559

บทสรุ ปสถานภาพ

ตารางที 3.2 ความสั มพันธ์ ระหว่ างข้ อมูลกับระบบ

ลําดับที

107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

ข้ อมูล/ระบบ

37
ระบบ
ฐานข้ อมูล
เครืองมือ
วิเคราะห์ ทาง
วิทยาศาสตร์

38
ระบบคู่มือ
ปฏิบัตงิ าน
(E-work)

39
40
41
42
ระบบ
ระบบรับ
ระบบแจ้ ง
ระบบสารบรรณ
เรืองราวร้ อง ของหาย (Lost จดหมายพัสดุ อิเล็กทรอนิกส์
ทุกข์
and Found) ไปรษณีย์
และจัดเก็บ
(Complain)
(POST)
เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์

43
44
45
46
47
ระบบบริการ ระบบบุคลากร ระบบ
ระบบประเมินผล ระบบวิจัย
สารสนเทศ
เงินเดือน
MyProfile การปฏิบัตงิ านของ
และ
บุคลากรสายวิชาการ ทรัพย์ สิน
มหาวิทยาลัย และสวัสดิการ
(KISS)
(HPB)
(MyEvaluation) ทางปัญญา

ข้อมูลต้นทุน(ศูนย์และผังบัญชี)
ข้อมูลการโอนเงิน
ข้อมูลการบัญชีหน่วยงาน
ข้อมูลการบัญชีบริ ษทั /ห้าง/ร้าน
ข้อมูลการบัญชีบุคคลภายนอก
ข้อมูลการรับชําระเงิน
ข้อมูลประเภทวัสดุครุ ภณั ฑ์
ข้อมูลประเภทการจัดซืO อ/จ้าง
ข้อมูลคณะกรรมการ
ข้อมูลการโอนเงินโครงการวิจยั
ข้อมูลเลขทีบัญชีโครงการวิจยั

หน้าที 3-52

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที 2 พ.ศ. 2555-2559

บทสรุ ปสถานภาพ

ตารางที 3.2 ความสั มพันธ์ ระหว่ างข้ อมูลกับระบบ

ลําดับที

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ข้ อมูล/ระบบ

48
ระบบจัดทํา
บัตรบุคลากร
และนักศึกษา

49
ระบบ
TelEmail

50
51
ระบบรับ
ระบบสํ าหรับ
ลงทะเบียน การจัดทําและ
เข้ า
คํานวณโบนัสที
ห้ องสั มมนา/ จัดสรรจาก
อบรม
มหาวิทยาลัย
(ร้ อยละ 30)

ข้ อมูลการรับนักศึกษาใหม่
ข้อมูลโครงการ
ข้อมูลผูส้ มัคร
ข้ อมูลนักศึกษา
ข้อมูลคณะ
ข้อมูลภาค
ข้อมูลสาขา
ข้อมูลระดับ
ข้อมูลปริ ญญาทีศึกษา
ข้อมูลเอกสารการศึกษา
ข้อมูลประเภทโค้วต้า
ข้อมูลประวัตินกั ศึกษา
ข้อมูลการลงทะเบียน
ข้อมูลการโอนย้าย
ข้อมูลอาจารย์ผสู ้ อน ทีปรึ กษา
ข้อมูลธนาคาร
ข้อมูลการชําระเงินค่าเล่าเรี ยน
หน้าที 3-53

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที 2 พ.ศ. 2555-2559

บทสรุ ปสถานภาพ

ตารางที 3.2 ความสั มพันธ์ ระหว่ างข้ อมูลกับระบบ

ลําดับที

16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ข้ อมูล/ระบบ

48
ระบบจัดทํา
บัตรบุคลากร
และนักศึกษา

49
ระบบ
TelEmail

50
51
ระบบรับ
ระบบสํ าหรับ
ลงทะเบียน การจัดทําและ
เข้ า
คํานวณโบนัสที
ห้ องสั มมนา/ จัดสรรจาก
อบรม
มหาวิทยาลัย
(ร้ อยละ 30)

ข้อมูลผลการเรี ยนนักศึกษา
ข้อมูลการสําเร็ จการศึกษา
ข้อมูลการรับปริ ญญา
ข้อมูลทุนการศึกษา
ข้อมูลค่าปรับ
ข้ อมูลด้ านบุคคลของบุคลากร
ข้อมูลคํานําหน้า
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสายงาน
ข้อมูลตําแหน่งงาน
ข้อมูลตําแหน่งวิชาการ
ข้อมูลตําแหน่งบริ หาร
ข้อมูลประเภทสัญญาจ้าง
ข้อมูลประเทศ
ข้อมูลสัญชาติ
ข้อมูลจังหวัดอําเภอตําบล
ข้อมูลระดับการศึกษา
หน้าที 3-54

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที 2 พ.ศ. 2555-2559

บทสรุ ปสถานภาพ

ตารางที 3.2 ความสั มพันธ์ ระหว่ างข้ อมูลกับระบบ

ลําดับที

ข้ อมูล/ระบบ

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

ข้อมูลสาขาวิชามาตรฐาน
ข้อมูลสาขาวิชา
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลทุนการศึกษา
ข้อมูลประเภทคําสัง
ข้อมูลหลักสู ตรการฝึ กอบรม
ข้อมูลประเภทการอบรม
ข้อมูลธนาคาร
ข้อมูลประเภทเงินได้
ข้อมูลประเภทเงินหัก
ข้อมูลกองทุนและสวัสดิการ
ข้อมูลอัตราเงินหักเข้ากองทุนสวัสดิการ

45
46
47
48

ข้อมูลตารางเงินเดือน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลมิติทางบัญชี (กองทุน)
ข้อมูลอัตราค่ารักษาพยาบาลผูป้ ่ วยใน

48
ระบบจัดทํา
บัตรบุคลากร
และนักศึกษา

49
ระบบ
TelEmail

50
51
ระบบรับ
ระบบสํ าหรับ
ลงทะเบียน การจัดทําและ
เข้ า
คํานวณโบนัสที
ห้ องสั มมนา/ จัดสรรจาก
อบรม
มหาวิทยาลัย
(ร้ อยละ 30)

หน้าที 3-55

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที 2 พ.ศ. 2555-2559

บทสรุ ปสถานภาพ

ตารางที 3.2 ความสั มพันธ์ ระหว่ างข้ อมูลกับระบบ

ลําดับที

ข้ อมูล/ระบบ

49

ข้อมูลอัตราค่ารักษาพยาบาลผูป้ ่ วยนอก

50
51
52
53
54
55
56

ข้อมูลอัตราค่าเล่าเรี ยนบุตร
ข้อมูลเงินได้เงินหักของบุคลากร
ข้อมูลส่ วนบุคคล
ข้อมูลประวัติบิดา-มารดา
ข้อมูลประวัติค่สู มรส
ข้อมูลประวัติบุตร-ธิ ดา
ข้อมูลประวัติตาํ แหน่ง หน่วยงาน
เงินเดือน

57

ข้อมูลประวัติการดํารงตําแหน่งบริ หาร

58

ข้อมูลประวัติการลาศึกษา/ฝึ กอบรม/ดู
งาน/เพิมพูนความรู ้/วิจยั

59
60
61

ข้อมูลประวัติการลาพิเศษอืนๆ
ข้อมูลประวัติการศึกษา
ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ภายใน

48
ระบบจัดทํา
บัตรบุคลากร
และนักศึกษา

49
ระบบ
TelEmail

50
51
ระบบรับ
ระบบสํ าหรับ
ลงทะเบียน การจัดทําและ
เข้ า
คํานวณโบนัสที
ห้ องสั มมนา/ จัดสรรจาก
อบรม
มหาวิทยาลัย
(ร้ อยละ 30)

หน้าที 3-56

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
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บทสรุ ปสถานภาพ

ตารางที 3.2 ความสั มพันธ์ ระหว่ างข้ อมูลกับระบบ

ลําดับที

ข้ อมูล/ระบบ

62
63

ข้อมูล e-mail address
ข้อมูลประวัติการรับเงินตอบแทนอืนๆ

64
65

ข้อมูลประวัติการฝึ กอบรมบุคลากร
ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินค่าเล่าเรี ยนบุตร

66

ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล
ผูป้ ่ วยใน

67

ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล
ผูป้ ่ วยนอก

68
69
70
71
72
73

48
ระบบจัดทํา
บัตรบุคลากร
และนักศึกษา

49
ระบบ
TelEmail

50
51
ระบบรับ
ระบบสํ าหรับ
ลงทะเบียน การจัดทําและ
เข้ า
คํานวณโบนัสที
ห้ องสั มมนา/ จัดสรรจาก
อบรม
มหาวิทยาลัย
(ร้ อยละ 30)

ข้ อมูลงานวิจัย
ข้อมูลกลุ่มวิจยั
ข้อมูลประเภทแหล่งทุน
ข้อมูลแหล่งทุน
รหัสผูว้ ิจยั
ข้อมูลประเภทบทความ
ข้อมูลระดับการตีพิมพ์
หน้าที 3-57

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที 2 พ.ศ. 2555-2559

บทสรุ ปสถานภาพ

ตารางที 3.2 ความสั มพันธ์ ระหว่ างข้ อมูลกับระบบ

ลําดับที

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

ข้ อมูล/ระบบ

48
ระบบจัดทํา
บัตรบุคลากร
และนักศึกษา

49
ระบบ
TelEmail

50
51
ระบบรับ
ระบบสํ าหรับ
ลงทะเบียน การจัดทําและ
เข้ า
คํานวณโบนัสที
ห้ องสั มมนา/ จัดสรรจาก
อบรม
มหาวิทยาลัย
(ร้ อยละ 30)

ข้อมูลความเข้มข้นของการตีพิมพ์
ข้อมูลระดับการประชุม
ข้อมูลชนิ ดของแหล่งตีพิมพ์
ข้อมูลประเภทงาน
ข้อมูลหน่วยงานภายนอก
ข้อมูลประเทศ
ข้อมูลตําแหน่ง
ข้อมูลลิขสิ ทธิN
ข้อมูลสิ งประดิษฐ์
ข้อมูลสิ ทธิ บตั ร/อนุสิทธิ บตั ร
ข้อมูลผลงานวิชาการ
ข้อมูลบทความ
ข้ อมูลการเงิน
ข้อมูลงวดบัญชี
ข้อมูลกลุ่มสิ นทัพย์ถาวร
ข้อมูลบัญชีธนาคาร
ข้อมูลผังบัญชี
หน้าที 3-58

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที 2 พ.ศ. 2555-2559

บทสรุ ปสถานภาพ

ตารางที 3.2 ความสั มพันธ์ ระหว่ างข้ อมูลกับระบบ

ลําดับที

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

ข้ อมูล/ระบบ

48
ระบบจัดทํา
บัตรบุคลากร
และนักศึกษา

49
ระบบ
TelEmail

50
51
ระบบรับ
ระบบสํ าหรับ
ลงทะเบียน การจัดทําและ
เข้ า
คํานวณโบนัสที
ห้ องสั มมนา/ จัดสรรจาก
อบรม
มหาวิทยาลัย
(ร้ อยละ 30)

ข้อมูลสิ นทรัพย์
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลมิติทางบัญชี (กองทุน)
ข้อมูลหมวดรายได้/รายจ่าย
ข้อมูลลูกหนีO
ข้อมูลเจ้าหนีO
ข้อมูลการสังซืO อ
ข้อมูลสมุดรายวัน
ข้อมูลคลังสิ นค้า
ข้อมูลกลุ่มสิ นค้าคงคลัง
ข้อมูลสิ นค้าคงคลัง
ข้อมูลกลุ่มโครงการ
ข้อมูลกลุ่มงาน
ข้อมูลกลุ่มวิจยั
ข้อมูลประเภทของค่าใช้จ่าย
ข้อมูลโครงการ
ข้อมูลวิธีการคิดต้นทุน(ศูนย์ตน้ ทุน)
หน้าที 3-59

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที 2 พ.ศ. 2555-2559

บทสรุ ปสถานภาพ

ตารางที 3.2 ความสั มพันธ์ ระหว่ างข้ อมูลกับระบบ

ลําดับที

107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

ข้ อมูล/ระบบ

48
ระบบจัดทํา
บัตรบุคลากร
และนักศึกษา

49
ระบบ
TelEmail

50
51
ระบบรับ
ระบบสํ าหรับ
ลงทะเบียน การจัดทําและ
เข้ า
คํานวณโบนัสที
ห้ องสั มมนา/ จัดสรรจาก
อบรม
มหาวิทยาลัย
(ร้ อยละ 30)

ข้อมูลต้นทุน(ศูนย์และผังบัญชี)
ข้อมูลการโอนเงิน
ข้อมูลการบัญชีหน่วยงาน
ข้อมูลการบัญชีบริ ษทั /ห้าง/ร้าน
ข้อมูลการบัญชีบุคคลภายนอก
ข้อมูลการรับชําระเงิน
ข้อมูลประเภทวัสดุครุ ภณั ฑ์
ข้อมูลประเภทการจัดซืO อ/จ้าง
ข้อมูลคณะกรรมการ
ข้อมูลการโอนเงินโครงการวิจยั
ข้อมูลเลขทีบัญชีโครงการวิจยั

หน้าที 3-60

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที 2 พ.ศ. 2555-2559

บทสรุ ปสถานภาพ

ตารางที 3.3 ความสั มพันธ์ ระหว่ างระบบกับหน่ วยงาน

ลําดับที

ระบบ/หน่ วยงาน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ACIS
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม่)
ระบบ Member (2B-KMUTT)
ระบบรับสมัคร
ระบบรับสมัครผ่านเว็บไซต์
ระบบทะเบียน
ระบบกรอกประวัติผา่ น เว็บไซต์
ระบบตารางสอบ
ระบบตัดเกรดผ่าน เว็บไซต์
ระบบประเมินการสอนของอาจารย์
ระบบสารสนเทศนักศึกษา
ระบบกิจกรรมนักศึกษา
ระบบวินยั นักศึกษา
ระบบขึGนทะเบียนบัณฑิตผ่าน เว็บไซต์
ระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต
ระบบศิษย์เก่า มจธ. (Alumni System)

16

บัญชี 3 มิติ
งบประมาณ

1
ส่ วนคัดเลือก
นักศึกษา

2
ส่ วนทะเบียน
และประเมินผล

3
สํ านักบัณฑิต

4
กองกิจการ
นักศึกษา

5
กองบริการ
การศึกษา

O

O

O

O

O

6
กองคลัง

7
กองบริการ การ
บริหาร

8
กองแผนงาน

9
สํ านักวิจัยและ
บริการ
วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
(สวท.)

O
O

O

O

O
O

O

O

O

O

O

O

O
O

O

O
O
O

O

O
O
O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

หน้าที 3-61

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื อสาร
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บทสรุ ปสถานภาพ

ตารางที 3.3 ความสั มพันธ์ ระหว่ างระบบกับหน่ วยงาน

ลําดับที

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ระบบ/หน่ วยงาน

บัญชีแยกประเภท
การจัดการเงินฝากธนาคาร
ลูกหนีG
เจ้าหนีG
จัดซืG อ
สิ นทรัพย์ถาวร
สิ นค้าคงคลัง
บริ หารโครงการ
จัดสรรต้นทุน
รายงานระบบบัญชีของมหาวิทยาลัย (Account Report)
รายงานข้อมูลการเงิน
ระบบรับชําระเงินผ่านธนาคาร (e-Payment)
ระบบโอนเงินเจ้าหนีG
ระบบชําระเงินค่าตรวจสุ ขภาพ
ระบบเบิกจ่ายวัสดุหน่วยงาน
ระบบวิเคราะห์ค่าเล่าเรี ยน
วิเคราะห์ค่าเล่าเรี ยนแผน 5 ปี

1
ส่ วนคัดเลือก
นักศึกษา

2
ส่ วนทะเบียน
และประเมินผล

3
สํ านักบัณฑิต

4
กองกิจการ
นักศึกษา

5
กองบริการ
การศึกษา

6
กองคลัง

7
กองบริการ การ
บริหาร

8
กองแผนงาน

9
สํ านักวิจัยและ
บริการ
วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
(สวท.)

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O
O
O
O

O

O

O

O

O
O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O
O
O
O
O
O
O
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ตารางที 3.3 ความสั มพันธ์ ระหว่ างระบบกับหน่ วยงาน

ลําดับที

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

ระบบ/หน่ วยงาน

1
ส่ วนคัดเลือก
นักศึกษา

2
ส่ วนทะเบียน
และประเมินผล

3
สํ านักบัณฑิต

4
กองกิจการ
นักศึกษา

5
กองบริการ
การศึกษา

6
กองคลัง

7
กองบริการ การ
บริหาร

8
กองแผนงาน

9
สํ านักวิจัยและ
บริการ
วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
(สวท.)

ระบบการจัดสรรงบประมาณเพือสนับสนุนมหาวิทยาลัย
วิจยั
ระบบจองห้อง
ระบบจองรถ
ระบบฐานข้อมูลเครื องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์
ระบบคู่มือปฏิบตั ิงาน (E-work)
ระบบรับเรื องราวร้องทุกข์ (Complain)
ระบบแจ้งของหาย (Lost and Found)
ระบบจดหมายพัสดุไปรษณี ย์ (POST)
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิ กส์ และจัดเก็บเอกสาร
อิเล็กทรอนิ กส์
ระบบบริ การสารสนเทศมหาวิทยาลัย (KISS)
HR
ระบบบุคลากร เงินเดือนและสวัสดิการ (HPB)
ระบบ MyProfile

O

ระบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสายวิชาการ
(MyEvaluation)
ระบบวิจยั และทรัพย์สินทางปั ญญา

หน้าที 3-63

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที 2 พ.ศ. 2555-2559

บทสรุ ปสถานภาพ

ตารางที 3.3 ความสั มพันธ์ ระหว่ างระบบกับหน่ วยงาน

ลําดับที

48
49
50
51

ระบบ/หน่ วยงาน

1
ส่ วนคัดเลือก
นักศึกษา

2
ส่ วนทะเบียน
และประเมินผล

3
สํ านักบัณฑิต

4
กองกิจการ
นักศึกษา

5
กองบริการ
การศึกษา

6
กองคลัง

7
กองบริการ การ
บริหาร

8
กองแผนงาน

9
สํ านักวิจัยและ
บริการ
วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
(สวท.)

ระบบจัดทําบัตรบุคลากรและนักศึกษา
ระบบ TelEmail
ระบบรับลงทะเบียนเข้าห้องสัมมนา/อบรม
ระบบสําหรับการจัดทําและคํานวณโบนัสทีจัดสรรจาก
มหาวิทยาลัย (ร้อยละ 30)
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ตารางที 3.3 ความสั มพันธ์ ระหว่ างระบบกับหน่ วยงาน

ลําดับที

ระบบ/หน่ วยงาน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ACIS
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม่)
ระบบ Member (2B-KMUTT)
ระบบรับสมัคร
ระบบรับสมัครผ่านเว็บไซต์
ระบบทะเบียน
ระบบกรอกประวัติผา่ น เว็บไซต์
ระบบตารางสอบ
ระบบตัดเกรดผ่าน เว็บไซต์
ระบบประเมินการสอนของอาจารย์
ระบบสารสนเทศนักศึกษา
ระบบกิจกรรมนักศึกษา
ระบบวินยั นักศึกษา
ระบบขึGนทะเบียนบัณฑิตผ่าน เว็บไซต์
ระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต
ระบบศิษย์เก่า มจธ. (Alumni System)

16

บัญชี 3 มิติ
งบประมาณ

10
ส่ วนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

11
สํ านัก
คอมพิวเตอร์

12
สํ านักหอสมุด

13
คณะ ต่ าง ๆ

O

O

O

O
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ตารางที 3.3 ความสั มพันธ์ ระหว่ างระบบกับหน่ วยงาน

ลําดับที

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ระบบ/หน่ วยงาน

บัญชีแยกประเภท
การจัดการเงินฝากธนาคาร
ลูกหนีG
เจ้าหนีG
จัดซืG อ
สิ นทรัพย์ถาวร
สิ นค้าคงคลัง
บริ หารโครงการ
จัดสรรต้นทุน
รายงานระบบบัญชีของมหาวิทยาลัย (Account Report)
รายงานข้อมูลการเงิน
ระบบรับชําระเงินผ่านธนาคาร (e-Payment)
ระบบโอนเงินเจ้าหนีG
ระบบชําระเงินค่าตรวจสุ ขภาพ
ระบบเบิกจ่ายวัสดุหน่วยงาน
ระบบวิเคราะห์ค่าเล่าเรี ยน
วิเคราะห์ค่าเล่าเรี ยนแผน 5 ปี

10
ส่ วนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

11
สํ านัก
คอมพิวเตอร์

12
สํ านักหอสมุด

13
คณะ ต่ าง ๆ

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O
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ตารางที 3.3 ความสั มพันธ์ ระหว่ างระบบกับหน่ วยงาน

ลําดับที

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

ระบบ/หน่ วยงาน

10
ส่ วนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

11
สํ านัก
คอมพิวเตอร์

12
สํ านักหอสมุด

13
คณะ ต่ าง ๆ

ระบบการจัดสรรงบประมาณเพือสนับสนุนมหาวิทยาลัย
วิจยั
ระบบจองห้อง
ระบบจองรถ
ระบบฐานข้อมูลเครื องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์
ระบบคู่มือปฏิบตั ิงาน (E-work)
ระบบรับเรื องราวร้องทุกข์ (Complain)
ระบบแจ้งของหาย (Lost and Found)
ระบบจดหมายพัสดุไปรษณี ย์ (POST)
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิ กส์ และจัดเก็บเอกสาร
อิเล็กทรอนิ กส์
ระบบบริ การสารสนเทศมหาวิทยาลัย (KISS)
HR
ระบบบุคลากร เงินเดือนและสวัสดิการ (HPB)
ระบบ MyProfile
ระบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสายวิชาการ
(MyEvaluation)
ระบบวิจยั และทรัพย์สินทางปั ญญา
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ตารางที 3.3 ความสั มพันธ์ ระหว่ างระบบกับหน่ วยงาน

ลําดับที

48
49
50
51

ระบบ/หน่ วยงาน

10
ส่ วนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

11
สํ านัก
คอมพิวเตอร์

12
สํ านักหอสมุด

13
คณะ ต่ าง ๆ

ระบบจัดทําบัตรบุคลากรและนักศึกษา
ระบบ TelEmail
ระบบรับลงทะเบียนเข้าห้องสัมมนา/อบรม
ระบบสําหรับการจัดทําและคํานวณโบนัสทีจัดสรรจาก
มหาวิทยาลัย (ร้อยละ 30)
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2.1. สรุ ปสถานภาพด้ านระบบสารสนเทศ
การนํา ระบบสารสนเทศมาใช้ใ นการบริ ห ารจัด การเป็ นการนํา เทคโนโลยี ม าช่ ว ยในการ
ปฏิบตั ิงาน ได้แก่ การสร้างระบบงานใหม่เพือช่วยเจ้าหน้าทีในการปฏิบตั ิงานในหน่วยงาน ให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็ ว ลดขั7นตอนการทํางาน การพัฒนาระบบสารสนเทศทั7งที ดําเนิ นการโดยบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเอง หรื อดําเนิ นการโดยบริ ษทั เอกชนซึ งอยู่ภายใต้การกํากับดูแล ประสานงานการพัฒนา
ระบบกับ บริ ษ ทั ผูร้ ั บ จ้า ง และผูใ้ ช้ง านซึ งกระจายอยู่ตามหน่ วยงานต่ า ง ๆ ภายในมหาวิท ยาลัย ซึ ง
เทคโนโลยีทีใช้ในการพัฒนาค่อนข้างมีความหลากหลายทั7งระบบจัดการฐานข้อมูลและภาษาทีใช้ในการ
พัฒนาระบบ ระบบเดิมเป็ นระบบทีใช้เทคโนโลยีแบบ Client/Server พัฒนาโดยใช้ภาษา Visual Basic
บางระบบทีทํางานบนเว็บเทคโนโลยี Web-Based ถูกพัฒนาโดยใช้ภาษา ASP.Net และ PHP ส่ วนระบบ
ทีกําลังอยูใ่ นระหว่างการพัฒนาใหม่ใช้ภาษา Java สําหรับระบบจัดการฐานข้อมูลมีการใช้งาน Informix,
Oracle, MySQL และ Microsoft SQL Server ทั7งนี7 สามารถสรุ ปสถานะของระบบสารสนเทศที
มหาวิทยาลัยใช้งานในปั จจุบนั ดังนี7
1. ระบบสารสนเทศเพือการบริ หารการศึกษา รายละเอียดดังตารางที 3.4
2. ระบบสารสนเทศเพือการบริ หารจัดการ รายละเอียดดังตารางที 3.5
3. ระบบสารสนเทศเพือบริ หารบุคคลและงานวิจยั รายละเอียดดังตารางที 3.6
4. ระบบสารสนเทศเพือบริ หารเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย รายละเอียดดังตารางที 3.7
1. ระบบสารสนเทศเพือการบริหารการศึกษา
ระบบสารสนเทศเพื อการบริ ห ารการศึ ก ษา เป็ นระบบประมวลผลข้อ มู ล ทางด้า นบริ ห าร
การศึ ก ษา โดยมี หน่ วยงานหลัก ที ใช้ง านประกอบด้วยส่ วนทะเบี ย นและประมวลผล กองคลัง คณะ
ภาควิชา ซึ งประกอบด้วยระบบสารสนเทศจํานวน 15 ระบบ ดังนี7
1.1 ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม่ )
ระบบสารสนเทศนัก ศึ ก ษา (ระบบใหม่ ) เป็ นการพัฒนาฐานข้อมู ล เพื อช่ ว ยในการ
บริ หารงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุ รีในด้านการศึ กษา ด้านงานทะเบี ย น
นักศึกษา เพือช่ วยให้ผูป้ ฏิบตั ิงานมีความสะดวกมากขึ7น ลดขั7นตอนการทํางาน และสามารถ
นําเสนอข้อมูลต่อผูบ้ ริ หารด้วยความรวดเร็ วและถูกต้อง ซึ งระบบงานหลัก คือ ระบบหลักสู ตร
ระบบรับสมัคร ระบบตารางสอน-ตารางสอบ ระบบทะเบียน ระบบกองกิจการนักศึกษา
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1.2 ระบบ Member (2B-KMUTT)
ระบบ Member (2B-KMUTT) เป็ นระบบที พัฒนาขึ7นเพือใช้ในการรั บ สมัครเด็ ก
นักเรี ยนระดับชั7น ม.o ม.5 ปวช.p และปวช." จากสถาบันการศึกษาทัวประเทศ โอกาสได้เข้า
ร่ วมโครงการ 2BKMUTT และโครงการอืน ๆ
1.3 ระบบรับสมัคร
ระบบรับสมัครเป็ นระบบทีใช้ในการรับสมัครนักศึกษาทุกระดับ ตั7งแต่ระดับปริ ญญา
ตรี ปริ ญญาโทและปริ ญญาเอก ซึ งรายละเอียดต่าง ๆ ของระบบรับสมัคร ได้แก่ การบันทึกการ
รับสมัคร การออกรหัสสอบอัตโนมัติ การพิมพ์บตั รสอบ การพิมพ์ใบเสร็ จรับเงิ นค่าสมัคร ค่า
สอบภาษาอัง กฤษ การจัดห้องสอบให้อตั โนมัติ การบันทึ ก ผูม้ ี สิ ทธิs สอบ การสั มภาษณ์ การ
บันทึกผูม้ ีสิทธิsเข้าศึกษาต่อและผูท้ ีติดสํารอง และการส่ งข้อมูลผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาต่อให้กบั ระบบ
ลงทะเบียน เพือกําหนดรหัสนักศึกษาและประกาศผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษาต่อ
ข้อมูลนี7 จะถู กนําเข้าและใช้งานโดยส่ วนทะเบี ยนและประเมิ นผล สํานักบัณฑิ ตและ
กิจการนานาชาติและเชือมต่อกับระบบประกาศผลสอบเข้าศึกษา
วิธีการเข้าสู่ ระบบโดยการติดตั7งโปรแกรมลงบนเครื องผูใ้ ช้
1.4 ระบบรับสมัครผ่ านเว็บไซต์
ระบบรับสมัครผ่านเว็บไซต์ เป็ นระบบทีสร้างขึ7นเพือให้ผูส้ นใจสมัครเข้าศึกษาต่อใน
ระดับ ปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท และปริ ญ ญาเอก ทํา การบันทึ ก ข้อมู ล การสมัค รผ่า นเว็บ ไซด์
มหาวิทยาลัย พิมพ์ใบสมัครและใบชําระเงินไปชําระเงินทีธนาคาร ได้ภายในวันทีกําหนด แทน
การส่ ง ธนาณั ติ แ บบเดิ ม เพื อลดขั7น ตอนการทํา งานของเจ้า หน้า ที รวมทั7ง ผู ้ส มัค รสามารถ
ตรวจสอบสถานะการชําระเงินและสถานะการสมัครได้ ด้วยตนเอง
1.5 ระบบทะเบียน
ระบบทะเบียนเป็ นระบบทีช่วยในการทํางานเกียวกับการลงทะเบียนเรี ยนของนักศึกษา
ทุกระดับการศึกษา ตั7งแต่เริ มเข้าศึกษาจนสําเร็ จการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี7 การขึ7นทะเบียน
นักศึกษาใหม่ การบันทึกทะเบียนประวัตินกั ศึกษา การลงทะเบียนนักศึกษา การบันทึกคะแนน
และคํานวณเกรด การบันทึกการลาพัก /ให้พกั / ลาออก / ตกออก / คัดชื อออกของนักศึกษา
Transcript การแจ้งจบ การตรวจสอบการเรี ยนจบของนักศึกษา และการพิมพ์ใบ Transcript การ
โอนย้า ยหลัก สู ต ร การรั บ เงิ น ค่ า ลงทะเบี ย น การบัน ทึ ก ข้อ มู ล วิ ท ยานิ พ นธ์ สํ า หรั บ ระดับ
บัณฑิตศึกษา งานแนะแนวการศึกษา ทุนการศึกษา การฝึ กงาน การลงโทษนักศึกษา ข้อมูลสถิติ
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นักศึกษา การขอหลักฐานทางการศึกษาและการนําข้อมูลจากการลงทะเบียนผ่าน Internet เข้าสู่
ระบบทะเบียน
1.6 ระบบกรอกประวัติผ่านเว็บไซต์
ระบบกรอกประวัติผ่า นเว็บ ไซต์ เป็ นระบบที ช่ วยให้นัก ศึ ก ษาได้ก รอกประวัติข อง
ตัวเองผ่านเว็บไซต์ เข้ามาก่อนทีจะมีการมอบตัวนักศึกษาซึ งจะช่ วยในเรื องความถูกต้องของ
ข้อมูล เนื องจากนักศึกษาจะเป็ นคนกรอกข้อมูลของตัวเอง และช่ วยลดเวลาในการทํางานของ
ส่ วนทะเบียนและประเมินผลและสํานักบัณฑิตในการนําประวัตินกั ศึกษามากรอกหลังจากมีการ
รับนักศึกษาเข้าเป็ นนักศึกษา มจธ. เรี ยบร้อยแล้ว
1.7 ระบบตารางสอบ
ระบบตารางสอบ เป็ นระบบที ช่ วยเสริ มงานระบบทะเบี ยน ซึ งเกี ยวกับการจัดตาราง
สอบ ห้องสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี7 จัดการเกี ยวกับการป้ อนเปิ ดวิชาแยกตามกลุ่ม ป้ อนเปิ ด
วิชา แต่ละชั7นปี ในแต่ละหลักสู ตร ป้ อนรายวิชาที มีท7 งั หมดในมหาวิทยาลัย การจัดห้องสอบ
เลขทีนังสอบและ เวลาสอบ
1.8 ระบบตัดเกรดผ่ านเว็บไซต์
ระบบตัด เกรดผ่า นเว็บ ไซต์ เป็ นระบบที ได้รั บ การพัฒ นาขึ7 น เพื อช่ ว ยอํา นวยความ
สะดวกในการป้ อนคะแนนและตัดเกรดให้กบั อาจารย์และเจ้าหน้าทีได้เข้ามาตัดเกรดนักศึกษา
ได้ส ะดวกขึ7 น รวมทั7ง ช่ วยลดภาระให้ก ับ ส่ วนทะเบี ย นและประเมิ นผลไม่ ต้อ งทํา การป้ อน
คะแนนและเกรดใหม่อีกครั7ง ซึ งระบบนี7มีในส่ วนของ Version ภาษาอังกฤษ เพือให้อาจารย์ที
เป็ นชาวต่างชาติสามารถเข้ามาใช้ระบบเพือตัดเกรดผ่านเว็บไซต์ได้
1.9 ระบบประเมินการสอนของอาจารย์
ระบบประเมิ นการสอนของอาจารย์ เป็ นระบบที สนับสนุ นการทํางานของส่ วนงาน
บริ การการศึกษาโดยแบ่งฟังก์ชนั การทํางานของระบบตามผูง้ านระบบเป็ น " ส่ วน ดังนี7
- อาจารย์/เจ้าหน้าที โดยเจ้าหน้าทีจะต้องเข้ามาบันทึกรายวิชาทีอาจารย์สอน และบันทึก
แบบสอบถามเข้าสู่ ระบบเพือให้นกั ศึกษาสามารถเข้ามาประเมินการสอนได้ และเมือ
นักศึกษาประเมินการสอนเป็ นทีเรี ยบร้อยแล้ว อาจารย์ และเจ้าหน้าทีสามารถเข้าดูผล
การประเมินได้ตามสิ ทธิ ของตัวเอง
- นักศึกษา โดยเปิ ดบริ การให้นกั ศึกษาทุกคนเข้ามาประเมินการสอนของอาจารย์ผสู ้ อน
ได้โดยจะมีการประเมินการสอนของอาจารย์เมือจบในแต่ละภาคการศึกษา เพือวัด
คุณภาพการสอนของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
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ระบบสารสนเทศนักศึกษา
ระบบสารสนเทศนักศึกษา สามารถแบ่งออกเป็ น " ส่ วนได้แก่
- อาจารย์/เจ้าหน้าที เพือช่วยอํานวยความสะดวกให้กบั อาจารย์และเจ้าหน้าที สามารถ
ตรวจสอบข้อมูลประวัติ ข้อมูลผลการเรี ยน ข้อมูลผลการลงทะเบียน และการติดค้าง
ต่าง ๆ ของนักศึกษาทีอยูภ่ ายใต้การดูแลผ่านทางระบบอินทราเน็ต
- นักศึกษา เพือช่วยอํานวยความสะดวกให้กบั นักศึกษาโดยสามารถเข้าดูระเบียบ/
ประกาศ/ข้อบังคับต่าง ๆ และสามารถตรวจสอบข้อมูลผลการเรี ยน ผลการลงทะเบียน
ข้อมูลการติดค้างต่าง ๆ ของตนเองผ่านทางอินทราเน็ตได้โดยไม่ตอ้ งเดินทางมาที
มหาวิทยาลัย

1.11

ระบบกิจกรรมนักศึกษา
ระบบกิจกรรมนักศึกษา เป็ นระบบการจัดการข้อมูลเข้าร่ วมกิจกรรมของนักศึกษาในแต่
ละปี การศึ ก ษา โดยมี เงื อนไขจํา นวนกิ จกรรมบังคับ และกิ จกรรมเลื อกเสรี ตามระเบี ย บของ
มหาวิ ท ยาลัย ระบบจะบัน ทึ ก ข้อ มู ล รายละเอี ย ดของโครงการที จัด ขึ7 น เช่ น ชื อโครงการ
ระยะเวลา สถานที และบันทึกรายชื อนักศึ กษาทีเข้าร่ วมโครงการนั7นๆ นอกจากนั7นระบบยัง
สามารถออกรายงานบันทึกกิจกรรมให้กบั นักศึกษาในปี การศึกษาสุ ดท้ายได้

1.12

ระบบวินัยนักศึกษา
ระบบวินยั นักศึกษา เป็ นระบบทีพัฒนาขึ7นเพือบันทึกข้อมูลความผิด บทลงโทษ เกียรติs
และศักดิs การบําเพ็ญประโยชน์และการค้นหาข้อมูลของนักศึกษา

1.13

ระบบขึนB ทะเบียนบัณฑิตผ่ านเว็บไซต์
ระบบขึ7 นทะเบี ย นบัณ ฑิ ตผ่า นเว็บ ไซต์ เป็ นระบบที ช่ วยอํา นวยความสะดวกให้ก ับ
บัณฑิตทีจบการศึกษาไปแล้วและอาจจะไม่สะดวกในการเดินทางกลับมาขึ7นทะเบียนบัณฑิตที
มหาวิทยาลัย โดยบัณฑิ ตสามารถทําการขึ7นทะเบียนบัณฑิ ตจากทีบ้านหรื อทีทํางานผ่านระบบ
อินเทอเน็ตได้สามารถทําการบันทึกการขึ7นทะเบียนและพิมพ์ใบแจ้งการชําระเงินไปชําระเงินที
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยาทุกสาขา

1.14

ระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต
ระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต เป็ นระบบทีแสดงผลข้อมูลภาวะการมีงานทําของ
บัณ ฑิ ต และบัณฑิ ตศึ กษาที จบการศึ กษาแล้วและเข้า มากรอกแบบสอบถามของ สํานัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษ (สกอ.) ระบบนี7จะช่วยอํานวยความสะดวก รวดเร็ วในการนําข้อมูล
ทีได้มาทําการวิเคราะห์ในด้านต่าง ๆ เช่น ระยะเวลาการได้งาน งานทีได้รับตรงสายวิชาทีสําเร็ จ
หรื อไม่ เงินเดือนเฉลียทีได้รับ และจํานวนผูท้ ีศึกษาต่อเป็ นต้น
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1.15

ระบบศิษย์ เก่ า มจธ. (Alumni System)
ระบบศิษย์เก่า มจธ. เป็ นระบบทีพัฒนาขึ7นเพือเก็บข้อมูลประวัติศิษย์เก่า ซึ งประกอบไป
ด้วย ข้อมูลการศึกษา ทีอยู่ปัจจุบนั ประวัติการทํางาน ประวัติการเข้าร่ วมกิจกรรม ศิษย์เก่าที
ได้รับรางวัล ประวัติการให้ทุนสนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ

2. ระบบสารสนเทศเพือการบริหารจัดการ
ระบบสารสนเทศเพือการบริ หารจัดการ เป็ นระบบงานทีพัฒนาขึ7นเพือสนับสนุ นงานภายใน
เป็ นหลัก อาทิ งานบัญชี งานการเงิ น งานงบประมาณ งานเบิ ก-จ่ายวัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ เป็ นต้น โดยมี
หน่ วยงานหลักที ใช้ง านประกอบด้วย กองคลัง กองแผน คณะ ภาควิช า ซึ งประกอบด้วยระบบ
สารสนเทศจํานวน 19 ระบบ ดังนี7
2.1 ระบบบัญชี R มิติ
ระบบบัญชี 3 มิ ติ เป็ นระบบจัดการเกี ยวกับ การดํา เนิ นงานของมหาวิท ยาลัย ด้า น
งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชี ในลักษณะ 3 มิติ โดยเริ มใช้ระบบในปี งบประมาณ "$oy
ควบคู่กบั ระบบมือ และมีการใช้ระบบบัญชี z มิติอย่างเต็มรู ปแบบในปี งบประมาณ "$o{ มีการ
ใช้ระบบอย่างสมบูรณ์ ซึ งได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย
และสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตั7งแต่ปีงบประมาณ "$o& จนถึงปั จจุบนั นอกจากนี7ได้มี
การพัฒนาระบบดังกล่าวอย่างต่อเนื องเพือรองรับกับการเปลียนแปลงต่าง ๆ ระบบบัญชี z มิติ
ประกอบด้วยระบบงานย่อย p| ระบบทีเกียวข้อง คือ
- ระบบบริ หารงบประมาณ
- ระบบบัญชีแยกประเภท
- ระบบสิ นทรัพย์ถาวร
- ระบบเจ้าหนี7
- ระบบลูกหนี7
- ระบบจัดซื7อ
- ระบบบริ หารโครงการ
- ระบบจัดการเงินฝากธนาคาร
- ระบบสิ นค้าคงคลัง
- ระบบจัดสรรต้นทุน
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2.2 รายงานระบบบัญชี ของมหาวิทยาลัย (Account Report)
รายงานระบบบัญชี ของมหาวิทยาลัย เป็ นระบบทีสนับสนุ นผูใ้ ช้ให้สามารถ Download
รายงานประจําเดือนไปใช้งาน แทนการเรี ยกรายงานเองจากระบบบัญชี z มิติของมหาวิทยาลัย
โดยสํานักคอมพิวเตอร์ จะเป็ นผูด้ าํ เนินการนํารายงานเข้าระบบ ซึ งรายงานดังกล่าวอยูใ่ นรู ปแบบ
ไฟล์ PDF ทั7งนี7ระบบบัญชี z มิติจะออกรายงานทุกเดือนในช่วงเวลากลางคืนตามทีได้กาํ หนดไว้
ปั จจุบนั มีรายงานให้ผใู ้ ช้สามารถ Download ไปใช้งานได้ทุกเดือน ซึ งเป็ นรายงานงบประมาณ
รายจ่ายคงเหลือตามหน่วยงาน
2.3 รายงานข้ อมูลการเงิน
รายงานข้อมูลการเงิน เป็ นระบบทีให้บริ การข้อมูลด้านการเงินของมหาวิทยาลัย โดยนํา
ข้อมู ลจากระบบบัญชี และระบบอื นๆ ที เกี ยวข้อง มานํา เสนอในรู ป แบบ Web พัฒนาจาก
โปรแกรม Qlik View โดยสามารถเรี ยกดูรายงานดังกล่าวผ่านระบบบริ การสารสนเทศ มจธ.
(KISS) ด้านการเงิ น ปั จจุบนั มีหน่วยงานทีใช้งานระบบนี7 " หน่ วยงาน คือ กองคลัง และ กอง
แผนงาน เนื องจากพบปั ญหาเรื องการกําหนดสิ ทธิs การใช้งาน จึงไม่ได้เปิ ดสิ ทธิs ให้หน่ วยงาน
ทัวไปใช้งานได้
2.4 ระบบรับชํ าระเงินผ่ านธนาคาร (e-Payment)
ระบบรับชําระเงินผ่านธนาคาร เป็ นระบบทีสนับสนุ นการทํางานของมหาวิทยาลัยด้าน
การรับชําระเงิ นค่าบริ การต่าง ๆ อาทิ ค่าสมัครสอบเข้าศึกษาต่อ ค่าสมัครสอบ Comprehensive
หรื อค่าบริ การต่าง ๆ ที หน่ วยงานภายในมหาวิทยาลัยต้องการให้บริ การ โดยทําหน้าที เป็ น
ตัวกลางระหว่างหน่ วยงานที ให้บ ริ ก ารและธนาคารเพื อรั บชําระค่า บริ การต่า ง ๆ และการ
ตรวจสอบข้อมูลการชําระเงิ น รวมทั7งสามารถออกใบเสร็ จการชําระค่าบริ การได้ ทําให้ลด
ขั7นตอนการทํางานของผูป้ ฏิบตั ิงานและผูใ้ ช้บริ การ
2.5 ระบบโอนเงินเจ้ าหนีB
ระบบโอนเงิ นเจ้าหนี7 เป็ นระบบทีมหาวิทยาลัยใช้เพือการโอนเงินผ่านสถาบันการเงิน/
ธนาคารให้กบั เจ้าหนี7ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ นักศึกษา บุคลากร บริ ษทั /ห้างร้าน/บุคคลภายนอก
ของมหาวิทยาลัยทุกกองทุน ทั7งนี7เพือเป็ นการลดขั7นตอนการจ่ายเงิน (เงินสด เช็ค) ให้กบั เจ้าหนี7
ผ่านเคาน์เตอร์ ของงานการเงิ น โดยระบบงานดังกล่าวรองรับกระบวนการเริ มตั7งแต่หน่ วยงาน
ส่ งเอกสารตั7งเบิก บันทึกการตัดโอนเงินจากบัญชี มหาวิทยาลัยแต่ละกองทุน อนุ มตั ิการโอนเงิน
นําข้อมูลการเงิ นเข้าระบบ แจ้งเตือนไปยังเจ้าหนี7 ออกใบกํากับภาษี ภงด.z และ ภงด.$z และ
รายงานในรู ปแบบต่าง ๆ
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2.6 ระบบชํ าระเงินค่ าตรวจสุ ขภาพ
ระบบชําระเงิ นค่าตรวจสุ ขภาพเป็ นระบบในการรับชําระเงิ นค่าตรวจสุ ขภาพสําหรั บ
นักศึกษาใหม่ และนักเรี ยนโรงเรี ยนดรุ ณสิ ขาลัย เพือเป็ นข้อมูลประกอบการรับเข้าศึกษา โดย
ระบบสามารถรองรั บทั7ง นักศึ กษาที มาจาก สํานักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษ (สกอ.)
นักศึกษาโควต้า นักศึกษารับตรง และมหาวิทยาลัยสอบคัดเลือก ผูใ้ ช้บริ การสามารถชําระเงิ น
ผ่านช่ องทางธนาคารหรื อชําระเงิ นสดได้ โดยระบบสามารถออกใบเสร็ จรับเงิ น ประมวลผล
และออกรายงานแจ้งไปยังหน่วยงานทีเกียวข้องทราบ และสามารถออกรายงานรู ปแบบต่างๆ ได้
2.7 ระบบเบิกจ่ ายวัสดุหน่ วยงาน
ระบบเบิ กจ่ายวัสดุ หน่ วยงาน เป็ นระบบที ใช้ในการบริ หารจัดการวัสดุ ต่างๆ ภายใน
หน่วยงาน เพือให้เกิดความสะดวก และลดขั7นตอนการเบิกจ่ายวัสดุและลดเวลา การค้นหา โดย
ระบบสามารถบันทึกข้อมูลการจัดหาวัสดุ การนําเข้าจากปี งบประมาณก่อนหน้า (ยอดยกมา)
การเบิ ก จ่ า ย การตรวจสอบ การค้น หา รวมทั7ง การออกรายงานยอดคงเหลื อ ของวัส ดุ ต าม
ปี งบประมาณ
2.8 ระบบวิเคราะห์ ค่าเล่ าเรียน (TFA)
ระบบวิ เคราะห์ ค่ า เล่ า เรี ย น เป็ นระบบที สนับ สนุ น ข้อ มู ล ทางด้า นงบประมาณและ
รายรับลงทะเบียน ซึ งระบบจะนําข้อมูลรายได้จากการศึกษาได้แก่ ค่าบํารุ ง ค่าหน่วยกิต และค่า
สอบวิทยานิ พนธ์ มาจัดสรรให้กบั คณะต่าง ๆ ตาม FTES โดยมีนาํ ข้อมูลจากระบบสารสนเทศ
การศึ กษา (Academic Information System-ACIS) มาคํา นวณด้วยอัตราที มี ก ารกําหนดไว้
ประกอบไปด้วย z ส่ วนหลัก ๆ คือ แผน-ผล-จริ ง
2.9 ระบบวิเคราะห์ ค่าเล่ าเรียนแผน ^ ปี
ระบบวิเคราะห์ค่าเล่าเรี ยนแผน 5 ปี เป็ นระบบจําลองแผนจัดสรรค่าเล่าเรี ยนในอีกห้าปี
ข้า งหน้า โดยใช้ข ้อมู ล ตั7ง ต้นจาก “ระบบจัดสรรค่ า เล่ า เรี ย นจากระบบวิ เคราะห์ ค่ า เล่ า เรี ย น
(TFA)” มาทําการพยากรณ์ขอ้ มูลไปยังปี ถัด ๆ ไป ผลลัพธ์ทีได้นาํ ไปวิเคราะห์และช่วยตัดสิ นใจ
ในการวางแผนการจัดสรรค่าเล่าเรี ยนในอนาคต
2.10

ระบบการจัดสรรงบประมาณเพือสนับสนุนมหาวิทยาลัยวิจัย
ระบบการจัดสรรงบประมาณเพือสนับสนุ นมหาวิทยาลัย วิจยั เป็ นระบบที จัดทําขึ7 น
เพือให้ผใู ้ ช้งานสามารถจัดสรรเงินงบประมาณรายได้จากงานวิจยั ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิงขึ7น
โดยผูใ้ ช้งานทําการตั7งค่านํ7าหนักตามหัวข้อต่าง ๆ และทําการนําข้อมูลพื7นฐานจากระบบหลักทั7ง
z ระบบเข้าสู่ ระบบการจัดสรรงบประมาณฯ เพือนําไปใช้ในการคํานวณจํานวนเงินงบประมาณ
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ที จัดสรรให้แ ต่ ล ะหน่ ว ยงาน นอกจากนั7น ระบบยัง สามารถออกรายงานผลการจัดสรรเงิ น
งบประมาณเพือนําไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้
2.11

ระบบจองห้ อง
ระบบจองห้อง เป็ นระบบในการบริ หารจัดการการใช้ห้องเรี ยนและห้องประชุ มผ่าน
ระบบอินทราเน็ต โดยผูท้ ีมีความประสงค์จะจองห้องเพือการเรี ยนการสอน สอบ หรื อประชุ ม
สามารถเข้ามาทําการจองห้องผ่านระบบ มีการติดต่อสื อสารภายในระบบ และการส่ งจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างผูจ้ องห้องและผูอ้ นุมตั ิการจองห้อง โดยเจ้าของห้องเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุ มตั ิ
การจองห้อง รวมทั7งสามารถจองห้องล่วงหน้า สื บค้นห้องทีว่างหรื อห้องทีต้องการได้

2.12

ระบบจองรถ
ระบบจองรถ เป็ นระบบที ช่ วยบริ หารจัดการการใช้รถยนต์ข องมหาวิทยาลัย ฯ ให้มี
ประสิ ทธิ ภาพโดยหน่วยงานทําการจองรถและผูด้ ูแลระบบจะทําการอนุ มตั ิการจองและคํานวณ
ค่าใช้จ่ายรายเดือนและรายปี

2.13

ระบบฐานข้ อมูลเครืองมือวิเคราะห์ ทางวิทยาศาสตร์
ระบบฐานข้อมู ล เครื องมื อวิเคราะห์ ท างวิท ยาศาสตร์ เป็ นระบบที ถู ก พัฒนาขึ7 นเพื อ
บริ การการเก็บข้อมูลเครื องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี และให้บริ การการค้นหาข้อมูลและบริ การการวิเคราะห์ตวั อย่าง ประกอบด้วยข้อมูล
ผูจ้ าํ หน่าย ข้อมูลผูด้ ูแลง ข้อมูลกลุ่มงานวิจยั ในมจธ. ข้อมูลบริ ษทั ข้อมูลประโยชน์ของครุ ภณ
ั ฑ์
ข้อมูลสถานภาพการใช้งาน และข้อมูลผูด้ ูแลครุ ภณั ฑ์

2.14

ระบบคู่มือปฏิบัติงาน (e-Work)
ระบบคู่มือปฏิบตั ิงาน เป็ นระบบทีรวบรวมเอกสารกระบวนงาน ซึ งได้แก่เอกสารลําดับ
ขั7นตอน เอกสารคําอธิ บาย และเอกสารมาตรฐาน ทีใช้งานผ่านทางอินเทอร์ เน็ต และมีเครื องมือ
ช่วยในการค้นหาเอกสารทีต้องการได้อย่างรวดเร็ ว ซึ งได้แก่ เอกสารลําดับขั7นตอนกระบวนงาน
(Procedure Manual) เอกสารคําอธิ บายกระบวนงาน (Work Instruction) และเอกสารมาตรฐาน
ของกระบวนงาน (Standard Document) ทีผูใ้ ช้งานสามารถเข้าใช้งานผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต
โดยทํางานอยูบ่ นระบบอินทราเน็ตของมหาวิทยาลัย และมีเครื องมือช่วยในการค้นหาเอกสารที
ต้องการได้อย่างรวดเร็ ว
นอกจากนั7นยังเป็ นระบบทีให้บริ การรับ-ส่ งเอกสาร หนังสื อเวียน ลดการทําสําเนาเกิ น
ความจําเป็ น และสามารถติดตามงานได้ต7 งั แต่เริ มสร้างเอกสาร จนถึงผูป้ ฏิบตั ิงานและการสังการ
ในแต่ละขั7นตอน
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2.15

ระบบรับเรืองราวร้ องทุกข์ (Complain)
ระบบรับเรื องราวร้องทุกข์ เป็ นระบบสําหรับให้บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก
ทัวไป ได้มี ช่ องทางในการส่ ง คํา ร้ องเรี ย นเพื อแจ้ง เรื องราวร้ องทุ ก ข์ต่า ง ๆ ที เกิ ดขึ7 นให้ท าง
มหาวิทยาลัยได้ทราบ โดยระบบจะส่ งอีเมล์แจ้งไปยังผูด้ ูแลระบบเพือดําเนิ นการตรวจสอบและ
แก้ไขปั ญหาเรื องร้องเรี ยน รวมถึงสามารถแจ้งกลับผลการแก้ไขได้หลายช่องทาง เช่น ทางอีเมล์
หรื อทางโทรศัพท์ทีผูแ้ จ้งได้ให้ขอ้ มูลไว้ในระบบ

2.16

ระบบจดหมายพัสดุไปรษณีย์ (POST)
ระบบจดหมายพัสดุไปรษณี ย ์ เป็ นระบบทีจัดเก็บข้อมูลจดหมาย-พัสดุไปรษณี ยท์ ีส่ งเข้า
มาที มหาวิท ยาลัย ผ่า นงานสารบรรณโดยงานสารบรรณจะทําการป้ อนข้อมู ลจดหมาย-พัส ดุ
ไปรษณี ยท์ ีรับเข้ามา และทําการคัดแยกตามหน่วยงานผูร้ ับ เพือให้บุคลากร นักศึกษา สามารถ
ตรวจสอบและติ ดตามรายการจดหมาย-พัสดุ ไปรษณี ยท์ ี ยังไม่สามารถนําจ่ายได้ผ่านเว็บไซต์
โดยมีการแสดงข้อมูลให้วนั ทีมาถึง ประเภท และวันหมดเขตรับ เพือความสะดวกของเจ้าของ
และยังมีบริ การตรวจสอบเอกสาร – ใบเสร็ จรับเงิน กรณี ทีเอกสารนั7นไม่ระบุปลายทางทีส่ งถึง
มหาวิทยาลัย โดยไม่ระบุชือเจ้าของเอกสาร เป็ นการจัดเก็บข้อมูลจดหมาย-พัสดุ

2.17

ระบบแจ้ งของหาย (Lost and Found)
ระบบแจ้งของหาย เป็ นระบบประกาศแจ้งให้รับคืนของทีบุคลากรหรื อนักศึกษาเก็บได้
และนํามาแจ้งผ่านหน่ วยบริ การ โดยหน่ วยบริ การจะทําการจัดเก็บข้อมูลของหายและจัดเก็บ
เพือให้เจ้าของมารับคืนต่อไป เพือให้บุคลากร นักศึกษา สามารถตรวจสอบและรับคืน ของหาย
ผ่านเว็บไซต์ ทีจะแสดง รู ปภาพวันทีประกาศ รายละเอียด สถานทีพบ และสถานทีรับของ

2.18

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นระบบทีใช้ในการ
สร้างเอกสาร รับ-ส่ งเอกสาร ส่ งหนังสื อเวียน และติดตามงานได้ต7 งั แต่เริ มสร้างเอกสาร จนถึงผู ้
ปฏิบตั ิงา และการสังการในแต่ละขั7นตอน สามารถติดตามงาน/ตรวจสอบข้อมูล กําหนดสิ ทธิ
การเข้าใช้งานกับ มีระบบรายงานสถิติ กราฟ และสามารถติดตามงานหรื อส่ งเรื องถึงหน่วยงาน
ปลายทางได้
ปั จจุบนั ได้พฒั นาและปรับปรุ งฟังก์ชนั การทํางานของระบบสารบรรณฯ ให้สามารถใช้
งานได้มากขึ7น โดยเพิมฟั งก์ชนการทํ
ั
างานระบบติดตามงานสําหรับผูบ้ ริ หารบนระบบงานสาร
บรรณฯ ให้มีประสิ ทธิ ภาพดี ยิงขึ7น พร้ อมทั7งมีการจัดอบรมการใช้งานระบบเพือให้ปฏิ บตั ิงาน
เป็ นมาตรฐานเดียวกันทั7งมหาวิทยาลัย
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2.19

ระบบบริการสารสนเทศมหาวิทยาลัย (KISS)
ระบบบริ การสารสนเทศมหาวิทยาลัย เป็ นระบบทีให้บริ การข้อมูลสารสนเทศเกียวกับ
บุคลากร นักศึกษา งานวิจยั และการเงิน ให้กบั หน่ วยงานต่าง ๆ และผูบ้ ริ หารของมหาวิทยาลัย
ในลักษณะของรายงาน โดยระบบได้ให้บริ การข้อมูลแบ่งออกเป็ น o กลุ่ม คือ รายงานข้อมูล
สําหรับผูบ้ ริ หาร รายงานข้อมูลปั จจุบนั รายงานข้อมูลย้อนหลัง และรายงานข้อมูล Benchmark

3. ระบบสารสนเทศเพือบริหารบุคคลและงานวิจัย
ระบบสารสนเทศเพือบริ หารบุคคลและงานวิจยั เป็ นระบบประมวลผลข้อมูลทางด้าน
บุคลากร และสนับสนุ นงานด้านวิจยั โดยมี หน่ วยงานหลักทีใช้งานประกอบด้วยส่ วนพัฒนา
ทรั พยากรบุ คคล หน่ วยงานสนับสนุ นงานวิจยั ซึ งประกอบด้วยระบบสารสนเทศจํานวน 8
ระบบ ดังนี7
3.1 ระบบบุคลากร เงินเดือนและสวัสดิการ (HPB)
ระบบบุคลากร เงินเดือนและสวัสดิการ เป็ นระบบทีพัฒนาขึ7นเพือสนับสนุ นการทํางาน
ของส่ ว พัฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล / กลุ่ ม งานเงิ น เดื อ น กองคลัง และงานการเงิ น กองคลัง
ประกอบด้วย z ระบบทีเกียวข้องกัน คือ
ระบบบุคลากร (H) สําหรับบริ หารจัดการข้อมูลบุคลากรในมหาวิทยาลัย ตั7งแต่บรรจุ
จนถึงลาออกจากมหาวิทยาลัย
ระบบเงิ นเดื อน (P) สํา หรั บ บริ หารจัดการเรื องการเบิ กจ่ า ยเงิ นได้และเงิ นหัก ของ
บุคลากรแต่ละคนในมหาวิทยาลัย โดยเชื อมโยงข้อมูลคําสังจากระบบบุคลากรมาประมวลผล
เงิ นได้และเงิ นหัก เพื อคํา นวณเงิ นได้สุ ท ธิ ข องแต่ ล ะคน ส่ ง ออกเป็ นไฟล์ และโอนเงิ นผ่า น
ธนาคาร รวมถึงออกรายงานประกอบการเบิกจ่าย
ระบบสวัสดิการ (B) สําหรับบริ หารจัดการเรื องการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลและค่า
เล่าเรี ยนบุตรของบุคลากร
3.2 ระบบ MyProfile
ระบบ MyProfile เป็ นระบบที พัฒนาขึ7 นเพือให้บุคลากรแต่ละคน สามารถเห็ น
ข้อมูลของตนเองทีเก็บไว้ในฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย และสามารถตรวจสอบความถูกต้อง
และแก้ไขได้ เพือเป็ นการ Cleansing Data ให้ขอ้ มูลทีจัดเก็บไว้มีความถูกต้องและทันสมัยมาก
ยิงขึ7น เช่ น ข้อมูลเบอร์ โทรศัพท์และ e-Mail ข้อมูลประวัติส่วนตัว ข้อมูลประวัติบิดา-มารดา
ข้อมูลคู่สมรส ข้อมูลการศึกษา การแจ้งข้อมูลลดหย่อนภาษี การแจ้งตรวจสุ ขภาพ การแจ้งฉี ด
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วัคซี นไข้หวัดใหญ่ และการดูผลการเบิกค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรี ยนบุตรย้อนหลังได้ ตั7งแต่
ปี งบประมาณ "$$z เป็ นต้นไป เป็ นต้น
3.3 ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ (MyEvaluation)
ระบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสายวิชาการ เป็ นระบบทีพัฒนาขึ7นเพือให้
บุคลากรสายวิชาการแต่ละคน สามารถใส่ ขอ้ มูลผลการปฏิบตั ิงานของตนเองตามเกณฑ์ต่าง ๆ ที
มหาวิทยาลัยกําหนด ส่ งให้คณะกรรมการประเมินผลสามารถ ทําการประเมินผ่านระบบได้
3.4 ระบบวิจัยและทรัพย์ สินทางปัญญา
ระบบวิจยั และทรัพย์สินทางปั ญหา เป็ นระบบทีพัฒนาขึ7น เพือให้สามารถจัดเก็บข้อมูล
ผลงานด้านโครงการวิจยั บทความวิจยั การประชุ มวิชาการและข้อมูลทรัพย์สินทางปั ญญาของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัย
3.5 ระบบจัดทําบัตรบุคลากรและนักศึกษา
ระบบจัดทําบัตรบุคลากรและนักศึกษา เป็ นระบบทีพัฒนาขึ7น เพือให้สามารถจัดทําบัตร
บุคลากรแต่ละประเภทของมหาวิทยาลัยได้อย่างสะดวกและรวดเร็ ว โดยสามารถพิมพ์ขอ้ มูล
และรู ปของแต่ละคนที หน้าบัตรของบุ คลากรและนักศึ กษาแต่ละประเภท บันทึ กข้อมูลส่ วน
บุคคลลงในหน่วยความจําในบัตร และบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลได้
3.6 ระบบ TelEmail
ระบบ TelEmail เป็ นระบบทีพัฒนาขึ7น เพือให้จดั เก็บข้อมูลเบอร์ โทรศัพท์ และ e-Mail
ของบุคลากรทีมาขอใช้บริ การจากฝ่ ายปฏิบตั ิการ สํานักคอมพิวเตอร์ และเป็ นการจัดเก็บข้อมูล
จากต้นนํ7าของข้อมูล โดยเชือมกับระบบ HPB ในการแสดงผลข้อมูลดังกล่าว โดยไม่ตอ้ งบันทึก
ซํ7าในระบบ HPB อีกครั7ง
3.7 ระบบรับลงทะเบียนเข้ าห้ องสั มมนา/อบรม
ระบบรั บ ลงทะเบี ย นเข้า ห้องสั ม มนา/อบรม เป็ นระบบที พัฒนาขึ7 น เพื อให้ส ามารถ
บันทึ ก ข้อมู ล ผูเ้ ข้าอบรม/สั ม มนาได้อย่า งสะดวกและรวดเร็ วโดยนํา ความสามารถของบัตร
บุ คลากรมาใช้ในการระบุ ตวั บุ คคลที เข้าร่ วมงานได้สามารถแสดงสถานะของระบบได้ว่า มี
ผูเ้ ข้าร่ วมงานทั7งหมดเท่าไร ผูจ้ องแล้วมา หรื อไม่มา เท่าไร เป็ นต้น
3.8 ระบบสํ าหรับการจัดทําและคํานวณโบนัสทีจัดสรรจากมหาวิทยาลัย (ร้ อยละ 30)
ระบบสําหรับการจัดทําและคํานวณโบนัสทีจัดสรรจากมหาวิทยาลัย (ร้ อยละ z|) เป็ น
ระบบที พัฒนาขึ7 นเพือให้สามารถบันทึ กโครงการและบุคลากรที ทํางานในแต่ละโครงการ ที
เขียนขอโบนัสทีจัดสรรจากมหาวิทยาลัยฯ โดยสามารถใส่ คะแนนและจํานวนเงินทีคาดว่าจะได้
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ซึ งสามารถปรับแต่งคะแนนและจํานวนเงิ นให้เพิมขึ7นหรื อลดลงได้ ตลอดจนสามารถคํานวณ
วงเงินทีใช้ไป และทีเหลืออยูไ่ ด้ ซึ งผลจากการให้คะแนนและจํานวนเงินทีให้ สามารถส่ งต่อไป
ยังระบบ HPB เพือออกคําสังให้จ่ายเงิ นได้ (ส่ งต่อโดยใช้คน ยังไม่สามารถเชื อมต่อถึ งระบบ
HPB ได้โดยตรง)
4. ระบบสารสนเทศเพือบริหารเว็บไซต์ ของมหาวิทยาลัย
ระบบสารสนเทศเพือบริ หารเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยระบบสารสนเทศ
จํานวน 4 ระบบ ดังนี7
4.1 ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS)
ระบบบริ หารจัดการเว็บไซต์ เป็ นระบบบริ หารจัดการเว็บไซต์ และช่ วยในการสร้ าง
เว็บไซต์ CMS ตามหลักการของสถาปั ตยกรรมเว็บไซต์ เพือให้ผดู ้ ูแลเว็บไซต์ สามารถบริ หาร
จัดการข้อมูลต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ ว และสวยงาม โครงสร้างของระบบมี
ความยืดหยุ่นสู ง มี โมดูลสําเร็ จรู ป เพือช่ วยให้ผูด้ ู แลเว็บไซต์สามารถเลื อกใช้ได้อย่างรวดเร็ ว
โดยประกอบด้วยโมดูลหลัก เช่ น เว็บบอร์ ด ป้ ายโฆษณา การดูแลข้อมูลอีเมล์ของสมาชิ ก การ
กําหนดสิ ทธิs การใช้งานของผูเ้ ยียมชมเว็บไซต์ ตลอดจนผูด้ ูแลเว็บไซต์คนอืนๆ การเก็บรวบรวม
ข้อมูลทางสถิติ และการรายงานผล เว็บบล็อก การสร้างบทเรี ยนออนไลน์ เป็ นต้น
ปั จจุ บนั มี ก ารพัฒนาเว็บไซต์ด้วยระบบ CMS แล้ว เช่ น เว็บ ไซต์ม หาวิท ยาลัย วิจยั
แห่ งชาติ เว็บไซต์สํานักงานวิชาศึ กษาทัวไป เว็บไซต์กองคลัง เว็บไซต์งานประกันคุ ณภาพ
เว็บไซต์งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ เว็บไซต์กองกิจการนักศึกษา เว็บไซต์มูลนิ ธิเพือการพัฒนา มจธ.
เว็บไซต์งานประชาสัมพันธ์ และเว็บไซต์หน่วยตรวจสอบภายใน เป็ นต้น
4.2 ระบบประกาศข่ าวเว็บไซต์ มหาวิทยาลัย
ระบบประกาศข่าวเว็บไซต์มหาวิทยาลัย เป็ นระบบให้บริ การลงประกาศข่าวสารและ
บริ ห ารจัด การข่ า ว เพื อประชาสั ม พัน ธ์ ข่ า วสารในเว็บ ไซต์ม หาวิ ท ยาลัย สํ า หรั บ นัก ศึ ก ษา
บุคลากรมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก สามารถกําหนดวันทีลงประกาศล่วงหน้าได้ แนบ
ไฟล์ภาพประกอบและไฟล์แนบ และค้นหาข่าวย้อนหลังได้ มีหัวข้อข่าวต่าง ๆ เช่ น Spotlight,
Event, Campus, People, Job และจัดซื7 อจัดจ้าง เป็ นต้น
ปั จจุ บนั ผูใ้ ช้หลายหน่ วยงานได้ใช้ระบบนี7 ใ นการลงประกาศข่ าวสาร เพราะมี ค วาม
สะดวกรวดเร็ ว มีความถูกต้อง และสามารถจัดการแก้ไขปรับปรุ งข่าวได้ดว้ ยตนเอง
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4.3 ระบบอินทราเน็ต
ระบบอินทราเน็ต เป็ นระบบหลักทีรวบรวมข้อมูลข่าวสารทีสําคัญและจําเป็ นในการ
ทํางานของบุ ค ลากรมหาวิทยาลัย โดยจัดรวบรวมข่าวประชาสั มพันธ์ บริ การออนไลน์ และ
ระบบต่าง ๆ มีเครื องมือในการค้นหาข้อมูล ปฏิทิน แหล่งรวบรวมเอกสาร และซอฟแวร์ สําหรับ
ดาว์นโหลด และสื อการอบรมออนไลน์ไว้ในที เดี ยวกัน โดยใช้บญ
ั ชี ชื อผูใ้ ช้เพี ยงบัญชี เดี ย ว
สามารถเข้าใช้งานบริ การและระบบต่าง ๆ ได้ในทันทีโดยไม่ตอ้ งมีการป้ อนรหัสผ่านอีกครั7ง
4.4 ระบบบริหารการจัดการความรู้ (Knowledge Management System: KMS)
ระบบบริ หารการจัดการความรู ้ เป็ นระบบทีไว้ใช้สนับสนุ นยุทธศาสตร์ ของมหาลัยคือ
ก้าวไปสู่ มหาวิทยาลัยหรื อองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ (LO) ซึ งโดยใช้เครื องมือทีเรี ยกว่า Knowledge
Management :KM มาบริ หารจัดการและกระตุน้ ให้ทุกภาคส่ วนมีการแบ่งปั นและบันทึกความรู ้
ของตนนั7นเข้าสู่ ระบบ กระตุน้ และปลูกให้ในบุคลากรมีนิสัยใฝ่ เรี ยนรู ้ โดยระบบบริ หารจัดการ
ความรู ้เป็ นระบบทีจัดเก็บความรู ้ทีมีอยูใ่ นตัวคนไม่วา่ จะเป็ นความรู ้ทีตนสนใจ ทีได้มาจากแหล่ง
ความรู ้ ภายนอก (Explicit Knowledge) จนถึ งความรู ้ หรื อทักษะทีเกิ ดจากตัวบุคคลเอง (Tacit
Knowledge) โดยระบบจะนําความรู ้จากตัวบุคลากรนั7น จัดเรี ยงและจัดลําดับอย่างเป็ นหมวดหมู่
เพือง่ายต่อการเข้าถึงและค้นหา สิ งสําคัญคือในระบบมีเครื องมือทีหลากหลายเพือให้บุคลากร
นั7นเลื อกทีจะใช้เป็ นเครื องมือในการแบ่งปั นข้อมูลหรื อความรู ้ ไม่ว่าจะเป็ น Blog, Page ทีทํา
หน้าทีเหมือนหรื อคล้ายกับ Wiki และ Web Board ไว้สําหรับการถาม-ตอบปั ญหาต่างๆ โดยมีผู ้
ทีมีความรู ้ ในด้านนั7นๆมาตอบปั ญหาข้อสงสัย (Knowledge Expert) มีระบบเครื อข่ายสังคม
(Social Network ) เป็ นกลไกลในการเชื อมตัวบุคคลแต่ละหน่ วยงานเข้าด้วยกันเป็ นลักษณะ
คล้ายใยแมงมุมซึ งทําให้ขอ้ มูลทีถูกเผยแพร่ เข้าสู่ สังคม มจธ. ถูกขยายเป็ นวงกว้างและถูกต้องได้
อย่างรวดเร็ ว ทั7งนี7ท7 งั นั7นมีระบบสื บค้น เพือไว้สาํ หรับให้บุคลากรทัวไปเลือกสื บค้นจากคําต่างๆ
จนไปถึงการแบ่งหมวดหมู่ของหัวข้อทีบุคลากรทัวไปสนใจได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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ตารางที 3.4 ระบบสารสนเทศเพือการบริ หารการศึกษา
ลําดับ

ระบบสารสนเทศ

สถานะปัจจุบัน

หน่ วยงาน
การ
ผู้ใช้ งานระบบ ปฏิสัมพันธ์
กับผู้ใช้
Web-based

ลักษณะ
การ
จัดหา
ว่าจ้าง
พัฒนา

ปี ที
เริมใช้
งาน

1

ระบบสารสนเทศนักศึกษา
(ระบบใหม่)

กําลังพัฒนา
ระบบ

2

ระบบ Member
(2B-KMUTT)

ใช้งานอยูใ่ น
ปัจจุบนั

ส่ วนคัดเลือก
นักศึกษา

Web-based

ว่าจ้าง
พัฒนา

2551

3

ระบบรับสมัคร

ใช้งานอยู่

admission,
กองคลัง

ClientServer

ว่าจ้าง
พัฒนา

2540

4

ระบบรับสมัครผ่านเว็บไซต์ ใช้งานอยู่

พัฒนา
เอง

2549

admission,
Web-based
สํานักบัณฑิต,
กองคลัง

Web Server

- IBM P550, P520
- OS : AIX6.2
- SW : Websphere
-Sun: X6250
- OS: Windows 2003
- SW : IIS
- Dell PowerEdge
2850
- OS :
WindowsServider
2003
- SW : IIS6.0
- Dell PowerEdge
2850
- OS :
WindowsServider
2003
- SW : IIS6.0

App Server

DB Server

- IBM P550,
P520
- OS : AIX6
- SW : DB2 9.7
- Sun:T6320
- OS: Solaris 10
- SW : Oracle 10
- SUN 280R
- OS : Solarlis 9
- SW : Informix7

- SUN Blade
T6320
- OS : Solarlis 10
- SW : Oracle
10g

Report
Server

หน่ วยงานที
รับผิดชอบระบบ
สํานัก
คอมพิวเตอร์

สํานัก
คอมพิวเตอร์
สํานัก
คอมพิวเตอร์

สํานัก
คอมพิวเตอร์
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ระบบสารสนเทศ

สถานะปัจจุบัน
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หน่ วยงาน
การ
ผู้ใช้ งานระบบ ปฏิสัมพันธ์
กับผู้ใช้
ทะเบียน,
Clientสํานักบัณฑิต, Server
กองคลัง
นักศึกษาใหม่ Web-based
ทุกคน

ลักษณะ
การ
จัดหา
ว่าจ้าง
พัฒนา

ปี ที
เริมใช้
งาน
2540

พัฒนา
เอง

2550

ว่าจ้าง
พัฒนา

2540

5

ระบบทะเบียน

ใช้งานอยู่

6

ระบบกรอกประวัติผา่ น
เว็บไซต์

ใช้งานอยูใ่ น
ปัจจุบนั

7

ระบบตารางสอบ

ใช้งานอยู่

ทะเบียน,
สํานักบัณฑิต

8

ระบบตัดเกรดผ่านเว็บไซต์

ใช้งานอยูใ่ น
ปัจจุบนั

อาจารย์/
Web
เจ้าหน้าที
คณะ/ภาควิชา

พัฒนา
เอง

2549

9

ระบบประเมินการสอนของ ใช้งานอยูใ่ น
อาจารย์
ปัจจุบนั

เจ้าหน้าทีกอง Web-based
บริ การ
การศึกษาและ
คณะ/ภาค

พัฒนา
เอง

2551

ClientServer

Web Server

- Dell PowerEdge
2850
- OS : Windows
Servider 2003
- SW : IIS6.0

- SUN Blade 6000
X6250
- OS : Windows
2003
- IIS : ASP.net
- SUN Blade 6000
X6250
- OS : Windows
2003
- IIS : ASP.net

App Server

DB Server

- SUN 280R
- OS : Solarlis 9
- SW : Informix7
- SUN Blade
T6320
- OS : Solarlis 10
- SW : Oracle
10g
- SUN 280R
- OS : Solarlis 9
- SW : Informix7
- SUN Blade
T6320
- OS : Solarlis 10
- SW : Oracle
10g
- SUN Blade
T6320
- OS : Solarlis 10
- SW : Oracle
10g

Report
Server

หน่ วยงานที
รับผิดชอบระบบ
สํานัก
คอมพิวเตอร์
สํานัก
คอมพิวเตอร์

สํานัก
คอมพิวเตอร์
สํานัก
คอมพิวเตอร์

สํานัก
คอมพิวเตอร์
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ระบบสารสนเทศ

10

ระบบสารสนเทศนักศึกษา

11

สถานะปัจจุบัน
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ใช้งานอยูใ่ น
ปัจจุบนั

หน่ วยงาน
การ
ผู้ใช้ งานระบบ ปฏิสัมพันธ์
กับผู้ใช้
นักศึกษาทุก Web-based
คน

ลักษณะ
การ
จัดหา
ว่าจ้าง
พัฒนา

ปี ที
เริมใช้
งาน
2552

ระบบกิจกรรมนักศึกษา

ใช้งานอยูใ่ น
ปัจจุบนั

กองกิจการ
นักศึกษา

Web-based

พัฒนา
เอง

2552

12

ระบบวินยั นักศึกษา

ใช้งานอยูใ่ น
ปัจจุบนั

กองกิจการ
นักศึกษา

Web-based

ว่าจ้าง
พัฒนา

2551

13

ระบบขึ7นทะเบียนบัณฑิต
ผ่านเว็บไซต์

ใช้งานอยูใ่ น
ปัจจุบนั

บัณฑิตทีจบ
การศึกษา

Web-based

พัฒนา
เอง

2550

14

ระบบภาวะการมีงานทํา
ของบัณฑิต

ใช้งานอยูใ่ น
ปัจจุบนั

กองแผน

Web-based

พัฒนา
เอง

2549

Web Server

- Dell PowerEdge
2850
- OS :
WindowsServider
2003
- SW : IIS6.0
- Sun X6250
- OS: Ms Windows
Server 2003
- SW : IIS
-Sun: X6250
- OS: Windows 2003
- SW : IIS
- Dell PowerEdge
2850
- OS :
WindowsServider
2003
- SW : IIS6.0
- Dell: PowerEdge
2850

App Server

DB Server

Report
Server

หน่ วยงานที
รับผิดชอบระบบ

- SUN Blade
T6320
- OS : Solarlis 10
- SW : Oracle
10g

สํานัก
คอมพิวเตอร์

- Sun T6320
- OS : Solaris 10
- SW : Oracle
10g
- Sun:T6320
- OS: Solaris 10
- SW : Oracle 10
- SUN Blade
T6320
- OS : Solarlis 10
- SW : Oracle
10g

สํานัก
คอมพิวเตอร์

- Sun:T6320
- OS: Solaris 10

สํานัก
คอมพิวเตอร์

สํานัก
คอมพิวเตอร์
สํานัก
คอมพิวเตอร์
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15

ระบบสารสนเทศ

ระบบศิษย์เก่า มจธ.
(Alumni system)

สถานะปัจจุบัน

ใช้งานอยูใ่ น
ปัจจุบนั
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หน่ วยงาน
การ
ผู้ใช้ งานระบบ ปฏิสัมพันธ์
กับผู้ใช้

กองกิจการ
นักศึกษา

Web-based

ลักษณะ
การ
จัดหา

พัฒนา
เอง

ปี ที
เริมใช้
งาน

2551

Web Server

- OS: Windows 2003
- SW : IIS
-Sun: X6250
- OS: Windows 2003
- SW : IIS

App Server

DB Server

Report
Server

หน่ วยงานที
รับผิดชอบระบบ

- SW : Oracle 10
- Sun:T6320
- OS: Solaris 10
- SW : Oracle 10

สํานัก
คอมพิวเตอร์
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ตารางที 3.5 ระบบสารสนเทศเพือการบริ หารจัดการ
ลําดับ

ระบบสารสนเทศ

สถานะปัจจุบัน

หน่ วยงาน
การ
ผู้ใช้ งาน
ปฏิสัมพันธ์
ระบบ
กับผู้ใช้
ทุกหน่วยงาน Client base

ลักษณะ
การจัดหา

ปี ทีเริม
ใช้ งาน

ว่าจ้างที
ปรึ กษา/
พัฒนา

2546

1

ระบบบัญชี 3 มิติ

ใช้งานอยูใ่ น
ปัจจุบนั

2

รายงานระบบบัญชีของ
มหาวิทยาลัย (Account
Report)

ใช้งานอยูใ่ น
ปัจจุบนั

ทุกหน่วยงาน Web base

พัฒนาเอง 2551

3

รายงานข้อมูลการเงิน

ใช้งานอยูใ่ น
ปัจจุบนั

กองคลัง, กอง Web base
แผน

จัดซื7อ

2551

Web Server

App Server

DB Server

- Compaq
Proliant ML570
- OS: Microsoft
Windows 2000
Server
- SW : Axapta
2.5

- Dell
PowerEdge 6850
- OS : Microsoft
Windows 2003
Server R2 64bits
- SW : Microsoft
SQL Server 2000
64bits
- Sun T6320
- OS: Solaris 10
- SW : Oracle
10g

- Sun X6250
- OS: Microsoft
Windows 2003
- SW : IIS
- PC
- OS: Microsoft
Windows 2003
Server
- SW : IIS, Qlik
view

Report
Server

หน่ วยงานที
รับผิดชอบระบบ
สํานัก
คอมพิวเตอร์

สํานัก
คอมพิวเตอร์

สํานัก
คอมพิวเตอร์
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ระบบสารสนเทศ

สถานะปัจจุบัน
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หน่ วยงาน
การ
ผู้ใช้ งาน
ปฏิสัมพันธ์
ระบบ
กับผู้ใช้
ทุกหน่วยงาน Web-based
, หน่วยงาน
ภายนอก,
นักศึกษาและ
บุคคลภาย
นอก

ลักษณะ
การจัดหา

ปี ทีเริม
ใช้ งาน

4

ระบบรับชําระเงินผ่าน
ธนาคาร (e-Payment)

ใช้งานอยูใ่ น
ปัจจุบนั

5

ระบบโอนเงินเจ้าหนี7

ใช้งานอยูใ่ น
ปัจจุบนั

กองคลัง

Web-based

พัฒนาเอง 2552

6

ระบบชําระเงินค่าตรวจ
สุ ขภาพ

ใช้งานอยูใ่ น
ปัจจุบนั

งานพยาบาล

Web-based

พัฒนาเอง 2550

พัฒนาเอง 2550

Web Server

- Sun X6250
- OS: Microsoft
Windows Server
2003
- SW : IIS 6.0,
.NET Framework
1.1
- Sun X6250
- OS: Microsoft
Windows 2003
- SW : IIS
- Sun X6250
- OS: Microsoft
Windows 2003
- SW : IIS

App Server

DB Server

Report
Server

หน่ วยงานที
รับผิดชอบระบบ

- Sun T6320
- OS: Solaris 10
- SW : Oracle
10g

สํานัก
คอมพิวเตอร์

- Sun T6320
- OS: Solaris 10
- SW : Oracle
10g
- Sun T6320
- OS: Solaris 10
- SW : Oracle
10g

สํานัก
คอมพิวเตอร์

สํานัก
คอมพิวเตอร์
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ระบบสารสนเทศ

สถานะปัจจุบัน
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หน่ วยงาน
ผู้ใช้ งาน
ระบบ
กองคลัง

การ
ปฏิสัมพันธ์
กับผู้ใช้
Web-based

ลักษณะ
การจัดหา

ปี ทีเริม
ใช้ งาน

Web Server

App Server

พัฒนาเอง 2552

- IBM P610
- OS: AIX 5.1
- SW : Apache,
PHP4

- IBM P550
- OS: AIX 5.3
- SW : Oracle
Forms&Report
Service

- Sun X6250
- OS: Window
2003
- SW : IIS
- Sun X6250
- OS: Window
2003
- SW : IIS
- SUN X6252
- OS: Ms Windows
Server 2003
- SW : Sun App

7

ระบบเบิกจ่ายวัสดุ
หน่วยงาน

ใช้งานอยูใ่ น
ปัจจุบนั

8

ระบบวิเคราะห์ค่าเล่าเรี ยน

ใช้งานอยูใ่ น
ปัจจุบนั

กองแผน

Web-based

พัฒนาเอง 2551

9

ระบบวิเคราะห์ค่าเล่าเรี ยน
แผน 5 ปี

ใช้งานอยูใ่ น
ปัจจุบนั

กองแผน

Web-based

พัฒนาเอง 2553

10

ระบบการจัดสรร
งบประมาณเพือสนับสนุน
มหาวิทยาลัยวิจยั

กําลังพัฒนา

กองแผนงาน

Web-based

พัฒนาเอง 2550

DB Server

Report
Server

- IBM P570
- OS : AIX 5.3
- SW : Oracle 9i

- Dell 2600
- OS:
Windows
Server 2003
- SW :
Oracle
Forms&Rep
ort Service

- Sun T6320
- OS: Solaris 10
- SW : Oracle
10g
- Sun T6320
- OS: Solaris 10
- SW : Oracle
10g
- IBM P570
- OS : AIX 5.3
- SW : Oracle 9i

หน่ วยงานที
รับผิดชอบระบบ
สํานัก
คอมพิวเตอร์

สํานัก
คอมพิวเตอร์

สํานัก
คอมพิวเตอร์

สํานัก
คอมพิวเตอร์

หน้าที z-88

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที " พ.ศ. "$$$-"$$&

ลําดับ

ระบบสารสนเทศ

สถานะปัจจุบัน

บทสรุ ปสถานภาพ

หน่ วยงาน
การ
ผู้ใช้ งาน
ปฏิสัมพันธ์
ระบบ
กับผู้ใช้
ทุกหน่วยงาน Web-based

ลักษณะ
การจัดหา

ปี ทีเริม
ใช้ งาน

Web Server

11

ระบบจองห้อง

ใช้งานอยูใ่ น
ปัจจุบนั

12

ระบบจองรถ

ใช้งานอยูใ่ น
ปัจจุบนั

ทุกหน่วยงาน Web-based

ว่าจ้าง
พัฒนา

13

ระบบฐานข้อมูลเครื องมือ
วิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์
ระบบคู่มือปฏิบตั ิงาน
(e-Work)

ใช้งานอยูใ่ น
ปัจจุบนั
ใช้งานอยูใ่ น
ปัจจุบนั

ทุกหน่วยงาน Web-based

พัฒนาเอง 2552

ศูนย์
นวัตกรรม
ระบบ (SI)

Web-based

พัฒนาเอง 2549

- SUN X6250
- OS: Win 2003
- SW : IIS6, asp.net

ระบบรับเรื องราวร้องทุกข์
(Complain)

ใช้งานอยูใ่ น
ปัจจุบนั

กองบริ การ
การบริ หาร

Web-based

พัฒนาเอง 2551

- SUN X6250
- OS: Win 2003
- SW : IIS6, asp.net

14

15

พัฒนาเอง 2547

2547

App Server

- Sun X6250
- OS: Microsoft
Windows 2003
- SW : IIS
-Sun: X6250
- OS: Windows
2003
- SW : IIS

DB Server

- Sun T6320
- OS: Solaris 10
- SW : Oracle
10g"
- Sun:T6320
- OS: Solaris 10
- SW : Oracle 10
- SW : SJAS 9.1

- Oracle
- SUN T6320
- OS:
SOLARIS10
- SW : ORACLE
10g
- SUN T6320
- OS:
SOLARIS10
- SW : ORACLE
10g

Report
Server

หน่ วยงานที
รับผิดชอบระบบ
สํานัก
คอมพิวเตอร์

สํานัก
คอมพิวเตอร์

สํานัก
คอมพิวเตอร์
สํานัก
คอมพิวเตอร์

สํานัก
คอมพิวเตอร์

หน้าที z-89

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที " พ.ศ. "$$$-"$$&

ลําดับ

ระบบสารสนเทศ

สถานะปัจจุบัน

บทสรุ ปสถานภาพ

py

ระบบจดหมายพัสดุ
ไปรษณี ย ์ (POST)

ใช้งานอยูใ่ น
ปัจจุบนั

หน่ วยงาน
ผู้ใช้ งาน
ระบบ
กองบริ การ
การบริ หาร

การ
ปฏิสัมพันธ์
กับผู้ใช้
Web-based

ลักษณะ
การจัดหา

ปี ทีเริม
ใช้ งาน

พัฒนาเอง 2551

p•

ระบบแจ้งของหาย
(Lost and Found)

ใช้งานอยูใ่ น
ปัจจุบนั

กองบริ การ
การบริ หาร

Web-based

พัฒนาเอง 2552

p{

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ และจัดเก็บ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์

ใช้งานอยูใ่ น
ปัจจุบนั

ทุกหน่วยงาน Web-based

ว่าจ้าง
พัฒนา

p&

ระบบบริ การสารสนเทศ
มหาวิทยาลัย (KISS)

ใช้งานอยูใ่ น
ปัจจุบนั

ทุกหน่วยงาน Web-based

พัฒนาเอง 2551

2545

Web Server

- SUN X6250
- OS: Win 2003
- SW : IIS6, asp.net

App Server

DB Server

- SUN T6320
- OS:
SOLARIS10
- SW : ORACLE
10g
- SUN X6250
- SUN T6320
- OS: Win 2003
- OS:
- SW : IIS6, asp.net
SOLARIS10
- SW : ORACLE
10g
- Dell PowerEdge - Dell
- Dell PowerEdge
2850
PowerEdge 2850 2850
- OS: Win 2003
- OS: Win 2003 - OS: Win 2003
- SW : IIS6, ASP
- SW : infoma
- SW : Ms SQL
Webserv, Infoma 2000
Webflow
- SUN X6250
- SUN T6320
- OS: Win 2003
- OS:
- SW : IIS6, asp.net
SOLARIS10
- SW : ORACLE
10g

Report
Server

หน่ วยงานที
รับผิดชอบระบบ
สํานัก
คอมพิวเตอร์

สํานัก
คอมพิวเตอร์

สํานัก
คอมพิวเตอร์

สํานัก
คอมพิวเตอร์

หน้าที z-90

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที " พ.ศ. "$$$-"$$&

บทสรุ ปสถานภาพ

ตารางที 3.6 ระบบสารสนเทศเพือบริ หารบุคคลและงานวิจยั
ลําดับ

ระบบสารสนเทศ

สถานะปัจจุบัน

หน่ วยงาน
ผู้ใช้ งานระบบ

1

การ
ลักษณะ
ปี ที
ปฏิสัมพันธ์ การจัดหา เริมใช้
กับผู้ใช้
งาน
Client-Server พัฒนาเอง 2546

Web Server

ระบบบุคลากร เงินเดือน
และสวัสดิการ (HPB)

ใช้งานอยูใ่ น
ปัจจุบนั

ส่ วนพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล และ
กองคลัง

2

ระบบ MyProfile

ใช้งานอยูใ่ น
ปัจจุบนั

บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย

Web-based

พัฒนาเอง 2550

- SUN Blade 6000
X6250
- OS : Windows
2003
- IIS : ASP.net

3

ระบบประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากร
สายวิชาการ
(MyEvaluation)

ใช้งานอยูใ่ น
ปัจจุบนั

บุคลากรสาย
วิชาการและ
เจ้าหน้าที
เกียวข้องของ
มหาวิทยาลัย

Web-based

พัฒนาเอง 2551

- SUN Blade 6000
X6250
- OS : Windows
2003
- IIS : ASP.net

App Server

DB Server

- SUN Blade
T6320
- OS : Solarlis
10
- SW : Oracle
10g
- SUN Blade
T6320
- OS : Solarlis
10
- SW : Oracle
10g
- SUN Blade
T6320
- OS : Solarlis
10
- SW : Oracle
10g

Report
Server

หน่ วยงานที
รับผิดชอบระบบ
สํานัก
คอมพิวเตอร์

สํานัก
คอมพิวเตอร์

สํานัก
คอมพิวเตอร์

หน้าที z-91

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที " พ.ศ. "$$$-"$$&

ลําดับ

ระบบสารสนเทศ

สถานะปัจจุบัน

หน่ วยงาน
ผู้ใช้ งานระบบ

บทสรุ ปสถานภาพ

การ
ปฏิสัมพันธ์
กับผู้ใช้
Web-based

ลักษณะ
การจัดหา

ปี ที
เริมใช้
งาน
พัฒนาเอง 2547

4

ระบบวิจยั และทรัพย์สิน
ทางปัญญา

ใช้งานอยูใ่ น
ปัจจุบนั

ศูนย์ส่งเสริ ม
งานวิจยั และ
ทรัพย์สินทาง
ปัญญา สวท.

5

ระบบจัดทําบัตรบุคลากร
และนักศึกษา

ใช้งานอยูใ่ น
ปัจจุบนั

6

ระบบ TelEmail

ใช้งานอยูใ่ น
ปัจจุบนั

ฝ่ ายปฏิบตั ิการ Client-Server จัดจ้าง/
สํานัก
จัดจ้าง
คอมพิวเตอร์
และ
พัฒนา
เพิมเติม
เอง
ฝ่ ายปฏิบตั ิการ Web-based จัดจ้าง
สํานัก
และ
คอมพิวเตอร์
พัฒนา
เพิมเติม
เอง

Web Server

- SUN Blade 6000
X6250
- OS : Windows
2003
- IIS : ASP.net

2550

2550

- SUN Blade 6000
X6250
- OS : Windows
2003
- IIS : ASP.net

App Server

DB Server

- SUN Blade
T6320
- OS : Solarlis
10
- SW : Oracle
10g
- SUN Blade
T6320
- OS : Solarlis
10
- SW : Oracle
10g
- SUN Blade
T6320
- OS : Solarlis
10
- SW : Oracle
10g

Report
Server

หน่ วยงานที
รับผิดชอบระบบ
สํานัก
คอมพิวเตอร์

สํานัก
คอมพิวเตอร์

สํานัก
คอมพิวเตอร์

หน้าที z-92

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที " พ.ศ. "$$$-"$$&

ลําดับ

ระบบสารสนเทศ

สถานะปัจจุบัน

หน่ วยงาน
ผู้ใช้ งานระบบ

7

ระบบรับลงทะเบียนเข้า
ห้องสัมมนา/อบรม

ใช้งานอยูใ่ น
ปัจจุบนั

KM Team

8

ระบบสําหรับการจัดทํา
และคํานวณโบนัสที
จัดสรรจากมหาวิทยาลัย
(ร้อยละ 30)

ใช้งานอยูใ่ น
ปัจจุบนั

ส่ วนพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล

บทสรุ ปสถานภาพ

การ
ปฏิสัมพันธ์
กับผู้ใช้
Web-based

ลักษณะ
การจัดหา

ปี ที
เริมใช้
งาน
พัฒนาเอง 2552

Web-based

พัฒนาเอง 2553

Web Server

- SUN Blade 6000
X6250
- OS : Windows
2003
- IIS : ASP.net
- SUN Blade 6000
X6250
- OS : Windows
2003
- IIS : ASP.net

App Server

DB Server

- SUN Blade
T6320
- OS : Solarlis
10
- SW : Oracle
10g
- SUN Blade
T6320
- OS : Solarlis
10
- SW : Oracle
10g

Report
Server

หน่ วยงานที
รับผิดชอบระบบ
สํานัก
คอมพิวเตอร์

สํานัก
คอมพิวเตอร์

หน้าที z-93

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที " พ.ศ. "$$$-"$$&

บทสรุ ปสถานภาพ

ตารางที 3.7 ระบบสารสนเทศเพือบริ หารเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
ลําดับ

ระบบสารสนเทศ

สถานะปัจจุบัน

หน่ วยงาน
ผู้ใช้ งานระบบ

การ
ปฏิสัมพันธ์
กับผู้ใช้

ลักษณะ
การจัดหา

ปี ที
เริมใช้
งาน

Web Server

App Server

2552

- DELL
- OS: CenOS
- SW : Apache,
PHP
- DELL
- OS: Win 2003
- SW : IIS6,
asp.net

- DELL
- OS: CenOS
- SW : Bitrix
Site Manager

1

ระบบบริ หารจัดการ
เว็บไซต์ (CMS)

ใช้งานอยูใ่ น
ปั จจุบนั

ทุกหน่วยงาน Web-based

ว่าจ้าง
พัฒนา

2

ระบบประกาศข่าวบน
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย

ใช้งานอยูใ่ น
ปั จจุบนั

ทุกหน่วยงาน Web-based

พัฒนาเอง 2551

3

ระบบอินทราเน็ต

ใช้งานอยูใ่ น
ปั จจุบนั

ทุกหน่วยงาน Web-based

พัฒนาเอง 2551

- SUN X6250
- OS: Win 2003
- SW : IIS6,
asp.net

DB Server

Report
Server

หน่ วยงานที
รับผิดชอบระบบ

- DELL
- OS: CenOS
- SW : MySQL

สํานัก
คอมพิวเตอร์

- SUN T6320
- OS:
SOLARIS10
- SW :
ORACLE 10g
- SUN T6320
- OS:
SOLARIS10
- SW :
ORACLE 10g

สํานัก
คอมพิวเตอร์

สํานัก
คอมพิวเตอร์

หน้าที z-94

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที " พ.ศ. "$$$-"$$&

ลําดับ

4

ระบบสารสนเทศ

สถานะปัจจุบัน

ระบบบริ หารการจัดการ กําลังพัฒนา
ความรู ้
ระบบ

บทสรุ ปสถานภาพ

หน่ วยงาน
ผู้ใช้ งานระบบ

การ
ปฏิสัมพันธ์
กับผู้ใช้

ลักษณะ
การจัดหา

ปี ที
เริมใช้
งาน

ส่วนพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล
(สทบ.)

Web

พัฒนาเอง 2553

Web Server

- Keberos : IBM
thinkCenter
- OS: Linux Cent5
- SW:Apache
PHP5

App Server

DB Server

MySql

Report
Server

หน่ วยงานที
รับผิดชอบระบบ

สํานัก
คอมพิวเตอร์

หน้าที z-95

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที " พ.ศ. "$$$-"$$&

บทสรุ ปสถานภาพ

3.3. สรุ ปสถานภาพด้ านโครงสร้ างพืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(มจธ.) มีวทิ ยาเขต/ศูนย์ต่างๆ ประกอบด้วย มจธ.บาง
มด มจธ.บางขุนเทียน มจธ.วิทยาเขตราชบุรี และศูนย์การศึกษาในเมือง มจธ. (KMUTT City Center) มีการ
ติดตัFงอุปกรณ์และระบบตามความจําเป็ นและเหมาะสมในแต่ละวิทยาเขต/ศูนย์ ในปั จจุบนั การบริ หารจัดการ
ด้านโครงสร้างพืFนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศมีการแบ่งเป็ นด้านต่างๆ ดังนีF
3.3.1. โครงสร้างพืFนฐานระบบคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย
การบริ หารจัดการและการติดตัFงระบบคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี มีลกั ษณะเป็ นการบริ หารจัดการ " แบบคือ สํานักคอมพิวเตอร์ เป็ นผูร้ ับผิดชอบใน
ส่ วนของการบริ การให้กบั ส่ วนกลางของมหาวิทยาลัย สําหรับหน่วยงานระดับคณะ/สํานัก/ศูนย์/
ภาควิชา ทีมีความสามารถบริ หารจัดการเองได้ สามารถดําเนินการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย
มาใช้ภายในหน่วยงานได้เองตามภารกิจของหน่วยงาน
ระบบคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายในส่ วนทีสํานักคอมพิวเตอร์ ให้บริ การแก่ส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย แบ่งเป็ น " กลุ่ม คือ กลุ่มที M เป็ นเครื องแม่ข่ายเพือให้บริ การเกียวกับระบบสารสนเทศ
ต่างๆ ประกอบด้วยระบบสารสนเทศเพือการบริ หารการศึกษา ระบบสารสนเทศเพือการบริ หาร
จัดการ และระบบสารสนเทศเพือบริ หารบุคคลและงานวิจยั รายละเอียดของเครื องแม่ข่ายแสดงดัง
ตารางที N.8
ตารางที N.8 เครื องแม่ข่ายระบบคอมพิวเตอร์ กลุ่มที M
ที
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ยีห้ อ/รุ่ น
Sun Blade 6000_Chassis
Sun Blade X6250_BL0
Sun Blade X6250_BL1
Sun Blade X6250_BL2
Sun Blade X6250_BL3
Sun Blade X6250_BL4
Sun Blade X6250_BL7
Sun Fire 280R
Dell PowerEdge 6850
Dell PowerEdge 2850
Dell PowerEdge 2850

ปี ทีซือ
2551
2551
2551
2551
2551
2552
2552
2548
2550
2549
2549

จํานวน
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

หน้ าที/ระบบ
Chassis
Web Intranet server
Oracel Database server
SSO-Staff (Apollo)
SSO-Staff (Athena)
Solaris10
.Net2008
Informix Server (ACIS)
MS SQL server (Axapta)
Web Student-Information
MS SQL , Infoma
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ที
12
13
14
15
16
17
18

ยีห้ อ/รุ่ น
Dell PowerEdge 2950
Compaq Proliant ML570
PC
PC
IBM X3550
IBM P520
IBM P550

ปี ทีซือ
2550
2543
2551
2550
2553
2553
2553
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จํานวน
1
1
1
1
1
1
1

หน้ าที/ระบบ
File Sharing
Axapta Application
SSO-Student , Lotus note server
Qlik View
New MIS
New MIS
New MIS

เครื องแม่ข่ายกลุ่มที " เป็ นระบบคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายสําหรับให้บริ การระบบอินเทอร์ เน็ต
ระบบโทรศัพท์ ระบบเครื อข่าย และระบบเครื อข่ายไร้สาย รายละเอียดแสดงดังตารางที N.9
ตารางที N.9 เครื องแม่ข่ายระบบคอมพิวเตอร์ กลุ่มที "
ที
1
2
N
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ยีห้ อ/รุ่ น
HP BladeSystem C7000
HP ProLiant BL460c
HP ProLiant BL460c
HP ProLiant DL380 G6
Dell PowerEdge 2650
Dell PowerEdge 2650
Dell PowerEdge 2650
Dell PowerEdge 2650
Dell PowerEdge 2650
Dell PowerEdge 2650
Dell PowerEdge 2650
Dell PowerEdge 2950
HP ProLiant DL385
HP ProLiant DL385
IBM X3550
IBM ThinkCentre

ปี ทีซือ
2552
2552
2552
2554
2546
2546
2546
2546
2546
2546
2546
2550
2549
2549
2549
2549

จํานวน
1
1
4
2
1
1
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1

หน้ าที/ระบบ
Chassis
Log Center
VMWare ESX
Backup
Main Web 2
Monitoring
Tell Me More
Antivirus
Radius
DNS
Digest Project
Streaming
VMWare ESX
CMS
Backup
KM
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3.3.2. โปรแกรมระบบปฏิบตั ิการและโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล
โปรแกรมระบบทีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีใช้งานอยูป่ ระกอบด้วย
โปรแกรมระบบปฏิบตั ิการ (Operating System) และโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล (Database
Managememt System) มีรายละเอียดดังนีF
3.3.2.1. โปรแกรมระบบปฏิบตั ิการ (Operating System)
โปรแกรมระบบปฏิบตั ิการทีทําหน้าทีจัดการเครื องแม่ข่าย
ประกอบด้วย
ระบบปฏิบตั ิการ Windows และระบบปฏิบตั ิการ UNIX ได้แก่ Linux, Solaris, AIX และ
CentOS
ตารางที N.10 รายละเอียดโปรแกรมระบบปฏิบตั ิการ
ระบบปฏิบัติการ
เวอร์ ชัน
Solaris
Solaris9
Solaris10
Unix

AIX6.2

Linux

CentOS

เครืองแม่ ข่าย
ACIS
KMIS
Poseidon
New ACIS
New ACIS
New ACIS
Mainweb1
CMS
MySQL
Web&Mail Staff
Web&Mail St.
Mail JGSEE
KM
LDAP

Windows

Windows Server 2000
Windows Server 2003 Std.

Account1
SPSS

ยีห้ อ/รุ่ น
Sun 208R
Sun Blade T6320
Sun Blade T6320
IBM X3550
IBM P520
IBM P550
HP 460c (ESX)
HP Proliant DL385
HP Proliant DL380 G6
HP 460c (ESX)
HP 460c (ESX)
HP 460c (ESX)
IBM ThinkCentre 410
HP 460c (ESX)
Compaq Proliant ML570
HP 460c (ESX)
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ระบบปฏิบัติการ

เวอร์ ชัน

เครืองแม่ ข่าย
WSUS
Windows Server 2003 R2 Etp. Mainweb2
Intranet
Apollo
Athena
Cronos
Hermes
Infoma
Krailard2
Jupiter/Minerva
Comse1
SEPM-App.
Windows Server 2003 R2 Etp. Account3
x64
Net Backup
SEPM-DB
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ยีห้ อ/รุ่ น
HP 460c (ESX)
Dell PowerEdge 2650
Sun Blade X6250
Sun Blade X6250
Sun Blade X6250
Sun Blade X6250
Dell PowerEdge 2850
Dell PowerEdge 2850
Dell PowerEdge 2950
PC
PC
Dell PowerEdge 2650
Dell PowerEdge 6850
HP Proliant DL380 G6
HP 460c (ESX)

3.3.2.2. โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Managememt System)
มีโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลทีค่อนข้างหลากหลาย เนืองจากการพัฒนา
ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยมีหลายระบบ แต่ละระบบเกิดขึFนในเวลา ความ
ต้องการ
ความเหมาะสมของเทคโนโลยีทีต่างกัน
ในอนาคตมหาวิทยาลัยกําลัง
ดําเนินการพัฒนาระบบบนโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล ให้เหลือเพียงโปรแกรม
สําหรับโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลทีใช้งานในปั จจุบนั ประกอบด้วย ระบบจัดการ
ฐานข้อมูล Oracle , Informix , DB2 , Micofsoft SQL Server และ MySQL Server

ตารางที N.11 รายละเอียดโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล
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โปรแกรมระบบจัดการ
เวอร์ ชัน
ฐานข้ อมูล
Oracle
Oracle 10g
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เครืองแม่ ข่าย

Informix
DB2
MS SQL

KMIS
Poseidon
Informix7
ACIS
DB2 9.7
MIS
MS SQL Server 2000 Account3

MySQL

MS SQL Server 2005 SEPM-DB
MySQL 5.1.48
MainDB

ยีห้ อ/รุ่ น
Sun Blade T6320
Sun Blade T6320
Sun 208R
IBM P550
Dell PowerEdge
6850
HP 460c (ESX)
HP Proliant
DL380 G6

3.3.3. เครื องคอมพิวเตอร์ ลูกข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง
เนืองจากนโยบายด้านการจัดหาอุปกรณ์ครุ ภณ
ั ฑ์ดา้ นคอมพิวเตอร์
หน่วยงานสามารถ
ดําเนินการจัดหามาใช้งานเองได้ ดังนัFนสํานักคอมพิวเตอร์ จะดําเนินการจัดหาให้เฉพาะหน่วยงานที
สังกัดสํานักงานอธิ การบดี ซึ งในปี งบประมาณ "$$N มีเครื องคอมพิวเตอร์ ใช้งานจํานวน "&$ เครื อง
เครื องพิมพ์จาํ นวน "‚$ เครื อง และกําลังดําเนินการจัดหาในปี งบประมาณ "$$ƒ เครื องคอมพิวเตอร์
จํานวน M„‚ เครื อง เครื องพิมพ์ จํานวน „ƒ เครื องและเครื องสแกนเนอร์ จํานวน & เครื อง ในการ
จัดหาเครื องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้กบั หน่วยงานภายในสํานักงานอธิ การบดีนF นั จะเป็ น
ลักษณะของการเช่าใช้งาน โดยจะดําเนินการเปลียนเครื องใหม่ให้ทุก N ปี ในส่ วนของการซ่ อม
บํารุ งรักษานัFน สํานักคอมพิวเตอร์ จา้ งเหมาบุคคลเข้ามาซ่อมบํารุ งรักษาเบืFองต้น จํานวน " คน โดย
ทําหน้าทีในการแก้ไขปั ญหาทัFงฮาร์ ดแวร์
และซอฟต์แวร์ ของทัFงมหาวิทยาลัยซึ งมีบุคลากรทีใช้
บริ การจํานวน M,$‚‚ คน ในส่ วนของฮาร์ ดแวร์ จะทําการตรวจเช็คเบืFองต้นก่อน ถ้าแก้ไขไม่ได้ก็
จะแจ้งให้บริ ษทั มารับเครื องไปซ่อม ส่ วนของซอฟต์แวร์ จะดําเนินการแก้ปัญหาเองทัFงหมด รวมถึง
การติดตัFงระบบปฏิบตั ิการ โปรแกรมสํานักงาน การกําจัดไวรัส และโปรแกรมอืนๆตามความ
จําเป็ นต้องใช้งาน ในปี งบประมาณ "$$N ทีผ่านมาได้รับแจ้งและแก้ไขปั ญหาทัFงด้านฮาร์ ดแวร์ และ
ซอฟต์แวร์ จํานวนทัFงสิF น M,ƒNM ปั ญหา โดยแบ่งเป็ นปั ญหาเฉพาะหน่วยงานภายในสํานักงาน
อธิ การบดี จํานวน ˆNˆ ปั ญหา และปั ญหาของหน่วยงานระดับคณะ/สํานัก/ภาค จํานวน „&ƒ ปั ญหา
นอกจากนีFมหาวิทยาลัยมีหอ้ งบริ การคอมพิวเตอร์ สาํ หรับส่ วนกลางทีให้บริ การแก่นกั ศึกษา
นอกเวลาเรี ยน
โดยมีการจัดหาเครื องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงในลักษณะการเช่าใช้งาน
เช่นเดียวกัน ประกอบด้วย 3 ห้องคือ ห้องบริ การพิวเตอร์ ลานแดง เนื องจากพืFนทีห้องมีจาํ กัดและ
หน้าที 3-100
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ต้องการจัด Learning Space สําหรับนักศึกษาให้มีพFืนทีสําหรับการแลกเปลียนเรี ยนรู ้เป็ นกลุ่มย่อย
(Learning Space) สําหรับนักศึกษาภายในห้องจึงสามารถวางเครื องคอมพิวเตอร์ เพือให้บริ การได้
จํานวน „‚ เครื อง เครื องพิมพ์ จํานวน M„ เครื อง เครื องสแกนเนอร์ จาํ นวน " เครื อง และพืFนทีโต๊ะ
บริ การสําหรับนักศึกษาทีนําเครื องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุค๊ มาใช้งานโดยแบ่งเป็ น ƒ กลุ่มย่อย มีบริ การ
จุดเชื อมต่อเครื อข่ายไร้สาย จํานวน " จุด ทัFงนีFหอ้ งบริ การคอมพิวเตอร์ ดงั กล่าวเปิ ดให้บริ การ "ƒ
ชัวโมงทุกวัน โดยในเวลากลางวันจะมีนกั ศึกษาพีเลีFยงคอยให้บริ การแก้ไขปั ญหาและแนะนําการใช้
งาน ส่ วนในเวลากลางคืนจะมีเจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัยคอยให้บริ การ นักศึกษาสามารถเข้าใช้
บริ การโดยการจองเครื องใช้งานผ่านระบบโดยใช้บตั รนักศึกษา โดยมีกาํ หนดเวลาการใช้งานครัFงละ
ไม่เกิน N ชัวโมง ห้องบริ การคอมพิวเตอร์ KLINICS ให้บริ การเครื องคอมพิวเตอร์ จํานวน ˆ&
เครื อง และห้องบริ การคอมพิวเตอร์ ณ หอสมุดมจธ.วิทยาเขตบางขุนเทียน จํานวน N‚ เครื อง ทัFง "
ห้องนีF เปิ ด-ปิ ดตามเวลาทําการของสํานักหอสมุด มีเจ้าหน้าทีประจําในการให้คาํ ปรึ กษา
3.3.4. ระบบเครื อข่ายสื อสารข้อมูล
3.3.4.1. เครื อข่ายภายใน (Local Area Network : LAN)
ลักษณะเครื อข่ายภายในของมหาวิทยาลัยแสดงรายละเอียดดังรู ปที N.1 มีการเชื อมต่อกัน
โดยมีโหนดหลัก " โหนดติดตัFงทีอาคารเรี ยนรวม " และอาคารเรี ยนรวม $ โดยมี Core Switch
สําหรับโหนดหลักยีห้อ HP รุ่ น 7500 เชือมต่อกับ Edge Switch ประจําอาคารแต่ละอาคาร เป็ น
รุ่ น 5500 และมี Access Switch กระจายไปแต่ละชัFนมีทF งั รุ่ น ƒƒ‚‚ และƒ$‚‚ แต่ละโหนดมีการ
เชือมต่อถึงกันด้วยสายใยแก้วนําแสง (Fiber Optic) มีทF งั ชนิด Multi Mode และ Single Mode
บางเส้นทางยังไม่มีเส้นทางสํารอง อาจจะทําให้เกิดปั ญหาการใช้งานได้กรณี ทีสายสัญญาณขาด
หรื อชํารุ ด ขณะเดียวกันทีโหนดอาคารเรี ยนรวม $ มีขอ้ จํากัดเรื องของพืFนทีทีมีขนาดเล็ก และมี
การใช้งานร่ วมกันของหลายหน่วยงานทําให้มีความเสี ยงเรื องของความปลอดภัย ในอนาคตมี
การวางแผนดําเนิ นการโดยการเพิมอาคารหอสมุดเป็ นโหนดที N เพือสร้างความมันคงและ
เสถียรภาพแก่ระบบเครื อข่ายมากยิงขึFน
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รู ปที N.1 การเชือมต่อเครื อข่ายภายในมหาวิทยาลัย
เพืออํานวยความสะดวกให้แก่นกั ศึกษาและบุคลากร ในการเข้าถึงระบบเครื อข่ายและ
ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ได้มีการติดตัFงระบบเครื อข่ายไร้สายครอบคลุมพืFนทีของ
อาคารหลักของมหาวิทยาลัย จํานวน "ƒ อาคาร โดยติดตัFงจุดเชื อมต่อสัญญาณ (Access Point)
ทุกชัFนของอาคารตามความเหมาะสมของแต่ละพืFนที
รวมถึงการติดตัFงภายในห้องบริ การ
คอมพิวเตอร์ และอาคารหอสมุด โดยมีอุปกรณ์ Wireless Controller จํานวน MM ตัว และ Access
Point จํานวน ƒM‚ ตัว แสดงรายละเอียดดังรู ปที N.2
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รู ปที N.2 การให้บริ การระบบเครื อข่ายไร้สาย
3.3.4.2. เครื อข่ายระยะไกล (Wide Area Network : WAN)
การเชือมต่อระหว่างวิทยาเขต/ศูนย์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(มจธ.)ได้เช่าใช้วงจร Metro LAN จากบริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) ขนาด $‚ Mbps โดย
เชือมต่อระหว่างมจธ.บางมด-มจธ.บางขุนเทียน ƒ‚ Mbps และระหว่างมจธ.บางมด-ศูนย์
การศึกษาในเมือง (KMUTT City Center) M‚ Mbps ในส่ วนของมจธ.วิทยาเขตราชบุรี เชือมต่อ
ด้วย M‚ Mbps ด้วยโครงข่ายสายใยแก้วนําแสงของผูใ้ ห้บริ การอินเทอร์ เน็ต แสดงรายละเอียดดัง
รู ปที 3.3 และมีบริ การเชือมสู่ เครื อข่ายจากภายนอกมหาวิทยาลัยด้วยอุปกรณ์ Sonicwall
Aventail รุ่ น EX-2500 รองรับการใช้งานพร้อมกัน (Concurrent User) ได้ "$‚ คน
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รู ปที N.3 การเชือมต่อระหว่างวิทยาเขต/ศูนย์
3.3.4.3. เครื อข่ายในการเชื อมต่อเพือการแลกเปลียนข้อมูลกับหน่วยงานอืน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมีการเชื อมต่อกับสํานักบริ หารการทะเบียน
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพือใช้เรี ยกดูขอ้ มูลพืFนฐานส่ วนบุคคล เพือใช้เป็ น
ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยในการตรวจสอบข้อมูลของนักศึกษา บุคลากร รวมถึงบุคคลต่าง ๆ
ทีมาทําธุ รกรรมหรื อติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย
3.3.4.4. การเชือมต่อเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมีช่องทางการเชื อมต่ออินเทอร์ เน็ต N ช่องทาง
แบ่งเป็ นการบริ หารจัดการโดยสํานักคอมพิวเตอร์ " ช่องทาง มีการเชือมต่อต่างประเทศด้วย
ขนาดช่องสัญญาณ "ˆ‚ Mbps และเชือมต่อภายในประเทศด้วยขนาดช่องสัญญาณ M Gbps หาก
มีเส้นทางใดเส้นทางหนึงมีปัญหาใช้งานไม่ได้จะดําเนินการเชื อมต่ออินเทอร์ เน็ตด้วยอีก
ช่องทางทันที ลักษณะการใช้งานของนักศึกษาและบุคลากรมีการใช้งานช่องสัญญาณหนาแน่น
ตลอดเวลา และอีก M ช่องทางบริ หารจัดการโดยสํานักหอสมุด เชือมต่อด้วยขนาดช่องสัญญาณ
M Gbps ส่ วนใหญ่เป็ นการให้บริ การแก่นกั ศึกษาและบุคลากรทีเข้ามาใช้งานบริ การต่างๆภายใน
อาคารหอสมุดเช่น Online DBs, Special DBs, e-Resource, e-KMUTT และ LMS เป็ นต้น
3.3.5. ระบบรักษาความมันคง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีอุปกรณ์ดา้ นการรักษาความมันคง ติดตัFงอยูท่ ี
ส่ วนกลาง โดยมีภาพรวมการติดตัFงแสดงรายละเอียดดังรู ปที N.4 โดยมีอุปกรณ์ Juniper SRXN‚‚„
จํานวน M ตัวทําหน้าทีเป็ น Firewall ระหว่างเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตกับเครื อข่ายภายในของ
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มหาวิทยาลัย โดยการจัดแบ่งเครื อข่ายภายในของส่ วนกลางแบ่งออกเป็ นเขตความมันคงต่าง
จํานวน $ เขต ดังนีF

ๆ

- DMZ Zone เป็ นเขตสําหรับติดตัFงเครื องแม่ข่ายทีมีการเชื อมต่อกับระบบอินเทอร์ เน็ต
- Intranet Zone เป็ นเขตสําหรับติดตัFงเครื องแม่ข่ายทีมีการให้บริ การต่าง ๆ ทีเป็ นเครื อข่าย
เฉพาะภายใน
- Internal Zone เป็ นเขตสําหรับติดตัFงเครื องแม่ข่ายทีมีหน้าทีให้บริ การเฉพาะ DMZ Zone
และ Intranet Zone
- Management Zone เป็ นเขตสําหรับติดตัFงเครื องแม่ข่ายทีทําหน้าทีเป็ นระบบบริ หารจัดการ
- Private Zone เป็ นเขตสําหรับติดตัFงเครื องแม่ข่ายทีทําหน้าทีจัดเก็บข้อมูล และจัดเก็บ Log

รู ปที N.4 แสดงการแบ่ง Zone ของระบบรักษาความมันคง
3.3.6. ห้องศูนย์สารสนเทศ (Data Center)
ห้องศูนย์สารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อยูท่ ีอาคารเรี ยนรวม "
ชัFน " มีขนาด Œ‚ ตารางเมตร โดยแบ่งพืFนทีออกเป็ น " ห้อง ดังนีF
3.3.6.1. ห้องที M เป็ นพืFนทีสําหรับติดตัFงอุปกรณ์/ระบบเพือให้บริ การระบบเครื อข่าย ระบบ
เครื อข่ายไร้สาย ระบบอินเทอร์ เน็ต และระบบโทรศัพท์ รวมถึงเป็ นพืFนทีติดตัFงอุปกรณ์
เครื อข่ายของสํานักงานบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศเพือการบริ หาร (UniNet) ติดตัFงอยู่
ในตู ้ Rack จํานวน N ตู ้ เพือให้บริ การสําหรับมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/สถาบัน ทางภาคใต้

หน้าที 3-105

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที " พ.ศ. "$$$-"$$&

บทสรุ ปสถานภาพ

3.3.6.2. ห้องที " เป็ นพืFนทีสําหรับติดตัFงเครื องแม่ข่ายระบบอินทราเน็ต เครื องแม่ข่ายระบบ
อินเทอร์ เน็ต อุปกรณ์ระบบสํารองข้อมูล เครื องแม่ข่ายระบบโทรศัพท์ และเป็ นพืFนที
สําหรับติดตัFงอุปกรณ์สาํ รองไฟฟ้ า (UPS) ขนาด 30 KVA จํานวน " ตัว
สภาพพืFนทีในปั จจุบนั ของห้องศูนย์สารสนเทศค่อนข้างคับแคบ ไม่เพียงพอต่อการขยายงานใน
อนาคต และยังขาดระบบดับเพลิง ระบบเตือนภัยต่าง ๆ รวมถึงระบบเครื องปรับอากาศมีไม่
เพียงพอและไม่ได้มาตรฐานของห้องศูนย์สารสนเทศ (Data Center) มหาวิทยาลัยฯ จึงมีแผนที
จะดําเนินการจัดทําห้องศูนย์สารสนเทศใหม่ในปี งบประมาณ "$$$
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4. ยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและเป้ าหมายโดยรวม
4.1 วิสัยทัศน์ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
“มุ่งสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือการบริ การนักศึกษาและการบริ หารงานอย่างต่อเนื อง
สู่ การบูรณาการสารสนเทศและเสริ มสร้างองค์ความรู ้ เคียงคู่คุณภาพการศึกษาในระดับสากล”
1.

องค์ประกอบวิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 4 ด้าน ดังนี5
จุดมุ่งหมายหลัก (Core Purpose): มุ่งสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือการบริ การ

นักศึกษาและการบริ หารงานอย่างต่อเนื อง
ค่านิยมหลัก (Core Value): สู่ การบูรณาการสารสนเทศและเสริ มสร้างองค์ความรู ้
เป้ าหมายสู งส่ ง (Visionary Goals): เคียงคู่คุณภาพการศึกษาในระดับสากล
2.

คําอธิ บายวิสัยทัศน์
จุดมุ่งหมายหลัก (Core Purpose) : มุ่งสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือการบริ การ

นักศึกษาและการบริ หารงานอย่างต่อเนื อง
บ่งบอกถึงภารกิจสําคัญในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีให้เป็ น
สถาบันการศึกษาทีมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้ระบบคุณภาพการบริ การและการ
บริ หารจัดการทางการศึกษาด้วยวิทยาการและเทคโนโลยีทีทันสมัย ตามวิสัยทัศน์แห่งองค์กร
ค่านิยมหลัก (Core Value) : สู่ การบูรณาการสารสนเทศและเสริ มสร้างองค์ความรู ้
บ่งบอกถึงคุณค่าทีส่ งมอบความรู ้และงานวิชาการอันเป็ นความสามารถหลักของสถาบัน เพือ
เสริ มสร้างบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีศกั ยภาพด้านความเป็ นมืออาชีพ ภายใต้การบูรณา
การเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Integration) ก่อให้เกิดการใช้งานอย่างคุม้ ค่าและได้
ประโยชน์สูงสุ ด
เป้ าหมายสู งส่ ง (Visionary Goals): เคียงคู่คุณภาพการศึกษาในระดับสากล
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บ่งบอกถึงเป้ าหมายปลายทางในระยะยาวทีจะนํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีให้
ทําพันธกิจหลักทางด้านบริ การทางการศึกษาและวิจยั ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพภายใต้ระบบประกันคุณภาพที
เป็ นทียอมรับในระดับประเทศและสากล
4.2 พันธกิจด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
ธนบุรี
1.

จัดหาและให้บริ การระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือสนับสนุนงานบริ การนักศึกษาและ
งานบริ หารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้อย่างบูรณาการ มี
เสถียรภาพ มีประสิ ทธิ ภาพ สร้างความพึงพอใจแก่ผรู ้ ับบริ การ

2.

ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุ ง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือสนับสนุนกระบวนงานของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีให้มีประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิ ผลทัดเทียม
มาตรฐานด้านคุณภาพการศึกษา

3.

เป็ นแหล่งการเรี ยนรู ้ ทีสะสมองค์ความรู ้ ความเชียวชาญทั5งงานด้านวิชาการและการวิจยั
รวมถึงการสรรสร้างนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

4.3 ยุทธศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
ธนบุรี
ยุทธศาสตร์ ที + การบูรณาการโครงสร้ างพืน. ฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศสํ าหรั บการบริ การทาง
การศึ กษาทียืดหยุ่นและเป็ นมาตรฐาน Stadardize IT Infrastructure and Integration for Flexibility
Education e-Service
เนื องจากข้อมูลในทุกหน่ วยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุ รีท5 งั ในรู ปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์และรู ปแบบกายภาพ เช่น เอกสารหลักสู ตร การจัดซื5 อจัดจ้าง และรายการเปลียนแปลงแก้ไข
ในการลงทะเบียน เป็ นต้น ซึ งมีความสําคัญและมีความเกียวเนื องสัมพันธ์กนั ตามลักษณะการทํางาน ดังนั5น
จึงมีความจําเป็ นทีข้อมูลต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน มีความน่าเชือถือ สามารถติดตามและใช้อา้ งอิง รวมทั5ง
ยืนยันเป็ นหลักฐานทางกฎหมายได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจึงต้องมีการบริ หารจัดการ
ข้อมูลทั5งในรู ปแบบอิเล็กทรอนิ กส์ และรู ปแบบกายภาพทีดี และเป็ นระบบ เพือทําให้เกิดการบูรณาการของ
ข้อมูลทั5งสองรู ปแบบ รวมทั5งงานทีเกียวข้องได้ อีกทั5งข้อมูลต้องมีความมันคงโดยบุคคลทีไม่เกียวข้องจะไม่
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สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ดังนั5นยุทธศาสตร์ น5 ี จึงมีวตั ถุประสงค์ในการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มาบูรณาการเพือใช้เป็ นเครื องมือในการจัดเก็บข้อมูลทั5งในรู ปแบบอิเล็กทรอนิ กส์ และ
รู ปแบบกายภาพเชือมโยงกับงาน เพิมความสะดวกในการสื บค้นข้อมูลทีมีความสอดคล้อง ถูกต้องตรงกันใน
งานทีเกียวข้อง
เป้าหมาย
- เพือให้เกิดความเป็ นเอกภาพและมาตรฐานของข้อมูลทีใช้ร่วมกันระหว่าง
หน่วยงาน
- เพือให้เกิดฐานข้อมูลหลักทีใช้ร่วมกัน (Master Data) เพือการทํางาน
- เพือให้เกิดความถูกต้อง สอดคล้อง ตรงกันของข้อมูลโดยยึดโครงสร้างจาก
แหล่งข้อมูลเดียว (Single Source)
- เพือให้เกิดการบูรณาการการจัดเก็บระหว่างข้อมูลรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์และ
รู ปแบบกายภาพ
- เพือให้เกิดการรวบรวมข้อมูลเพือใช้ในการบริ การการศึกษาและการบริ หาร
-

เพือให้เกิดการกําหนดชั5นความลับของข้อมูล แก่บุคคลทีเกียวข้องในแต่ละหน้าที
และระดับการใช้งาน

ตัวชี.วดั
- มีโครงสร้างข้อมูลหลัก และระบบโครงสร้างพื5นฐานเพือการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศทีเป็ นมาตรฐาน
- การปรับเปลียนการจัดวางโครงสร้างพื5นฐานเพือรองรับงานใหม่ ลดลง
- มีระบบสารสนเทศทีนําข้อมูลหลักไปใช้ประโยชน์เพิมขึ5น
- ลดเวลาในการแลกเปลียนข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั5งภายในและภายนอกสถาบัน
- ลดเวลาในการติดตามค้นหา และการสู ญหายของเอกสารทีเป็ นรู ปแบบกายภาพ
- ลดเวลาในการเก็บรวบรวมและประมวลผลดัชนีช5 ีวดั การทํางาน (KPI) เพือกําหนด
นโยบายและทํางานรองรับการประเมินจากหน่วยงานภายนอกทั5งหลาย
- มีการกําหนดชั5นความลับในการเข้าถึงข้อมูลเพือป้ องกันการรัวไหลของข้อมูลที
ไม่ได้รับอนุญาต
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เพือให้การดําเนิ นงานบรรลุวตั ถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ มีแผนการพัฒนาระบบทีเกียวข้อง
ดังนี5
• แผนการออกแบบสถาปั ตยกรรมข้อมูล มาตรฐานข้อมูลและความมันคงของข้อมูล เพือ
การบูรณาการฐานข้อมูลหลักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เนื องจากข้อมูลเป็ นปั จจัยที สําคัญในการทํางานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี ข้อมูลจะถูกบูรณาการและนําไปใช้ประโยชน์ได้น5 นั ข้อมูลต้องไม่มีความหมายขัดแย้งกัน มี
มาตรฐานในการกํา หนดรหัส รู ป แบบและโครงสร้ า งข้อมู ล ก่ อให้เกิ ดความสะดวก รวดเร็ ว ลด
ขั5นตอนและแรงงานในการเปลี ยนแปลงรู ปแบบข้อมูล อี กทั5งมี การกําหนดโครงสร้ างระดับความ
มันคงข้อมูล มีช5 นั ความลับทีกําหนดสิ ทธิ ผใู ้ ช้ในการเข้าถึ งซึ งผ่านการวิเคราะห์จากคณะทํางานโดย
พิจารณาจากตําแหน่งงาน หน้าทีความรับผิดชอบทีเกียวข้องของบุคลากรในการเข้าถึงข้อมูลได้ในแต่
ละระดับ
การกําหนดโครงสร้างข้อมูลในระบบสารสนเทศทีผ่านมา จะใช้ขอ้ มูลในแต่ละระบบงานเป็ น
หลัก เช่ น ในการพัฒ นาระบบบริ ห ารการศึ ก ษา จะนํา ข้อ มู ล และงานที เกี ยวข้อ งกับ การบริ ก าร
การศึกษาในแต่ละขั5นตอนมาเป็ นตัวกําหนดแฟ้ มข้อมูลและรายละเอียดข้อมูลทีเกียวข้อง จึงทําให้เกิด
มุ ม มองไม่รอบด้า นในงานอื น ๆ ที อาจเข้า มาเกี ยวข้องสัม พันธ์ ก ัน การบู รณาการฐานข้อมู ลหลัก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีน5 นั ต้องการให้เกิดการบริ หารจัดการการใช้ขอ้ มูลร่ วมกัน
ภายใต้มาตรฐานข้อมูลทีกําหนด โดยทําให้เกิ ดฐานข้อมูลต้นฉบับแบบแหล่งเดียว (Single Original
Source Database) เพื อลดความขัด แย้ง ความผิ ด พลาดจากการนํา ข้อ มู ล ไปใช้ และทํา ให้ เ กิ ด
ผูร้ ับผิดชอบข้อมูลอย่างแท้จริ ง
ในการบูรณาการข้อมูลตามแนวคิ ดดังกล่ าวจะมี การสร้ างข้อมูล หลัก (Master Data) ที
เกี ยวข้องในแต่ละงาน เช่ น ข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลหลักสู ตร ข้อมูลกิ จกรรมนักศึกษา ข้อมูลแผนงาน
ข้อมูลงบประมาณ ข้อมูลวัสดุครุ ภณ
ั ฑ์ทางการศึกษา และข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา เป็ นต้น ข้อมูล
หลัก เหล่ านี5 จะมี ก ารใช้ร่วมกันจากหลายระบบงานทั5งระบบสารสนเทศเพือการบริ หารการศึ กษา
ระบบสารสนเทศเพือการบริ หารจัดการ และระบบงานอืน ๆ ทีเกี ยวข้อง ซึ งต้องการการตรวจสอบ
ความถูกต้อง สอดคล้องกันของข้อมูลทีมีการใช้ร่วมกันระหว่างระบบ หากมีการเชื อมโยงข้อมูลหลัก
กับระบบต่าง ๆ แล้วสามารถแสดงความเกี ยวเนื องของนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และข้อมูล
ทางด้านการบริ หารทีมีอยูใ่ นระบบงานได้โดยสามารถเรี ยกดูขอ้ มูลในมุมมองต่าง ๆ เช่ น บุคคลนี5 มี
ความรับผิดชอบในหลักสู ตร วิชา นักศึกษา งานวิจยั และงานบริ การวิชาการ ใดบ้าง เป็ นต้น
อีกประการหนึง การดําเนิ นการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเกียวข้องกับ
ข้อมูลและหน่ วยงานภายนอกจํานวนมาก เช่ น สถาบันวิจยั สถาบันควบคุ มคุ ณภาพทางการศึ กษา
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(สกอ. สมศ.) และสถาบันการศึกษาอื นในความร่ วมมื อ เป็ นต้น การบูรณาการข้อมูลกับหน่ วยงาน
ภายนอกเหล่านี5 เพือให้เกิ ดการใช้ขอ้ มูลร่ วมกันภายใต้มาตรฐานข้อมูลทีกําหนดจึงมีความสําคัญต่อ
ประสิ ทธิ ภาพของการดําเนิ นงานในแนวคิ ดการพึงพาและการได้รับประโยชน์จากข้อมูลและการ
ดํา เนิ นงานร่ วมกัน เสี ยค่ า ใช้จ่า ย แรงงาน และเวลาในการโอนย้าย เปลี ยนแปลงข้อมู ล น้อยที สุ ด
สามารถนําไปใช้ได้เร็ วและสมบูรณ์ทีสุ ด
กรณี ขอ้ มูลทีต้องอ้างอิงจากหน่ วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ควรใช้โครงสร้างข้อมูลตามแหล่งข้อมูลหลักเช่นกัน เช่น ข้อมูลบุคคลใช้โครงสร้างข้อมูลของสํานัก
บริ หารการทะเบียน กรมการปกครอง ข้อมูลนิติบุคคลใช้โครงสร้างข้อมูลของกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า
เป็ นต้น เพือความถูกต้องและรองรับการเชือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
อีกทั5งเนื องจากการทํางานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในปั จจุ บนั ต้อง
พึงพาเอกสารทางกายภาพ (กระดาษ) ทีมีจาํ นวนมาก ซึ งยังไม่สามารถละทิ5งได้ เพราะเป็ นเอกสารที
ถูกต้องตามกฎหมายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและหน่วยงานอืนทีเกียวข้อง ซึ ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรียงั ไม่สามารถเลิกหรื อเปลียนเป็ นเอกสารอิเล็กทรอนิ กส์
ได้ทนั ที อีกทั5งกระบวนการในการปรับเปลียนจะต้องมีการเจรจากับหน่วยงานอืนทีเกียวข้องซึ งต้อง
ใช้เวลานานมากในการดําเนิ นงาน ดังนั5น การดําเนิ นงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี จึงต้องทําการบูรณาการระหว่างเอกสารในรู ปแบบอิเล็กทรอนิ กส์ และรู ปแบบกายภาพด้วย จึง
จะทําให้การบูรณาการด้านข้อมูลมีความครบถ้วนและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
• แผนการใช้ประโยชน์ขอ้ มูลจากการบูรณาการเพือการบริ การและการบริ หารทียังยืน
ปั จจุ บนั ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุ รี รวมถึ งระบบ
สารสนเทศเพือการบริ หารการศึกษาทีกําลังพัฒนาขึ5นใหม่ แยกการทํางานระหว่างระบบสารสนเทศ
กับแฟ้ มเอกสารกายภาพออกจากกันอย่างสิ5 นเชิง การทํางานของระบบสารสนเทศทีสร้างขึ5นมีลกั ษณะ
เป็ นแบบบันทึ กข้อมูลและผลการปฏิ บตั ิ ง านเข้าระบบ เช่ น ข้อมูล หลัก สู ตรจะบันทึ ก เมื อผ่านการ
พิ จ ารณาอนุ ม ัติ ห ลัก สู ต ร โดยมี เ จ้า หน้ า ที นํา เข้า ข้อ มู ล บางส่ ว นหรื อ ทั5ง หมดเข้า สู่ ร ะบบ เพื อ
เตรี ยมพร้อมสําหรับการนําข้อมูลหลักสู ตรไปดําเนิ นการในการลงทะเบียนและจัดการเรี ยนการสอน
ในขั5นตอนต่อไป การยืนใบคําร้องของนักศึกษาทีต้องมีการดําเนิ นการหลายขั5นตอน การดําเนิ นการ
ในขั5นตอนต่าง ๆ เช่ น การอนุ มตั ิ การลงนามในเอกสารกายภาพโดยบุคคล และต้องมีผูด้ าํ เนิ นการ
บันทึ กข้อมูลผลการทํางานเข้าสู่ ระบบอี กครั5 ง ระบบสารสนเทศไม่ได้เชื อมโยงหรื อทําการควบคุ ม
แฟ้ มเอกสารกายภาพว่าดําเนินการอยูใ่ นขั5นตอนใด
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จากการทีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีตอ้ งทํางานร่ วมกับหน่ วยงานอืนเป็ น
จํานวนมากและไม่สามารถกําหนดให้หน่ วยงานอืนต้องใช้เฉพาะข้อมูลทีเป็ นอิเล็กทรอนิ กส์ เท่านั5น
แนวคิดในการพัฒนาระบบเอกสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุ รี จึ งควรใช้งาน
แบบคู่ ขนานที เป็ นทั5ง เอกสารต้นฉบับ ที เป็ นกายภาพควบคู่ไ ปกับเอกสารอิ เล็ก ทรอนิ กส์ ทีอาจถู ก
บริ หารจัดการโดยระบบการติดตาม e-Tracking หรื ออาจใช้วิธีการปรับปรุ งระบบสารสนเทศให้
สามารถเชื อมโยงร่ วมกับเอกสารกายภาพ ทําให้สามารถติดตามขั5นตอนและสถานะของงานได้อย่าง
รวดเร็ ว โดยเอกสารสําคัญต้นฉบับอาจใช้เทคโนโลยีช่วยในการบริ หารควบคุมติดตาม แบบการยืนยัน
ตัวตนด้วยคลื นวิทยุ (RFID) หรื อเทคโนโลยีอืน เป็ นตัวช่ วยในการควบคุ มและเชื อมโยงรหัสของ
เอกสารทีเกียวข้องให้เข้ามาอยูใ่ นชุดเดียวกันได้ ในลักษณะเดียวกันกับการบริ หารจัดการแฟ้ มเอกสาร
ผูป้ ่ วยในระบบโรงพยาบาล ทีสามารถเชื อมโยงเอกสารหรื อวัตถุต่าง ๆ ทีเกิดขึ5นใหม่ เช่น แฟ้ มข้อมูล
กายภาพ หลอดเลือด แผ่นฟิ ล์มเอ็กซ์เรย์ ฯลฯ เข้ากับแฟ้ มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผปู ้ ่ วย เป็ นต้น
สําหรับระบบการทํางานแบบใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จะต้องมี
ภาพแสดงขั5นตอนกระบวนงานทีทําให้ผูท้ ีเกียวข้อง เช่ น นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ผูบ้ ริ หาร
สามารถทราบสถานะของงานแต่ละงานได้ว่าอยู่ทีขั5นตอนใด เป็ นระยะเวลานานเท่าไรและใครต้อง
ดําเนิ นการอย่างไรต่อไปภายในระยะเวลาเท่าไร อย่างไรก็ตาม การใช้เทคโนโลยีดงั กล่าวจําเป็ นต้อง
สร้ างวัฒนธรรมองค์กรในการบันทึกการนําเข้า-ออกของเอกสารในแต่ละขั5นตอน ทีทําให้ขอ้ มูลถูก
บันทึกลงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ในอี ก มิ ติ หนึ งของการใช้ป ระโยชน์ จ ากข้อ มู ล ที ถู ก บู รณาการ คื อ ข้อมู ล ที เกิ ดขึ5 น ในการ
ปฏิ บตั ิ งาน จะถูกรวบรวม คัดแยก เพือสร้ างคลังข้อมูลในงานด้านต่างๆ โดยมีวตั ถุ ประสงค์ให้เกิ ด
แหล่งรวบรวมข้อมูลหลักเชิ งสะสมทีใช้ในการบริ หารและการบริ การ การจัดเก็บข้อมูลในคลังข้อมูล
นั5นต้องคัดเลือก คัดกรอง และจัดเก็บข้อมูลทีใช้เพือการวิเคราะห์ พยากรณ์ ตามมุมมองของผูบ้ ริ หาร
ในแต่ละระดับ เช่ น ข้อมูลทีมีผลกระทบต่อความอยู่รอดหรื อประสิ ทธิ ภาพขององค์กรในระยะยาว
เช่น จํานวนนักศึกษาในแต่ละปี รายได้จากการศึกษา และรายได้จากแหล่งอืน ข้อมูลทีนํามาวิเคราะห์
ผลตามตัวชี5 วดั ทีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกาํ หนดขึ5น เพือเป็ นการติดตามผลการ
ดําเนินงาน และรองรับการประเมินจากหน่วยงานภายนอก
ข้อมูลดังกล่ าวควรถูกวิเคราะห์ และออกแบบการจัดเก็บแบบอัตโนมัติจากการทํางานของ
ระบบสารสนเทศไว้ล่วงหน้าและไม่ควรใช้วิธีการบันทึกซํ5า (Re-entry) แต่ควรบันทึกอัตโนมัติใน
ขณะที เกิ ด เหตุ ก ารณ์ ใ นแต่ ล ะขั5นตอนการทํา งาน อาทิ การกํา หนดตัวชี5 วัด ที เป็ นเวลาให้บ ริ ก าร
ประชาชนในแต่ ล ะขั5น ตอน ควรกํา หนดให้ร ะบบสามารถนํา เวลาเริ มต้นและเวลาสิ5 นสุ ด (Time
Stamp) ของแต่ละเหตุการณ์ มาคํานวณได้ โดยไม่ตอ้ งให้เจ้าหน้าทีจดข้อมูลลงในกระดาษแล้วนํามา
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บันทึกเข้าสู่ ระบบ การนําข้อมูลเข้าฐานข้อมูลต้องไม่กระทบต่อการทํางานปกติ ควรแยกการดําเนิ น
ออกเป็ นระบบต่างหากหรื อนอกเวลาทําการเพือไม่ไปรบกวนเวลาในการประมวลผลในช่วงเวลาปกติ
นอกจากนี5 ยัง มี ก ารเชื อมโยงและแลกเปลี ยนข้อ มู ล กับ หน่ ว ยงานภายนอก อาทิ สํ า นัก
งบประมาณ สํ า นั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (สมศ.) สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึ กษา (สกอ.) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) หรื อ
หน่วยงานอืน ทีต้องการข้อมูลเพือการดําเนิ นการด้านการตรวจสอบ และประกันคุณภาพ ดังนั5นการ
ออกแบบโครงสร้างการทํางานของระบบสารสนเทศ จึงต้องเป็ นไปในลักษณะ web service เพือการ
ใช้งานได้อย่างสะดวก
ยุทธศาสตร์ ที 6 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือนวัตกรรมทางการศึกษาและสนับสนุนการวิจัยพัฒนา
IT for Novel Educational and Research Development (นวัตกรรมการศึกษา)
เนื องจากปั จจุบนั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีการออกแบบนวัตกรรมทางการ
บริ หารและการบริ การการศึกษา และนําไปทดลองใช้กบั หน่วยงานต่าง ๆ โดยมีการปรับปรุ งให้เหมาะสม
กับสภาวะการณ์ จนเป็ นต้นแบบให้กบั หน่วยงานภายนอกทีได้มาศึกษาดูงาน นําไปประยุกต์ใช้กบั หน่วยงาน
ของตนเอง มาเป็ นเวลานาน ทั5งรู ปแบบของการบริ หารงานในสถานะทีมหาวิทยาลัยออกนอกระบบราชการ
การออกแบบโมเดลสําหรั บการบริ หารงาน การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุ นการบริ การ
การศึกษาทีหลายสถาบันการศึกษานํานวัตกรรมดังกล่าวไปเป็ นต้นแบบในการพัฒนาต่อยอด
เป้าหมาย
- เพือให้เกิดนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศทีนําไปใช้ในการบริ การการศึกษา
และการบริ หารงานมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
- เพือให้เกิดระบบสนับสนุนการวิจยั อย่างสมบูรณ์
- เพือให้เกิดต้นแบบในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือการบริ การและการ
บริ หารการศึกษา
ตัวชี.วดั
- มีระบบสารสนเทศสนับสนุ นการบริ หารงานภายใน
- มีระบบสารสนเทศสนับสนุ นการบริ การการศึกษา
- มีหน่วยงานภายนอก นําแนวคิดจากต้นแบบทีมหาวิทยาลัยพัฒนาไปประยุกต์ใช้งาน
- ผูร้ ับบริ การมีความพอใจในระดับดี
- ข้อร้องเรี ยนในเรื องประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การมีจาํ นวนลดลง
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- มีจาํ นวนนักศึกษาและบุคลากรใช้ช่องทางการให้บริ การด้วยตนเอง (e-Services) ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพิมขึ5น
เพือให้การดําเนิ นงานบรรลุวตั ถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ มีแผนการพัฒนาระบบทีเกียวข้อง
ดังนี5
• แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือการบริ การการศึกษา
ปั จ จุ บ นั การให้ บ ริ ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ผ่า นทางเว็บ ไซต์ข องมหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรียงั เป็ นการให้ขอ้ มูลเบื5องต้น ยังไม่ได้มีการเชื อมโยงในลักษณะ one-stop-service
ในลักษณะ self-service เช่น ผลการสอบคัดเลือก กําหนดการรับสมัคร เงือนไขต่างๆ สถานะการรับจ่ายเงินทีเกิดจากการจัดซื5 อ-จัดจ้าง ความคืบหน้าของการพิจารณาในโครงการต่างๆ เป็ นต้น จึงควรมี
ระบบที สามารถมี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ ก ับ นัก ศึ ก ษา บุ ค ลากร หรื อ ผูเ้ กี ยวข้องได้ โดยอาจผ่า นช่ องทางที
หลากหลาย เช่น เทคโนโลยีเว็บ โทรศัพท์ ระบบข้อความสั5น (SMS) หรื อ ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิ กส์
(e-Mail) ทีนักศึกษาหรื อประชาชนสามารถสื บค้นหรื อสอบถามข้อมูลทีเกียวข้องได้ดว้ ยตนเอง การ
ดําเนิ นงานในลักษณะนี5จะช่ วยลดภาระบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีใน
การตอบคําถาม และเพิมความพึงพอใจในการรับบริ การของนักศึกษาและประชาชน โดยมีตวั อย่าง
ระบบทีสนับสนุนแผนงานในบทที q
• แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือสนับสนุ นงานวิจยั
พันธกิ จที สํ า คัญ ประการหนึ งของมหาวิท ยาลัย คื อ การเป็ นมหาวิท ยาลัย วิจยั ชั5นนํา
มหาวิทยาลัยมีนโยบาย และแผนการดําเนิ นการในการสนับสนุนการวิจยั จํานวนมาก ทั5งการกําหนด
เป็ นภาระงาน และการให้ทุนวิจยั ส่ งเสริ มนักวิจยั รุ่ นใหม่ การมีนกั วิจยั พีเลี5 ยง ส่ งผลให้มีงานวิจยั ทีมี
การจัดทํา เพิ มขึ5 นจํา นวนมาก ดัง นั5น จึ ง ต้องมี ระบบจัดเก็ บ ข้อมู ล งานวิจยั อย่า งเป็ นระบบ รวมถึ ง
สนับสนุ นการสื บค้นข้อมูลเพือการวิจยั และมีหลายระบบทีได้ดาํ เนิ นการแล้ว เช่น ระบบฐานข้อมูล
งานวิจยั ระบบฐานข้อมูลเครื องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ซึ งการพัฒนาระบบต้องดําเนิ นการอย่าง
ต่อเนื อง และปรับเปลียนไปตามนวัตกรรมทีเกิดขึ5น เพือให้มหาวิทยาลัยบรรลุ วิสัยทัศน์ และมีความ
ยังยืน
ยุทธศาสตร์ ที 7 การส่ งเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่ วยสนับสนุนการทํางาน
ยุทธศาสตร์ น5 ีเน้นการส่ งเสริ มบุคลากรในทุกส่ วนให้มีส่วนร่ วมในการใช้งาน IT ให้เจ้าหน้าทีที
เกียวข้องมีความสามารถในการสร้างสรรค์ ผลิต และใช้สารสนเทศอย่างมีวจิ ารณญาณและรู ้เท่าทัน ตามแผน
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แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารของประเทศไทย ฉบับที r พ.ศ. rqqr-rqqs ทีเน้นการพัฒนา
บุคลากร
การดําเนินการของบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีตอ้ งใช้
ความรู ้ท5 งั ทางวิชาการ และการบริ หาร ประกอบกับการวิเคราะห์ การใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาดําเนิ นการ
ในงานต่างๆ จึ งต้องใช้องค์ความรู ้ กรณี ตวั อย่างเพือการศึ กษาเปรี ยบเที ยบ มาช่ วยในการพินิจ พิเคราะห์
สังเคราะห์ในแต่ละงานทีมีลกั ษณะใกล้เคียงกัน โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจัดเก็บ ค้นหา
และจัดเรี ยงสารสนเทศทีต้องการใช้งาน เพือสร้างองค์ความรู ้ทีสามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
เป้าหมาย
- เพือให้บุคลากรสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและรู ้เท่าทัน
- เพือพัฒนาระบบคลังความรู ้ดา้ นการบริ หารและการบริ การการศึกษา
- เพือเป็ นเครื องมือผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรี ยนรู ้ในองค์กร
- เพือให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็ นแหล่งการเรี ยนรู ้ดา้ น
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทีให้บริ การบุคลากรภายในและผูส้ นใจทัวไป
ตัวชี.วดั
- มีเนื5อหา (Content) ในฐานความรู ้เพิมขึ5นอย่างต่อเนื อง
- บุคลากรมีการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีดีข5 ึน
- บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานทีดีข5 ึน
- ลดเวลาในการเรี ยนรู ้ของบุคลากรใหม่ในการทํางาน
เพือให้การดําเนินงานบรรลุวตั ถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ มีแผนการพัฒนาระบบทีเกียวข้อง ดังนี5
• แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือสนับสนุ นงานบริ หารจัดการภายใน
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพือสนับสนุนงานบริ หาร ประกอบด้วย ระบบจัดเก็บและบริ หาร
ข้อมูลหลัก (Master Data) ที ใช้ในการปฎิ บตั ิ งาน ทั5งข้อมูลแผนงาน งบประมาณ ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลด้านการคลังในระบบบัญชี การเงิน รวมถึงการกําหนดตัวชี5 วดั เพือการประเมินประสิ ทธิ ผลการ
ทํางาน โดยมีรายละเอียดระบบทีสนับสนุ นแผนงาน ทีคาดว่าจะพัฒนาใหม่ และปรับปรุ งระบบเดิ ม
ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ5น
• แผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือการพัฒนาบุคลากร
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การจัดทํา ระบบสารสนเทศที สนับ สนุ นแผนการพัฒนาบุ ค ลากร อันเป็ นเครื องมื อที ช่ ว ย
บันทึกประวัติการทํางาน การฝึ กอบรม องค์ความรู ้ ทีบันทึก ผลการปฏิ บตั ิงาน เพือเป็ นข้อมูลในการ
พิจารณาความดีความชอบ หรื อปรับระดับตําแหน่ง ทีชัดเจน และถูกต้องตรงกับความเป็ นจริ ง โดยมี
ตัวอย่างระบบทีสนับสนุนแผนงาน ในบทที q
ยุทธศาสตร์ ที 8 การพัฒนาโครงสร้ างพืน. ฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับระบบงานทีมี
ความมันคง Entitle Security and Reliability of IT Infrastructure
ยุทธศาสตร์ น5 ีเป็ นแนวคิดในการพัฒนาโครงสร้างพื5นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคํานึ งถึง
การใช้เทคโนโลยีที เหมาะสมกับ ลัก ษณะงาน มี ค วามมันคง มี ระบบสํา รองการทํา งาน คํา นึ ง ถึ ง การใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรทีมีอยูร่ ่ วมกัน และมีความยืดหยุ่นในการรองรับการเปลี ยนแปลงกระบวนงานใน
อนาคตทั5งด้านหน้าทีการทํางานและสมรรถนะทีต้องการ อีกทั5งคํานึ งถึงการสนับสนุ นการนําสิ งทีได้พฒั นา
ไว้แล้วกลับมาใช้งานใหม่เมือต้องการ โครงสร้างพื5นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศทีกล่าวถึงนี5 รวมทั5งด้าน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทีทันสมัย เครื อข่ายทีมีความมันคง อุปกรณ์ รักษาความมันคง และซอฟต์แวร์ ระบบที
รองรับการพัฒนาทีมีความยืดหยุน่ ในการปรับเปลียนและนํากลับมาใช้งานใหม่ได้ และการพัฒนาระบบนั5น
เน้นสถาปั ตยกรรมแบบ Service Oriented Architecture (SOA) เพือให้เกิดความยืดหยุน่ ในการเปลียนแปลง
ความต้องการการใช้งานระบบในอนาคต โดยการแบ่งงานเป็ นโมดูลบริ การ (Service) ทีสามารถปรับเปลียน
และเรี ยงร้ อยเป็ นงานใหม่ได้อย่างรวดเร็ ว รวมถึ งการพัฒนาโครงสร้ างพื5นฐานเพือให้เกิ ดความมันคงของ
การปฏิบตั ิงาน
เป้าหมาย
- เพือพัฒนาโครงสร้างพื5นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศทีมีความมันคง มีระบบ
สํารอง สามารถใช้ทรัพยากรร่ วมกัน และมีความยืดหยุน่ ในการรองรับความต้องการ
ด้านสมรรถนะตามภาระงานทีเปลียนแปลง
- เพือให้มีโครงสร้างพื5นฐานสนับสนุนแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศทีมี
ความยืดหยุน่ ปรับเปลียนง่าย และนํากลับมาใช้ใหม่ได้
- เพือให้เกิดระบบรักษาความมันคงของข้อมูลและเครื อข่ายภายใต้มาตรฐานสากล
- เพือให้เกิดความพร้อมในการใช้งานระบบสารสนเทศตลอดเวลาทีต้องการ
ตัวชี.วดั
- ระยะเวลาในการปรับเปลียนสมรรถนะระบบคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายเพือการให้บริ การ
ตามภาระงานทีมีการปรับเปลียนตามสถานการณ์ลดลง
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- ระยะเวลาในการปรับเปลียนระบบสารสนเทศเพือรองรับความต้องการใหม่ลดลง
- มีความต่อเนื องในการใช้งาน (Service Availability) ทั5งระบบสารสนเทศและระบบ
เครื อข่าย
- บุคลากร และนักศึกษามีความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยี และระบบสารสนเทศ
มากขึ5น
เพือให้การดําเนิ นงานบรรลุวตั ถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ มีแผนการพัฒนาระบบทีเกียวข้อง
ดังนี5
• แผนการพัฒ นาโครงสร้ า งพื5 น ฐานระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื อสนั บ สนุ น
การบู รณาการ ระบบทีมีความยืดหยุน่ ในการรองรับความต้องการด้านหน้าทีการทํางาน
และสมรรถนะตามภาระงานทีเปลียนแปลง
การดําเนิ นงานตามแผนการพัฒนานี5ประกอบด้วย การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย และ
การพัฒนาซอฟต์แวร์ ระบบ โดยการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายต้องมีความมันคง มีระบบสํารอง
สามารถใช้ในทรัพยากรร่ วมกัน และมีความยืดหยุน่ ในการรองรับความต้องการด้านสมรรถนะตาม
ภาระงานที เปลี ยนแปลง โดยอาจใช้ระบบคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายขนาดใหญ่ทีมี ความสามารถในการ
ทํางานในลักษณะเครื องแม่ข่ายเสมือน (Virtual Machine) หรื อใช้ระบบเครื องแม่ข่ายขนาดเล็กหลาย
เครื องมาทํางานร่ วมกันแบบคลัสเตอร์ (Cluster) ทั5งนี5 ข5 ึนอยูก่ บั ความเหมาะสมกับชนิ ดของเครื องแม่
ข่ายและระบบงานทีต้องการใช้งาน
ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ระบบสําหรั บระบบงานหลัก (ยกเว้นระบบงานเฉพาะที มีลกั ษณะ
เป็ นชุ ดสําเร็ จ (Package) ซึ งไม่สามารถกําหนดกรอบการพัฒนาเองได้) ต้องคํานึ งถึ งการเลื อกใช้
สถาปั ตยกรรมแบบ Service Oriented Architecture (SOA) เพือให้เกิ ดความยืดหยุ่นต่ อการ
เปลี ยนแปลงระบบสารสนเทศที ต้องการใช้ง านในอนาคต โดยการพัฒนาระบบสารสนเทศตาม
สถาปั ตยกรรมดังกล่าวจะมีการแบ่งงานเป็ นโมดูลบริ การ (Services) ทีสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ หรื อ
ปรับเปลียนและเรี ยงร้อยเป็ นงานใหม่ได้อย่างรวดเร็ ว
• แผนการพัฒนาระบบเครื อข่ายเพือความต่อเนืองในการทํางาน
ระบบเครื อข่ายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ทีควรมีการปรับปรุ งเพือให้
สามารถรองรับการใช้งานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ได้แก่ เครื อข่ายท้องถิ น (LAN) ทั5งเครื อข่ายแบบใช้
สาย และเครื อข่ายไร้ สาย โดยจะต้องมี การเพิมระบบสํารอง (Redundancy) เพือให้ระบบมี ความ
น่ าเชื อถื อและเกิ ดความต่อเนื องในการทํางาน แม้ว่าอุ ปกรณ์ บางตัว หรื อเส้ นทางการเชื อมต่อบาง
เส้นทางเกิ ดความเสี ยหาย นอกจากนี5 มหาวิทยาลัยฯ มีโครงการสร้ างอาคารใหม่ และมี แผนทีจะรั บ
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นักศึกษาเพิมทีวิทยาเขตราชบุรี (สวนผึ5ง) ซึ งจําเป็ นอย่างยิงทีจะต้องสร้างเครื อข่ายภายในเพือรองรับ
การใช้งานในพื5นทีวิทยาเขตดังกล่าว
• แผนการพัฒนาระบบรักษาความมันคงและระบบบริ หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือสร้างความน่าเชื อถือและสนับสนุนพันธะตามกฎหมาย
แผนการพัฒนานี5 ด ํา เนิ นการเพื อให้ ม หาวิท ยาลัย เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้า ธนบุ รีมี ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล ที มี ความมันคง สร้ างความเชื อมันให้ก ับ สัง คม รวมทั5ง สามารถ
ปฏิ บตั ิตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทีเกี ยวข้องกับการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้
เหมาะสมกับการเป็ นสถาบันการศึกษา เช่น มีการจัดเก็บข้อมูลให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติวา่ ด้วย
การกระทําความผิดเกี ยวกับคอมพิวเตอร์ ทีกําหนดให้หน่ วยงานราชการ ห้างร้ าน บริ ษทั เอกชน ผู ้
ให้บริ การอินเทอร์ เน็ต รวมทั5งสถาบันการศึกษาทุกแห่ งจะต้องเก็บข้อมูลการจราจรบนเครื อข่ายไว้
อย่างน้อย 90 วัน เป็ นต้น
• แผนการจัดหาระบบเครื องลูกข่ายให้เพียงพอต่อการใช้งาน
เครื องคอมพิวเตอร์ ลูกข่ายและอุปกรณ์ประกอบเป็ นเครื องมือทีจําเป็ นสําหรับการปฏิบตั ิงาน
และการเรี ยนรู ้ ของนักศึ กษา ดังนั5นเครื องคอมพิวเตอร์ ทีใช้งานจึ งควรมี การเปลี ยนรุ่ นใหม่ทุก 4 ปี
เพือให้การปฏิบตั ิงานของบุคลากรเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ อีกทั5งควรจัดสร้างห้องคอมพิวเตอร์
สําหรั บบริ การนักศึ กษาเพิมเติม เพือให้สามารถรองรั บความต้องการใช้งานของนักศึ กษาได้อย่าง
ทัวถึง และนักศึกษาสามารถใช้เป็ นช่องทางการเรี ยนรู ้ได้อย่างเต็มทีอีกด้วย
ยุทธศาสตร์ ที 5 การพัฒนาโครงสร้ างพืน. ฐานทางเทคโนโลยีในการสนับสนุนการเรี ยนการสอน
เพือคุณภาพบัณฑิตทีพึงประสงค์
เทคโนโลยีทางด้านการศึกษาได้รับการพัฒนาขึ5นเป็ นอย่างมากและได้ผา่ นการเปลียนแปลงครั5ง
ใหญ่มาหลายครั5งใน ระยะเวลาไม่กีปี มานี5 ความจําเป็ นในการเปลียนแปลงนี5จะยังคงมีอิทธิ พลต่อไปถึง
วิธีการทีเราสอนและ เรี ยนรู ้ (ศึกษา) ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาสามารถเข้าถึง
การศึกษาได้อย่างยืดหยุน่ และราบรื น ซึ งแตกต่างจากการเรี ยนในอดีต การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาบูรณา
การในการเรี ยนการสอนเป็ นสิ งทีสําคัญอย่างยิง เพือใช้ในการจัดเตรี ยมวิธีการเรี ยนการสอนแบบบุคคล ซึง
ช่วยให้นกั ศึกษาเรี ยนรู ้ได้อย่างรวดเร็ ว มีประสิ ทธิ ภาพ และทําความเข้าใจได้ดียงขึ
ิ 5น
ยุทธศาสตร์ น5 ีเล็งเห็นถึงประสิ ทธิ ภาพขั5นสู งของระบบทีจะช่วยเหลือการเรี ยนรู ้เพือเป็ นการ
ขับเคลือนทางปั ญญาและกระตุน้ ให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรี ยนรู ้ในระยะยาว ดังนั5น เทคโนโลยีสารสนเทศ
จึงเป็ นส่ วนสําคัญในการพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย และมีวตั ถุประสงค์ทีจะปรับปรุ งผลการเรี ยนรู ้
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ของนักศึกษาด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการเตรี ยมความพร้อมเพือสนับสนุนการเรี ยนรู ้ให้มี
ประสิ ทธิภาพ สํ าหรับผู้เรียนหลากหลายประเภททีมีขอบเขตความรู้ ทกว้
ี างขวาง ใช้ ในการการเสาะแสวงหา
เพือการเตรี ยมพร้อมสําหรับความต้องการด้านการเรี ยนรู ้ทีหลากหลายและรู ปแบบการเรี ยนทีแตกต่างกันไป
ในแต่ละคน
เป้าหมาย
ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็ นเครื องมือในการพัฒนาด้านการเรี ยนรู ้ ติดตามความก้าวหน้า/
พัฒนาการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาและบุคลากร กระตุน้ ให้เกิดการเรี ยนการสอนแบบใหม่ ด้วยการให้บริ การ
ออนไลน์ สนับสนุ นทรัพยากร และเทคโนโลยีต่างๆ เพือให้เกิดกระบวนการเรี ยนการสอนแบบใหม่ และ
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ส่วนบุคคลในระดับสู ง ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต
ตัวชี.วดั ผลงาน
- ผูเ้ รี ยนมีคุณภาพเพิมขึ5นตามเป้ าหมายของหลักสู ตรเปรี ยบเทียบกับต้นทุน คือ ครู ผสู ้ อน เจ้าหน้าที เวลาของ
นักศึกษา (student time) สื อการเรี ยนรู ้ และอืนๆ
- ปริ มาณของผูใ้ ช้ทีเพิมขึ5นและอัตราการใช้งานทีเพิมขึ5น
- ทักษะในการใช้งานด้านคอมพิวเตอร์ ทีเพิมขึ5น และการตระหนักถึงเทคโนโลยีสารสนเทศทีใช้เป็ น
เครื องมือในการเรี ยนรู ้
- การใช้สือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในกิจกรรมการเรี ยนรู ้ต่างๆทีเพิมขึ5น แสดงให้เห็นถึงทัศนคติที
เปลียนไปในทางทีดีข5 ึนของผูใ้ ช้งานต่อสิ งแวด ล้อมในการเรี ยนรู ้
โดยโครงการทีเป็ นส่ วนหนึงของยุทธศาสตร์ น5 ี ประกอบด้วย
โครงการสิ งแวดล้ อมในการเรียนรู้ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
โครงการ KMUTT Lrn-Env สร้างขึ5นเพือผลักดันให้เกิดสังคมการเรี ยนรู ้ทีหลากหลายใน
มหาวิทยาลัย มีการออกแบบโดยเฉพาะเพือเน้นสภาพการเรี ยนรู ้แบบ online ทําให้ผเู ้ รี ยนสามารถเพิมพูน
ความรู ้จากการเรี ยนในตําราแบบเดิมๆซึ งเหมาะ สําหรับการเรี ยนการสอนทุกประเภท รวมถึงการสนับสนุน
และอํานวยความสะดวกแก่สมาชิกทุกคน ระบบจะเอื5ออํานวยให้ผเู ้ รี ยนเข้าถึงการเรี ยนรู ้แบบครบวงจร ซึ ง
ได้แก่ แหล่งการเรี ยนรู ้บนเว็บไซต์ สื อการเรี ยนรู ้ กิจกรรม เครื องมือ และบริ การเสริ มต่าง ๆ ทีเกียวข้อง อีก
ทั5งยังรับรองความปลอดภัยสําหรับนักศึกษาทีใช้งานระบบทีจัดเตรี ยมไว้ให้ ในการแลกเปลียนความคิดเห็น
ถกปั ญหา และปรึ กษาหารื อในเรื องต่างๆ
KMUTT Lrn-Env ได้บูรณาการระบบการบริ หารจัดการหลายชนิดไว้ดว้ ยกัน ดังตัวอย่างเช่น
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ข้อมูลข่าวสารของนักศึกษา การลงทะเบียน การประเมินการสอนของอาจารย์และส่ วนอืนๆทีเกียวข้อง มี
การนําเสนอกิจกรรมต่างๆของนักศึกษาทีมีส่วนช่วยพัฒนาการเรี ยนให้มี ประสิ ทธิ ภาพยิงขึ5น มีการ
เสริ มสร้างความเข้าใจเกียวกับกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้แก่นกั ศึกษา
โครงการพัฒนาสื อการเรี ยนรู้ แบบอิเล็กทรอนิกส์ เพือให้ บริการกับชุ มชน (Knowledge to public)
เทคโนโลยีสารสนเทศ อินเทอร์ เน็ ตและสื อการเรี ยนรู ้ แบบออนไลน์ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิงสื อ
e-Learning เกมออนไลน์ต่างๆ ได้เข้ามามีบทบาทในรู ปแบบและพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ของคนเพิมขึ5นเรื อยๆ
ซึ งสื อต่างๆ เหล่านี5 มีท5 งั สิ งทีดี มีประโยชน์ และสิ งทีเป็ นโทษ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื อดิ จิตอล
ต่า งๆ จะเกิ ดประโยชน์ไ ด้อย่างมากมาย หากผูใ้ ช้โดยเฉพาะอย่างยิงเยาวชนได้รับคําแนะนํา ได้รับการ
ส่ งเสริ ม และทราบข้อมูลทีเป็ นประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจ จะช่วยให้เยาวชนหันมาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื อดิ จิตอลต่างๆ อย่างสร้ างสรรค์ สามารถทําให้เยาวชนเกิดการพัฒนาความรู ้ได้ดีข5 ึน เกมหรื อสื อการ
เรี ยนรู ้แบบออนไลน์ต่างๆ ส่ งผลกระทบต่อพฤติกรรมได้ท5 งั ทางดีและตรงข้าม ซึ งในส่ วนดีน5 นั สามารถเป็ น
สื อพัฒนาสมอง ฝึ กทักษะความรู ้ ในด้านต่างๆ ให้แก่ผูเ้ ล่นได้ แต่ในขณะเดี ยวกันเกมก็อาจจะกลายเป็ นสื อ
อันตรายเป็ นพิษภัยทีอาจคาดไม่ถึงได้
การพัฒนาสื อการเรี ยนรู ้แบบอิเล็กทรอนิ กส์ เพือให้บริ การกับชุ มชน (Knowledge to public) ซึ งจะ
จัดทําสื อใน r ลักษณะ คือ สื อการเรี ยนรู ้แบบ e-Learning สําหรับชุ มชน ในรู ปแบบของการใช้โปรแกรม
Macromedia Flash ,การ Simulation หรื อการใช้เทคนิคอืนๆ ทีเหมาะสม และการพัฒนาเกมต้นแบบเพือการ
เรี ยนรู ้ สําหรับให้บริ การบนระบบเครื อข่าย (Website) และเป็ นศูนย์กลางข้อมูล (Hub) ด้านเกมเพือการ
เรี ยนรู ้และคลังข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศไทย

4.4 ความสั มพันธ์ ระหว่ างยุทธศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรีกบั ยุทธศาสตร์ ทเกี
ี ยวข้ อง
ยุทธศาสตร์ ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุ รี ที กํา หนดขึ5 น นี5 ได้พิ จ ารณาถึ ง ความสอดคล้อ งกับ ยุ ท ธศาสตร์ ใ นการพัฒ นาของมหาวิ ท ยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพือให้องค์กรสามารถบรรลุตามวิสัยทัศน์ ดังแสดงความสัมพันธ์ในรู ปที
•.€ และรู ปที •.r
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รู ปที •.€ ความสัมพันธ์ระหว่างแผนบริ หารต้องการ • ปี ของกระทรวงศึกษาธิ การ ยุทธศาสตร์ ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและยุทธศาสตร์ ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จากรู ปที •.€ เป็ นการเชือมโยงยุทธศาสตร์ ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. rqq4-rqq8 และยุทธศาสตร์ จากแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื อสารเพื อการศึ กษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ การ พ.ศ. rqq‚-rqq• ซึ งแสดงให้เห็ นความสัมพันธ์ ของ
ยุทธศาสตร์ สามารถอธิ บายได้ดงั นี5
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ยุ ท ธศาสตร์ ที € ของมหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้า ธนบุ รี ในหัว ข้อ “การบู ร ณาการ
โครงสร้ างพืน. ฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศสํ าหรั บการบริ การทางการศึกษาทียืดหยุ่นและเป็ นมาตรฐาน”
สอดคล้อ งกับ ยุ ท ธศาสตร์ ต ามแผนแม่ บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื อสารเพื อการศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิ การในยุทธศาสตร์ ที € “การสร้ างโอกาส เพิมขีดความสามารถและยกระดับมาตรฐานการ
เรี ยนรู้ ด้วยสื ออิเล็กทรอนิกส์ (e - Learning)” เนื องจากต้องมีการกําหนดมาตรฐานในกระบวนการพัฒนา
ระบบสารสนเทศในลักษณะ ICT-Based Learning และกําหนดมาตรฐานและจัดหาโครงสร้างพื5นฐาน ICT
เพือการจัดการเรี ยนการสอนตามมาตรฐานของแต่ละระดับและประเภทการศึกษา
ยุทธศาสตร์ ที r ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในหัวข้อ “เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือนวัตกรรมทางการศึกษาสนับสนุนการวิจัยพัฒนา” สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ตามแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื อสารเพือการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิ การในยุทธศาสตร์ ที r “การเป็ นผู้นําในการใช้
ICT เพิมประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการและการ ให้ บริ การทางการศึกษา (e- Management)” เนื องจาก
แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือสนับสนุ นงานวิจยั และการคิดสร้างสรรนวัตกรรมทางการศึกษาใหม่
ให้เป็ นต้นแบบเพือการนําไปพัฒนาของหน่วยงานต่างๆ
ยุทธศาสตร์ ที 4 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุ รี ในหัวข้อ “การส่ งเสริ มการนํ า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่ วยสนับสนุ นการทํางาน” สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ตามแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื อสารเพือการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิ การในยุทธศาสตร์ ที r “ยุทธศาสตร์ ที @ การ
เป็ นผู้ นํ า ในการใช้ ICT เพิ มประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การและการ ให้ บ ริ ก ารทางการศึ ก ษา
(e- Management) เร่ งรัดการใช้โครงสร้ างพื5นฐานด้าน ICT เพือการบริ หารจัดการและการให้บริ การทาง
การศึกษา (e – Management Infrastructure) อีกทั5งมุ่งพัฒนาประสิ ทธิ ภาพระบบการบริ หารงาน (Back
Office) สู่ การ เป็ นสํานักงานอัตโนมัติ (e-Office) และให้บริ การด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ ในลักษณะใช้งาน
ตามความประสงค์ของแต่ละคน (Self eService) และยุทธศาสตร์ ที 4 การผลิ ตและเสริ มสร้ างศักยภาพ
ทรัพยากรบุคคลด้าน ICT (e - Manpower) โดยการ พัฒนาสมรรถนะพื5นฐานทรัพยากรบุคคล เพือสังคม ICT
และสังคมแห่ง การเรี ยนรู ้ (e-Society & Learning Society)
ยุทธศาสตร์ ที • ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในหัวข้อ “การพัฒนาโครงสร้ าง
พืน. ฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศรองรั บระบบงานทีมีความมันคง” สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ตามแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารเพือการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิ การในยุทธศาสตร์ ที € “การ
สร้ างโอกาส เพิมขีดความสามารถและยกระดับมาตรฐานการเรี ยนรู้ ด้วยสื อ อิเล็กทรอนิกส์ (e - Learning)”
ด้ว ย การเร่ ง รั ด การใช้โ ครงสร้ า งพื5 นฐาน ICT เพื อการเรี ย นรู ้ ต ามความต้อ งการอย่า งเพี ย งพอและมี
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ประสิ ทธิ ภาพ อีกทั5งยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารเพือ
การศึ กษาของกระทรวงศึกษาธิ การในยุทธศาสตร์ ที r “ยุทธศาสตร์ ที @ การเป็ นผู้นําในการใช้ ICT เพิม
ประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการและการ ให้ บริ การทางการศึกษา (e- Management) เร่ งรัดการใช้โครงสร้าง
พื5นฐานด้าน ICT เพือการบริ หารจัดการและการให้บริ การทางการศึกษา (e – Management Infrastructure)
ยุทธศาสตร์ ที q ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในหัวข้อ “การพัฒนาโครงสร้ าง
พืนC ฐานทางเทคโนโลยีในการสนับสนุนการเรี ยนการสอนเพือคุณภาพบัณฑิตทีพึงประสงค์ ” สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารเพือการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิ การใน
ยุ ท ธศาสตร์ ที € “การสร้ างโอกาส เพิ มขี ด ความสามารถและยกระดั บ มาตรฐานการเรี ย นรู้ ด้ ว ยสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ (e - Learning)” ด้วย เร่ งรัดการใช้โครงสร้างพื5นฐาน ICT เพือการเรี ยนรู ้ตามความต้องการ
อย่างเพียงพอและมีประสิ ทธิ ภาพ อีกทั5งยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื อสารเพือการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิ การในยุทธศาสตร์ ที r “ยุทธศาสตร์ ที @ การเป็ นผู้นําใน
การใช้ ICT เพิมประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการและการ ให้ บริ การทางการศึกษา (e- Management) เร่ งรัด
การใช้โครงสร้างพื5นฐานด้าน ICT เพือการบริ หารจัดการและการ ให้บริ การทางการศึกษา (e – Management
Infrastructure)
จากความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์ ขา้ งต้นทีสอดรับกัน จะทําให้แผนงานต่าง ๆ ทีดําเนิ นงานอย่าง
ต่อเนื องเป็ นตัวขับเคลื อนยุทธศาสตร์ ให้หมุนไปด้วยกันทั5งยุทธศาสตร์ ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื อสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี และยุทธศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิ การ
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5. ภาพรวมสถาปั ตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
5.1 การวิเคราะห์ ความต้ องการด้ านข้ อมูล
จากการวิเคราะห์ความต้องการด้านข้อมูล และปั ญหาในการบริ หารจัดการข้อมูลของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ควรดําเนิ นการออกแบบสถาปั ตยกรรมข้อมูล กําหนดมาตรฐานข้อมูล และ
สร้ างความมันคงของข้อมูล บูรณาการฐานข้อมูลหลักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุ รี
บริ หารจัดการข้อมูลโดยการบูรณาการเอกสารกายภาพ เช่ น เอกสารหลักสู ตร ข้อมูลการเบิกจ่ายเงิ น การ
จัดซื9 อจัดจ้าง รายการเปลียนแปลงแก้ไขในการลงทะเบียน และเอกสารอิเล็กทรอนิ กส์ เข้าด้วยกัน บูรณาการ
การแลกเปลี ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกทีเกี ยวข้อง พัฒนาระบบคลังข้อมูลและตัวชี9 วดั เพือการบริ การ
การศึกษาและการบริ หารงานทียังยืน โดยมีวตั ถุประสงค์และแนวคิดดังนี9
• ออกแบบสถาปั ตยกรรมข้อมูล กําหนดมาตรฐานข้อมูล และสร้างความมันคงของข้อมูล เพือลด
ความขัดแย้งของข้อมูล กําหนดมาตรฐานและรหัสข้อมูล กําหนดข้อมูลหลัก กําหนดระดับความ
มันคงข้อมูล กําหนดชั9นความลับ กําหนดสิ ทธิ ผใู ้ ช้ในการเข้าถึง และปรับปรุ งข้อมูล
• บูรณาการฐานข้อมูลหลักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพือให้เกิดการบริ การ
การศึกษาและการบริ หารจัดการ การใช้ขอ้ มูลร่ วมกันภายใต้มาตรฐานข้อมูลทีกําหนด โดยทํา
ให้เกิดฐานข้อมูลต้นฉบับแบบแหล่งเดียว (Single Original Source Database) เกิดผูร้ ับผิดชอบ
หรื อเจ้าภาพข้อมูลอย่างแท้จริ ง เกิ ดความชัดเจนในการบริ การการศึกษาและบริ หารจัดการและ
ความรั บผิดชอบต่อข้อมู ล เมื อเชื อมโยงข้อมู ล จากข้อมู ล หลัก (Master Data) สามารถดู
ความสั ม พันธ์ และความเกี ยวเนื อง (Data dependency) ตามข้อมู ล หลัก นั9น ๆ ได้อย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพเช่ น หลักสู ตร รายวิชา นักศึ กษา อาจารย์ รายการปรั บปรุ งการลงทะเบี ยน ผล
การศึกษา และภาระงาน เป็ นต้น
• บริ หารจัดการข้อมูลโดยการบูรณาการเอกสารกายภาพและเอกสารอิเล็กทรอนิ กส์ เข้าด้วยกัน
เพื อให้เอกสารกายภาพและเอกสารอิ เล็ กทรอนิ กส์ เชื อมโยงเข้า ด้วยกันได้ สามารถควบคุ ม
ติดตามทางเดินและสถานะเอกสารทีเป็ นแฟ้ มเอกสารกายภาพได้ โดยอาจใช้เทคโนโลยีการติด
บาร์ โค๊ดทีเอกสารเพือเป็ นตัวช่ วยในการควบคุ มและเชื อมโยงรหัสของเอกสารให้เข้ามาอยู่ใน
ชุ ด เดี ย วกัน ได้ สามารถรองรั บ การตรวจสอบติ ด ตามสถานะงานและเอกสารผ่า นระบบ
e-Tracking โดยผูเ้ กียวข้องได้
• บูรณาการการแลกเปลี ยนข้อมูลกับหน่ วยงานทีเกี ยวข้อง เพือให้เกิ ดการใช้ขอ้ มูลร่ วมกัน
ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและหน่ วยงานภายในและภายนอกที
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ต้องทํางานเกี ยวข้องกัน เช่ น สํานักงบประมาณ หน่ วยงานประกันคุ ณภาพ (สกอ. สมศ.
กพร.) ภายใต้มาตรฐานข้อมูล ที มี ก ารตกลงร่ วมกัน หรื อมี การกํา หนดมาจากหน่ วยงาน
ภายนอก โดยอยูบ่ นพื9นฐานการพึงพาและการได้รับประโยชน์จากข้อมูลและการดําเนิ นงาน
ร่ วมกัน เสี ยค่าใช้จ่าย แรงงาน เวลาในการโอนย้าย เปลี ยนแปลงข้อมูลน้อยทีสุ ด สามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ได้เร็ วและสมบูรณ์ทีสุ ด
• พัฒนาระบบคลังข้อมูล และตัวชี9 วดั เพือการบริ การการศึ กษาและการบริ หารงานที ยังยืน
เพื อให้ เ กิ ด แหล่ ง รวบรวมข้อมู ล หลัก เชิ ง สะสมที ใช้ใ นการบริ ห ารและการบริ ก ารทาง
การศึกษา และสามารถนําข้อมูลมาใช้เพือการวิเคราะห์ พยากรณ์ ในหลากหลายมุมมองของ
ผูบ้ ริ หารในแต่ละระดับหรื อตามตัวชี9วดั ทีมหาวิทยาลัยกําหนดขึ9น
5.2 การวิเคราะห์ ความต้ องการด้ านระบบสารสนเทศ
สถานภาพและความต้องการด้านระบบสารสนเทศในปั จจุบนั ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรีถูกรวบรวมจากการระดมสมองผูเ้ กี ยวข้อง เช่ น ผูบ้ ริ หารระดับสู ง ผูบ้ ริ หารระดับกลาง อาจารย์
เจ้าหน้าทีพัฒนาและดูแลระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย และการพิจารณาจากเอกสารเชิ งกลยุทธ์ของ
มหาวิท ยาลัย อาทิ เช่ น วิสั ยทัศน์ พันธกิ จ แผนพัฒนาเชิ ง กลยุท ธ์ พ.ศ."$$[-"$$\ และแผนแม่บ ทสํานัก
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. "$$]-"$$\ มาประกอบการวิเคราะห์สามารถสรุ ปแนวทางพัฒนาระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย โดยจําแนกเป็ น \ กลุ่ม คือ กลุ่มระบบสารสนเทศเพือการบริ หารและบริ การการศึกษา กลุ่ม
ระบบสารสนเทศเพือสนับสนุ นการบริ หารจัดการภายใน กลุ่มระบบสารสนเทศเพือการวิจยั และกลุ่มระบบ
สารสนเทศเพือการพัฒนาบุคลากรและจัดการความรู ้ การจัดกลุ่มข้อมูลดังกล่าว มีแนวคิดเพือให้สอดรับกับ
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที
มุ่งมัน
เป็ นมหาวิทยาลัยทีใฝ่ เรี ยนรู ้
มุ่งสู่
ความเป็ นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจยั
มุ่งธํารง
ปณิ ธานในการสร้างบัณฑิตทีเก่งและดี
มุ่งสร้าง
ชือเสี ยงและเกียรติภูมิให้เป็ นทีภูมิใจของประชาคม
มุ่งก้าว
ไปสู่ การเป็ นมหาวิทยาลัยชั9นนําระดับโลก
สอดคล้องกับพันธกิ จทีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็ นสถาบันทางวิชาการและ
วิช าชี พ ชั9นสู ง มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ใ ห้ก ารศึ ก ษา ส่ ง เสริ ม วิช าการและวิช าชี พ ชั9นสู ง ทํา การสอน ทํา การวิจ ัย
ให้บริ การวิชาการแก่ สังคม ริ เริ ม ปรับแปลง ถ่ ายทอด พัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และทะนุ บาํ รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม และสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ดังนี9
1. พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการเรี ยนรู ้ พัฒนานักศึกษาให้มีความเป็ นเลิศทางวิชาการ มี
คุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
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2. พัฒนาระบบการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการเรี ยนรู ้ และระบบการ
บริ หารงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนือง
3. วิจยั และนําผลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู ้และการพัฒนาประชาคมไทย

รู ปที 5.1 ภาพแสดงความสัมพันธ์ของกลุ่มระบบสารสนเทศทีสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย
ระบบสารสนเทศในแต่ละกลุ่มพัฒนาขึ9นโดยมีวตั ถุประสงค์เพือให้ผูส้ นใจทีจะศึกษาต่อ นักศึกษา
ปั จจุบนั นักวิจยั และนักธุ รกิ จ คณาจารย์และบุคลากร รวมถึงประชาชนทัวไปสามารถเข้าถึ งข้อมูลข่าวสาร
และบริ การของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้อย่างสะดวกรวดเร็ ว โดยแบ่งการประเภทการ
บริ การตามกลุ่มเป้ าหมาย
กลุ่มที - กลุ่มระบบสารสนเทศเพือการบริหารและบริการการศึกษา
ระบบสารสนเทศในกลุ่มที 1 พัฒนาขึ9นโดยมีวตั ถุ ประสงค์เพือให้ผูส้ นใจที จะศึ กษาต่อ นักศึ กษา
ปั จจุบนั คณาจารย์และบุคลากร สามารถเข้าถึ งข้อมูลข่าวสารและบริ การของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรีได้อย่างสะดวกรวดเร็ ว
สําหรับผูส้ นใจศึกษาต่อและประชาชนทัวไป มีระบบทีให้บริ การเช่น
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• ระบบ Member (2B-KMUTT) เป็ นระบบที พัฒ นาขึ9 นเพื อเปิ ดรั บ สมัค รเด็ ก
นัก เรี ย นชั9นม.\ , ม.$, ปวช.] และปวช." จากทัวประเทศมี โอกาสได้เข้าร่ วม
โครงการ 2BKMUTT และโครงการอืน ๆ
• ระบบรั บสมั ค ร เป็ นระบบที ใช้ใ นการรั บ สมัค รนัก ศึ ก ษาทุ ก ระดับ ตั9งแต่ ระดับ
ปริ ญญาตรี ปริ ญญาโทและปริ ญญาเอก ซึ งรายละเอียดต่าง ๆ ของระบบรับสมัคร
ได้แก่ การบันทึ กการรับสมัคร ออกรหัสสอบอัตโนมัติ การพิมพ์ บัตรสอบ การ
พิมพ์ใบเสร็ จรับเงินค่าสมัคร ค่าสอบภาษาอังกฤษ จัดห้องสอบให้อตั โนมัติ บันทึก
ผูม้ ีสิทธิg สอบ สัมภาษณ์ บันทึกผูม้ ีสิทธิg เข้าศึกษาต่อและผูท้ ีติดสํารอง ส่ งข้อมูลผูม้ ี
สิ ทธิ เข้าศึกษาต่อให้กบั ระบบลงทะเบียน เพือกําหนดรหัสนักศึกษาและประกาศผูม้ ี
สิ ทธิ เข้าศึกษาต่อ นอกจากนี9 มีระบบรั บสมัครผ่านเว็บไซต์ ทําการบันทึกข้อมูล
การสมัครผ่านเว็บไซด์มหาวิทยาลัย พิมพ์ใบสมัครและใบชําระเงิ นไปชําระเงิ นที
ธนาคาร ได้ภายในวันทีกําหนด แทนการส่ งธนาณัติแบบเดิ มเพือลดขั9นตอนการ
ทํางานของเจ้าหน้าที รวมทั9งผูส้ มัครสามารถตรวจสอบสถานะการชําระเงิ นและ
สถานะการสมัครได้ ด้วยตนเอง
• ระบบประชาสั ม พัน ธ์ ผ่ า นเว็ บ ไซต์ ที เผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารต่ า ง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เช่น ข่าวประชาสัมพันธ์
• ระบบบริ การแบบเบ็ดเสร็ จจุ ดเดี ยว e-OneStop Service รองรั บช่ องทางการ
ให้บ ริ ก ารที หลากหลาย และบู รณาการช่ องทางเหล่ า นี9 เ ข้า ด้วยกัน ทํา ให้แต่ ล ะ
ช่ องทางสามารถสอดประสานการทํางานเกิ ดความต่อเนื องของการทํา งานและ
ข้อมูลภายในระบบ และบูรณาการเข้ากับระบบสารสนเทศสนับสนุนงานภายใน
สําหรับนักศึกษาปั จจุบนั มีระบบทีให้บริ การเช่น
• ระบบทะเบียน เป็ นระบบที ช่ วยในการทํางานเกี ยวกับการลงทะเบี ยนเรี ยนของ
นัก ศึ ก ษาทุ ก ระดับ การศึ ก ษา ตั9ง แต่ เ ริ มเข้า ศึ ก ษาจนสํ า เร็ จ การศึ ก ษา โดยมี
รายละเอียดดังนี9 การขึ9นทะเบียนนักศึกษาใหม่ การบันทึกทะเบียนประวัตินกั ศึกษา
การลงทะเบียนนักศึกษา บันทึกคะแนนและคํานวณเกรด บันทึกการลาพัก /ให้พกั /
ลาออก / ตกออก / คัดชื อออกของนักศึกษา Transcript การแจ้งจบ ตรวจสอบการ
เรี ยนจบของนักศึกษา และพิมพ์ใบ Transcript การโอนย้ายหลักสู ตร การรับเงิ น
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ค่าลงทะเบียน บันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์ สําหรับ ระดับ บัณฑิตศึกษา งานแนะแนว
การศึกษา ทุนการศึกษา การฝึ กงาน การลงโทษนักศึกษา ข้อมูลสถิตินกั ศึกษา การ
ขอหลักฐานทางการศึกษาและการนําข้อมูลจากการลงทะเบียนผ่าน internet เข้าสู่
ระบบทะเบียน
• ระบบกรอกประวัติผ่าน เว็บไซต์ เป็ นระบบทีช่วยให้นกั ศึกษาได้กรอกประวัติของ
ตัวเองผ่าน Web เข้ามาก่อนทีจะมีการมอบตัวนักศึกษาซึ งจะช่วยในเรื องความถูกต้อง
ของข้อมูล เนืองจากนักศึกษาจะเป็ นคนกรอกข้อมูลของตัวเอง และช่วยลดเวลาในการ
ทํางานของส่ วนทะเบียนและสํานักบัณฑิตในการนําประวัตินกั ศึกษามากรอกหลังจาก
นักศึกษาเข้าเป็ นนักศึกษาเรี ยบร้อยแล้ว
• ระบบขึ?นทะเบียนบัณฑิ ตผ่ า น เว็บไซต์ เป็ นระบบที ช่ วยอํานวยความสะดวกให้ก ับ
บัณฑิ ตทีจบการศึกษาไปแล้วและอาจจะไม่สะดวกในการเดิ นทางกลับมาขึ9นทะเบียน
บัณฑิตทีมหาวิทยาลัย โดยบัณฑิ ตสามารถทําการขึ9นทะเบียนบัณฑิ ตจากทีบ้านหรื อที
ทํางานทีมีเครื องคอมพิวเตอร์ ทีสามารถใช้ internet ได้ก็สามารถเข้าไปทําการบันทึก
การขึ9นทะเบียนและพิมพ์ใบแจ้งการชําระเงินไปชําระเงิ นทีธนาคารกรุ งศรี อยุธยา ทุก
สาขา
• ะบบศิษย์ เก่ า มจธ. (Alumni System) เป็ นระบบทีพัฒนาขึ9นเพือเก็บข้อมูลประวัติศิษย์
เก่า ซึ งประกอบไปด้วย ข้อมูลการศึกษา ทีอยูป่ ั จจุบนั ประวัติการทํางาน ประวัติการ
เข้าร่ วมกิจกรรม ศิษย์เก่าทีได้รับรางวัล ประวัติการให้ทุนสนับสนุนการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย
สําหรับคณาจารย์และบุคลากร
• ระบบตารางสอบ เป็ นระบบทีช่วยเสริ มงานระบบทะเบียน ซึ งเกียวกับการจัด
ตารางสอบ ห้องสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี9 จัดการเกียวกับการป้ อนเปิ ดวิชาแยก
ตามกลุ่ม ป้ อนเปิ ดวิชา แต่ละชั9นปี ในแต่ละหลักสู ตร ป้ อนรายวิชาทีมีท9 งั หมดใน
มหาวิทยาลัย การจัดห้องสอบ เลขทีนังสอบและ เวลา
• ระบบตัดเกรดผ่ าน เว็บไซต์ เป็ นระบบทีได้รับการพัฒนาขึ9นเพือช่วยอํานวยความ
สะดวกในการป้ อนคะแนนและตัดเกรดให้กบั อาจารย์และเจ้าหน้าทีได้เข้ามาตัด
เกรดนักศึกษาได้สะดวกขึ9น รวมทั9งช่วยลดภาระให้กบั ส่ วนทะเบียนและ
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ประเมินผลไม่ตอ้ งทําการป้ อนคะแนนและเกรด ใหม่อีกครั9ง ซึ งระบบนี9มีในส่ วน
ของ version ภาษาอังกฤษ เพือให้อาจารย์ทีเป็ นชาวต่างชาติสามารถเข้ามาใช้
โปรแกรมตัดเกรดผ่านระบบได้
• ระบบวินัยนักศึกษา เป็ นระบบทีพัฒนาขึ9นเพือกรอกข้อมูลความผิด บทลงโทษ
เกียรติgและศักดิg การบําเพ็ญประโยชน์และค้นหาข้อมูลของนักศึกษา
• ระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต เป็ นระบบทีแสดงผลข้อมูลภาวะการหางาน
ทําของบัณฑิต และบัณฑิตศึกษาทีจบการศึกษาแล้วและเข้ามากรอกแบบสอบถาม
ของ สกอ. ซึ งอํานวยความสะดวก รวดเร็ วให้ในการนําข้อมูลทีได้มาทําการ
วิเคราะห์ในด้านต่าง ๆ เช่น ระยะเวลาการได้งาน งานทีได้รับตรงสายวิชาทีสําเร็ จ
หรื อไม่ เงินเดือนเฉลียทีได้รับ และจํานวนผูท้ ีศึกษาต่อเป็ นต้น
สําหรับนักศึกษาปั จจุบนั และคณาจารย์ มีระบบทีให้บริ การเช่น
• ระบบประเมินการสอนของอาจารย์ เป็ นระบบทีสนับสนุนการการทํางานของส่ วน
งานบริ การการศึกษาโดยแบ่งเป็ น " ส่ วนได้แก่
- อาจารย์เจ้าหน้าที โดยเจ้าหน้าทีจะต้องเข้ามาบันทึกรายวิชาทีอาจารย์สอน และ
บันทึกแบบสอบถามเข้าระบบเพือให้นกั ศึกษาสามารถเข้ามาประเมินการสอน
ได้ และเมือนักศึกษาประเมินเสร็ จแล้ว อาจารย์ และเจ้าหน้าทีสามารถเข้าดูผล
การประเมินได้ตามสิ ทธิ ของตัวเอง
- นักศึกษาโดยเปิ ดบริ การนักศึกษาทุกคนเข้ามาประเมินการสอนของอาจารย์
ผูส้ อนได้โดยจะมีการประเมินการสอนของอาจารย์ทุกเทอม เมือสิ9 นเทอม เพือ
วัดคุณภาพการสอนของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
• ระบบสารสนเทศนักศึกษา ระบบแบ่งออกเป็ น " ส่ วนได้แก่
- อาจารย์เจ้าหน้าที ช่วยอํานวยความสะดวกคือ อาจารย์และเจ้าหน้าที สามารถ
ตรวจสอบข้อมูลประวัติ ข้อมูลผลการเรี ยน ข้อมูลผลการลงทะเบียน และการติด
ค้างต่าง ๆ ของนักศึกษาทีตนเองดูแลอยูไ่ ด้เลยทาง intranet
- นักศึกษา เพือช่วยอํานวยความสะดวกให้กบั นักศึกษาโดยสามารถเข้าดูระเบียบ/
ประกาศ/ข้อบังคับต่าง ๆ และสามารถตรวจสอบข้อมูลผลการเรี ยน ผลการ
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ลงทะเบียน ข้อมูลการติดค้างต่าง ๆ ของตัวเองทาง internet ได้เลยโดยไม่ตอ้ งมาที
มหาวิทยาลัย
• ระบบจัดทําบัตรบุคลากรและนักศึกษา เป็ นระบบทีพัฒนาขึ9น เพือให้สามารถจัดทําบัตร
บุคลากรแต่ละประเภทของมหาวิทยาลัยได้อย่างสะดวกและรวดเร็ ว โดยสามารถพิมพ์
ข้อมูลและรู ปของแต่ละคนทีหน้าบัตรของบุคลากรและนักศึกษาแต่ละประเภท บันทึก
ข้อมูลส่ วนบุคคลลงในหน่วยความจําในบัตร และบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลได้
ระบบทีอยู่ระหว่ างการพัฒนา
ระบบทีอยูร่ ะหว่างการปรับปรุ งพัฒนา ให้มีลกั ษณะเป็ น Service Oriented Architecture (SOA) ใน
ปี พ.ศ. "$$o – พ.ศ. "$$\ มีจาํ นวน 4 ระบบ ดังนี9
ระบบทีคาดว่ าจะทําการปรับปรุ ง พัฒนาในอนาคต ภายในปี พ.ศ.OPPQ มีดงั นี9
• ระบบการรั กษาสถานภาพผ่ านเว็บไซต์ เป็ นระบบทีอํานวยความสะดวกให้นกั ศึกษา
สามารถโหลดใบชําระเงิ นค่ารักษาสถานภาพผ่านเว็บได้เลย โดยระบบจะต้องทําการ
บันทึกคนทีมาทําคําร้องรักษาสถานภาพโดยดึงข้อมูลจากระบบ acis นักศึกษาโหลด
ใบชํา ระเงิ น ค่ า รั ก ษาสถานภาพ และ ค่ า ประกันอุ บ ัติเ หตุ (กรณี ที ยัง ไม่ ไ ด้ช ํา ระค่ า
ประกัน ) ไปชําระเงิน ทางกองคลังโหลดการชําระเงิน จากนั9นทําการโหลดข้อมูลการ
รักษาสถานภาพผ่านเว็บเข้าสู่ ระบบ acis เพือประมวลผลการรักษาสภานภาพต่อไป
• ระบบการยืนยันการเข้ าศึ กษา เป็ นระบบการทีให้ผสู ้ มสัครเข้ามายืนยันการเข้าศึกษา
เนื องจากนักศึกษาในระดับบัณฑิ ตศึกษา สามารถเลื อกสมัครได้ " สาขา แล้วสามารถ
สอบผ่า นได้ท9 ัง " สาขา ซึ งปั จ จุ บ ัน มี ปั ญ หาในเรื องที ต้อ งมี ก ารออกรหั ส ให้ ก ับ
นักศึกษา " รหัส ดังนั9นเพือแก้ปัญหาดังกล่าว จึงมีความคิดว่าควรจะให้นกั ศึกษามาทํา
การยืนยันก่อนว่าจะเลือกเรี ยนในสาขาใด ก่อนทีจะทําการออกรหัสนักศึกษาให้
• การทํา ใบคําร้ องแบบมีล ายเซ็ นอัตโนมัติ (E-service for student) เป็ นระบบที
สนับสนุ นเรื องการขอคําร้องของนักศึกษาผ่านเว็บ ซึ งจะมีท9 งั ส่ วนของนักศึกษา แล้วก็
ส่ วนของงานทะเบียน ซึ งในส่ วนของงานทะเบี ยนจะต้องมีการกําหนดเรื องการไหล
ของเอกสารตามลํา ดับ ขั9น เช่ น อาจารย์ที ปรึ ก ษา หั ว หน้ า ภาค คณบดี ซึ งในส่ ว น
บุ ค ลากรนี9 จะทํา การดึ ง จากระบบ สทบ. ซึ งบุ ค คลเหล่ า นี9 จะมี หน้า ที ในการ อนุ ม ัติ
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หรื อไม่อนุ มตั ิใบคําร้องนี9ต่อไปด้วย ซึ งคาดว่าจะนําในส่ วนของ Digital Signature มา
ใช้ดว้ ย
• ระบบ One Stop Services เป็ นระบบทีให้บริ การต่าง ๆ กับ นักศึกษา หรื อผูส้ นใจ
ศึกษาต่อโดยเข้ามารับบริ การเพียงจุดเดียวเท่านั9น
กลุ่มที O กลุ่มระบบสารสนเทศเพือสนับสนุนการบริหารจัดการ
ระบบสารสนเทศในกลุ่ ม ที " ใช้ เ พื อสนับ สนุ น การทํา งานภายในของมหาวิ ท ยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพืออํานวยความสะดวกในการปฏิ บตั ิงานและบริ หารงานภายใน
และเพือให้เกิ ดการทํางานและการติ ดต่อสื อสารที มี ประสิ ทธิ ภาพ มี การควบคุ ม เส้ นทางการเดิ น
เอกสาร เกิ ดการทํางานภายใต้มาตรฐานเดี ยวกัน สอดคล้องกับภารกิ จของมหาวิทยาลัย ในการ
พัฒ นาระบบการศึ ก ษา ระบบการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ระบบการเรี ย นรู ้ และระบบการ
บริ หารงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนือง ประกอบด้วย
ระบบทีคาดว่ าจะมีการพัฒนาในระยะ--O ปี
กลุ่มระบบงานคลัง ประกอบด้วยระบบย่อย & ระบบ คือ
• ระบบรั บและลูกหนี? เป็ นระบบประมวลผลข้อมูลทางด้านการรับเงิ นของมหาวิทยาลัยทุกการ
ให้บริ การและทุกประเภทการชําระเงิน เพือรวบรวมข้อมูลการรับชําระเงินให้เป็ นแหล่งเดียวกัน
(Single Source) รวมทั9งบริ หารจัดการลูกหนี9 ทุกประเภทของมหาวิทยาลัย โดยเริ มตั9งแต่การตั9ง
ค่าให้บริ การ ซึ งระบบจะมีรูปแบบการใช้บริ การให้เลือก (Easy Page) ออกใบแจ้งหนี9 (Barcode)
ตัดเงิ นผ่านบัตรเครดิ ต/เดบิต real time จนกระทังออกใบเสร็ จ โดยผูใ้ ช้บริ การสามารถออก
ใบเสร็ จได้เอง
• ระบบจ่ ายและเจ้ าหนี? เป็ นระบบประมวลผลข้อมูลทางด้านการจ่ายเงิ นของมหาวิทยาลัยทุ ก
ประเภท เพือรวบรวมข้อมูลการจ่ายชําระเงิ นให้เป็ นแหล่ งเดี ยวกัน (Single Source) รวมทั9ง
บริ หารจัดการเจ้าหนี9 ทุกประเภทของมหาวิทยาลัยโดยระบบรองรับการดําเนิ นการตั9งแต่การขอ
อนุมตั ิใช้เงินจนถึงการจ่ายชําระหนี9 ออกใบกํากับภาษี ภงด. และรายงานต่างๆ
• ระบบการจั ด ซื? อ จั ด จ้ า ง (e-Procurement) เป็ นระบบที ใช้ ใ นการดํา เนิ น กิ จ กรรมของ
มหาวิ ท ยาลัย ในด้ า นการจัด ซื9 อ จัด จ้า ง ด้ ว ยวิ ธี ก ารต่ า งๆ ภายใต้ร ะเบี ย บข้อ กํา หนดของ
มหาวิท ยาลัย โดยเริ มตั9ง แต่ ก ารวางแผนการจัดหา การวางแผนเชิ ญชวน การเชิ ญชวน การ
คัดเลือกผูข้ าย การเซ็นสัญญาและบริ หารสัญญา การตรวจรับและเบิกจ่ายเงิน การประเมินผูข้ าย
รวมทั9งสามารถติดตามสถานะของการจัดซื9 อจัดจ้างต่างๆ ได้ โดยในปี งบประมาณ "$$o อยู่
ระหว่างการพัฒนา ระบบรายงานสถานภาพการจัดซื9 อจ้าง ซึ งเป็ นระบบทีใช้ในการรวบรวม
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ติดตาม รายงานการจัดซื9 อจัดจ้างครุ ภณ
ั ฑ์ ทีดิ น สิ งก่อสร้าง ของหน่ วยงานภายในมหาวิทยาลัย
เพือให้หน่ วยงานดําเนิ นงานให้เป็ นตามแผนที วางไว้ เริ มตั9งแต่แผนการจัดซื9 อจัดจ้างภายใน
วงเงิ นงบประมาณ โอนรายการ เปลี ยนแปลงรายการ ขอใช้เงิ นเหลื อจ่าย โดยทีหน่ วยงานจะ
บันทึกผลการดําเนินงาน และพัสดุกลาง/หน่วยตรวจสอบภายในเป็ นผูต้ ิดตาม (Monitoring)
ระบบจั ด ซื? อสิ นค้ า /บริ ก าร ด้ ว ยอิเล็กทรอนิ ก ส์ (e-Catalog) เป็ นระบบที ใช้ใ นการดํา เนิ น
กิจกรรมของมหาวิทยาลัยในด้านการจัดซื9 อสิ นค้า/บริ การทีมีมูลค่าไม่สูง โดยการเลื อกสิ นค้า/
บริ การจาก e-Catalog จากนั9นผูป้ ระกอบการเสนอราคาผ่านระบบด้วยทางอิเล็กทรอนิ กส์ และใช้
ระบบการซื9 อแบบการประมูลราคาตําสุ ด (Auction) ซึ งสิ นค้า/บริ การทีได้จะมีความเหมาะสม
และเป็ นประโยชน์ต่อการใช้ง านของหน่ วยงานต่า งๆ ภายในมหาวิท ยาลัย มากที สุ ด ภายใต้
ระเบียบข้อกําหนดของมหาวิทยาลัย รวมทั9งช่วยในการบริ หารจัดการฐานข้อมูลสิ นค้า/บริ การ
ทั9งหมดของมหาวิทยาลัย
ระบบบริหารครุ ภัณฑ์ (Asset Management) เป็ นระบบทีใช้ในการบริ หารจัดการทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย เพือให้สามารถใช้ทรัพยากรให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด โดยเริ มตั9งแต่บนั ทึกข้อมูล
รายละเอียดต่างๆ ของครุ ภณั ฑ์ภายในมหาวิทยาลัย จัดพิมพ์บาร์ โค๊ต การควบคุมและติดตามการ
ใช้งานแบบ online และ off line การโอน/ย้ายครุ ภณ
ั ฑ์ การจําหน่าย การและสรุ ปผลรายงาน
ต่างๆ
ระบบแบบฟอร์ มอิเล็กทรอนิกส์ และสแกนเอกสาร (e-Form/e-Service for Treasury) เป็ น
ระบบทีสนับสนุนการทํางานด้านเอกสารต่างๆ ของกองคลังผ่านเว็ปไซด์ โดยมีการทํางานกับผู ้
ที เกี ยวข้องทั9ง หน่ วยงานภายนอก/ในและบุ ค ลการ ขึ9 นอยู่กบั เรื องของเอกสาร และเอกสาร
ประกอบในแต่ละเรื องนั9น จะถู กจัดเก็บด้วยการสแกนเอกสารเป็ นชุ ดแยกตามปี งบประมาณ
หน่วยงาน หมายเลขเอกสารเรื อง เพือสะดวกในการตรวจสอบจาก สตง. และหน่วยตรวจสอบ
ระบบบัญชี c มิติ เป็ นระบบทีช่วยสนับสนุ นการบริ หารจัดการด้านงบประมาณ พัสดุ การเงิ น
และบัญชี ข องมหาวิท ยาลัย ซึ งเป็ นระบบที กระจายการทํางานไปยังหน่ วยงานต่า งๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย ทําให้หน่ วยงานสามารถรับรู ้ สถานะการดําเนิ นงานของตนได้ตลอดเวลา โดยมี
หน่วยงานกลางเป็ นผูต้ รวจสอบข้อมูลในภาพรวมทั9งหมดของมหาวิทยาลัย
ระบบบริ หารจัดการเงินฝากและเงินลงทุน เป็ นระบบรวบเงินฝาก และเงิ นลงทุนต่างๆ ของ
มหาวิท ยาลัย ทุ ก รู ป แบบ เพื อวางแผน ประมาณการ ประเมิ นความเสี ยง ในการบริ หารจัด
การเงินฝาก และเงินลงทุน โดยเริ มตั9งแต่เก็บรวมรวมเงินฝากและเงินลงทุนรู ปแบบต่างๆ บันทึก
การฝาก-ถอน โอน แจ้งเตือนการครบกําหนด เปรี ยบเทียบการลงทุนและความเสี ยง ประมาณ
การรายรับ/รายจ่าย
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• ระบบโอนเงินงานวิจัย เป็ นระบบที มหาวิทยาลัยใช้สําหรั บการโอนเงิ นงานวิจยั ต่างๆ ผ่าน
สถาบันการเงิน/ธนาคารให้กบั เจ้าหนี9งานวิจยั ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ นักศึกษา บุคลากร บริ ษทั /
ห้างร้าน/บุคคลภายนอก ของมหาวิทยาลัยทุกกองทุน เพือใช้ในการติดตาม ควบคุ ม การใช้จ่าย
แต่ละโครงการวิจยั ของแต่ละหน่วยงาน โดยเริ มตั9งแต่หน่วยงานส่ งเอกสารตั9งเบิกค่าใช้จ่ายแต่
ละโครงการงานวิจยั บันทึกการตัดโอนเงิ นจากบัญชี มหาวิทยาลัยผ่านกองทุนงานวิจยั อนุ มตั ิ
การโอนเงิ น นําข้อมูลการเงิ นเข้าระบบ แจ้งเตือนไปยังเจ้าหนี9 ออกใบกํากับภาษี ภงด.o และ
ภงด.$o และรายงานในรู ปแบบต่างๆ
ระบบงานเดิมทีใช้ อยู่ในปัจจุบัน แต่ คาดว่ าจะมีการพัฒนาในระยะ c-P ปี มีดงั นี9
งานคลัง
• ระบบบริ หารงบประมาณ และ ระบบการจัดสรรงบประมาณเพือสนับสนุ นมหาวิทยาลัยวิจัย
เป็ นระบบการจัดสรรงบประมาณเพือสนับสนุ นมหาวิทยาลัยวิจยั เป็ นระบบทีจัดทําขึ9นเพือให้
ผูใ้ ช้งานสามารถจัดสรรเงินงบประมาณรายได้จากงานวิจยั ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิงขึ9น โดยที
ผูใ้ ช้งานจะทําการตั9งค่านํ9าหนักตามหัวข้อต่างๆ และทําการนําข้อมูลพื9นฐานจากระบบหลักทั9ง o
ระบบเข้าสู่ ระบบการจัดสรรงบประมาณฯ เพือนําไปใช้ในการคํานวณจํานวนเงินงบประมาณที
จัด สรรให้ แ ต่ ล ะหน่ ว ยงาน นอกจากนั9น ระบบยัง สามารถออกรายงานผลการจัด สรรเงิ น
งบประมาณเพือนําไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้
• ระบบสิ นทรัพย์ ถาวร และระบบบริการการจัดการทรัพย์ สิน ได้แก่
ระบบจองห้ อง
เป็ นระบบทีในการบริ หารจัดการใช้ห้องเรี ยนและห้องประชุ ม ผ่านอินทราเน็ต โดยผูท้ ีมี
ความประสงค์ จะจองห้องเพือการเรี ยนการสอน สอบ หรื อประชุ ม สามารถเข้ามาทําการจอง
ห้องผ่านระบบ มีการติดต่อสื อสารภายในระบบ และการส่ งจดหมายอิเล็กทรานิ คส์ ระหว่างผู ้
จองห้องและเจ้าของห้อง (ผูอ้ นุ มตั ิการจองห้อง) โดยเจ้าของห้องเป็ นผูพ้ ิจารณาการอนุ มตั ิการ
จองห้อง รวมทั9งสามารถจองห้องล่วงหน้า สื บค้นห้องทีว่าง หรื อห้องทีต้องการได้
ระบบจองรถ
เป็ นระบบทีช่วยบริ หารจัดการการใช้รถของมหาวิทยาลัยให้มีประสิ ทธิ ภาพโดยหน่วยงาน
ทําการจองรถและผูด้ ูแลระบบจะทําการอนุมตั ิการจองและคํานวณค่าใช้จ่ายรายเดือนและรายปี
• ระบบเจ้ าหนี? และ ระบบโอนเงินเจ้ าหนี? เป็ นระบบทีมหาวิทยาลัยจะใช้การโอนเงินผ่านสถาบัน
การเงิ น/ธนาคารให้ก ับ เจ้า หนี9 ข องมหาวิท ยาลัย ได้แก่ นัก ศึ ก ษา บุ ค ลากร บริ ษ ทั /ห้า งร้ า น/
บุคคลภายนอก ของมหาวิทยาลัยทุกกองทุน ทั9งนี9 เพือเป็ นการลดขั9นตอนการจ่ายเงิ น (เงิ นสด/
เช็ ค) ให้กบั เจ้า หนี9 ผ่านเคาน์เตอร์ ของงานการเงิ น โดยเริ มตั9งแต่หน่ วยงานส่ งเอกสารตั9งเบิ ก
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บันทึกการตัดโอนเงินจากบัญชี มหาวิทยาลัยแต่ละกองทุน อนุ มตั ิการโอนเงิน นําข้อมูลการเงิ น
เข้าระบบ แจ้งเตือนไปยังเจ้าหนี9 ออกใบกํากับภาษี ภงด.o และ ภงด.$o และรายงานในรู ปแบบ
ต่างๆ
ระบบรับชํ าระเงินผ่ านธนาคาร (e-Payment) เป็ นระบบทีสนับสนุนการทํางานของมหาวิทยาลัย
ด้า นการรั บ ชํา ระเงิ น ค่ า บริ ก ารสมัค รสอบ, การรั บ สมัค รเข้า ศึ ก ษาต่ อ ค่ า สมัค รสอบ
Comprehensive หรื อบริ การต่างๆ ที หน่ วยงานภายในมหาวิทยาลัยต้องการให้บริ การ โดยทํา
หน้าทีเป็ นตัวกลางระหว่างหน่วยงานทีให้บริ การและธนาคารเพือชําระค่าบริ การต่างๆ และการ
ตรวจสอบข้อมูลการชําระ รวมทั9งสามารถออกใบเสร็ จการชําระค่าบริ การได้ ทําให้ลดขั9นตอน
การทํางานของผูป้ ฎิบตั ิ และผูใ้ ช้บริ การ
ระบบชํ า ระเงิ น ค่ า ตรวจสุ ข ภาพ เป็ นระบบในการั บ การชํา ระเงิ น ค่ า ตรวจสุ ข ภาพสํ า หรั บ
นักศึกษาใหม่ และนักเรี ยนโรงเรี ยนดรุ ณสิ ขาลัย เพือเป็ นข้อมูลประกอบการรับเข้าศึกษา โดย
ระบบสามารถรองรับทั9งนักศึกษาทีมาจาก สกอ. โควต้า รับตรง และมหาวิทยาลัยสอบคัดเลือก
ผูใ้ ช้บ ริ ก ารสามารถชํา ระเงิ น ผ่า นช่ อ งทางธนาคารหรื อ ชํา ระเงิ น สดได้ โดยระบบจะออก
ใบเสร็ จรับเงิน รวมทั9งประมวลผล ออกรายงานแจ้งไปยังหน่วยงาน และรายงานรู ปแบบต่างๆ
ได้
ระบบสิ นค้ าคงคลัง และ ระบบเบิกจ่ ายวัสดุหน่ วยงาน เป็ นระบบทีในการบริ หารจัดการวัสดุ
ต่างๆ ภายในหน่วยงาน เพือให้เกิดความสะดวก และลดขั9นตอนการเบิกจ่ายวัสดุ การค้นหา โดย
ระบบสามารถบันทึกการจัดหา นําเข้าจากปี งบประมาณก่อนหน้า (ยอดยกมา) การเบิกจ่าย การ
ตรวจสอบ การค้นหา รวมทั9งการออกรายงานยอดคงเหลือของวัสดุตามปี งบประมาณ
ระบบจดหมายพัสดุไปรษณีย์ (POST) เป็ นระบบทีจัดเก็บข้อมูลจดหมาย-พัสดุ ไปรษณี ยท์ ีส่ ง
เข้ายังมหาวิทยาลัยผ่านงานสารบรรณโดยงานสารบรรณจะทําการป้ อนข้อมูลจดหมาย-พัสดุ
ไปรษณี ยท์ ีรับเข้ามา และทําการคัดแยกตามหน่ วยงานผูร้ ับ เพือให้บุคลากร นักศึกษา สามารถ
ตรวจสอบและติดตามรายการจดหมาย-พัสดุไปรษณี ยท์ ียังไม่สามารถนําจ่ายได้ ผ่านเว็บไซต์ ที
จะแสดงให้เห็นวันทีมาถึง ประเภท และวันหมดเขตรับ เพือความสะดวกของเจ้าของ และยังมี
บริ การตรวจสอบเอกสาร – ใบเสร็ จรับเงิน ไม่ระบุปลายทางทีถูกส่ งถึงมหาวิทยาลัย โดยไม่ระบุ
ชือเจ้าของเอกสาร เป็ นการจัดเก็บข้อมูลจดหมาย-พัสดุ

งานบริหารทัวไป
• ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นระบบทีใช้ในการสร้ าง
เอกสาร รั บ-ส่ ง เอกสาร เวียนแจ้งหนังสื อ และติ ดตามงานได้ต9 งั แต่เริ มสร้ างเอกสาร จนถึ ง ผู ้
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ปฏิบตั ิงา และการสังการในแต่ละขั9นตอน สามารถติดตามงาน/ตรวจสอบข้อมูล กําหนดสิ ทธิ
การอนุ ญาตเข้าใช้งานกับผูใ้ ช้ในระบบ มีระบบรายงานสถิติ กราฟ สามารถติดตามงานหรื อส่ ง
เรื องถึงหน่วยงานปลายทาง ปั จจุบนั ได้พฒั นาและปรับปรุ งระบบสารบรรณฯ ให้สามารถใช้งาน
ได้มากขึ9น จึ งได้เพิมฟั งก์ชันการทํางานระบบติ ดตามงานสําหรั บผูบ้ ริ หารบนระบบงานสาร
บรรณฯ ให้มีประสิ ทธิ ภาพดียงขึ
ิ 9 น พร้อมทั9งจัดอบรมแนวปฏิบตั ิการทํางาน ในการใช้ระบบงาน
ให้เป็ นมาตรฐานเดียวกันทั9งมหาวิทยาลัย
• ระบบแจ้ งของหาย (Lost and Found) เป็ นระบบประกาศแจ้งให้รับคืนของทีบุ คลากรหรื อ
นักศึกษาเก็บได้และนํามาแจ้งผ่านหน่ วยบริ การ โดยหน่ วยบริ การจะทําการจัดเก็บข้อมูลของ
หายและจัดเก็บเพือให้เจ้าของมารับคืนต่อไป เพือให้บุคลากร นักศึกษา สามารถตรวจสอบและ
รับคืน ของหายผ่านเว็บไซต์ ทีจะแสดง รู ปภาพ วันทีประกาศ รายละเอียด สถานทีพบ และ
สถานทีรับของ
งานสนับสนุนผู้บริ หาร
• ระบบบริ การสารสนเทศมหาวิทยาลัย (KISS) เป็ นระบบทีให้บริ การข้อมูลสารสนเทศเกี ยวกับ
บุคลากร นักศึกษา งานวิจยั และการเงิน ให้กบั หน่วยงานต่าง ๆ และผูบ้ ริ หารของมหาวิทยาลัย
ในลักษณะของรายงาน โดยระบบได้ให้บริ การข้อมูลแบ่งออกเป็ น \ กลุ่ม คือ รายงานข้อมูล
สํ า หรั บ ผูบ้ ริ ห าร รายงานข้อ มู ล ปั จ จุ บ ัน

รายงานข้อ มู ล ย้อ นหลัง

และรายงานข้อ มู ล

BENCHMARK
• รายงานระบบบัญชี ของมหาวิทยาลัย (Account Report) เป็ นระบบทีสนับสนุ นผูใ้ ช้ให้สามารถ
download รายงานประจําเดื อนไปใช้งาน แทนการเรี ยกรายงานเองจากระบบบัญชี o มิติของ
มหาวิ ท ยาลัย โดยสํา นัก คอมพิ ว เตอร์ จ ะเป็ นผูด้ าํ เนิ นการนํา รายงานเข้า ระบบ ซึ งรายงาน
ดังกล่าวอยูใ่ นรู ปแบบของ PDF File ทั9งนี9 ระบบบัญชี o มิติจะออกรายงานทุกเดือนในช่วงเวลา
กลางคืนตามทีได้กาํ หนดไว้ ปั จจุบนั มีรายงานให้ผใู ้ ช้สามารถ download ไปใช้งานได้ทุกเดือน
ซึ งเป็ นรายงานงบประมาณรายจ่ายคงเหลือตามหน่วยงาน
• รายงานข้ อมูลการเงิน เป็ นระบบทีให้บริ การข้อมูลด้านการเงิ นของมหาวิทยาลัย โดยนําข้อมูล
จากระบบบัญชี และระบบอืนๆ ทีเกี ยวข้อง มานําเสนอในรู ปแบบ Web พัฒนาจากโปรแกรม
Qlik view โดยสามารถเรี ยกผ่านจากระบบบริ การสารสนเทศ มจธ. (KISS) ด้านการเงิ น ใน
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ปั จจุบนั มีหน่ วยงานทีใช้งานระบบนี9 " หน่วยงาน คือ กองคลัง และกองแผนงาน เนื องจากพบ
ปั ญหาเรื องการกําหนดสิ ทธิgการใช้งาน จึงไม่ได้เปิ ดให้หน่วยงานทัวไปใช้
• ระบบวิเคราะห์ ค่า เล่ าเรี ยน เป็ นระบบที สนับสนุ นข้อมูล ทางด้า นงบประมาณ และรายรั บ
ลงทะเบียน ซึ งระบบจะนําข้อมูลรายได้จากการศึกษาได้แก่ค่าบํารุ ง ค่าหน่วยกิ ต และค่าสอบ
วิทยานิ พ นธ์ มาจัดสรรให้กบั คณะต่ าง ๆ ตาม FTES โดยมี หลัก การคื อระบบนี9 จะทําการดึ ง
ข้อมูลจากระบบสารสนเทศการศึกษา (Academic Information System-ACIS) มาคํานวณด้วย
อัตราทีมีการกําหนดไว้ ประกอบไปด้วย o ส่ วนหลัก ๆ คือ แผน-ผล-จริ ง
• ระบบวิเคราะห์ ค่าเล่ าเรียนแผน P ปี เป็ นระบบจําลองแผนจัดสรรค่าเล่าเรี ยนในอีกห้าปี ข้างหน้า
โดยใช้ขอ้ มูลตั9งต้นจาก “ระบบจัดสรรค่าเล่าเรี ยนจากระบบระบบวิเคราะห์ค่าเล่าเรี ยน (TFA)”
มาทําการพยากรณ์ ขอ้ มูลไปยังปี ต่อๆ ไป ผลลัพธ์ทีได้นาํ ไปวิเคราะห์และช่วยตัดสิ นใจการวาง
แผนการจัดสรรค่าเล่าเรี ยนในอนาคต
งานประชาสั มพันธ์ และจัดการข้ อมูลข่ าวสารภายในหน่ วยงาน
• ระบบบริ หารจัดการเว็บไซต์ (CMS) เป็ นระบบบริ หารจัดการเว็บไซต์ และช่ วยในการสร้ าง
เว็บไซต์ CMS ตามหลักการของสถาปั ตยกรรมเว็บไซต์ เพือให้ผดู ้ ูแลเว็บไซต์ สามารถบริ หาร
จัดการข้อมูลต่างๆ ภายในเว็บไซต์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ ว และ สวยงาม โครงสร้างของระบบมี
ความยืดหยุ่นสู ง มีโมดูลสําเร็ จรู ป เพือช่ วยให้ ผูด้ ูแลเว็บไซต์สามารถหยิบใช้ได้อย่างรวดเร็ ว
โดยประกอบด้วยโมดูลหลัก เช่น เว็บบอร์ ด ป้ ายโฆษณา การดูแลข้อมูลอีเมล์ของสมาชิ ก การ
กําหนดสิ ทธิg การใช้งานของผูเ้ ยียมชมเว็บไซต์ ตลอดจนผูด้ ูแลเว็บไซต์คนอืนๆ การเก็บรวบรวม
ข้อมูลทางสถิติ และ การรายงานผล เว็บบล็อก การสร้างบทเรี ยนออนไลน์ เป็ นต้น
ปั จจุบนั มีการพัฒนาเว็บไซต์ดว้ ยระบบ CMS แล้ว เช่น เว็บไซต์มหาวิทยาลัยวิจยั แห่ งชาติ เว็บไซต์
สํานักงานวิชาศึกษาทัวไป เว็บไซต์กองคลัง เว็บไซต์งานประกันคุ ณภาพ เว็บไซต์งานศิษย์เก่ าสัมพันธ์
เว็บไซต์กองกิจการนักศึกษา เว็บไซต์มูลนิ ธิเพือการพัฒนา มจธ. เว็บไซต์งานประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์หน่วย
ตรวจสอบภายใน เป็ นต้น
• ระบบประกาศข่ าวเว็บไซต์ มหาวิทยาลัย ให้บริ การลงประกาศข่าวสารและบริ หารจัดการข่าว
เพือประชาสัมพันธ์ข่าวสารในเว็บไซต์มหาวิทยาลัย สําหรับนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัย
และบุคคลภายนอก สามารถกําหนดวันทีลงประกาศล่วงหน้าได้ แนบไฟล์ภาพประกอบและ
ไฟล์แนบ และค้นหาข่าวย้อนหลังได้ มีหวั ข้อข่าว เช่น Spotlight, Event, Campus, People, Job,
จัดซื9 อจัดจ้าง เป็ นต้น
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ปั จจุบนั ผูใ้ ช้หลายหน่วยงานได้ใช้ระบบนี9ในการลงประกาศข่าวสาร เพราะมีความสะดวกรวดเร็ ว มี
ความถูกต้อง และสามารถจัดการแก้ไขปรับปรุ งข่าวได้ดว้ ยผูใ้ ช้เอง
ระบบทีคาดว่าจะต้องการปรับปรุ งเพิเมติมจากระบบเดิม ในระยะ o-$ ปี ได้แก่
• ระบบประกาศข่ าวเว็ บ ไซต์ มหาวิ ท ยาลั ย เป็ นเว็ บ ไซต์ ก ลางที รวบรวมข่ า วประกาศ
ประชาสัมพันธ์ บทความ ในรู ปแบบของสื อประสม เช่ น เนื9 อหาข้อความ มีรูปภาพและวีดีโอ
ประกอบ มี การจัดหมวดหมู่ การแสดงความคิดเห็ น การจัดอันดับข่าวสาร บทความในหลาย
ลักษณะ เช่น ความนิ ยม จํานวนคนอ่าน เป็ นต้น และเชื อมโยงกับเครื อข่าย social network เพือ
เป็ นช่ องทางการกระจายข่า วสารของมหาวิทยาลัย รวมถึ งเปิ ดช่ องทางให้เว็บไซต์อืน ๆ ได้
เชือมโยงเพือแบ่งปั นและแลกเปลียนข้อมูล
• ระบบจองห้ อ งประชุ ม เป็ นระบบที ในการบริ ห ารจัด การใช้ห้ อ งประชุ ม ส่ ว นกลางของ
มหาวิทยาลัย เพือให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด ระบบสามารถจองห้องประชุ มโดยแยกใบจอง split
ตามวัน แก้ไขข้อมูลการจอง ยกเลิ ก/เปลี ยนแปลงการจอง แจ้งเตือนการอนุ มตั ิ การตอบกลับ
การจัดเลี9 ยงประชุ ม ผ่านระบบและการส่ ง e-mail การค้นหาห้องประชุ มว่าง การแสดงการ
ประชุมผ่านจอทีวี การออกรายงานในรู ปแบบต่างๆ
• ระบบ HPB จะเป็ นงานในส่ วนของการพัฒนารายงานเพือสนับสนุ นงานของผูใ้ ช้ และเพิม
ความสามารถในการรองรับการบริ หารจัดการเรื องการเลือนระดับและการขอตําแหน่งวิชาการ/
สนับสนุน
• ระบบ MyEvaluation และระบบวิจยั ฯ จะมีการเชือมโยงข้อมูลกัน เพือให้บุคลากรบันทึกข้อมูล
จากระบบวิจยั ฯ แล้วส่ งข้อมูลไปให้ระบบบัญชี o มิติ ทราบว่า มีการบันทึกข้อมูลผ่านระบบแล้ว
สามารถทําการเบิกจ่ายเงินได้ และเชื อมต่อไปยังระบบ MyEvaluation เพือให้บุคลากรสามารถ
เลือกข้อมูลทีเคยบันทึกไว้แล้วในระบบวิจยั มาใช้แสดงผลงานของตนเองในหมวดต่างๆ ได้
• ระบบวิจัยฯ ปรับปรุ งระบบเพือให้รองรับการบันทึกข้อมูลโดยตัวบุคลากรแต่ละคน ซึ งรวมทั9ง
กรณี ทีผลงานมีผทู ้ าํ มากกว่า ] คน หรื อมากกว่า ] หน่วยงาน
• ระบบออกคําสั งแต่ งตั?ง (Order Assignment System :OAS) เป็ นระบบทีพัฒนาขึ9น เพือเพิม
ความสามารถของระบบ HPB เดิ ม ให้รองรับการออกคําสังแต่งตั9งคณะกรรมการ/คณะทํางาน
ต่างๆ และการออกคําสังแต่งตั9งตําแหน่งบริ หาร เพือให้มีระบบทีสามารถบริ หารจัดการเรื อง
ดังกล่าวและมีฐานข้อมูลอยูใ่ นระบบ
• เว็บไซต์ แจ้ งสถานะบริ การของมหาวิทยาลัย เว็บไซต์กลางในการแจ้งสถานะของบริ การต่าง ๆ
ทีมหาวิทยาลัยให้บริ การ เช่น สถานะของเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต ไฟฟ้ า นํ9าประปา โทรศัพท์ การ
ให้บริ การของหอสมุด ส่ วนงานทะเบียน สํานักคอมพิวเตอร์ งานอาคาร เป็ นต้น เพือแจ้งสถาน
การให้บริ การ ไม่วา่ จะเป็ นการเปิ ด-ปิ ดให้บริ การ ชัวคราว กําหนดการซ่ อมบํารุ งรักษาในจุดต่าง
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ๆ และแจ้งเตือนเหตุ โดยมีรูปแบบในลักษณะ widget ทีสามารถให้เว็บไซต์ต่าง ๆ สามารถ
นําไปวางในเว็บไซต์ได้ รวมถึงการแจ้งเตือนผ่าน Twitter, SMS
• เว็บไซต์ มหาวิทยาลัย 2.0 พัฒนาเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยให้มีรูปแบบทีมีลกั ษณะส่ งเสริ มให้
เกิ ดการแบ่งปั นข้อมูล และมี การโต้ตอบระหว่างผูใ้ ช้งาน และมี การจัดการเนื9 อหาที สะดวก
รวดเร็ ว และมีช่องทางหรื อเครื องมือในการแบ่งปั นข้อมูล ทีมากขึ9น โดยลักษณะของเว็บเน้นใน
ด้านข้อมูลข่าวสาร และการสื อสารระหว่างผูใ้ ช้เป็ นหลัก มีลกั ษณะเรี ยบง่ายและเข้าถึงข้อมูลได้
รวดเร็ ว มี ก ารแสดงเนื9 อ หาข้อมู ล ในรู ป ของไฟล์ภาพและวีดี โอ และเชื อมโยงกับ เครื อข่ า ย
ภายนอก เช่น social network
• เว็บไซต์ มหาวิทยาลัย บนอุปกรณ์ เคลือนที พัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยให้มีรูปแบบทีเหมาะสม
และรองรับกับอุปกรณ์เคลือนทีต่าง ๆ เช่น smartphone tablet เป็ นต้น จัดเตรี ยมเนื9 อหาข้อมูลที
เหมาะสม รวมถึ ง พัฒ นาในรู ป แบบโปรแกรมจะช่ ว ยอํา นวยความสะดวกให้ ก ับ ผูใ้ ช้ เช่ น
ข่าวสารของมหาวิทยาลัยในรู ปแบบทีเหมาะกับอุปกรณ์แต่ละแบบ แผนทีมหาวิทยาลัย ทีบอก
รายละเอียดของสถานที พร้ อมเส้นทางการเดิ นทาง สมุดโทรศัพท์ และการค้นหารายชื อผุท้ ี
ติดต่อ พร้อมเบอร์ โทรศัพท์ทีสามารถกดโทรออกได้ทนั ทีผา่ นโทรศัพท์มือถือ เป็ นต้น
• อินทราเน็ ต ปรั บปรุ งให้เป็ น Portal สําหรั บบุ คลากรมหาวิทยาลัยสามารถที จะเข้าถึ งข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ ว โดยจะคํานึ งถึ งผูใ้ ช้เป็ นศูนย์กลาง โดยข้อมูลข่าวสารทีแสดงจะ
เป็ นข้อมู ล ที เกี ยวข้อ งกับ บุ ค ลากร หรื อ เป็ นข้อ มู ล ที สนใจเท่ า นั9น นอกจากนั9น ระบบยัง ได้
รวบรวมเครื องมื อ และบริ การออนไลน์ ต่ า ง ๆ เช่ น การค้น หา การรั บ แจ้ง เตื อ น ปฏิ ทิ น
มหาวิทยาลัย และส่ วนตัว ข่าวสารและรายงานจากระบบ Backend ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยทีมี
ลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล
กลุ่มที c กลุ่มระบบสารสนเทศเพือการวิจัย
ระบบสารสนเทศในกลุ่ ม ที o ใช้เพื อสนับ สนุ น ส่ ง เสริ ม ให้เกิ ดการวิจยั อัน เป็ นภารกิ จหนึ งของ
มหาวิทยาลัยที เน้นวิจยั และนําผลไปใช้ให้เกิ ดประโยชน์ในการสร้ างองค์ความรู ้ และการพัฒนาประชาคม
ไทย ประกอบด้วยระบบจํานวน " ระบบ ดังนี9
• ระบบฐานข้ อมูลเครืองมือวิเคราะห์ ทางวิทยาศาสตร์
ฐานข้อมู ล เครื องมื อวิเคราะห์ ท างวิท ยาศาสตร์ ถู ก พัฒนาขึ9 นเพื อบริ ก ารการเก็ บ ข้อมู ล เครื องมื อ
วิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และให้บริ การการค้นหาข้อมูลและ
บริ การการวิเคราะห์ ตวั อย่าง ประกอบด้วยข้อมูลผูจ้ าํ หน่ ายเครื อง ข้อมูลผูด้ ู แลเครื อง ข้อมูลกลุ่ มงานวิจยั
ในมจธ. ข้อมูลบริ ษทั ข้อมูลประโยชน์ของครุ ภณั ฑ์ ข้อมูลสถานภาพการใช้งาน และข้อมูลผูด้ ูแลครุ ภณั ฑ์
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• ระบบบริหารงานวิจัย การบริ การวิชาการและทรัพย์ สินทางปัญญา (Research and Intellectual
Property Management) เป็ นระบบทีพัฒนาขึ9น เพือให้สามารถจัดเก็บข้อมูลผลงานด้าน
โครงการวิจยั บทความวิจยั การประชุมวิชาการและข้อมูลทรัพย์สินทางปั ญญาของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัย โดยมีการทํางานดังนี9
- เริ มขอทุน ดําเนินการ ผลการปฏิบตั ิงาน การส่ งผลงาน และการรับเงินงวด
- บุคลากรสามารถใส่ ขอ้ มูลงานวิจยั การบริ การวิชาการต่างๆ
- ส่ งต่องานไปยังผูเ้ กียวข้องตาม Work Flow และสามารถเชือมโยงกับระบบประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานได้
- เชือมโยงกับระบบบัญชี 3 มิติได้ในด้านการรับเงินค่าจ้างหรื อเงินจากทุนต่างๆ
กลุ่มที n กลุ่มระบบสารสนเทศเพือการบริหารพัฒนาบุคลากรและจัดการความรู้
ระบบสารสนเทศในกลุ่มที \ ใช้เพือสนับสนุ นส่ งเสริ มให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ หรื อสร้ างองค์กรแห่ งการ
เรี ย นรู ้ โดยมี ระบบสารสนเทศเพื อจัดเก็ บ รวบรวมความเห็ น ข้อโต้แย้ง ต่า ง ๆ ด้านในงานต่า งๆ ไว้เป็ น
กรณี ศึกษา หรื อเป็ นข้อมูลอ้างอิงในการสนับสนุ นการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ การพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู ้ ความสามารถ และความเชี ยวชาญในงานทีรับผิดชอบ ระบบทีจะพัฒนาได้แก่ ระบบในส่ วนต่างๆ
ของงานบริ หารงานบุ คคล บริ หารการพัฒนาบุ คลากร การบริ หารและการจ่ายเงิ นค่าตอบแทนต่างๆ การ
บริ หารและการจ่ายเงิน โดยมีท9 งั ระบบทีต้องการพัฒนาเร่ งด่วนในระยะ ]-" ปี และระบบทีใช้อยูใ่ นปั จจุบนั
แต่ตอ้ งการปรับปรุ งพัฒนาในระยะ o-$ ปี ดังนี9
ระบบทีต้องการพัฒนาเร่ งด่วนในระยะ ]-" ปี คือ ระบบสารสนเทศเพือบริ หารบุคคล มี ]‡ ระบบ
ย่อยดังนี9
• ระบบวางแผนกําลังคน (Resource Planning) โดยมีความสามารถ ดังนี?
-

จัดทําโครงสร้างองค์กร
การขออนุมตั ิกรอบอัตรากําลัง
การวิเคราะห์อตั รากําลัง
การเก็บความเชียวชาญของบุคลากร
ช่วยในการจัดทําแผนอัตรากําลัง
กําหนดงบประมาณสําหรับอัตรากําลัง และประมาณการ
ใส่ Job Description ของบุคลากรแต่ละตําแหน่ง
กําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ทั9งประสบการณ์และการอบรม
กําหนดสายการบังคับบัญชา
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- การทํางานข้ามหน่วยงานในมิติต่างๆ ตลอดจนสายการบังคับบัญชา การดูแลบุคลากรใน
เรื องต่างๆ
- จัดทําแผนการสื บทอดตําแหน่ง Succession Planning
- การส่ ง Alert Message/Report ในกรณี ทีมีตาํ แหน่งว่าง
• ระบบงานรับสมัคร (Recruitment) โดยมีความสามารถดังนี?
- ผูส้ มัครสามารถเข้ามาบันทึกข้อมูลใบสมัครผ่านWeb ได้
- สามารถกําหนดตารางการสัมภาษณ์ แสดงผลการสัมภาษณ์ ดูสถานะของผูส้ มัคร และ
สถานะในการสรรหาบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการสรรหาบุคลากร
- ผูส้ มัครสามารถตรวจสอบสถานะได้ตลอดเวลา
- สามารถค้นหาข้อมูลทีตรงกันระหว่างคุณสมบัติของผูส้ มัครกับคุณสมบัติของตําแหน่งงาน
ทีความต้องการ
- มีรายงานแสดงสถานะทุกกระบวนการในการสรรหาบุคลากร
- ระบบจะโอนย้ายข้อมูลจากระบบรับสมัครไปยังระบบประวัติส่วนตัวและระบบทะเบียน
ประวัติบุคลากรให้อตั โนมัติ เมือมีการรับบุคลากรใหม่
- เป็ นการทํางานส่ งต่อกันตาม Work flow ทีกําหนดได้ตามแต่ละหน่วยงาน และผูใ้ ช้สามารถ
กําหนดเงือนไขการคัดเลือกได้ดว้ ยตนเอง
- ตอบกลับ e-Mail ของผูส้ มัครอัตโนมัติ เมือได้รับใบสมัครแล้ว
- แจ้งกําหนดการสอบต่างๆ ให้ผสู ้ มัครรู ้ผา่ น e-Mail อัตโนมัติ โดยคัดกรองตามเงือนไขที
กําหนดไว้ หรื อเลือกเองตามผูใ้ ช้
• ระบบประวัติส่วนตัวและประวัติครอบครัว (Personal Information)
- เป็ นระบบสําหรับจัดเก็บข้อมูลส่ วนตัว ข้อมูลประวัติสมาชิกในครอบครัว และข้อมูลผู ้
ติดต่อกรณี ฉุกเฉิ น ของบุคลากรและนักเรี ยนทุน
- ช่องทางการติดต่อต่างๆ เช่น ทีอยูป่ ั จจุบนั ทีอยูต่ ามทะเบียนบ้าน เบอร์ โทรศัพท์ มือถือ email
- ข้อมูลประวัติการศึกษา และเชือมโยงกับผลรายงานตัวกลับจากการลาศึกษาต่อ
- ประสบการณ์การทํางาน ความสามารถ
- บัญชีธนาคารสําหรับจ่ายเงินเดือน / สวัสดิการ
• ระบบบริหารจัดการความเคลือนไหวของบุคลากร (Employee Movement)
- เป็ นระบบหลักในการจัดเก็บข้อมูลความเคลื อนไหวทั9ง หมดของบุ คลากร เช่ น ความ
เคลื อนไหวทีเกี ยวกับการตําแหน่ ง/หน่ วยงาน/เงิ นเดื อน (บรรจุ ทํางาน จนลาออก) ความ
เคลื อนไหวที เกี ยวกับ การตํา แหน่ ง บริ หาร ความเคลื อนไหวที เกี ยวกับ การลาศึ ก ษาต่ อ/
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ฝึ กอบรม/ดูงาน ความเคลือนไหวทีเกียวกับการลาพิเศษต่างๆ ความเคลือนไหวทีเกียวกับ
เงินได้อืนๆและ ความเคลือนไหวอืนๆ ทีเกียวข้อง
- มีข9 นั ตอนการทํางานเป็ นตามระบบการไหลของลําดับการทํางาน (e-Work Flow) เพือให้
เริ มจากมีบนั ทึกหรื อคําขอจากหน่วยงานในเรื องต่างๆ ส่ งตามลําดับชั9นไปยังหน่วยงาน
กลางทีเกียวข้องและไหลไปยังผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิ
- การทําสัญญาจ้าง และการต่อสัญญาจ้าง
- การลงโทษทางวินยั
- การให้รางวัล
- เครื องราชอิสริ ยาภรณ์
- เชือมโยงกับ ระบบการแจ้งเตือน (Alert Management) เพือแจ้งเตือนระบบให้ผบู ้ ริ หารและ
ผูเ้ กียวข้องทราบ เหตุการณ์ทีจะเกิดล่วงหน้า
• ระบบบริหารการพัฒนาบุคลากร (Training)
- การจัดทําแผนการจัดฝึ กอบรมตาม Training Road Map หรื อจาก Competency
- มีเครื องมือช่วยในการจัดการอบรม เช่น จองห้องอบรม เชื อมกับระบบจองห้อง
- การจัดทํา Activity Calendar
- จัดหา/คัดเลือกบุคลากร ไปอบรมภายนอก
- ประชาสัมพันธ์การอบรม/สัมมนาทั9งภายในและภายนอกผ่านระบบ
- เชือมโยงเข้ากับระบบการวางแผนกําลังคนในส่ วนของ Succession Planning
- ตั9งแต่เริ มหลักสู ตร จนปิ ดหลักสู ตร
- ช่วยให้บุคลากรสามารถวางแผน โดยการกําหนดหลักสู ตรทีจะต้องเข้าอบรม
- บุคลากร/หน่วยงานสามารถจองอบรมและ/หรื อขออนุมตั ิเข้าร่ วมอบรมได้
- ผูใ้ ช้สามารถกําหนด Work Flow ของการลําดับการทํางานได้เอง
• ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (MyEvaluation)
- ช่วยในการประเมินผลของบุคลากร โดยสามารถประเมินได้ท9 งั แบบ oˆ[ องศา หรื อแบบ
Top Down
- ระบบสามารถทําการประเมินได้ท9 งั ผลงานของบุคลากร (KPI) ความสามารถ
(Competency) และพฤติกรรมบุคลากร (Behaviors)
- การประเมินผลจะเป็ นไปตาม Work Flow ทีผูป้ ระเมินกําหนด
- ทดลองปรับโครงสร้างเงินเดือนโดยเปรี ยบเทียบกับโครงสร้างเงินเดือนของมหาวิทยาลัย
หรื อบริ ษทั อืนๆ
• ระบบเวลามาปฏิบัติงานและลาหยุด (Attendance & Leave)
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- ช่วยในการบริ หาร ควบคุมเวลาในการทํางานของบุคลากร
- ประมวลผลวัน-เวลาทีมาปฏิบตั ิงาน เชื อมโยงกับเครื องบันทึกเวลา หรื อรับเข้าข้อมูลเป็ น
ไฟล์ และวันลาหยุดต่างๆ หรื อลาประชุม/อบรม/ศึกษาต่อของบุคลากร
- บุคลากรสามารถตรวจสอบข้อมูลเวลาการทํางานของแต่ละคนได้เอง
- หัวหน้างานสามารถกําหนดรู ปแบบตารางการทํางานของลูกน้องได้
- แจ้งวันลาสะสมและวันลาทีเหลืออยูต่ ามสิ ทธิ แยกตามประเภทบุคลากรได้
- แจ้งเงือนไขในการลาทุกประเภทให้กบั บุคลากรเป็ นรายบุคคล หรื อตามหน่วยงานได้ตาม
สิ ทธิ ของผูใ้ ช้
• ระบบเงินเดือน (Payroll)
- ประมวลผลเงินได้ เงินตกเบิก เงินเรี ยกคืน หรื อเงินหักของบุคลากรตามคําสังตามความ
เคลือนไหวต่างๆ ของบุคลากร
- คํานวณประมาณการการหักภาษี ณ ทีจ่าย
- ประมวลผลเพือส่ งออกข้อมูลตามคู่บญั ชีไปยังระบบบัญชี 3 มิติสามารถออกรายงานที
จําเป็ นในการเบิกจ่ายเงินเดือนได้
- สามารถส่ งออกไฟล์เงินเดือนสุ ทธิ ตามรู ปแบบของแต่ละธนาคารได้
- สามารถส่ งออกไฟล์เงินหักตามรู ปแบบของหน่วยงานภายนอก
- รองรับรหัสเงินได้ และเงินหักไม่จาํ กัด
- รองรับเงือนไขการจ่ายเงินแบบได้เงินได้ประเภทที 1 แล้วถ้ายังไม่ถึงเกณฑ์ทีกําหนด
สามารถจ่ายเงินพิเศษได้ เพือให้ครบตามเกณฑ์ เช่นกรณี เงินช่วยค่าครองชีพชัวคราว
- รองรับเงือนไขของการได้เงินได้ประเภทที 1 แล้วจะมีสิทธิ รับเงินได้ประเภทที 2 ตาม
เงือนไขของการตําแหน่งหรื อเกณฑ์ทีกําหนด เช่น เงินตําแหน่งวิชาการ/บริ หาร กับเงินราย
เดือนตําแหน่งวิชาการ/บริ หาร
• ระบบงานสวัสดิการ (Benefits)
- ช่วยในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการให้แก่บุคลากรได้อย่างสะดวก รวดเร็ ว และถูกต้องมาก
ยิงขึ9น
- เริ มตั9งแต่บุคลากรยืนขอสวัสดิการ การเบิกจ่ายสวัสดิการ การทดลองจ่าย จนถึงการเบิกคืน
เงินสวัสดิการกับกรมบัญชีกลางหรื อมหาวิทยาลัย
- สามารถกําหนดได้วา่ ต้องการจ่ายให้บุคลากรผ่านช่องทางใด
- โดยทีระบบรองรับสวัสดิการประเภทต่างๆ เช่น สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการค่า
เล่าเรี ยนบุตร การประกัน
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- สามารถกรองข้อมูลบุคลากรทียังไม่แจ้งทําประกันกับบริ ษทั ประกันหรื อกรณี ทีบุคลากรที
ลาออกไปแล้ว และยังไม่แจ้งบริ ษทั ประกันได้
- ทดลองเบิกจ่ายสวัสดิการใหม่ๆ ตามเงือนไขทีกําหนดขึ9นเอง
- การจัดเก็บข้อมูลผูร้ ับผลประโยชน์เรื องต่างๆ
• ระบบบริการข้ อมูลด้ วยตนเอง (Employee Self-Service)
- ออกแบบขึ9นเพือให้บุคลากรสามารถเรี ยกดูขอ้ มูลต่างๆได้ดว้ ยตนเองโดยผ่านทาง Intranet
หรื อทาง Web ข้อมูลส่ วนตัว ข้อมูลเงินได้ทีจ่ายประจํางวด การคํานวณภาษี เป็ นต้น
- บุคลากรสามารถบันทึกคําร้องต่างๆ ผ่านทางระบบนี9 เช่น
- ขอแก้ไขข้อมูลส่ วนตัว การขอมีบตั รใหม่กรณี บตั รชํารุ ด/สู ญหาย การต่ออายุบตั ร
การบันทึกใบลา การบันทึกคําร้องขอเบิกค่าสวัสดิการ การร้องเรี ยนเรื องต่างๆ
หรื อแม้กระทังการยืนใบลาออกและการบันทึกแบบสอบถามการลาออก (Exit
Interview)
- ระบบจะทําการส่ งคําร้องต่างๆต่อไปยังผูบ้ งั คับบัญชาเพือทําการอนุมตั ิ โดยที
ขั9นตอนการทํางานต่างๆของระบบนี9จะเป็ นไปตาม Work Flow ทีผูใ้ ช้สามารถ
กําหนดขึ9นเอง
• ระบบบริการข้ อมูลสํ าหรับผู้บริหาร (Manager Self-Service : MSS)
- ทํางานควบคู่ไปกับระบบ Employee Self-Service เพือให้ผบู ้ ริ หารสะดวกในการอนุมตั ิคาํ
ร้องต่างๆ และแจ้งผลการอนุ มตั ิให้บุคลากรทราบทาง email
- สําหรับการอนุมตั ิคาํ ร้อง ผูบ้ งั คับบัญชาสามารถมอบหมายสิ ทธิ ให้บุคคลอืนทําการอนุ มตั ิ
แทนหรื อข้ามขั9นตอนการอนุ มตั ิไปก่อนในระหว่างทียังไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้
- สามารถเรี ยกดูขอ้ มูลส่ วนตัวและประวัติต่างๆ ตามสิ ทธิ และสามารถใช้ฟังก์ชนั ในการส่ ง
ข้อความหรื อจดหมายต่างๆทาง e-mail ไปยังกลุ่มบุคลากรจํานวนมากตามเงือนไขทีระบุได้
- ผูใ้ ช้ของหน่วยงานสามารถขออนุมตั ิตวั บุคลากรเป็ นรายบุคคลหรื อรายกลุ่ม เพือให้แต่งตั9ง
หรื อส่ งบุคลากรให้เป็ นกรรมการ คณะทํางาน วิทยากร ทีปรึ กษา หรื อผูร้ ับการอบรม เพือส่ ง
ต่องานตาม Work Flow ได้
• ระบบจัดการข้ อมูลเพือการบริหาร (Management Information System) เป็ นระบบทีสามารถ
วิเคราะห์ขอ้ มูลกับสรุ ปผลให้อยูใ่ นรู ปแบบของรายงานหรื อกราฟ เช่น จัดทํางบประมาณ
ค่าใช้จ่ายบุคลากรประจําปี
- ติดตามรายงานการใช้สวัสดิการมากทีสุ ดค่าใช้จ่ายทีเกิดขึ9น
- ออกรายงานวิเคราะห์จาํ นวนเงินทีบุคลากรขอเบิก
- แสดงรายงานอัตรากําลังคนย้ายเข้า – ย้ายออกจากหน่วยงาน หรื อ เข้างาน - ลาออก
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- เรี ยกดูรายงานวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของการปรับเงินเดือนในแต่ละหน่วยงานในแต่ละปี
- รายงานวิเคราะห์การประเมินผลงานของบุคลากรในแต่ละปี ได้
• ระบบการไหลของขั?นตอนการทํางาน (e-Work Flow)
- ระบบกลางทีทําหน้าทีบริ หารจัดการการไหลของขั9นตอนการทํางาน (Work Flow) ทีมี
ลักษณะของการส่ งต่องานกัน หรื อ มีการขออนุมตั ิเพือทําสิ งหนึงสิ งใด
- โดย Work Flow ทีสามารถแตกต่างกันในแต่ละหน่วยงานได้ โดยระบบจะเริ มจาก
หน่วยงานหรื อตัวบุคลากรเอง เป็ นผูข้ ออนุมตั ิ
- ส่ งงานไปยังผูบ้ งั คับบัญชาแต่ละลําดับชั9นตาม Work Flow ทีกําหนด
- กําหนดสิ ทธิ ในการอนุมตั ิสาํ หรับ User แต่ละคน
- ผูใ้ ช้สามารถกําหนด Work Flow ของการลําดับการทํางานได้เอง
- มี Template ของ Flow ทีเก็บไว้ใช้งานได้ หรื อสร้าง Template ใหม่ได้
• ระบบการแจ้ งเตือน (Alert Management)
- ระบบการแจ้งเตือน (Alert) ข้อมูลต่างๆ ทีสําคัญให้กบั ผูเ้ กียวข้อง
- การ Alert สามารถ Alert เมือ Login เข้าสู่ ระบบ หรื อส่ ง E-mail แจ้งผูเ้ กียวข้อง หรื ออก
รายงานตามเงือนไขทีเลือกช่วงเวลาได้ หรื อสามารถตั9งค่าการเตือนก่อนถึงวันครบกําหนด
ได้
- การเตือนวันสําคัญของบุคลากร หรื อผูเ้ กษียณ เช่น ครบรอบวันเกิด ครบรอบเกษียณอายุ
ครบรอบทดลองงาน การต่อสัญญาจ้าง ฯลฯ
- การเตือนในการการขออนุมตั ิต่าง ๆ เช่นการขอลาหยุด การแจ้งเตือนใกล้หมดเวลาขอลา
ศึกษา หรื อการเตือนการลาศึกษาต่อเกินเวลา การขอรับทุนซํ9าซ้อน
• ระบบการเลือนระดับตําแหน่ ง
- สามารถกลันกรองและออกรายงานผูม้ ีคุณสมบัติเบื9องต้นครบและมีสิทธิ ขอเลือนระดับ
ตําแหน่ง และสามารถส่ งเมล์แจ้งเตือนบุคลากร ผูบ้ งั คับบัญชา (หรื อส่ งข้อมูลเตือนผ่านทาง
อืนๆ) ได้
- สามารถเชือมโยงข้อมูลจากระบบอืนๆ ทีเกียวข้องเพือใช้ในการยืนขอเลือนระดับตําแหน่ง
- สามารถบันทึกความเห็นของคณะกรรมการได้ พร้อมทั9งสามารถตั9งค่าการเตือน (Alert)
ตามเวลาทีต้องการและสามารถแจ้งเตือนบุคคลทีต้องการได้หรื อสามารถส่ ง Mail อัตโนมัติ
เพือเตือนตามเวลาทีต้องการได้
- บุคลากรสามารถยืนขอเลือนระดับตําแหน่งผ่านระบบได้ รวมถึงสามารถติดตาม
ความก้าวหน้าได้
- สามารถบันทึกวันทีเริ มการดํารงตําแหน่งของระดับทีตัวเองถือครอง
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• ระบบการทํางานข้ ามหน่ วยงาน
- สามารถบันทึกและเก็บข้อมูลการทํางานข้ามหน่วยงานซึ งมีมากกว่า 2 หน่วยงานทั9ง
หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยได้
- สามารถส่ งต่อข้อมูลการทํางานข้ามหน่วยงานให้ระบบอืนๆ ทีเกียวข้อง
• ระบบการขอกําหนดตําแหน่ งทางวิชาการหรือเชี ยวชาญ
- บุคลากรสามารถยืนขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการหรื อเชี ยวชาญ รวมถึงสามารถติดตาม
ความก้าวหน้าของเรื องได้
- ระบบสามารถตรวจสอบคุณสมบัติเบื9องต้นได้
- ระบบสามารถบันทึกความเห็นของผูป้ ฏิบตั ิงาน คณะกรรมการได้ พร้อมทั9งสามารถตั9งค่า
การเตือนตามเวลาทีต้องการและสามารถแจ้งเตือนบุคคลทีต้องการได้
- ระบบสามารถล็อคช่วงเวลาในการดําเนินการได้
- ระบบสามารถเชือมโยงกับระบบอืนๆ ทีเกียวข้องได้
• ระบบบริหารค่ าตอบแทน
- ระบบสามารถตรวจสอบคุณสมบัติผมู ้ ีสิทธิ ข9 ึนเงินเดือนได้
- ระบบสามารถคํานวณยอดเงินเพือใช้ในการขอกรอบวงเงิน
- เจ้าหน้าทีของหน่วยงานสามารถทําการขึ9นเงินเดือน การจ่ายค่าตอบแทนอืนๆ ผ่านระบบ
โดยมีการเชื อมโยงกับระบบการไหลของขั9นตอนการทํางาน (e-Work Flow) ได้
- ระบบสามารถออกรายงานการวิเคราะห์ได้ รวมถึงสามารถออกข้อมูลในรู ปแบบกราฟได้
- ระบบสามารถส่ งค่าไปยังการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนได้โดยอัตโนมัติหากมีการ
กําหนดวันเริ มต้นและสิ9 นสุ ด โดยสามารถทําการเตือนผูท้ ีเกียวข้องได้

ระบบทีใช้ ในปัจจุบัน แต่ ต้องการพัฒนาปรับปรุ งในระยะ c-P ปี
• ระบบคู่มือปฏิบัติงาน (E-work)
- เป็ นทีรวบรวมเอกสารกระบวนงาน ซึ งได้แก่เอกสารลําดับขั9นตอน เอกสารคําอธิ บาย และ
เอกสารมาตรฐาน ทีใช้งานผ่านทางอินเทอร์ เน็ต และมีเครื องมือช่วยในการค้นหาเอกสารที
ต้องการได้อย่างรวดเร็ ว ซึ งได้แก่ เอกสารลําดับขั9นตอนกระบวนงาน (Procedure Manual)
เอกสารคําอธิ บายกระบวนงาน (Work Instruction) และเอกสารมาตรฐานของกระบวนงาน
(Standard Document) ทีผูใ้ ช้งานสามารถเข้าใช้งานผ่านทางอินเตอร์ เน็ต โดยทํางานอยูบ่ น
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ระบบอินทราเน็ตของมหาวิทยาลัย และมีเครื องมือช่ วยในการค้นหาเอกสารทีต้องการได้
อย่างรวดเร็ ว
- เป็ นระบบทีให้บริ การรับ-ส่ งเอกสาร เวียนหนังสื อ ลดการทําสําเนาเกินความจําเป็ น และ
ติดตามงานได้ต9 งั แต่เริ มสร้างเอกสาร จนถึงผูป้ ฏิบตั ิงานและการสังการในแต่ละขั9นตอน
• ระบบรับเรืองราวร้ องทุกข์ (Complain)

- เป็ นระบบสําหรับให้บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอกทัวไป ได้มีช่องทางในการส่ งคํา
ร้องเรี ยนเพือแจ้งเรื องราวร้องทุกข์ต่าง ๆ ทีเกิดขึ9นให้กบั ทางมหาวิทยาลัยได้รับทราบ โดย
ระบบจะส่ งอีเมล์แจ้งไปยังผูด้ ูแลระบบเพือดําเนิ นการตรวจสอบและแก้ไขปั ญหาเรื อง
ร้องเรี ยน รวมถึงสามารถแจ้งกลับผลการแก้ไขได้หลายช่องทาง เช่น ทางอีเมล์ หรื อทาง
โทรศัพท์ทีผูแ้ จ้งได้ให้ขอ้ มูลไว้ในระบบ
• ระบบบุคลากร เงินเดือนและสวัสดิการ (HPB)

- เป็ นระบบที พัฒนาขึ9 น เพื อการเป็ นระบบที พัฒนาขึ9 น เพื อสนับ สนุ นการทํา งานของส่ ว
พัฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล / กลุ่ ม งานเงิ น เดื อ น กองคลั ง และงานการเงิ น กองคลั ง
ประกอบด้วย o ระบบทีเกียวข้องกัน คือ
ระบบบุคลากร (H) สําหรับบริ หารจัดการข้อมูลบุคลากรในมหาวิทยาลัย
ตั9งแต่บรรจุ จนถึงออกจากมหาวิทยาลัย
ระบบเงิ นเดื อน (P) สําหรับบริ หารจัดการเรื องการเบิกจ่ายเงิ นได้และเงิ นหัก
ของบุ คลากรแต่ ล ะคนในมหาวิทยาลัย โดยดึ ง คําสังจากระบบบุ ค ลากรมา
ประมวลผลเงิ นได้และเงิ นหัก เพือคํานวณเงิ นได้สุทธิ ของแต่ละคน ส่ งออก
เป็ นไฟล์โอนเงินผ่านธนาคาร และออกรายงานประกอบการเบิกจ่าย
ระบบสวัสดิการ (B) สําหรับบริ หารจัดการเรื องการเบิกจ่ายเงินค่า
รักษาพยาบาลและค่าเล่าเรี ยนบุตรของบุคลากร
• ระบบ MyProfile

- เป็ นระบบทีพัฒนาขึ9นเพือให้บุคลากรแต่ละคน สามารถเห็ นข้อมูลของตนเองทีเก็บไว้ใน
ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย และสามารถตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขได้ เพือเป็ นการ
Cleansing Data ให้ขอ้ มูลทีจัดเก็บไว้มีความถูกต้องและทันสมัยมากยิงขึ9น เช่น ข้อมูลเบอร์
โทรศัพท์และ E-mail ข้อมูลประวัติส่วนตัว ข้อมูลประวัติบิดา-มารดา ข้อมูลคู่สมรส ข้อมูล
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การศึกษา การแจ้งข้อมูลลดหย่อนภาษี แจ้งตรวจสุ ขภาพ แจ้งฉี ดวัคซี นไข้หวัดใหญ่ และดู
ผลการเบิกค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรี ยนบุตร ย้อนหลังได้ ตั9งแต่ปีงบประมาณ "$$o เป็ น
ต้นไป เป็ นต้น
• ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ (MyEvaluation)

- เป็ นระบบที พัฒ นาขึ9 น เพื อให้ บุ ค ลากรสายวิ ช าการแต่ ล ะคน สามารถใส่ ข ้อมู ล ผลการ
ปฏิบตั ิงานของตนเอง ส่ งให้กรรมการประเมินผล ทําการประเมินผ่านระบบได้
• ระบบ TelEmail

- เป็ นระบบทีพัฒนาขึ9น เพือให้จดั เก็บข้อมูลเบอร์ โทรศัพท์ และ e-mail ของบุคลากรทีมาขอ
ใช้บริ การจากฝ่ ายปฏิ บตั ิการ สํานักคอมพิวเตอร์ และเป็ นการจัดเก็บข้อมูลจากต้นนํ9าของ
ข้อมูล เพือเชื อมกับระบบ HPB ในการแสดงผลข้อมูลดังกล่าว โดยไม่ตอ้ งบันทึกซํ9าใน
ระบบ HPB อีกครั9ง
• ระบบรับลงทะเบียนเข้ าห้ องสั มมนา/อบรม

- เป็ นระบบทีพัฒนาขึ9น เพือให้สามารถบันทึกข้อมูลผูเ้ ข้าอบรม/สัมมนาได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ วโดยนําความสามารถของบัตรบุคลากรมาใช้ในการระบุตวั บุคคลทีเข้าร่ วมงานได้
สามารถแสดงสถานะของระบบได้วา่ มีผเู ้ ข้าร่ วมงานทั9งหมดเท่าไร ผูจ้ องแล้วมา หรื อไม่มา
เท่าไร เป็ นต้น
• ระบบสํ าหรับการจัดทําและคํานวณโบนัสทีจัดสรรจากมหาวิทยาลัย (ร้ อยละ 30)

- เป็ นระบบทีพัฒนาขึ9นเพือให้สามารถบันทึกโครงการและบุคคลทีทํางานในแต่ละโครงการ
ทีเขียนขอโบนัสทีจัดสรรจากมหาวิทยาลัย โดยสามารใส่ คะแนนและคะแนนเงินทีคาดว่าจะ
ได้ ซึ งสามารถปรับแต่งคะแนนและจํานวนเงิ นให้เพิมขึ9นหรื อลดลงได้ ตลอดจนสามารถ
คํา นวณวงเงิ นที ใช้ไ ป และที เหลื ออยู่ไ ด้ ซึ งผลจากการให้ค ะแนนและจํา นวนเงิ นที ให้
สามารถส่ งต่อไปยังระบบ HPB เพือออกคําสังให้จ่ายเงินได้ (ส่ งต่อโดยใช้คน ยังไม่เชื อมต่อ
โดยระบบ)
• อินทราเน็ต

- เป็ นระบบหลัก ที รวบรวมข้อมูล ข่ า วสารที สํา คัญและจํา เป็ นในการทํางานของบุ คลากร
มหาวิท ยาลัย โดยจัดรวบรวมข่ า วประชาสั ม พันธ์ บริ ก ารออนไลน์ และระบบต่ า ง ๆ มี
เครื องมื อ ในการค้น หาข้อ มู ล ปฏิ ทิ น แหล่ ง รวบรวมเอกสาร และซอฟแวร์ สํ า หรั บ
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ดาว์นโหลด และสื อการอบรมออนไลน์ไว้ในทีเดียวกัน โดยใช้บญั ชี ชือผูใ้ ช้เพียงบัญชี เดียว
ก็สามารถเข้าใช้งานบริ การและระบบต่าง ๆ ได้ในทันทีโดยไม่ตอ้ งมีการป้ อนรหัสผ่านอีก
ครั9ง
• ระบบบริหารการจัดการความรู้ (Knowledge Management System: KMS)

เป็ นระบบทีไว้ใช้สนับสนุนยุทธศาสตร์ ของมหาลัยคือก้าวไปสู่ มหาวิทยลัยหรื อองค์กรแห่ ง
การเรี ยนรู ้ (LO) ซึ งโดยใช้เครื องมือทีเรี ยกว่า Knowledge Management :KM มาบริ หาร
จัดการและกระตุ น้ ให้ทุกภาคส่ วนมี การแบ่งปั นและบันทึกความรู ้ ของตนนั9นเข้าสู่ ระบบ
กระตุน้ และปลูกผังในบุคคลากรมีนิสัยใฝ่ เรี ยนรู ้ โดยระบบบริ หารจัดการความรู ้เป็ นระบบ
ที จัดเก็บ ความรู ้ ทีมี อยู่ในตัวคนไม่ว่าจะเป็ นความรู ้ ที ตนสนใจ ที ได้ม าจากแหล่ งความรู ้
ภายนอก (Explicit Knowledge) จนถึ งความรู ้ หรื อทักษะที เกิ ดจากตัวบุ คคลเอง (Tacit
Knowledge) โดยระบบจะนําความรู ้ จากตัวบุ คคลากรนั9น จัดรี ยงและจัดลําดับอย่างเป็ น
หมวดหมู่เพือง่ายต่อการเข้าถึ งและค้นหา สิ งสําคัญคื อในระบบมีเครื องมือทีหลากหลาย
เพือให้บุคลากรนั9นเลื อกที จะใช้เป็ นเครื องมือในการแบ่งปั นข้อมูลหรื อความรู ้ ว่าจะเป็ น
Blog ,Page ทีทําหน้าทีเหมือนหรื อคล้ายกับ Wiki และ Web Board ไว้สําหรับทําการถาม
ตอบปั ญ หาต่ า งๆ โดยมี ผูท้ ี มี ค วามรู ้ ใ นด้า นนั9น ๆมาตอบปั ญ หาข้อ สงสั ย (Knowledge
Expert) มีระบบเครื อข่ายสังคม (Social Network ) เป็ นกลไกลในการเชื อมตัวบุคคลแต่ละ
หน่ ว ยงานเข้า ด้ว ยกัน เป็ นลัก ษณะคล้ า ยใยแมงมุ ม ซึ งทํา ให้ ข ้อ มู ล ที ถู ก เผยแพร่ เ ข้า สู่
สังคมมจธ. จะถูกขยายเป็ นวงกว้างและถูกต้องได้อย่างรวดเร็ ว ทั9งนี9 ท9 งั นั9นมีระบบสื บค้น
เพือไว้สําหรับให้บุคคลากรทัวไปเลื อกสื บค้นจากคําต่าง จนไปถึ งการแบ่งหมวดหมู่ของ
หัวข้อทีบุคลลากรทัวไปสนใจได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
กลุ่มที P กลุ่มระบบสารสนเทศเพือสนับสนุนการเรียนการสอนเพือคุณภาพบัณฑิตทีพึงประสงค์
ระบบสารสนเทศในกลุ่มที $ มีวตั ถุประสงค์ทีจะปรับปรุ งผลการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนเพือสนับสนุ น
การเรี ยนรู ้ให้มีประสิ ทธิ ภาพเพือคุณภาพบัณฑิตทีพึงประสงค์ โดยส่ งเสริ มให้เกิดการจัดเตรี ยมแหล่งเรี ยนรู ้
ออนไลน์ครบวงจรทีอํานวยความสะดวกต่อทุกๆกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้มีอยูท่ ุกที เพือเป็ นการกระตุน้
ให้เกิดการเรี ยนรู ้และผลักดันให้มีการแบ่งปั นความรู ้ในระยะยาว ทั9งยังเป็ นการสร้างปฏิสัมพันธ์ที
แน่นแฟ้ นยิงขึ9นระหว่างครู ผสู ้ อนกับนักเรี ยนรุ่ นใหม่อีกด้วย ระบบดังกล่าวประกอบด้วย
• ระบบพอร์ ทลั (Portal System) โดยมีความสามารถ ดังนี?
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- รายการแสดงสิ งทีเชือมโยงกับมหาวิทยาลัยอย่างครอบคลุม
- นําเสนอในรู ปแบบทีง่ายและเป็ นอันหนึ งอันเดียวกันเพือเพิมประสิ ทธิ ภาพและอํานวย
ความสะดวกในการเข้าถึงให้กบั ผูใ้ ช้งาน
- อนุญาตให้ผใู ้ ช้งานสามารถจัดระเบียบการเก็บรวบรวมแหล่งของข้อมูลและทรัพยากร
ทีให้บริ การทีหลากหลายและแตกต่างกันได้ตามความต้องการของผูใ้ ช้งานแต่ละคน
• ระบบการจัดการความรู้ (KM System) โดยมีความสามารถ ดังนี?

- ช่วยในการรักษาและรวบรวมความรู ้ซึงเป็ นทุนทางปั ญญาของมหาวิทยาลัยไว้
- ช่วยให้เกิดการแบ่งปั นองค์ความรู ้ในองค์กร
- Wiki วิกิพีเดียจะนํามาใช้เพือก่อให้เกิดความร่ วมมือทั9งทางด้านเนื9อหา และกิจกรรม
ต่างๆ
• ระบบจัดการการเรียนรู้ (LMS System) โดยมีความสามารถ ดังนี?

- ให้บริ การสภาพแวดล้อมของการศึกษาแบบออนไลน์อย่างครบวงจร
- รองรับกิจกรรมการเรี ยนรู ้ทีหลากหลายในลักษณะทีง่ายและไม่สลับซับซ้อน
• ระบบการจัดการห้ องสมุด (Komplete Library Management System) โดยมีความสามารถ

ดังนี?
- วางแผนจัดการทรัพยากรในสํานักหอสมุดเพือเพิมประสิ ทธภาพของกิจกรรมการเรี ยน
การสอนทีเกียวข้องกับการให้บริ การของสํานักหอสมุด
• ระบบเครื อข่ ายสั งคมเพือการเรี ย นรู้ (Social Network for Learning System) โดยมี

ความสามารถ ดังนี?
- ผูใ้ ช้งานสามารถสร้ างเครื อข่ายทางสังคมในรู ปแบบของการสื อสารและการโต้ตอบ
เพือให้เกิ ดความน่ า สนใจในการเรี ยนรู ้ ตามความต้องการและวัฒนธรรมของคนรุ่ น
ปั จจุบนั

• ระบบการประเมินผลการสอน (Teaching evaluation system) โดยมีความสามารถ
ดังนี?
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- รวบรวมและจัดการการเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลแบบอิเล็กทรอนิ กส์ ในลักษณะที
จะสามารถปรับเปลี ยนและนํามาใช้ในการประเมินมืออาชี พด้านวิชาการ การ
วิจยั และการวางแผนอาชีพได้
• ระบบอืน ๆ ทีเกียวข้ อง (Others related System)
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ตารางที 5.1 รายชือระบบจําแนกตามสถานะระบบ
ระบบบริหารและบริการ
ระบบสนับสนุนงานภายใน
ระบบบริหารการพัฒนาบุคลากร
การศึกษา
ระบบทีใช้งานอยูใ่ นปั จจุบนั และคาดว่าจะพัฒนาปรับปรุ งในระยะ o-$ ปี
กลุ่มระบบแผนงาน งบประมาณ
• ระบบบุคลากร เงินเดือนและสวัสดิการ (HPB)
• ระบบสารสนเทศนักศึกษา • ระบบวิเคราะห์ค่าเล่าเรี ยน
• ระบบ MyProfile
(ระบบใหม่)
• ระบบวิเคราะห์ค่าเล่าเรี ยนแผน 5 ปี • ระบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสาย
• ระบบ Member (2B• ระบบการจัดสรรงบประมาณเพือ
วิชาการ (MyEvaluation)
KMUTT)
สนับสนุนมหาวิทยาลัยวิจยั
• ระบบจัดทําบัตรบุคลากรและนักศึกษา
• ระบบรับสมัคร
กลุ่มระบบการเงินและบัญชี
• ระบบ TelEmail
• ระบบรับสมัครผ่าน
• ระบบบัญชี 3 มิติ
• ระบบรับลงทะเบียนเข้าห้องสัมมนา/อบรม
เว็บไซต์
• รายงานระบบบัญชีของ
• ระบบสําหรับการจัดทําและคํานวณโบนัสทีจัดสรร
• ระบบทะเบียน
มหาวิทยาลัย (Account Report)
จากมหาวิทยาลัย (ร้อยละ 30)
• ระบบกรอกประวัติผา่ น
• รายงานข้อมูลการเงิน
กลุ่มระบบบริ หารทรัพยากรบุคคล
เว็บไซต์
• ระบบรับชําระเงินผ่านธนาคาร (E- • ระบบคู่มือปฏิบตั ิงาน (E-work)
• ระบบตารางสอบ
Payment)
• ระบบรับเรื องราวร้องทุกข์ (Complain)
• ระบบตัดเกรดผ่าน Web
• ระบบโอนเงินเจ้าหนี9
• ระบบจดหมายพัสดุไปรษณี ย ์ (POST)
• ระบบประเมินการสอน
• ระบบชําระเงินค่าตรวจสุ ขภาพ
• ระบบแจ้งของหาย (Lost and Found)

ระบบสนับสนุนงานวิจัย
-
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ระบบบริหารและบริการ
การศึกษา
ของอาจารย์
• ระบบสารสนเทศนักศึกษา
สําหรับนักศึกษา
• ระบบกิจกรรมนักศึกษา
• ระบบวินยั นักศึกษา
• ระบบขึ9นทะเบียนบัณฑิต
ผ่านเว็บไซต์
• ระบบภาวะการมีงานทํา
ของบัณฑิต
ระบบศิษย์เก่า มจธ.

ระบบสนับสนุนงานภายใน

•
•
•
•

•

• ระบบบริ การแบบหลาย •
ช่องทาง e-Service Multi •
Channel Contact Center
•
•
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ระบบบริหารการพัฒนาบุคลากร

กลุ่มระบบบริ หารจัดการพัสดุ
ระบบเบิกจ่ายวัสดุหน่วยงาน
ระบบจองห้อง
ระบบจองรถ
ระบบฐานข้อมูลเครื องมือวิเคราะห์
ทางวิทยาศาสตร์
กลุ่มระบบอินทราเน็ต
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิ กส์
และจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ระบบบริ การสารสนเทศ
มหาวิทยาลัย (KISS)
ระบบทีคาดว่าจะมีการพัฒนาใหม่ ในระยะ ]-" ปี
ระบบ e-Tracking
• ระบบวางแผนกําลังคน
ระบบเชือมโยงข้อมูลหน่วยงาน
• ระบบงานรับสมัคร
ภายนอก
• ระบบประวัติส่วนตัวและประวัติครอบครัว
ระบบบัญชี o มิติ
• ระบบบริ หารจัดการความเคลือนไหวของบุคลากร
ระบบรับและลูกหนี9
• ระบบบริ หารการพัฒนาบุคลากร

ระบบสนับสนุนงานวิจัย

• ระบบบริ หารงานวิจยั การ
บริ การวิชาการและทรัพย์สิน
ทางปั ญญา
• ระบบฐานข้อมูลเครื องมือ
วิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์
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ระบบบริหารและบริการ
การศึกษา
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ระบบสนับสนุนงานภายใน
• ระบบจ่ายและเจ้าหนี9
• ระบบการจัดซื9 อจัดจ้าง (eProcurement)
• ระบบจัดซื9อสิ นค้า/บริ หารด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Catalog)
• ระบบบริ หารครุ ภณั ฑ์ (Asset
Management)
• ระบบแบบฟอร์ มอิเล็กทรอนิ กส์
และสแกนเอกสาร (e-Form/eService for Treasury)
• ระบบบริ หารจัดการเงินฝากและ
เงินลงทุน
• ระบบโอนเงินงานวิจยั

ระบบบริหารการพัฒนาบุคลากร

ระบบสนับสนุนงานวิจัย

ระบบประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ระบบเวลามาปฏิบตั ิงานและลาหยุด
ระบบเงินเดือน
ระบบงานสวัสดิการ
ระบบบริ การข้อมูลด้วยตนเอง
ระบบบริ การข้อมูลสําหรับผูบ้ ริ หาร
ระบบจัดการข้อมูลเพือการบริ หาร
ระบบการไหลของขั9นตอนการทํางาน
ระบบการแจ้งเตือน
ระบบการเลือนระดับตําแหน่ง
ระบบการทํางานข้ามหน่วยงาน
ระบบการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการหรื อ
เชียวชาญ
• ระบบบริ หารค่าตอบแทน

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

การดําเนิ นการจัดหาระบบดังกล่าว อาจมีการเปลียนแปลงตามสถานการณ์ และงบประมาณทีจัดหาได้ ทั9งจํานวนระบบ และปี ทีคาดหวังจะดําเนิ นการ
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5.3 ภาพรวมสถาปั ตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ าธนบุรี
หัวข้อนี/ เป็ นการวิเคราะห์ภาพรวมสถาปั ตยกรรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารที
เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุ รี โดยพิ จารณาจากความเหมาะสมของสภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศทีมีอยู่ในปั จจุบนั ความซับซ้อนของการบริ หารจัดการ การใช้งาน บุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณทีต้องใช้ รวมทั/งพิจารณาการออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
แม่ข่าย การออกแบบสถาปั ตยกรรมระบบ และกรอบเทคโนโลยีเพือการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อีกด้วย
5.3.1 การจัดวางระบบแม่ ข่ายและข้ อมูลเชิ งตําแหน่ ง
การจัดวางระบบแม่ข่ายและข้อมูลเชิ งตําแหน่งทีนิ ยมกันอย่างแพร่ หลาย มีอยู่ 2 แบบหลัก ๆ
ด้วยกัน คื อ ระบบแบบรวมศูนย์ (Centralized System) และระบบแบบกระจาย (Distributed
System) โดยมีหลักการออกแบบทีแตกต่างกันดังนี/
ระบบแบบรวมศูนย์ หมายถึง การออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ โดยยึดหลักการรวมแม่ข่าย
ของข้อมูลและระบบสารสนเทศไว้ทีใดทีหนึง จัดทําเป็ นศูนย์กลางแม่ข่ายของระบบทั/งหมดไว้ ซึ ง
ในทางกายภาพเครื อง แม่ข่ายอาจเป็ นเครื องเดี ยวหรื อหลายเครื องที ทํางานร่ วมกันเสมื อนเป็ น
เครื องเดียวก็ได้
ระบบแบบกระจาย หมายถึ ง ระบบแบบกระจายการทํางานออกเป็ นแม่ข่ายหลายเครื อง
หลายระบบ ทําให้เครื องหรื อระบบมีขนาดเล็กลงและสอดรับกับความต้องการทีเกิดขึ/นเป็ นส่ วน ๆ
ซึ งแต่ละระบบอาจจะแยกออกจากกันอย่างอิสระทั/งทางด้านฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ และทําการ
ติ ดตั/งในสถานที ที ห่ า งไกลกันตามความต้องการของหน่ วยงานท้องถิ นที ใช้ง าน ซึ งทํา ให้ก าร
ประมวลผลและข้อ มู ล กระจายอยู่ต ามการติ ด ตั/ง เครื องแม่ ข่ า ย แต่ อ าจมี ก ารแลกเปลี ยนหรื อ
ปรับปรุ งข้อมูลระหว่างกันผ่านระบบเครื อข่ายได้
ระบบแม่ข่ายและข้อมูลแบบรวมศูนย์มีขอ้ ดีเมือเปรี ยบเทียบกับระบบแบบกระจายหลาย
ประการ ดังนี/
1. การบริ หารระบบคอมพิวเตอร์ การเข้าถึงและการรวบรวมข้อมูลทําได้อย่างรวดเร็ ว
และถูกต้อง ซึ งช่วยให้ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
2. เป็ นระบบทีสามารถช่ วยลดความซํ/าซ้อนและความขัดแย้งของข้อมูลในองค์กร ทํา
ให้ขอ้ มูลมีความเป็ นเอกภาพ
3. ประหยัดค่าลิขสิ ทธิTซอฟต์แวร์ ซึงมีราคาสู ง และมีราคาเพิมขึ/นตามจํานวนจุดทีติดตั/ง
เพิม
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4. เป็ นการใช้ทรัพยากรบุคคลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ งมีความชํานาญเฉพาะ
ด้า นได้อ ย่า งเต็ ม ที ไม่ ต้อ งกระจายดู แ ล และให้ บ ริ ก ารในหลายที ลดภาระของ
บุคลากรในการบํารุ งรักษา
5. มี ค วามน่ า เชื อถื อ (Reliability) ความสามารถให้ บ ริ การได้ อ ย่ า งต่ อ เนื อง
(Availability)
การบํา รุ งรั ก ษาแบบเบ็ ด เสร็ จไม่ ต้ อ งหยุ ด บริ การ (Online
Maintenance) มี ค วามสามารถในการขยายตัว เพื อรองรั บ ระบบงานที มากขึ/ น
(Scalability)
6. การติดตั/งปรับปรุ งเปลียนแปลงระบบสารสนเทศทําได้ง่ายด้วยค่าใช้จ่ายทีตํากว่า
7. เป็ นระบบที ทํา ให้ ก ารจัด วางระบบรั ก ษาความมันคงของข้อ มู ล ทํา ได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพด้วยค่าใช้จ่ายทีตํากว่า
8. ง่ายต่อการใช้งานของผูใ้ ช้ (Easy to Use) ลดการทํางานซํ/าซ้อน ในการถ่ายโอน
ข้อมูล
ซึ งรายละเอียดการเปรี ยบเทียบข้อดีขอ้ เสี ยสําหรับการจัดวางระบบแม่ข่ายแบบรวมศูนย์
และแบบกระจายแสดงไว้ในตารางที $.6
ตารางที $.2 เปรี ยบเทียบข้อดีขอ้ เสี ยของระบบแม่ข่ายและข้อมูลแบบรวมศูนย์และแบบกระจาย
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หัวข้ อพิจารณา

- การบูรณาการข้อมูล (Integration)
- การใช้ทรัพยากรร่ วมกัน
- การควบคุมการแก้ไข
- ความเร็ วในการประมวลผล
ด้ านการประมวลผล
- ค่าใช้จ่ายลิขสิ ทธิTซอฟต์แวร์ ระบบ
ด้ านซอฟต์ แวร์
- ค่าใช้จ่ายในการติดตั/ง
- ความซํ/าซ้อน
- การพัฒนาเพิมเติม
- การติดตั/งปรับปรุ งและเปลียนแปลง
ด้ านระบบสารสนเทศ
- ค่าใช้จ่ายในการติดตั/งปรับปรุ ง
เปลียนแปลง
- ค่าใช้จ่ายเทียบต่อประสิ ทธิ ภาพ
ด้ านอุปกรณ์ ฮาร์ ดแวร์
- การใช้อุปกรณ์ร่วมกัน
- ความต้องการขนาดช่องสัญญาณสู่
ด้ านการเชื อมโยงระบบ
ศูนย์กลาง
เครือข่ าย
- ค่าใช้จ่ายในการเช่าช่องสัญญาณ
ด้ านระบบรักษาความมันคง - จํานวนระบบทีต้องการ
- ความซับซ้อนในการบริ หารจัดการระบบ
- โอกาสเกิดช่องโหว่ให้ถูกบุกรุ ก
- ค่าใช้จ่ายในการจัดหาและบริ หารระบบ
- ความยุง่ ยากในการจัดการ
ด้ านการบริ หารจัดการ
- การจัดสรรทรัพยากรบุคคล
- ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่ าใช้ จ่ายโดยรวมในความ ค่าใช้จ่ายรวม ฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์
การบํารุ งรักษา และการบริ หาร
เป็ นเจ้ าของ
การให้บริ การ ณ จุดเดียว (One Stop Service)
การให้ บริ การ ณ จุดเดียว
ด้ านข้ อมูล

ระบบแบบ
รวมศู นย์
(Centralized
System)
ง่าย
ง่าย
ง่าย
ช้า
น้อย
น้อย
น้อย
ง่าย
ง่าย
น้อย

ระบบแบบ
กระจาย
(Distributed
System)
ยาก
ยาก
ยาก
เร็ ว
มาก
มาก
มาก
ยาก
ยาก
มาก

น้อย
ยืดหยุน่
มาก

มาก
ไม่ยดื หยุน่
น้อย

มาก
มาก
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย

น้อย
น้อย
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

สะดวก

ทําได้ยาก
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มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้า ธนบุ รี มี ก ารจัดวางระบบแม่ ข่ า ยและข้อมู ล เชิ ง
ตําแหน่งเป็ นแบบรวมศูนย์ โดยข้อมูลและเครื องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายต่างๆ ถูกติดตั/งและดูแล โดย
สํานักคอมพิวเตอร์ ซึ งตั/งอยู่ ณ อาคารเรี ยนรวม 2 ชั/น 2 หน่วยงานส่ วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยฯ ทั/ง
ส่ วนกลาง และวิทยาเขตสามารถเข้าถึ งข้อมูลได้โดยตรงผ่านเครื อข่ายทีมีอยู่ ส่ วนหน่ วยงานบาง
หน่ วยงาน เช่ น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และสํานักหอสมุด จะมีการ Synchronize ข้อมูลกับ
สํา นัก คอมพิ ว เตอร์ ไปเก็ บ ไว้เ ป็ นฐานข้อมู ล ของตัว เอง (แบบทันที ท นั ใด หรื อ เป็ นช่ ว งเวลา)
นอกจากนี/หน่วยงานทีต้องการพัฒนาระบบขึ/นใช้งานเองสามารถขอใช้พ/ืนทีเครื องคอมพิวเตอร์ แม่
ข่ายที สํานักคอมพิวเตอร์ มีอยู่ได้ หรื อสามารถจัดหาเครื องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายแล้วนํามาฝากไว้
ติดตั/งไว้กบั สํานักคอมพิวเตอร์ (Co-Location) ได้
5.3.2 การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศทีมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีใช้งานอยูใ่ นปั จจุบนั มีท/ งั ทีพัฒนาขึ/น
เอง และจ้าพัฒนา โดยส่ วนใหญ่มีสถาปั ตยกรรมเป็ นแบบ Multi-tier Web Application และมีบาง
ระบบทีมีสถาปั ตยกรรมเป็ นแบบ Client-Server เช่ นระบบบัญชี แต่อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยมี
โครงการทีจะพัฒนาระบบใหม่โดยใช้สถาปั ตยกรรมเป็ นแบบ Multi-tier Web Application ทั/งหมด
สําหรับภาษาทีใช้ในการพัฒนาระบบมีหลายภาษาด้วยกันได้แก่ ASP.Net, Java และ PHP ซึ งการ
พัฒนาระบบด้วยภาษาทีแตกแต่งกันหลายภาษานั/นจะส่ งผลต่อการจัดการดูแล และปรับปรุ งแก้ไข
ระบบให้มีความยุ่งยากและซับซ้อนขึ/น เนื องจากจะต้องใช้ผดู ้ ูแลทีมีความรู ้ ในภาษาทีหลากหลาย
ดังนั/นมหาวิทยาลัยจึงควรพิจารณาเลื อกภาษาที เหมาะสมเพียง 2 ภาษาเพือความสะดวกในการ
จัดการดูแล นอกจากนี/และการปรับปรุ งแก้ไขระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ จําเป็ นต้องมีการ
เชื อมต่ อ และแลกเปลี ยนข้ อ มู ล กัน ทั/ง ระหว่ า งหน่ ว ยงานภายในด้ ว ยกัน เอง และระหว่ า ง
มหาวิทยาลัยฯ กับหน่ วยงานภายนอก เช่น สกอ. ดังนั/นมหาวิทยาลัยฯ จึงควรปรับสถาปั ตยกรรม
ระบบสารสนเทศและเครื องมือในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ให้เป็ นแบบ Service Oriented Architecture
(SOA) เพือให้สามารถตอบสนองต่อการปรับเปลียนกระบวนงานในอนาคตได้ดีข/ ึน แนวทางการ
พัฒนาซอฟต์แวร์ แบบสถาปั ตยกรรม SOA มีขอ้ ดี ทีสามารถตอบสนองต่อการเปลี ยนแปลงได้ดี
และสามารถพัฒนาได้โดยใช้ภาษา Java หรื อ PHP ซึ งเป็ นภาษาเดิมทีมีใช้อยูแ่ ล้ว อีกทั/งยังคงกรอบ
เทคโนโลยีการทํางานของระบบแบบ Multitier Web Application ไว้ ทําให้การปรับเปลี ยนแนว
ทางการพัฒนาซอฟต์แวร์ ไม่ตอ้ งใช้เวลามากนัก การพัฒนาซอฟต์แวร์ แบบสถาปั ตยกรรม SOA มี
จุดเด่นอยูท่ ีการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยแบ่งส่ วนให้เป็ นไปตามฟั งก์ชนั การทํางานในแต่ละส่ วนของ
องค์กรแล้วจึงนําโปรแกรมในแต่ละส่ วนมาประกอบรวมกันเป็ นกระบวนการทํางาน การพัฒนา
ในลักษณะนี/ทาํ ให้เกิดความยืดหยุน่ ในการปรับเปลียนระบบซอฟต์แวร์ ตามการปรับตัวขององค์กร
ได้ดี การพัฒนาซอฟต์แวร์ แบบ SOA มีสถาปั ตยกรรมระบบดังรู ปที $."
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รู ปที $.2 สถาปั ตยกรรมระบบแบบ SOA
สถาปั ตยกรรมระบบแบบ SOA ประกอบด้วย 3 Layers ดังนี/
• Layer 1 : Development Platform เป็ นส่ วนทีใช้ในการพัฒนาระบบงานต่าง ๆ
• Layer 2 : Business Performance Management Service มีองค์ประกอบหลักดังนี/
o Interactive Services เป็ นส่ วนทีทําหน้าทีติดต่อกับผูใ้ ช้งานในระบบ
o Process Services เป็ นส่ วนที ใช้ในการประมวลผลตามความต้องการของ
ระบบนั/น ๆ
o Information Services เป็ นส่ วนทีนําข้อมูลของระบบงานอืน ๆ ทีเพียงพอเพือ
ใช้ในการประมวลผลของ Process Services
o Partner Services และ Business Application Services เป็ นส่ วนทีใช้ในการ
เชือมต่อกับระบบงานภายนอกหน่วยงานเพือแลกเปลียนข้อมูลซึ งกันและกัน
o Application and Database Services เป็ นส่ วนของระบบงานและฐานข้อมูล
ภายในทีจะใช้ร่วมกับข้อมูลอืน ๆ ในการประมวลผล
o Enterprise Service Bus (ESB) เป็ นส่ วนของการเชือมต่อระหว่างส่ วนต่าง ๆ ที
กล่าวมาจะทําการเชือมต่อโดยผ่าน ESB ดังแสดงในรู ปที $.3
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Portal
Service
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Business-to-Business
Interactions

Enterprise Service Bus:
Transport, Transform, Route, Publish/Subscribe

Workflow
Business Actviity

Enterprise
Script
Information Plain Old Java Object,
System
Stateless Session Information Mgmt
Adapter
Bean
XML Database

Distinguished
Services

รู ปที $.3 การเชือมต่อของระบบต่าง ๆ ผ่าน ESB
• Layer 3 : Infrastructure Service ส่ วนนี/ จะเป็ นส่ วนทีทําหน้าทีเชื อมต่อกับฮาร์ ดแวร์
และระบบเครื อข่ายสื อสารข้อมูล
สถาปั ตยกรรมระบบแบบ SOA นี/มีลกั ษณะการออกแบบการทํางานเป็ นโปรแกรมบริ การ
(Service Program) ย่อย ๆ และการเชื อมต่อของข้อมูลจะทําผ่าน ESB โดยทีการทํางานในภาพรวม
ของกระบวนงานคือการนําโปรแกรมบริ การหลาย ๆ โปรแกรมมาเชื อมต่อกันโดยใช้ Web Service
ซึ งให้ประโยชน์ในการพัฒนาหรื อปรับปรุ งระบบสารสนเทศดังนี/
• ทําให้โปรแกรมบริ การทีต้องการใช้ซ/ าํ กันในหลายกระบวนงานสามารถถูกนํามาใช้อีก
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (Service Reusability) ทําให้ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ระบบงานสารสนเทศใหม่
• ทําให้การปรับปรุ งและปรับเปลียนระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกับกระบวนงานทาง
ธุ รกิจทีเปลียนแปลงไปทําได้อย่างสะดวกและใช้เวลาในการปรับเปลียนลดลง โดยการ
นํา Service ที มี อยู่แล้วมาใช้งานและพัฒนาเฉพาะโปรแกรมบริ การใหม่ทีต้องการ
เพิมเติม
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• ทําให้การออกแบบระบบสารสนเทศทําได้สะดวกจากมุ มมองของบุคลากรที เข้าใจ
ขั/นตอนของธุ รกิจ โดยการออกแบบเป็ นแผนภาพการไหลของกระบวนงานทางธุ รกิ จ
ที ทํา ให้บุค ลากรทางด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศสามารถนํา ไปพัฒนาต่อเป็ นระบบ
สารสนเทศได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี ค วามชั ด เจนตามความต้อ งการของ
กระบวนงานทีต้องการ
• ทําให้การเชื อมต่อทั/งในด้านกระบวนงานและข้อมูลระหว่างกระบวนงานภายในและ
ภายนอกหน่วยงานทําได้อย่างมีความมันคงมากขึ/นผ่าน ESB และ Web Service
หากมหาวิทยาลัยฯ ยังไม่สามารถจัดเตรี ยมโครงสร้ างพื/นฐานเพือทํางานเต็มรู ปแบบของ
SOA ได้ มหาวิทยาลัยฯควรกําหนดแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศทั/งหมดให้ออกแบบ
เป็ นโปรแกรมบริ การ และทําการพัฒนา Process โดยการเชื อมโปรแกรมบริ การเข้าด้วยกันด้วย
วิธีการอืนนอกเหนื อจากการใช้ ESB หรื อ Web Service ตัวอย่างเช่ น ใช้ภาษา Java ในการเชื อม
เป็ นต้น ทั/งนี/เพือประโยชน์ในการปรับเปลียนเป็ น SOA เต็มรู ปในระยะต่อไป
5.3.3 ภาพรวมการประยุกต์ สถาปั ตยกรรมแบบ SOA เข้ ากับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
จากการที ระบบงานสารสนเทศที ต้อ งการจะต้อ งรองรั บ การทํา งานในลัก ษณะที มี
สถาปั ตยกรรมแบบ SOA นั/นเราสามารถออกแบบระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯให้เข้ากับ
สถาปั ตยกรรมแบบ SOA ดังรู ปที $.u ได้ดงั นี/
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รู ปที $.u การประยุกต์ SOA เข้ากับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การทํางานของระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯสามารถแบ่งผูใ้ ช้งานออกเป็ น 3 กลุ่มใหญ่
ดังนี/
1. ผูใ้ ช้งานระบบภายในมหาวิทยาลัยฯ ซึ งประกอบด้วยอาจารย์ / เจ้าหน้าที / นักศึกษา
จากคณะ หรื อหน่วยงานต่างๆ ทั/งทีส่ วนกลาง และวิทยาเขต โดยผูใ้ ช้งานในกลุ่มนี/ ได้
สามารถเข้าใช้งานระบบได้ โดยผ่า นที ระบบเครื อข่ ายสื อสารข้อมูล ภายใน (LAN)
เครื อข่ายบริ เวณกว้าง (WAN) และเครื อข่ายระยะไกลผ่านเครื อข่ายส่ วนตัวเสมือนทีมี
อยูไ่ ด้
2. ประชาชนทัวไปทีสามารถเข้ามาใช้บริ การของระบบสารสนเทศทีให้บริ การโดยผ่าน
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
3. ผู ้ใ ช้ ง านของหน่ ว ยงานอื น ๆ ที ต้ อ งทํา การเชื อมต่ อ กั บ ระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย เพือใช้ในการแลกเปลียนข้อมูลต่าง ๆ โดยผูใ้ ช้งานในส่ วนนี/ จะสามารถ
ใช้งานระบบผ่านเครื อข่ายสื อสารข้อมูลทีถูกจัดอยูใ่ นลักษณะของ Extranet ได้
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การเชื อมต่อของผูใ้ ช้งานทั/ง 3 กลุ่ มที กล่ า วมานั/นได้มีก ารเชื อมต่อโดยผ่านเขตความ
ปลอดภัยระดับแรกทีเรี ยกว่า Demilitarize Zone (DMZ) และผ่านเข้าสู่ Web Server ซึ งจะทําหน้าที
เป็ นระบบกลางในการเข้าใช้ระบบต่าง ๆ ทีอยูใ่ นชั/นความปลอดภัย/ถัดไป
นอกจากการใช้งานของผูใ้ ช้งานดังกล่าวมาแล้วระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ ทีจะ
พัฒนาขึ/ นใหม่จะต้องถู ก ออกแบบให้สามารถเชื อมต่อระหว่างระบบงานที กําลังพัฒนาอยู่ และ
เชื อมต่อกับหน่วยงานอืน ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เช่น สกอ. การเชื อมต่อระหว่างระบบงานต่าง ๆ
ทั/งภายในและภายนอกกับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ นั/นสามารถทําได้โดยผ่าน Gateway
ซึ งจะทําหน้าทีปรับแต่งข้อมูลและแปลความต้องการต่าง ๆ ของระบบนั/น ๆ ให้สามารถเชื อมต่อ
เข้า กับ ระบบสารสนเทศของมหาวิท ยาลัย ฯ ในลัก ษณะของ Web Service ข้อ มู ล ของการ
ประมวลผลส่ วนหนึงจะถูกส่ งผ่านไปสู่ ระบบคลังข้อมูลเพือในการประมวลผลสําหรับผูบ้ ริ หารใน
การตัดสิ นใจต่อไป
การเชือมต่อระหว่างผูใ้ ช้งานในระบบและการเชื อมต่อระหว่างระบบงานต่าง ๆ กับระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ และฐานข้อมูลของระบบสามารถทําได้โดยผ่าน Enterprise Service
Bus (ESB) ซึ งจะทําหน้าทีเชื อมต่อและส่ งผ่านข้อมูลและความต้องการของระบบงานต่าง ๆ ทีมี
การเชื อมต่อซึ งกันและกันในลักษณะของการใช้โปรแกรมบริ การ (Service Program) หรื ออีกนัย
หนึ งคื อ การพัฒนาระบบจะพิจารณาระบบงานนั/น ๆ ในรู ปแบบของโปรแกรมบริ การ (Service
Program) ซึ งการแยกลักษณะงานออกมาเป็ นโปรแกรมบริ การต่าง ๆ ทําให้ลดขั/นตอนการพัฒนา
ระบบเพราะจะมีโปรแกรมบริ การบางส่ วนทีสามารถใช้ร่วมกันได้ เช่ นโปรแกรมบริ การด้านการ
สอบถามข้อมูล ซึ งโปรแกรมบริ การในลักษณะนี/สามารถใช้ร่วมกันได้กบั ระบบงานหลายระบบ
นอกเหนื อ จากนั/น เมื อมี ก ารปรั บ ปรุ ง เปลี ยนแปลงด้า นความต้อ งการของระบบก็ จ ะสามารถ
ปรับเปลียนได้ง่ายและรวดเร็ ว
5.4 การออกแบบโครงสร้ างพืนN ฐานแม่ ข่ายบริการและระบบสนับสนุนการทํางาน
ปั จจุ บนั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุ รีมี แม่ข่ าย และระบบสนับสนุ นใช้งานอยู่
จํานวนหนึ ง แต่อย่างไรก็ตามแม่ข่ายบางเป็ นแม่ข่ายเก่ าซึ งส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพการทํางานของระบบ
โดยรวมลดลง ดังนั/นมหาวิทยาลัยฯ จึ งควรมี การปรั บปรุ งแม่ข่ ายบริ การ และระบบสนับสนุ นเพิมเติ ม
ดังต่อไปนี/
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5.4.1 แม่ ข่ายฐานข้ อมูล (Database Server)
แม่ข่ายเพือการบริ หารฐานข้อมูล (Database Management System: DBMS) โดยมี
สถาปั ตยกรรมฐานข้อมู ล เป็ นแบบเชิ ง สั ม พัน ธ์ (Relational Database) และต้อ งรองรั บ
เทคโนโลยี XML เพือการเชื อมต่อแลกเปลียนข้อมูลกับระบบฐานข้อมูลแบบเชิ งสัมพันธ์อืน ๆ
ได้ โดยในการใช้ง านนั/น จะต้อ งสามารถบริ หารพื/ นที จัดเก็ บข้อมู ลแบ่ งแยกตามระบบงาน
กําหนดสิ ทธิ การปรับปรุ งข้อมูล สิ ทธิ ในการเรี ยกใช้ขอ้ มูลทีสามารถแบ่งระดับชั/นได้ บริ หาร
จัดการเมือมีการใช้ขอ้ มูลพร้อมกัน (Concurrency Control) บันทึกรายการเข้าใช้และปรับปรุ ง
ข้อมูลของแต่ละบุคคล กลุ่มคนและหน่วยงาน โดยใช้จดั เก็บข้อมูลเพือใช้ในระบบสารสนเทศ
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ซึ งมีประกอบไปด้วยดังนี/
•
•
•
•

ฐานข้อมูลเพือการปฏิบตั ิงานตามภารกิจการให้บริ การของมหาวิทยาลัยฯ (Front Office)
ฐานข้อมูลด้านการบริ หารงานสํานักงานทัวไป (Back Office)
ฐานข้อมูลเพือให้บริ การประชาชนและองค์กรภายนอก
ฐานข้อมูลสําหรับการบริ หารจัดการองค์ความรู ้
5.4.2 แม่ ข่ายการให้ บริการเว็บ (Web Server)
แม่ข่ายการให้บริ การเว็บ เป็ นซอฟต์แวร์ ระบบทีจําเป็ นและสําคัญมากในการสนับสนุ น
ระบบงานสารสนเทศ เพืองานของมหาวิทยาลัยฯ ในสถาปั ตยกรรมระบบเปิ ดทีใช้เทคโนโลยี
เว็บในการทํางาน ซึ งจะทําให้การบริ หารจัดการระบบโปรแกรมลูกข่ายทีใช้เพือการทํางานกับ
ระบบสารสนเทศทําได้ง่าย เมือพิจารณาจากมุมมองด้านการรักษาความมันคงและประสิ ทธิ ภาพ
ของการทํา งาน การออกแบบแม่ ข่ า ยการให้บ ริ ก ารเว็บ จํา เป็ นต้องกํา หนดให้มี แม่ ข่ า ยการ
ให้บ ริ ก ารเว็บ อย่างน้อย " ชุ ด คื อ แม่ข่ ายการให้บริ การเว็บเพืออิ นทราเน็ ต และแม่ข่ ายการ
ให้บริ การเว็บเพืออินเทอร์ เน็ต
5.4.3 แม่ ข่ายการให้ บริการเว็บแอพพลิเคชั น (Web Application Server)
แม่ข่ายการให้บริ การเว็บแอพพลิ เคชัน เป็ นซอฟต์แวร์ ระบบทีจําเป็ นและสําคัญมากใน
การสนับสนุ นระบบงานสารสนเทศ เพราะเป็ นแม่ข่ายทีบริ หารจัดการการทํางานของโปรแกรมที
พัฒนาขึ/ นตามกระบวนการขั/นตอนทางธุ รกิ จที ต้องการ ซึ งต้องเลื อกให้สอดคล้องและทํางาน
ร่ วมกับระบบซอฟต์แวร์ พ/ืนฐานอื น ๆ ที ใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ดังนั/นในระยะยาว
มหาวิทยาลัยฯควรเลื อกแม่ข่ายการให้บริ การเว็บแอพพลิ เคชันทีสนับสนุ นสถาปั ตยกรรมระบบ
เปิ ด ซึ งในรายงานฉบับนี/เสนอให้ใช้กรอบเทคโนโลยีจาวา (Java Framework Technology) หรื อ
PHP เพราะเป็ นเทคโนโลยีทีสนับสนุ นสถาปั ตยกรรมระบบเปิ ดและไม่ข/ ึนกับระบบปฏิ บตั ิการ
ของเครื องแม่ข่าย นอกจากนี/ แม่ข่ายการให้บริ การเว็บแอพพลิ เคชันยังถู กใช้เพือสนับสนุ นการ
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ทํางานอื น ๆ ของอิ นทราเน็ ตและอิ นเทอร์ เน็ ต ดังนั/นเพื อประสิ ทธิ ภาพของการทํางานจึ งอาจ
จําเป็ นต้องมีแม่ข่ายการให้บริ การเว็บแอพพลิเคชันอย่างน้อย " ชุ ด คือ แม่ข่ายการให้บริ การเว็บ
แอพพลิเคชันเพืออินทราเน็ต และแม่ข่ายการให้บริ การเว็บแอพพลิเคชันเพืออินเทอร์ เน็ต
5.4.4 แม่ ข่ายเพือการให้ บริการ Web Service Gateway
แม่ข่าย Web Service Gateway เป็ นแม่ขายทีทําหน้าทีในการเชื อมต่อแลกเปลียนข้อมูลกับ
ระบบอืน ๆ ทีอยูท่ / งั ภายในและภายนอกองค์กรโดยใช้มาตรฐาน ของ Web Service ซึ งใช้รูปแบบ
ภาษา Web Service Description Language (WSDL) และใช้โพรโตคอล SOAP ซึ งในการพัฒนา
ช่องทางการสื อสารผ่านระบบนี/ จะต้องมีการกําหนดกลุ่มข้อมูลและโปรแกรมบริ การ (Services) ที
ต้องการให้หน่ วยงานภายนอกใช้งาน การพัฒนากลุ่ มข้อมูลและโปรแกรมบริ การจะต้องทําใน
รู ปแบบมาตรฐาน e-Government XML Namespace สําหรับ e-Service ทีกําหนดโดยกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารเพือการเชื อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานทีเป็ นมาตรฐาน
และมี ประสิ ทธิ ภาพ ซึ งสามารถนําไปเผยแพร่ ติดตั/งใน Web Service Directory ใด ๆ ผ่าน
โพรโตคอล UDDI ได้ เช่ น หากมีระบบ Web Service Directory ของหน่ วยงานภาครัฐหรื อ eService ของรั ฐบาล เป็ นต้น จะทําให้การให้บริ การผ่านช่ องทางการสื อสารนี/ มีความสะดวก
คล่องตัวและมีประสิ ทธิ ภาพ
5.4.5 แม่ ข่ายเพือการให้ บริการการเชื อมต่ อ SOA
เพื อให้การพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ เป็ นไปอย่างมี เอกภาพและมี ความยืดหยุ่นในการ
ปรับเปลี ยนและแลกเปลี ยนข้อมูล จึงจําเป็ นต้องมีแพลตฟอร์ มร่ วมกันในการพัฒนา โดยแม่ข่าย
SOA มีหน้าทีเชื อมต่อและรวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลต่าง ๆ เพือนํามาใช้ในการประมวลผล
ก่อนนําส่ งให้แม่ข่ายเว็บแอพพลิเคชัน โดยการเข้าถึงข้อมูลจะต้องผ่านแม่ข่ายแลกเปลียนข้อมูลซึ ง
ทําหน้าทีรักษาความมันคงให้กบั แม่ข่ายฐานข้อมูล นอกจากนี/ยงั เป็ นเครื องมือทีใช้สนับสนุ นการ
พัฒนาซอฟต์แวร์ ให้เป็ นไปตามกระบวนการทํางานของ
มหาวิทยาลัยฯได้โดยง่ าย การ
ควบคุ มขั/นตอนในการพัฒนาซอฟต์แวร์ และการติ ดตั/งใช้งาน สนับสนุ นการพัฒนาซอฟต์แวร์
แบบกรอบเทคโนโลยีเว็บ (Web Framework Technology) และการเชื อมต่ อของระบบงาน
สารสนเทศและข้อมูลเมือต้องการทํางานแบบบูรณาการข้ามหน่วยงานโดยยังคงรักษาระดับความ
มันคงภายในแต่ละหน่วยงานทีเหมาะสมได้
5.4.6 แม่ ข่าย Web Caching
แม่ข่าย Web Caching ทําหน้าทีในการเก็บข้อมูลทีถูกเรี ยกใช้งานผ่านเว็บ และนําข้อมูล
เดิ ม ที เก็ บ ไว้ม าใช้ ซ/ ํ าในกรณี ที มี ก ารเรี ยกใช้ ข ้อ มู ล ชุ ด เดิ ม อี ก จึ ง สามารถลดการการใช้
ช่องสัญญาณลงได้ และในปั จจุบนั Web Caching สามารถทํางานร่ วมกับอุปกรณ์เครื อข่ายเพือให้
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การบังคับการใช้ Web Caching เกิดขึ/นโดยอัตโนมัติ (Transparent Caching) ในแผนระยะยาวแม่
ข่าย Web Caching ควรมีความสามารถสนับสนุ นการใช้งาน E-Learning เพือเป็ นเครื องมือในการ
สนับสนุ นการเรี ยนรู ้ นอกห้องเรี ยนของนักศึกษา เป็ นการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ทั/งใน
ส่ วนกลางและวิทยาเขตต่างๆ ดังนั/นแม่ข่าย Web Caching ทีใช้ตอ้ งมีความสามารถในการสําเนา
ข้อมูลจากเครื องแม่ข่ายในส่ วนกลางไปยังเขต (Reverse Caching) เพือแบ่งเบาภาระของ Web
Server และ Streaming Server
5.4.7 แม่ ข่ายให้ บริการแบบ Multi-Channel Contact Center
เนืองจากมหาวิทยาลัยฯ จะต้องมีหน่วยในการให้บริ การแก่นกั ศึกษา และผูส้ นใจทัวไปที
ต้องการเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยฯ ดังนั/นเพือให้การบริ การเป็ นไปได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
จึงควรมี ช่องทางในการติดต่อเพือรองรั บผูใ้ ช้งานได้จากหลายช่ องทาง และทุ กช่ องทางจะต้อง
สามารถเชื อมโยงถึงข้อมูลเดียวกันได้ ดังนั/นมหาวิทยาลัยฯ จึงควรมีแม่ข่ายให้บริ การแบบ MultiChannel Contact Center ทีรองรับการติดต่อกับนักศึกษา และบุคคลทัวไปได้หลายช่องทาง เช่ น
โทรศัพท์ โทรสาร การส่ งข้อความสั/น จดหมายอิ เล็ กทรอนิ กส์ และเว็บไซต์ เป็ นต้น โดยทุ ก
ช่องทางดังกล่าวสามารถเชื อมโยงกับฐานข้อมูลเดียวกัน เพือการบริ การอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5.4.8 แม่ ข่ายระบบบริหารจัดการองค์ ความรู้ (Knowledge Management System)
ความรู ้ ทีเกิ ดขึ/นภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็ นความรู ้ ดา้ นวิชาการทีได้จากการบรรยาย
และการทําวิจยั หรื อความรู ้ในการปฏิบตั ิงานทีได้จากประสบการณ์การทํางานของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ฯ นับ เป็ นสิ งสํา คัญที ควรจะอยู่ก ับองค์ก รตลอดไป ถึ งแม้บุ คลากรเหล่ า นั/นจะ
โอนย้าย เปลียนตําแหน่ง หรื อออกจากมหาวิทยาลัยฯ ไป ดังนั/นเพือทีจะทําให้องค์ความรู ้มีการ
สื บ ทอดไปสู่ บุ ค ลากรของมหาวิทยาลัยฯ อย่า งยังยืน มหาวิท ยาลัย ฯ จึ ง ควรมี แม่ ข่ า ยระบบ
บริ หารจัดการองค์ความรู ้ ซึ งมี หน้าที ในการรวบรวม และจัดเก็บองค์ความรู ้ ต่าง ๆ อย่างเป็ น
หมวดหมู่ และมีเครื องมือในการสื บค้นองค์ความรู ้ทีมีอยูอ่ ย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั/งสามารถ
เชือมโยงแหล่งข้อมูลความรู ้อืนได้
5.4.9 แม่ ข่ายระบบบริหารจัดการการเรี ยนรู้ (Learning Management System: LMS)
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ระบบบริ หารจัด การการเรี ย นรู ้ เ ป็ นระบบที ช่ วยเสริ มการเรี ย นรู ้ ใ ห้ เป็ นไปอย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ เพือช่วยเพิมทักษะ และความรู ้ต่าง ๆ ในการเรี ยนของนักศึกษา และการปฏิบตั ิงาน
ของบุ คลากร รวมทั/งเป็ นช่ องทางให้ความรู ้ แก่ผูท้ ี สนใจทัวไปอี กด้วย โดยระบบสามารถสร้ าง
สภาพแวดล้อมการเรี ยนรู ้ ผา่ นระบบเครื อข่ายเพือสนับสนุ นทั/งในส่ วนของผูเ้ รี ยนและผูส้ อน เช่ น
การจัดตารางเรี ยน การสร้างเนื/อหา การกําหนดหลักสู ตร การวัดผล และการสื อสารระหว่างผูเ้ รี ยน
กับผูส้ อน เป็ นต้น
5.4.10 แม่ ข่าย Streaming Server
เป็ นแม่ข่ายทีทําหน้าทีในการให้บริ การเสี ยงและวิดีทศั น์ในลักษณะต่อเนื อง ทั/งแบบตาม
ความต้องการ (On Demand) และแบบถ่ายทอดสด (Live Broadcast) เพือนําไปใช้ในการเรี ยนการ
สอน การพัฒนาบุคลากร การประชาสัมพันธ์ การฝึ กอบรม และการเผยแพร่ ความรู ้ ให้แก่นกั ศึกษา
บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ และผูส้ นใจทัวไปอีกด้วย
5.4.11 แม่ ข่ายส่ งสารทันที (Instant Messaging Server: IM)
ปั จจุบนั เทคโนโลยี Instant Messaging (IM) ได้รับความนิ ยมเป็ นอย่างมาก โดยสามารถ
ให้บริ การส่ งสารทีเป็ นได้ท/ งั ตัวอักษร ภาพ และเสี ยง โดยการสื อสารสามารถทําได้ท/ งั แบบหนึ ง
ต่อหนึ งและแบบกลุ่ม นอกจากนั/นยังใช้เพือการถ่ายโอนแฟ้ มข้อมูลระหว่างกันแบบทันทีได้ดว้ ย
การใช้ IM นั/นมีจุดเด่นตรงทีสามารถทราบสถานะของคู่สนทนาได้ว่ากําลังใช้ระบบ IM อยู่
หรื อไม่ก่อนทีจะส่ งข้อมูล ทําให้สามารถสื อสารโต้ตอบกันได้ทนั ที แต่ระบบ IM ทีนิ ยมใช้กนั อยู่
ในปั จจุบนั นั/น ใช้งานผ่านเครื อข่ายสาธารณะทําให้เกิดความเสี ยงในการทีข้อมูลจะรัวไหล ดังนั/น
มหาวิทยาลัยฯ จึงควรจัดหาระบบ IM สําหรับใช้งานภายในเพือช่วยรักษาความมันคงของข้อมูล
และลดปริ มาณการใช้ช่องทางในการสื อสารทางอินเทอร์ เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ
5.4.12 แม่ ข่ายระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail Server)
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แม่ข่ายระบบไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ เป็ นเครื องมือสื อสารทีสําคัญขององค์กร ควรเลือก
สถาปั ตยกรรมไปรษณี ยอ์ ิ เล็กทรอนิ กส์ ทีสะดวกต่อการใช้งานและมีความปลอดภัย ในปั จจุบนั
โปรโตคอลที เป็ นมาตรฐานสํ า หรั บ ไปรษณี ย ์อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ คื อ SMTP/Secure SMTP,
POP‚/Secure POP3 และ IMAP/Secure IMAP ผูใ้ ช้ตอ้ งมี โปรแกรมที สนับสนุ นโพรโตคอล
ดังกล่าวเพือใช้งานไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิ กส์ แต่ดว้ ยเทคโนโลยีเว็บในปั จจุบนั ทําให้สามารถใช้
งานไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิ กส์ ผ่านทางเว็บบราวเซอร์ ได้ ซึ งทําให้เกิ ดความสะดวกในการใช้งาน
มหาวิ ท ยาลั ย ฯต้ อ งมี ร ะบบรั ก ษาความมันคงในการใช้ ง านไปรษณี ย ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ซึ ง
ประกอบด้วย
• โพรโทคอล SSL เป็ นโพรโทคอลที สร้ างช่ องทางสื อสารที มี การเข้ารหัสลับให้กบั ข้อมูล เพื อ
ป้ องกันการลักลอบอ่านข้อมูลทีสื อสารผ่านช่องทางนี/
• ระบบ Public Key Infrastructure (PKI) เพือใช้ในการบริ หารจัดการกุญแจทีใช้ในการเข้ารหัสลับ
จดหมายเพือรักษาความลับของข้อความ (Privacy) และลงลายเซ็ นดิจิทลั เพือเป็ นการยืนยันผูส้ ่ ง
(Non-Repudiation) และป้ องกันการแก้ไขข้อความ (Content Integrity)
5.4.13 แม่ ข่ายเพือการพิสูจน์ ตน (Authentication Server)
แม่ข่ายเพือการพิสูจน์ตน มีความสําคัญมากต่อการบริ หารจัดการผูใ้ ช้งานให้เป็ นเอกภาพ
แม่ข่ายเพือการพิสูจน์ตนเป็ นศูนย์กลางการเก็บฐานข้อมูลของผูใ้ ช้งานและสิ ทธิ ในการเข้าใช้งาน
สําหรับระบบสารสนเทศขององค์กร ทําให้ระบบสารสนเทศเหล่านั/นไม่ตอ้ งจัดสร้ างฐานข้อมูล
ผูใ้ ช้งานไว้ในระบบของตัวเอง ซึ งจะทําให้เกิ ดความซํ/าซ้อนของข้อมูลผูใ้ ช้งาน เกิ ดความขัดแย้ง
กันของข้อมูลและมีความยุง่ ยากในการบริ หารจัดการและรักษาความมันคงของฐานข้อมูล โดยที
ระบบต้องมีความสามารถในการพิสูจน์ตนของผูใ้ ช้แต่ละคนได้หลายระดับตามลําดับความสําคัญ
ของชั/นข้อมูล ในปั จจุบนั มหาวิทยาลัยฯมีแม่ข่ายพิสูจน์ตนอยูแ่ ล้ว โดยใช้โพรโทคอล LDAP ซึ ง
เป็ นระบบเปิ ดจึงมีความสะดวกในการปรับปรุ งให้ระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ให้
เชือมต่อกับ LDAP
5.4.14 แม่ ข่ายเพือการกําหนดสิ ทธิการเข้ าใช้ ระบบ (Identity Management Server)
ระบบสารสนเทศมี ขอ้ มูลที จําเป็ นต้องแบ่งระดับชั/นสิ ทธิT การจัดการเพือให้การเข้าถึ ง
ข้อมูลเป็ นไปอย่างถู กต้องตามสิ ทธิ และหน้าที ของบุ คคลที เกี ยวข้อง จึ งมี ความจําเป็ นที ต้องมี
เครื องแม่ข่าย เพือการกําหนดสิ ทธิ การเข้าใช้ระบบสารสนเทศในระดับชั/นสิ ทธิT การจัดการต่าง ๆ
โดยทํางานร่ วมกับเครื องแม่ข่ายเพือการพิสูจน์ตนเพือกําหนดสิ ทธิT ในการเข้าใช้ขอ้ มูลของแต่ละ
ระบบงานตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล กลุ่มคนและหน่วยงาน
5.4.15 แม่ ข่าย Certificate Authority
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การสร้ างความมันคงและความน่ า เชื อถื อในการใช้ ง านระบบสารสนเทศจะต้องมี
โครงสร้ างพื/ นฐานในการรั ก ษาความมันคงของระบบแบบกุ ญแจสาธารณะ (Public Key
Infrastructure: PKI) เพือใช้งานร่ วมกับระบบไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิ กส์ และแม่ข่ายอืน ๆ ดังทีได้
กล่าวไปแล้ว แม่ข่าย Certificate Authority ทําหน้าทีบริ หารจัดการและสนับสนุ นการใช้งาน
ใบรับรองดิ จิทลั (Digital Certificate) ให้กบั บุคคล (ลายเซ็ นดิ จิทลั ) บริ การ (ระบบสารสนเทศ)
หรื อเครื อง (เครื องแม่ข่าย เครื องลูกข่าย) ทีใช้กุญแจสาธารณะในการรักษาความมันคง โดยอาจ
ทํางานร่ วมกับระบบแม่ข่าย Certificate Authority สาธารณะทีให้บริ การภายนอกเพือสร้ างระดับ
ความเชื อมันตามมาตรฐานสากล การใช้งาน Digital Certificate และ PKI จะนําไปสู่ การลงลายมือ
ชื อดิ จิทลั (Digital Signature) กับเอกสารอิเล็กทรอนิ กส์ ต่าง ๆ เพือใช้ในการพิสูจน์ตวั จริ งของ
เอกสาร และการใช้กุญแจส่ วนบุคคลเพือพิสูจน์ตนในการเข้าใช้งานระบบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
ฯ ก่อให้เกิดความมันคงของระบบและความน่าเชื อถือของข้อมูลมากยิงขึ/น
5.4.16 Domain Name Server (DNS Server)
DNS Server ทําหน้าที ในการแปลงชื อเครื องคอมพิ วเตอร์ ให้เป็ นหมายเลขไอพี (IP
Address) เนื องจากผูใ้ ช้งานทัวไปจะจดจําหมายเลขไอพีได้ยาก การออกแบบ DNS Server จะต้อง
ให้มี DNS Server หลายชุ ดทํางานในลักษณะระบบหลัก (Primary Server) และระบบรอง
(Secondary Server) โดยให้ระบบรองกระจายตัวไปอยู่ตามกลุ่ มของระบบเครื อข่าย เพือการ
ให้บริ การทีรวดเร็ ว และสามารถทํางานทดแทนกันได้เพือรองรับสภาวะที มีปัญหาจากการหยุด
ทํางานของระบบบางส่ วน
5.4.17 แม่ ข่าย DHCP
แม่ข่าย DHCP ทําหน้าทีในการกําหนดหมายเลขไอพี (IP Address) และข้อมูลของระบบ
เครื อข่ ายที จําเป็ นให้ ก ับเครื องคอมพิ วเตอร์ เมื อเริ มต้นการทํางานเพื อให้ เครื องคอมพิ วเตอร์
สามารถเชื อมต่อผ่านทางระบบเครื อข่ายได้ ในปั จจุบนั การทํางานของ DHCP Server สามารถ
ทํางานร่ วมกับอุ ปกรณ์ เครื อข่ า ย ทําให้ ก ารบริ หารจัดการหมายเลขไอพี ท าํ ได้สะดวกและมี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ/ น เนื องจากเป็ นการบริ หารจัดการหมายเลขไอพี แบบรวมศู นย์ และต้องมี
DHCP Server มากกว่าหนึ งเครื อง เพือให้สามารถทํางานทดแทนกันได้และรองรับสภาวะที มี
ปั ญหาจากการหยุดทํางานของ DHCP Server เครื องใดเครื องหนึง
5.4.18 แม่ ข่าย RADIUS
แม่ ข่ าย RADIUS ทําหน้าที ในการควบคุ มการใช้ทรั พยากรบนเครื อข่ ายโดยอาศัย
ฐานข้อมูลผูใ้ ช้บนแม่ข่าย LDAP ในการพิสูจน์ตน กําหนดสิ ทธิT และบันทึกข้อมูลการใช้งาน โดย
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สามารถกํากับควบคุ มการเข้าใช้งานเครื อข่ ายผ่านช่ องทางต่ าง ๆ ได้ท/ งั ในส่ วนของข่ ายสาย
เครื อข่ายไร้สาย และการเข้าใช้ระยะไกล (Remote Access)
5.4.19 แม่ ข่าย Anti-virus Server and Gateway
เนื องจากปั จจุบนั มีการกระจายของไวรัสคอมพิวเตอร์ จาํ นวนมาก ทําให้มีความจําเป็ นที
ต้องมีเครื องมือในการตรวจจับและป้ องกันการติดไวรัสให้กบั คอมพิวเตอร์ และระบบเครื อข่าย
ซึ งปั จจุบนั มหาวิทยาลัยฯ มีแม่ข่าย Anti-virus สําหรับให้บริ การอัพเดทซอฟต์แวร์ ป้องกันไวรัส
สําหรับเครื องลูกข่ายแล้ว
5.4.20 แม่ ข่าย Patch Management
ระบบซอฟต์แวร์ ปัจจุบนั จําเป็ นต้องมีการปรับปรุ งให้เป็ นปั จจุบนั (Update) เพือแก้ไข
ข้อบกพร่ อง ต่าง ๆ และเพิมเสถี ยรภาพอยู่เสมอ ประกอบกับมหาวิทยาลัยฯ มีเครื องคอมพิวเตอร์
จํานวนมาก จึงจําเป็ นต้องมีเครื องมือในการบริ หารจัดการการอัพเดทให้เป็ นไปอย่างอัตโนมัติ
5.4.21 แม่ ข่าย Server Management
เป็ นแม่ข่ายทีทําหน้าทีในการบริ หารจัดการเครื องแม่ข่าย เพือเป็ นการติดตาม ตรวจสอบ
การทํางานและการใช้ทรั พยากรของเครื องแม่ข่าย ซึ งจะสนับสนุ นให้การบริ หารจัดการระบบ
เครื องแม่ข่ายสามารถดําเนินการในเชิงรุ ก สร้างความมีเสถียรภาพและการให้บริ การทีต่อเนื องของ
ระบบงานสารสนเทศ ปั จจุบนั มหาวิทยาลัยฯ มีแม่ข่ายจํานวนมากและจะเพิมขึ/นอีกในอนาคต
ดังนั/นจึงมีความจําเป็ นทีจะต้องมีระบบบริ หารจัดการแม่ข่ายแบบรวมศูนย์เพือให้เจ้าหน้าทีด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศทีมีจาํ นวนจํากัดสามารถตรวจสอบสถานะการทํางาน การใช้ทรัพยากรและ
บริ หารจัด การเครื องแม่ ข่ า ยได้ อ ย่ า งสะดวก เป็ นระบบและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ นอกจากนี/
มหาวิทยาลัยฯ ต้องมุ่งพัฒนาการบริ หารจัดการแม่ข่ายในเชิ งรุ ก คือเปลียนการดําเนิ นการจากแบบ
ตามแก้ปัญหา (Reactive Management) ไปสู่ การบริ หารจัดการแบบควบคุมสถานการณ์ (Proactive
Management) ซึ งจะทําให้สามารถป้ องกันปั ญหาต่าง ๆ ทีอาจเกิดขึ/นได้ล่วงหน้า
5.4.22 แม่ ข่าย Desktop Management
เป็ นแม่ข่ายทีทําหน้าทีในการบริ หารจัดการเครื องลูกข่าย เช่ น การติดตั/งซอฟต์แวร์ การ
ตรวจสอบและจัดทําทะเบี ยนทรั พยากรด้านฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ และการบํารุ งรั กษาผ่าน
เครื อข่าย เป็ นต้น ซึ งจะทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการบริ หารจัดการลูกข่าย
5.4.23 แม่ ข่ายระบบบริหารจัดการเครือข่ าย (Network Management System: NMS)
เนื องจากระบบเครื อข่ายของมหาวิทยาลัยฯในปั จจุ บนั ประกอบด้วย อุ ปกรณ์ เครื อข่าย
จํานวนมาก ทั/งบนเครื อข่าย LAN, MAN และ WAN จึงมีความจําเป็ นทีจะต้องมีเครื องมือสําหรับ
ใช้ในการบริ หารจัดการระบบเครื อข่าย โดยต้องมีแม่ข่าย NMS ซึ งทําหน้าทีในการจัดเก็บข้อมูล
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จากอุปกรณ์ เครื อข่ายเพือนํามาใช้ในการบริ หารจัดการข้อบกพร่ อง (Fault Management) บริ การ
การตั/งค่า (Configuration Management) บริ การประสิ ทธิ ภาพ (Performance Management) บริ การ
ความมันคง (Security Management) และบริ หารปริ มาณการใช้งาน (Accounting Management)
ของระบบเครื อข่าย นอกจากนี/มหาวิทยาลัยฯ ยังควรปรับปรุ งกระบวนการบริ หารจัดการจากแบบ
Reactive ให้เป็ น Proactive เพือเพิมความน่าเชื อถือของระบบเครื อข่ายซึ งเป็ นส่ วนสําคัญในการใช้
งานระบบสารสนเทศทั/งหมดของมหาวิทยาลัยฯ
5.4.24 แม่ ข่ายระบบบริหารจัดการการสํ ารองข้ อมูล
ระบบบริ หารจัดการการสํารองข้อมูล มีหน้าทีในการสํารองข้อมูลจากทีเก็บข้อมูลหลักสู่
ทีเก็บข้อมูลสํารอง เช่น เทป CD หรื อ DVD เป็ นต้น โดยสามารถสํารองข้อมูลผ่านระบบเครื อข่าย
ได้ สามารถตั/งเวลาในการทําการสํารองข้อมูลโดยอัตโนมัติได้ สามารถสํารองข้อมูลจากระบบต่าง
ๆ ได้ และสามารถนําข้อมูลทีสํารองไว้กลับมาใช้ได้อย่างสะดวก มี ความรวดเร็ วในการสํารอง
ข้อมู ล สามารถบี บอัดข้อมู ลก่ อนทําการสํารองข้อมู ลผ่านเครื อข่ ายเพื อลดความหนาแน่ นของ
ระบบเครื อข่าย สามารถควบคุมการสํารองข้อมูลจากส่ วนกลางของระบบสํารองข้อมูลได้ เมือทํา
การสํารองข้อมูลแล้วต้องจัดเก็บสื อในพื/นทีทีมีความมันคงและควรอยูค่ นละสถานทีกับเครื องแม่
ข่าย และเนื องจากภาระหน้าที ของมหาวิทยาลัยฯ มีความสําคัญและมีผูใ้ ช้งานระบบเป็ นจํานวน
มากดังนั/นจึงควรพิจารณาจัดตั/งศูนย์คอมพิวเตอร์ สาํ รอง (Disaster Recovery Center) เพิมเติม
5.5 การออกแบบระบบโครงสร้ างพืนN ฐานระบบคอมพิวเตอร์ สนับสนุนการทํางาน
5.5.1 การปรับปรุ งโครงสร้ างระบบคอมพิวเตอร์ แม่ ข่าย
การดําเนิ นงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ ส่ วนใหญ่ข/ ึ นกับระบบสารสนเทศเป็ นหลัก
ดังนั/นเครื องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายทีสนับสนุ นระบบสารสนเทศต่างๆ จึงจะต้องมีจาํ นวนทีเพียงพอ
และมีสมรรถนะทีจะรองรับปริ มาณการใช้งานจากผูใ้ ช้จาํ นวนมากได้ โดยรายละเอียดโครงสร้าง
พื/นฐานระบบคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายมีดงั ต่อไปนี/
5.5.1.1 เครืองคอมพิวเตอร์ แม่ ข่ายขนาดใหญ่
ปั จจุบนั มหาวิทยาลัยฯ มีเครื องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายแบบ Rack ทีรองรับระบบงาน
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ อยู่เป็ นจํานวนมาก ซึ งการมีเครื องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายหลายเครื อง
เพื อทํางานรองรั บระบบงานต่ างๆ แยกกันนั/นมี ผลทําให้ขาดความยืดหยุ่นในการจัดสรร
ทรัพยากรของเครื อง ดังนั/นมหาวิทยาลัยฯ จึงควรใช้เครื องแม่ข่ายขนาดใหญ่เพือรองรับการ
ทํางานของระบบสารสนเทศที มีอยู่ อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยมีเครื องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย
ขนาดใหญ่ทีใช้สถาปั ตยกรรมแบบ RISC อยูแ่ ล้ว จํานวน 2 เครื อง สําหรับรองรับระบบ MIS
ทีกําลังพัฒนาขึ/น แต่เครื องดังกล่าวก็ไม่เพียงพอทีจะรองรับการโอนย้ายระบบสารสนเทศทีมี
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อยู่จากเครื องคอมพิ วเตอร์ แม่ ข่ ายแบบ Rack เดิ มมาได้ ดังนั/นในระยะยาวเมื อเครื อง
คอมพิวเตอร์ แม่ข่ายแบบ Rack ทีมี อยู่หมดอายุการใช้งาน มหาวิทยาลัยฯ ควรจัดหาเครื อง
คอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่ทีมี สมรรถนะสู ง และมี ความสามารถในการจัดแบ่ง (Partitioning)
ทรัพยากรให้ทาํ งานเป็ นหลายแม่ข่ายเสมือน (Virtual Server) ได้ในเครื องเดียวกัน ดังแสดงใน
รู ปที $.5 ซึ งจะทําให้ สามารถบริ หารการใช้งานระบบเครื องแม่ ข่ ายคอมพิ วเตอร์ น/ ี ได้
ตลอดเวลา และเกิดความยืดหยุน่ ในการใช้งานมากขึ/น

รู ปที $.5 แสดงความสามารถในการจัดแบ่งทรัพยากรให้ทาํ งานเป็ นหลายแม่ข่ายเสมือน (Virtual Server)
ในเครื องคอมพิวเตอร์ เดียวกัน
5.5.1.2 การปรับปรุ งโครงสร้ างพืนN ฐานเครืองแม่ ข่ายขนาดเล็ก
ปั จ จุ บ ัน มหาวิ ท ยาลัย ฯ มี เ ครื องแม่ ข่ า ยขนาดเล็ ก จํา นวนมากที รองรั บ ระบบ
สารสนเทศสนับสนุ นต่าง ๆ แต่เครื องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายจํานวนมากมีอายุการใช้งานเกิน 5
ปี และไม่มีเครื องซํ/าสํารองเพือทํางานแทนเมื อแม่ ข่ายหลักเกิ ดปั ญหา จึ งเป็ นจุ ดที เมื อเกิ ด
ปั ญหาขึ/น จะทําให้ระบบทั/งหมดล่มลงเพราะจุดนี/ จุดเดี ยว (Single Point of Failure) ดังนั/น
มหาวิทยาลัยฯ ควรจัดหาเครื องแม่ข่ายสําหรับการบริ การทีสําคัญเพิมเติมเพือให้มีเครื องแม่
ข่ายซํ/าสํารอง (Redundant Server) เช่น แม่ข่าย DHCP e-Mail Anti-virus และ Web เป็ นต้น
โดยเครื องแม่ข่ายซํ/าสํารองนี/สามารถทํางานควบคู่กบั แม่ข่ายหลักเพือลดภาระการทํางาน และ
อาจมี ส มรรถนะที ด้อ ยกว่ า แม่ ข่ า ยหลัก ได้ ในอนาคตมหาวิ ท ยาลัย ฯ ควรปรั บ เปลี ยน
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สถาปั ตยกรรมของแม่ข่ายขนาดเล็กจากการทํางานแบบเครื องเดียว ๆ เป็ นการทํางานแบบกลุ่ม
(Server Cluster) ทีมีคุณสมบัติในการทํา Load Balancing และ N+1 Fail-over โดยในแต่ละ
กลุ่มอาจให้บริ การมากกว่าหนึ งอย่าง เช่ น ให้บริ การ DNS DHCP RAS และ RADIUS ใน
Cluster เดี ยวกัน ซึ งจะช่ วยเพิ มความซํ/าสํารองของเครื องแม่ ข่ ายและทําให้สามารถใช้
ทรั พยากรต่ าง ๆ ของเครื องแม่ ข่ ายได้อย่างคุ ้มค่ ามากขึ/ น อี กทั/งยังทําให้สามารถจัดสรร
ทรั พยากรต่าง ๆ ที ใช้ร่วมกันให้เหมาะสมกับความต้องการในการใช้งานในสถานการณ์ ที
แตกต่างกันได้ดว้ ย
สําหรับกลุ่มแม่ข่ายทีมีการทํางานแบบ Load Balancing เหมาะสําหรับแม่ข่ายทีไม่
จัดเก็บข้อมูลไว้ดว้ ยตัวเองแต่เข้าถึงข้อมูลผ่านระบบบริ หารจัดการฐานข้อมูลหรื อแม่ข่าย
บริ การแฟ้ มข้อมูล เช่น แม่ข่ายเว็บ แม่ข่ายไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ ส่ วนกลุ่มแม่ข่ายแบบ N+1
Fail-over นั/นใช้สาํ หรับแม่ข่ายทีจัดเก็บข้อมูลด้วยตนเองและเป็ นผูใ้ ห้บริ การข้อมูลนั/นแก่แม่
ข่ายอืน ๆ ทีอยูใ่ น Load Balanced Cluster ดังแสดงในรู ปที $.†
Load Balanced Cluster

Load Balanced
Router

N + 1 Cluster

Gb Switch

DBMS

Backup Server

Load Balanced
Router

SAN Switch

SAN
Storage

SAN Switch

Gb Switch

File Server

รู ปที 5.6 สถาปั ตยกรรมเครื องแม่ข่ายแบบ Cluster
5.5.1.3 การจัดสรรเครืองแม่ ข่าย
ตามโครงสร้างพื/นฐานแม่ข่ายบริ การและระบบสนับสนุ นทีมหาวิทยาลัยฯ ควรจะมี
นั/น มหาวิทยาลัยฯ ควรจัดสรรเครื องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายเพือรองรับการทํางานของแม่ข่าย
บริ การ และระบบสนับสนุ นทั/งหมดอย่างเหมาะสม โดยแบ่ งเป็ นเครื องแม่ข่ายขนาดใหญ่
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และเครื องแม่ข่ายขนาดเล็ก อย่างละ 2 ชุ ด เพือทํางานแบบซํ/าสํารอง (Redundant) ซึ งกันและ
กัน โดยมีรายละเอียดในการจัดสรร ดังนี/
• เครื องแม่ข่ายขนาดใหญ่ควรใช้สาํ หรับรองรับระบบต่างๆ ได้แก่ ระบบจัดการ
ฐานข้อมูล, Application Server, Web Service Gateway, SOA Sserver,
Streaming Server และ Data Warehouse
• เครื องแม่ข่ายขนาดเล็กควรใช้สาํ หรับรองรับแม่ข่ายบริ การต่างๆ ทีไม่ตอ้ งการ
เครื องทีมีสมรรถนะสู งมากนัก เช่น Web server, Web caching, LMS, Instant
Messaging Server, Mail Server, Authentication Server, Identity
Management Server, Certificate Authority, DNS, DHCP, RADIUS, Antivirus Server, Patch Management, Server Management, Desktop
Management, Network Management และ Backup Server เป็ นต้น
5.5.2 การปรับปรุ งโครงสร้ างพืนN ฐานเครืองคอมพิวเตอร์ ลูกข่ าย
นโยบายการจัดหาเครื องคอมพิวเตอร์ ลูกข่ายของมหาวิทยาลัยฯ อนุ ญาตให้หน่ วยงาน
สามารถจัดหาเครื องคอมพิวเตอร์ ลูกข่ายได้เอง ทั/งในส่ วนเครื องคอมพิวเตอร์ สําหรับการทํางาน
ของบุคลากร และเครื องคอมพิวเตอร์ สําหรับบริ การนักศึกษา ซึ งจํานวนเครื องคอมพิวเตอร์ ทีมีอยู่
นั/นมีเพียงพอต่อการใช้งาน ในส่ วนการดูแลรั กษานั/นสํานักคอมพิวเตอร์ ได้จดั จ้างบริ ษทั บริ ษทั
ภายนอก (Outsource) มาดูแลแก้ปัญหาพื/นฐานทัวไป เพือให้บริ การกับทุกหน่ วยงาน อย่างไรก็
ตามหน่ วยงานทีจัดหาเครื องคอมพิวเตอร์ เองส่ วนใหญ่จะใช้งานเครื องคอมพิวเตอร์ นานเกิ นอายุ
การใช้งาน ส่ งผลทําให้เกิดปั ญหาการใช้งานมาก ซึ งสํานักคอมพิวเตอร์ จะต้องใช้เวลามากในการ
ดูแลแก้ปัญหา ดังนั/นสําหรั บหน่ วยงานที จัดเช่ าเครื องจึ งควรเปลี ยนเครื องคอมพิวเตอร์ ทุก 3 ปี
ส่ วนหน่วยงานทีจัดซื/ อเครื องควรเปลี ยนเครื องทุก 3-5 ปี เพือให้การทํางานมีประสิ ทธิ ภาพดี ข/ ึน
และลดปั ญหาต่างๆ ทีจะเกิดขึ/นจากการใช้งเครื องเก่าอีกด้วย นอกจากนี/ เนื องจากวิทยาเขตราชบุรี
(สวนผึ/ง) กําลังดําเนินการสร้างอาคารใหม่และมีแผนทีจะรับนักศึกษาเพิมเติม ดังนั/นมหาวิทยาลัย
จึงควรจัดเตรี ยมเครื องคอมพิวเตอร์ เพิมเติมเพือรองรับการขยายตัวดังกล่าว
5.6 การออกแบบระบบเครือข่ ายสื อสารข้ อมูล
เครื อข่ายสื อสารข้อมูลของมหาวิทยาลัยฯในปั จจุบนั มีท/ งั ระบบเครื อข่ายท้องถิ นแบบมีสาย และ
แบบไร้สาย ระบบเครื อข่ายระยะไกล และระบบเครื อข่ายเชื อมต่ออินเทอร์ เน็ต แต่ระบบเครื อข่ายบางส่ วน
มีการติดตั/งทีทําให้เกิดการหยุดชะงักของการให้บริ การได้ เมือเกิดความเสี ยหายของบางจุด (Single Point of
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Failure) และไม่สามารถรองรับความต้องการในอนาคต โดยระบบเครื อข่ายสื อสารข้อมูลทีมหาวิทยาลัยฯ
ควรปรับปรุ งมีดงั นี/
5.6.1 ระบบเครือข่ ายท้ องถิน (Local Area Network: LAN)
การออกแบบเครื อข่ายภายในของมหาวิทยาลัยฯ สามารถพิจารณาแนวทางได้ดงั ต่อไปนี/
• การเชือมต่อระบบเครื อข่ายแบบมีสาย (Wired LAN)
การออกแบบโครงรู ปและการเชื อมโยงอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ควรคํานึ งถึ ง
ระดับชั/น (Hierarchy or Multilayer) ของอุ ปกรณ์ เครื อข่ ายที กระจายไปตาม
หน่วยงานย่อยหรื อผูใ้ ช้งานในองค์กร เพือให้การจัดการเครื อข่ายมีประสิ ทธิ ภาพใน
การใช้งาน จึงพิจารณาเชือมโยงเครื อข่าย ดังนี/
1. ระบบเครื อข่ายต้องคํานึงการเชือมต่อระหว่างเครื องแม่ข่ายและเครื อง
ลูกข่าย โดยต้องวางให้เครื องแม่ข่ายเชือมต่อกับอุปกรณ์เครื อข่ายหลัก
(Core Switch) ทีใกล้ทีสุ ด เพือให้มีช่องทางเชื อมต่อในการให้บริ การ
ทีมีความเร็ วสู ง
2. ระบบเครื อข่ายจะต้องมีระดับชั/นทีสั/นหรื อแบนราบ (Flat Network)
ซึ งจะทําให้การสื อสารในเครื อข่ายคล่องตัวและไม่ทาํ ให้เกิดคอขวด
ในการสื อสาร
3. ระบบเครื อข่ายจะต้องรองรับการขยายตัวได้ (Scalable) เพือให้ง่ายต่อ
การปรั บเปลี ยนเครื อข่ ายให้ เหมาะสมกับการใช้งานขององค์กรใน
อนาคตจึงควรออกแบบ ระบบเครื อข่ายเป็ นแบบกลุ่มย่อย (Modular)
4. ระบบเครื อข่ายจะต้องสามารถป้ องกันการผิดพลาดของระบบ (Fault
Tolerant) ที เกิ ดจากระบบและเกิ ดจากผูใ้ ช้งาน ซึ งในการออกแบบ
จะต้องเน้นระบบซํ/าสํารอง (Redundancy) และระบบการแบ่งภาระใน
การสื อสารของเครื อข่าย (Load Balancing)
5. ระบบเครื อข่ ายจะต้องมี ระบบการบริ หารจัดการเครื อข่ าย (Network
Management System) เพือใช้ควบคุมและติดตามสถานะของเครื อข่าย
และเป็ นข้อมูลเพือการตัดสิ นใจในการบริ หารจัดการเครื อข่าย
การออกแบบตามมาตรฐานของระบบเครื อข่ายขนาดใหญ่ ควรมีอุปกรณ์เชื อมโยงสํารอง
ไว้เป็ นคู่ (Redundant) เพือป้ องกันกรณี ทีอุปกรณ์เกิดความเสี ยหาย และสามารถทีจะแก้ไขให้ใช้
งานได้เหมือนเดิมในทันทีทนั ใด อีกทั/งยังสามารถรองรับการใช้งานของระบบเครื อข่ายทีความเร็ ว
สู งได้อีกด้วย จากอุปกรณ์ เชื อมโยงทีสํารองไว้จะถูกใช้งานควบคู่กบั อุปกรณ์ หลักอยู่ตลอดเวลา
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ดังแสดงในรู ปที $.7 ซึ งแสดงให้เห็ นอุปกรณ์เชื อมโยง ระดับอุปกรณ์กระจาย (Distribution) และ
ระดับอุปกรณ์หลัก (Core) จะมีจาํ นวนเป็ นคู่อยู่เสมอ ซึ งจะทําให้ระบบเครื อข่ายมีเสถียรภาพใน
การทํางานสู ง ไม่เกิดการขัดข้องเนื องจากการสื อสารหนาแน่นในระบบเครื อข่าย (Non-Blocking)
Building

Building

Building

Access

Layer 2
Switch

Distribution

Layer 3
Switch

Core

Server
Farm

Layer 2 Switch
or
Layer 3 Switch
Layer 3
Switch
Layer 2
Switch

รู ปที $.7 ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ หลักตามมาตรฐาน (Generic Hierarchical Network)
การเชื อมต่ อเครื อข่ ายท้องถิ นของมหาวิทยาลัยฯ มี ล ักษณะเป็ นลําดับชั/นถู กต้องตาม
มาตรฐาน ดังรู ปที $.‡ แต่จุดอ่ อนของเครื อข่ายตามรู ปนี/ คือ Distribution Switch แต่ละตัวจะ
เชือมต่อเข้ากับ Core Switch เพียงตัวเดียว ซึ งเป็ นสาเหตุทีทําให้เกิด Single-Point of Failure
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รู ปที $.‡ ระบบเครื อข่ายท้องถินของมหาวิทยาลัยฯในปั จจุบนั
ดังนั/นเพือให้เกิดเสถียรภาพสู งสุ ดมหาวิทยาลัยฯ ควรปรับปรุ งเครื อข่ายท้องถิมใหม่ดงั นี/
-

เนืองจากมหาวิทยาลัยฯ มีพ/นื ทีกว้าง อีกทั/งมีแผนทีจะขยายพื/นทีเพิมขึ/นในอนาคต
ดังนั/นการวาง Core Switch ไว้ทีอาคารเรี ยนรวม 2 และอาคารเรี ยนรวม 5 จึงทําให้
ต้องมีการเดินสายระหว่าง Core Switch กับ Distribution Switch บางตัวในระยะ
ทางไกล ดังนั/นในระดับชั/นหลักจึงควรติดตั/ง Core Switch จํานวน 3 ตัว ดังรู ปที
$.&

-

เพือแก้ปัญหา Single-Point of Failure จะต้องเชื อมต่อ Distribution Switch เข้ากับ
Core Switch ทีอยู่ใกล้ทีสุ ดจํานวน " ตัวจาก 3 ตัวที มีอยู่ เพือประหยัดค่าใช้จ่าย
และเพิมประสิ ทธิ ภาพในการส่ งข้อมูล และใช้สาย Fiber Optic ชนิ ด Single Mode
ตามทีแสดงในรู ปที $.&

-

เนื องจากอุปกรณ์ Access Switch บางส่ วน หน่วยงานเป็ นผูจ้ ดั หาและดูแลเอง ทํา
ให้สํ า นัก คอมพิ วเตอร์ ไ ม่ ส ามารถบริ ห ารจัด การได้ ปั ญหาการใช้ง านต่ า งๆ ที
เกิดขึ/นส่ วนหนึ งมาจากการติดตั/งและใช้งาน Access Switch ทีไม่ถูกต้อง ดังนั/น
มหาวิทยาลัยฯ จึงควรมีนโยบายให้สาํ นักคอมพิวเตอร์ จดั การดูแลเครื อข่ายท้องถิน
ทั/งหมด ตั/งแต่ Core Switch จนถึงพอร์ ตทีใช้ในการเชือมต่อคอมพิวเตอร์ ของผูใ้ ช้
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รู ปที $.& ระบบเครื อข่ายท้องถินของมหาวิทยาลัยฯทีควรจะเป็ น
• เครื อข่ายไร้สาย (Wireless LAN: WLAN)
ในปั จจุบนั รู ปแบบการใช้คอมพิวเตอร์ แบบเคลือนที (Mobile Computer) มี
ความนิยมมากขึ/น และมีความจําเป็ นต้องใช้งานในบางสถานที เช่น ห้องประชุ ม เป็ น
ต้น ดังนั/นในการออกแบบเครื อข่ายจึงต้องนําเทคโนโลยีเครื อข่ายไร้ สายมาใช้เพือ
เพิมความสะดวกในการใช้งานร่ วมกับคอมพิวเตอร์ แบบพกพา แต่เนื องจากเครื อข่าย
ไร้ สายมี จุดอ่อนในด้านความเร็ วในการสื อสารข้อมูล ขนาดของช่ องสัญญาณ และ
การรักษาความมันคง ดังนั/นจึงควรพิจารณาการใช้ระบบ Authentication และ VPN
ร่ วมกับเครื อข่ายไร้สายเพือเสริ มความมันคงให้กบั ระบบ กล่าวคือในการอนุ ญาตให้
เข้าในระบบเครื อข่ ายไร้ สายได้จะต้องผ่านการตรวจสอบสิ ทธิT ของมหาวิทยาลัยฯ
และเมื อต้องมี การส่ งข้อมู ล ที มี ค วามสํ าคัญ จะต้องมี การเข้ารหั สข้อมู ลเพื อให้
สามารถปกปิ ดจากบุคคลทีลักลอบดักจับสัญญาณข้อมูล
สําหรับมหาวิทยาลัยฯในปั จจุบนั มีการใช้งานเครื อข่ายไร้สายทั/งส่ วนกลาง
และวิทยาเขต เพืออํานวยความสะดวกให้แก่ บุคลากร และส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ นอก
ห้องเรี ยนสําหรับนักศึกษา แต่การใช้งานผ่านเครื อข่ายไร้สายมีปริ มาณมาก เครื อข่าย
ไร้สายทีมหาวิทยาลัยฯ มีอยูย่ งั ไม่เพียงพอทีจะรองรับความต้องการได้ ดังนั/นจึงควร
สํารวจ และออกแบบจุดติดตั/ง Access Point เพิมเติม รวมทั/งอุปกรณ์ Controler ทีใช้
สําหรับบริ หารจัดการ Access Point อีกด้วย
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5.6.2 เครือข่ ายบริเวณกว้ าง (Wide Area Network: WAN)
มหาวิทยาลัยฯ มีเครื อข่ายบริ เวณกว้างเพือเชือมต่อกับวิทยาเขตต่างๆ 4 แห่ งด้วยกัน ได้แก่
บางขุนเทียนเชื อมต่อด้วยแบนวิทธิT 40 Mbps, บางกอกโค้ดเชื อมต่อด้วยแบนวิทธิT 10 Mbps,
ราชบุรี(ศาลากลางจังหวัด)เชื อมต่อด้วยแบนวิทธิT 10 Mbps และราชบุรี(สวนผึ/ง)เชื อมต่อด้วยแบน
วิทธิT 10 Mbps โดยช่องสัญญาณทุกแห่ งใช้ผา่ นเครื อข่าย Uni-Net การใช้งานช่องสัญญาณของทุก
วิทยาเขตดังกล่าวส่ วนใหญ่จะใช้เพือเชื อมต่ออินเทอร์ เน็ต เพือเข้าใช้ระบบสารสนเทศทีส่ วนกลาง
และเพือติดต่อผ่านระบบโทรศัพท์ (VoIP) อย่างไรก็ตามในอนาคตจะมีการขยายตัวของวิทยาเขต
โดยเฉพาะอย่างยิงวิทยาเขตบางขุนเทียน และราชบุรี(สวนผึ/ง) ทีมหาวิทยาลัยฯ มีแผนทีจะสร้ าง
อาคารใหม่ และรับนักศึกษาเพิมขึ/น รวมทั/งมีการใช้งานระบบสื อสารผ่านเครื อข่ายทีเพิมขึ/น เช่ น
ระบบประชุ มทางไกลผ่านจอภาพ ระบบโทรศัพท์ VoIP และระบบ e-Learning ซึ งการขยายตัว
และการใช้งานระบบสื อสารทีเพิมขึ/นนี/ จะส่ งผลให้การใช้งานช่องสัญญาณเครื อข่ายบริ เวณกว้าง
ทีมีอยู่ไม่เพียงพอต่อความต้องการทีเพิมขึ/น ดังนั/นในอนาคตมหาวิทยาลัยจึงควรปรับเพิมขนาด
ช่องสัญญาณเครื อข่ายบริ เวณกว้างให้มีขนาดทีใหญ่ข/ ึน พร้อมกับจัดสรรช่ องสัญญาณโดยจํากัด
การจราจรของข้อมูลทีไม่มีความจําเป็ น ไม่ให้รบกวนการจราจรของข้อมูลทีเกี ยวกับการทํางาน
และการศึกษา
5.6.3 เครือข่ ายเชื อมต่ ออินเทอร์ เน็ต
ปั จจุ บนั มหาวิทยาลัยมี ช่องทางหลักในการเชื อมต่ออิ นเทอร์ เน็ ต " ช่ องทางได้แก่ ช่ อง
ทางผ่านเครื อข่าย Uni-Net มีขนาดช่องสัญญาณ ‰ Gbps และช่ องทางผ่านเครื อข่าย TT&T ขนาด
ช่องสัญญาณ "Š‹ Mbps ส่ วนวิทยาเขตต่างๆ จะเชือมต่ออินเทอร์ เน็ตโดยผ่านเครื อข่ายบริ เวณกว้าง
แล้ ว มาผ่ า นช่ อ งทางทั/ง สองดัง กล่ า วที ส่ ว นกลาง เนื องจากการจราจรข้อ มู ล ของผู ้ใ ช้ ง าน
อิ นเทอร์ เน็ ต มี หลากหลายชนิ ดของข้อมู ลด้วยกัน ข้อมูลบางชนิ ดอาจไม่มี ความจําเป็ นต่อการ
ทํางาน และการศึกษา ดังนั/นมหาวิทยาลัยฯ จึงควรจัดสรร และจํากัดการจราจรของข้อมูลทีไม่มี
ความจําเป็ นดังกล่าวให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
นอกจากช่ องทางหลักทีสํานักคอมพิวเตอร์ ดูแลอยู่แล้วนั/น หน่ วยงานบางหน่ วยงานก็มี
ช่องทางเชื อมต่ออินเทอร์ เน็ตเป็ นของตัวเอง เช่ น สํานักหอสมุด มีช่องทางต่ออินเทอร์ เน็ตขนาด
ช่ องสัญญาณ ‰Gbps ผ่านเครื อข่าย Uni-Net โดยบุคลากรและนักศึกษาทีต้องการใช้ช่องทางนี/
สามารถตั/งค่า Proxy ทีโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ ของผูใ้ ช้ได้เอง ซึ งช่ องทางทีหน่ วยงานจัดหาเอง
นั/น หากไม่ มี การจัดการด้านความมันคงที ดี พออาจทําให้ เกิ ดช่ องโหว่ในการจู่ โจมของผูไ้ ม่
ประสงค์ดี ได้ ดังนั/นมหาวิทยาลัยฯ จึ งควรจัดการดู แลเรื องความมันคงของช่ องทางเชื อมต่ อ
อินเทอร์ เน็ตของหน่วยงานด้วย
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5.7 การออกแบบสถาปัตยกรรมด้ านการรักษาความมันคง
การออกแบบสถาปั ตยกรรมด้านการรักษาความมันคงนั/นมีวตั ถุประสงค์หลักในการป้ องกันอยู่ 4
ประการ คือ
• การรักษาความลับของข้อมูล (Secrecy)
• การพิสูจน์ทราบผูใ้ ช้งานและตรวจสอบสิ ทธิ ในการเข้าใช้งานระบบ (Authentication and
Authorization)
• การตรวจจับการเปลียนแปลงของข้อมูล (Message Integrity)
• การป้ องกันให้ระบบมีความคงทนในการให้บริ การ (Availability)
ซึ งการจะออกแบบให้ระบบมีระดับการรักษาความมันคงระดับใดและเน้นหนักในวัตถุ ประสงค์ใด ขึ/นอยู่
กับความจําเป็ น ลักษณะการใช้งาน และมูลค่าพึงประเมินของระบบ (Asset Value) นั/น
การออกแบบสถาปั ตยกรรมด้านการรั ก ษาความมันคงของมหาวิ ท ยาลัย ฯ จะต้องคํา นึ ง ถึ ง
วัตถุ ประสงค์ท/ งั สี ประการที กล่ าวมา เนื องจากข้อมูลหลักที มหาวิทยาลัยฯ ต้องรั บผิดชอบ มีท/ งั ข้อมูลที
เกี ยวกับความเป็ นส่ วนตัวของนักศึกษาจํานวนมาก และข้อมูลที เกี ยวข้องกับลิ ขสิ ทธิT งานวิจยั ต่างๆ ของ
บุ คลากรในมหาวิทยาลัยฯ ดังนั/นการออกแบบการป้ องกันให้ข ้อมู ลมี ความมันคงเป็ นภารกิ จที สําคัญ
นอกจากนี/ยงั ควรบริ หารให้ระบบมีความคงทนในการให้บริ การ (Availability) เพือสร้างคุณภาพการบริ การ
อีกด้วย
การออกแบบสถาปั ตยกรรมด้านการรักษาความมันคงสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ การ
รักษาความมันคงทางด้านกายภาพ (Physical) และการรักษาความมันคงทางด้านตรรกะ (Logical) สําหรับ
มหาวิทยาลัยฯ มีรายละเอียดการออกแบบสถาปั ตยกรรมด้านการรักษาความมันคง ซึ งแบ่งตามประเภทของ
การรักษาความมันคง ดังต่อไปนี/
5.7.1 การรักษาความมันคงทางด้ านกายภาพ (Physical)
การรักษาความมันคงทางด้านกายภาพ เป็ นการคํานึ งถึ งการเข้าถึ งโดยตรงทางกายภาพ
ของผูบ้ ุ กรุ กไปยังระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่าย ดังนั/นในการรั กษาความมันคงในลักษณะนี/
มหาวิ ท ยาลัย ฯ ควรคํา นึ ง ถึ ง การกํา หนดที ตั/ง ห้ องเครื องแม่ ข่ า ยและจุ ดเชื อมต่ อต่ า ง ๆ ของ
สายสัญญาณเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ให้มีความปลอดภัยและสามารถป้ องกันการเข้าถึงของบุคคลผู ้
ที ไม่ มี ส่ วนเกี ยวข้อง มหาวิทยาลัยฯ ควรมี การทําระบบควบคุ มการผ่านเข้า-ออก เช่ น ระบบ
ควบคุมประตูโดยใช้คียก์ าร์ ด และระบบการตรวจจับกิจกรรมภายในศูนย์ฯ เช่น ระบบกล้องวงจร
ปิ ด รวมทั/งควรมี ระบบการบันทึ กสําหรั บผูท้ ี เข้า-ออกเพื อใช้งานเครื องแม่ ข่ายโดยตรง ซึ งใน
ปั จจุบนั มหาวิทยาลัยฯมีการติดตั/งระบบคียก์ าร์ ดเพือควบคุมการเข้า-ออกห้องแม่ข่ายแล้ว แต่ยงั ไม่
มีการควบคุมการเข้า-ออกห้องทีเป็ นพื/นทีทํางานของผูด้ ูแลระบบทีนับว่ามีความสําคัญเช่นกัน
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สําหรั บการป้ องกันระบบเครื อข่ายของคอมพิวเตอร์ น/ นั การวางสายสัญญาณเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ ควรจะมีการจัดวางให้เป็ นไปตามแบบมาตรฐาน โดยทีจุดเชื อมต่อทั/งหมดจะต้องอยู่
ในตูท้ ีมีกุญแจปิ ดเพือป้ องกันไม่ให้บุคคลภายนอกมีการเข้าถึงจุดเชื อมต่อเหล่านั/นได้ สําหรับจุด
เชื อมต่ อคอมพิ วเตอร์ ที อยู่ตามสํานักงานควรให้มี จุดเชื อมต่ อเฉพาะจุ ดที มี การใช้งานจริ ง จุ ด
เชื อมต่อที ยังไม่ ใช้งานไม่ ควรมี การปล่ อยสัญญาณไว้ ซึ งอาจจะเป็ นจุ ดให้ผูบ้ ุ กรุ กใช้เชื อมต่ อ
คอมพิวเตอร์ เข้ามาถึงระบบคอมพิวเตอร์ ได้
5.7.2 การรักษาความมันคงทางด้ านตรรกะ (Logical)
การรักษาความมันคงทางด้านตรรกะเป็ นการเน้นการป้ องกันการบุกรุ กทีเข้ามาทางระบบ
เครื อข่ายจากภายนอก ซึ งจะต้องมีการจัดวางโครงสร้ างระบบป้ องกันให้มีความสามารถในการ
ป้ องกันโดยคํานึ งถึ งการจัดลําดับชั/นของการป้ องกันและการกําหนดนโยบายการป้ องกันเป็ น
หมวดหมู่ เพื อให้เหมาะสมกับการใช้งานของบุ คคลแต่ ละกลุ่ มและไม่ให้เกิ ดความสับสน ซึ ง
จะต้องใช้อุปกรณ์และเครื องมือทีมีความสามารถในการจัดการกับการรักษาความมันคงทางด้าน
ตรรกะหลายชนิดร่ วมกัน อุปกรณ์เหล่านี/ ได้แก่
• อุปกรณ์ LAN Switch ทีมีความสามารถในการทําระบบ VLAN (Virtual LAN) และ
ควบคุมการเข้าใช้ระบบเครื อข่าย การทํา VLAN เพือแบ่งแยกระบบคอมพิวเตอร์ แต่
ละกลุ่ ม ออกจากกัน ทํา ให้ ส ามารถกํา หนดนโยบายด้ า นรั ก ษาความมันคงที
เหมาะสมกับการใช้งานของแต่ ละกลุ่ มและทําให้ ผูบ้ ุ ก รุ กทําการดัก จับข้อมู ล ที
สําคัญได้ยาก ส่ วนการควบคุมการเข้าใช้เครื อข่ายสามารถทําได้หลายวิธี เช่น การ
ระบุ MAC Address ของเครื องคอมพิวเตอร์ ทีมีสิทธิ เข้าใช้หรื อการพิสูจน์ตนตาม
มาตรฐาน IEEE 802.1x โดยผูใ้ ช้จะต้องกรอกชื อผูใ้ ช้และรหัสผ่านเพือทําการ
พิสูจน์ตนก่อนการเข้าใช้เครื อข่าย
• อุปกรณ์ Router ทีมีความสามารถในการทํา Packet Filter เพือป้ องกันการบุกรุ กที
สามารถตรวจจับได้ในโพรโทคอลระดับชั/นที 3 และ 4
• อุ ปกรณ์ Firewall เพื อป้ องกันการบุ กรุ กที สามารถตรวจจับ ได้ในโพรโทคอล
ระดับชั/นที 3 และ 4 โดยทีควรมีการติดตั/ง Firewall ทั/งในส่ วนของ Internet เพือ
ป้ องกันการบุกรุ กจากภายนอก และในส่ วนของอินเทอร์ เน็ตเพือป้ องกันการบุกรุ ก
จากภายในเครื อข่ายของมหาวิทยาลัยฯเอง
• อุปกรณ์ Intrusion Prevention System (IPS) เพือใช้ในการตรวจจับความผิดปกติที
เกิ ดขึ/ นในระบบเครื อข่าย ทั/งในระดับโปรแกรมและระดับข้อมูล รวมทั/งป้ องกัน
การโจมตี ด้วยการส่ งข้อมู ลจํานวนมหาศาลเพือทําให้ระบบเครื อข่ ายหรื อระบบ
คอมพิวเตอร์ หยุดทํางาน
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• ระบบการป้ องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ บนเครื อข่าย เพือป้ องกันการติดไวรัสผ่านทาง
เว็บและไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิ กส์ โดยทําการติดตั/งระบบป้ องกันไวรัส (Anti-virus
Gateway) เพือทําการตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์และข้อมูลทีส่ งมาในไปรษณี ย ์
อิเล็กทรอนิกส์ และกําจัดไวรัสก่อนปล่อยให้ขอ้ มูลนั/นผ่านเข้าสู่ ระบบเครื อข่าย
• ระบบการป้ องกันไวรั สบนเครื องคอมพิวเตอร์ ทั/งในส่ วนของเครื องแม่ข่ายและ
เครื องลู กข่ าย โดยทําการติ ดตั/งโปรแกรมเพื อตรวจจับไวรั ส ที อาจติ ดมากับสื อ
บันทึกข้อมูลต่าง ๆ
• ระบบปรับปรุ งซอฟต์แวร์ ให้เป็ นปั จจุบนั (Patch Management) ใช้ในการปรับปรุ ง
แก้ไขข้อบกพร่ องหรื อช่ องโหว่บนซอฟต์แวร์ หรื อระบบปฏิ บตั ิการเพือไม่ให้เกิ ด
ข้อผิดพลาดในการทํางานหรื อเป็ นจุดอ่อนให้มีการบุกรุ กได้
• ระบบพิสู จน์ตน (Authentication System) เพือจัดเก็บชื อผูใ้ ช้และข้อมูลที เป็ น
ความลับ เช่น รหัสผ่าน ลายพิมพ์นิ/วมือหรื อรหัสบัตรประจําตัว เป็ นต้น และยังใช้
เก็บข้อมูลประจําตัว (Profile) ไว้ทีส่ วนกลางเพือใช้กาํ หนดการรักษาความมันคง
และอํานวยความสะดวกแก่ ผูใ้ ช้ โดยการติ ดตั/งระบบ Directory Service ที เป็ น
มาตรฐาน เช่น LDAP และ RADIUS เป็ นต้น
• ระบบการตรวจสอบสิ ทธิ การเข้าใช้งานระบบ (Authorization System) เพือใช้ใน
การจํากัดสิ ทธิTในการใช้ทรัพยากรและข้อมูลให้เป็ นไปตามกลุ่ม และระดับของผูใ้ ช้
โดยการติดตั/งระบบ Identity Management หรื อ Web Portal ทีทํางาน โดยการนํา
ข้อมูลผูใ้ ช้จาก Directory Service มาใช้ในการกําหนดสิ ทธิTของผูใ้ ช้
• ระบบ Public Key Infrastructure (PKI) ทีใช้ในการบริ หารจัดการกุญแจสาธารณะ
(Public Key) โดยการออกใบรับรองดิจิทลั (Digital Certificate) ให้แก่ผใู ้ ช้บริ การ
กุญแจสาธารณะ เช่ น แม่ข่าย ลูกข่ายและบุคคล เพือนําไปใช้ในการพิสูจน์ตน การ
ลงนามอิเล็กทรอนิกส์และการ รักษาความลับของข้อมูล (Privacy) เป็ นต้น
• ระบบการเข้ารหัสลับข้อมูลที ส่ งผ่านระบบเครื อข่าย ของมหาวิทยาลัยฯทั/ง LAN
และ WAN เพือการปกปิ ดข้อมูลทีสําคัญ เช่น ข้อมูลรหัสผ่านของผูใ้ ช้ เป็ นต้น
• แม่ ข่ าย VPN ทําหน้าที ในการสร้ างช่ องสั ญญาณสื อสารที มี ความมันคงระหว่าง
เครื องลูกข่ายมายังแม่ข่าย VPN โดยมหาวิทยาลัยฯ ควรนําเทคโนโลยีน/ ีมาใช้เพือ
รั ก ษาความมันคงให้ ก ั บ การใช้ ง าน โดยเฉพาะการใช้ ง านที ทํา ผ่ า นระบบ
อินเทอร์ เน็ต ซึ งอาจจะเกิ ดขึ/นในการให้บริ การแบบเคลื อนทีในอนาคต หรื อการ
ทํางานภาคสนามของบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ
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ทั/งนี/ รายละเอี ยดการเลื อกใช้เทคโนโลยีด้านความมันคงต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับจุ ดใช้งานและ
ระดับความมันคงได้แสดงตัวอย่างไว้ในตารางที $.7
ตารางที $.3 การเลือกใช้เทคโนโลยีดา้ นการรักษาความมันคง
องค์ ประกอบทีต้ องการความมันคง
เครื องแม่ข่าย
เครื องลูกข่าย
จุดใช้งานเครื อข่าย (Edge Device)
เช่น Switch Hub Access Point
อุปกรณ์เครื อข่ายหลัก
(Core and Distribute Device)
Gateway
ผูใ้ ช้

อุปกรณ์พกพา (Mobile Devices)

เทคโนโลยีทใช้
ี รักษาความมันคง
Application Firewall, IDS/IPS,
Digital Certificate, Antivirus
Personal Firewall, Digital Certificate,
Antivirus
VLAN, MAC Filtering, Access Control List,
IEEE 802.1x, Encryption (สําหรับ WLAN),
Access Control List, Network Firewall,
IPS/IDS
Network Firewall, IPS/IDS, Antivirus Gateway,
VPN
Username/Password, Token Card,
One-time password, Digital Certificate,
Biometric ID
VPN, Authentication

มหาวิทยาลัยฯได้ดาํ เนิ นการจัดหาระบบดังกล่ าวข้างต้นมาใช้งานแล้วบางส่ วน เช่ น อุ ปกรณ์
Firewall, IPS และ ระบบป้ องกันไวรั สสําหรั บเครื องคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น แต่อุปกรณ์ ทีมี อยู่โดยเฉพาะ
Firewall และ IPS มีการติดตั/งตําแหน่ งละ 1 ตัว ซึ งเป็ นสาเหตุให้เกิ ด Single-Point of Failure ดังนั/น
มหาวิทยาลัยฯ ควรจัดหาอุปกรณ์เพิมเติมเพือให้มีอุปกรณ์ซ/ าํ สํารอง ทีสามารถทํางานแทนกันได้เมือตัวใด
ตัวหนึ งมีปัญหา นอกจากนี/การจัดแบ่งเขตรักษาความมันคงทางเครื อข่าย (Security Zone) ในปั จจุบนั บาง
เขตไม่ได้แบ่งโดยใช้ Firewall แต่ใช้การแบ่ง VLAN และใช้ Packet Filtering ในการกําหนดนโยบายการ
เข้าถึงในเขตความมันคงนั/นๆ ดังนั/นมหาวิทยาลัยฯ ควรนํา Firewall มาใช้ในการแบ่งเขตรักษาความมันคง
ทั/งหมด โดยพิจารณากําหนดเขตรักษาความมันคงได้ดงั แสดงในรู ปที $.‰‹
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รู ปที $.1‹ การแบ่งเขตรักษาความมันคงของมหาวิทยาลัยฯในภาพรวม
จากรู ปที $.11 เขตรักษาความมันคงจะถูกแบ่งออกเป็ น Internet DMZ, Intranet DMZ, Production
Zone, Enterprise Zone และ Management & Service Zone ทั/งนี/ เพือให้การกําหนดกฎใน Firewall สามารถ
กําหนดให้มี ความเหมาะสมกับการเข้าถึ งของแต่ ละเขตได้ถูกต้องและมี ความมันคง สอดคล้องกับการ
ทํางานร่ วมกันของเครื องแม่ข่ายทีทํางานแบบสถาปั ตยกรรม n-tier สําหรับ DMZ ซึ งจะเห็นว่ามีหลายเขต
ตามการเชื อมต่อกับเครื อข่ายภายนอก เช่น Internet DMZ และ Intranet DMZ เป็ นต้น ทั/งนี/ จะช่วยทําให้
สามารถกําหนดกฎให้กบั Firewall ตามความเข้มแข็งทีสอดคล้องกับความน่าเชื อถือของแต่ละเขต จากรู ป
นั/นจะเห็ นว่าใน DMZ จะไม่ มีเครื องแม่ข่ ายใดมี รหัสผูใ้ ช้เก็บอยู่ หรื อมี การต่ อเชื อมตรงกับระบบ
ฐานข้อมู ลขององค์กร การจัดสร้ างและติ ดตั/งให้ได้ว ตั ถุ ประสงค์ตามที เสนอนี/ สามารถจัดสร้ างโดย
Firewall แบบหลายช่องทาง หรื อจะใช้ VLAN ช่วยในการจัดแบ่งเขตด้วยก็ได้ แต่ควรใช้ในกรณี ทีมีความ
จําเป็ น เนื องจากมีอุปกรณ์ Firewall ไม่เพียงพอหรื ออุปกรณ์ Firewall มีช่องทางเชื อมต่อไม่เพียงพอ จาก
การสํารวจสถานะภาพปั จจุบนั ของมหาวิทยาลัยฯพบว่า มหาวิทยาลัยฯ จัดแบ่งโซนความมันคงออกเป็ น
สัดส่ วนทีดีอยูแ่ ล้ว แต่ควรมีการกําหนด VLAN เพือแบ่ง เน็ตเวริT กออกเป็ นส่ วน ๆ ซึ งจะทําให้สามารถ
บริ หารจัดการด้านความมันคงได้ง่ายขึ/น
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5.7.3 การรักษาความมันคงด้ านข้ อมูล (Data Security)
เนื องจากมหาวิทยาลัยฯ มีหน้าทีในการรักษาความมันคงของข้อมูลทีเกียวเกียวกับความ
เป็ นส่ วนตัวของนักศึกษาจํานวนมาก และข้อมูลทีเกียวข้องกับลิขสิ ทธิT งานวิจยั ต่างๆ ของบุคลากร
ในมหาวิทยาลัยฯ รวมทั/งความถูกต้องของข้อมูล เช่ น การลงทะเบียน ผลการเรี ยนของนักศึกษา
เป็ นต้น ดังนั/นมหาวิทยาลัยฯ จึงต้องมี กระบวนการจัดการการสื อสารและการจัดเก็บข้อมูลที มี
ความมันคงน่ า เชื อถื อและสามารถตรวจสอบการเปลี ยนแปลงได้ เช่ นในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศต้องกําหนดให้มีการบันทึกประวัติการเข้าใช้และเปลียนแปลงข้อมูลทีสําคัญ ข้อมูลที
สําคัญอาจต้องมีการใช้ลายมือชื อดิจิทลั (Digital Signature) เพือการจัดการเรื อง Message Integrity
และการยืนยันผูส้ ร้างข้อมูล และข้อมูลต้องมีการทําสําเนาทั/งในรู ปแบบ Real Time โดยระบบของ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ สาํ รอง หรื อการสําเนาด้วยระบบเทปหลายสําเนาซึ งต้องทําการจัดการในสถานที
ปลอดภัยทีห่างไกลกัน
5.7.4 การรักษาความมันคงของการควบคุมเครืองแม่ ข่าย
การควบคุ มเครื องแม่ข่ายมี ความเสี ยงประการหนึ ง คื อ การบริ หารรหัสผ่านของผูด้ ู แล
ระบบ ระบบปฏิ บตั ิ การในปั จจุบนั สามารถมีผูด้ ู แลระบบได้หลายระดับ ดังนั/นจึ งควรมี การจัด
ระดับและสิ ทธิT การบริ หารระบบให้กบั ผูด้ ูแลระบบแต่ละระดับอย่างเหมาะสม ไม่ควรให้ผูด้ ูแล
ระบบทุกคนอยูใ่ นระดับสิ ทธิTเดียวกัน โดยเฉพาะระดับสิ ทธิT สู งสุ ดทีมีผลต่อการทํางานทุกประเภท
ของระบบคอมพิวเตอร์ พึงระลึ กเสมอว่าไม่มีความลับสําหรับผูด้ ูแลสู งสุ ดในระบบคอมพิวเตอร์
ดังนั/นผูร้ ับผิดชอบในฐานะผูด้ ูแลระบบสู งสุ ดควรเป็ นผูท้ ีมีความน่าเชื อถือ และไม่ควรมีเพียงคน
เดี ยว เพือไม่ให้เกิ ดปั ญหาในกรณี เหตุสุดวิสัยทีผูด้ ูแลสู งสุ ดคนหนึ งไม่สามารถปฏิ บตั ิหน้าทีได้
เพือบริ หารจัดการในประเด็นนี/จึงควรกําหนดให้มีนโยบายการบริ หารรหัสผ่านของผูด้ ูแลระบบ
ของมหาวิทยาลัยฯอย่างชัดเจน กรณี ของรหัสผ่านของผูด้ ูแลสู งสุ ดควรให้มีการเก็บสํารองในตู ้
มันคงและควบคุมการใช้ในรู ปแบบของคณะกรรมการ
5.7.5 การตรวจสอบและแผนสํ ารอง
ส่ วนหนึงของการรักษาความมันคง คือต้องมีกระบวนการตรวจการทํางานตามนโยบายที
วางไว้ ว่าได้มีการดําเนิ นการถูกต้องหรื อไม่ เพือประเมินประสิ ทธิ ผลของระบบรักษาความมันคง
ที มี และผลกระทบต่ อการทํางานในด้า นของสมรรถนะและผลิ ตผลของการทํา งาน ผลการ
ตรวจสอบเหล่ านี/ ควรต้องถูกนํามาปรับแต่งระบบ โดยอาจต้องมีการคํานึ งถึ งการบริ หารจัดการ
ทางวัฒนธรรมองค์กรด้วย การตรวจสอบนั/นควรต้องมีการดําเนิ นการทั/งจากบุคลากรภายใน และ
บุคลากรภายนอกด้วย
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ความสําคัญอีกประการหนึ งของการรักษาความมันคง คือ ต้องมีการกําหนดนโยบายเรื อง
การจัดทําแผนสํารองและซักซ้อมการทํางานตามแผนสํารอง เพือให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ
สามารถดําเนิ นการทํางานได้ เมือเกิ ดเหตุ สุดวิสัยขึ/นที ส่ งผลให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่
สามารถทํางานได้
5.7.6 ระบบรักษาความมันคงเพือปฏิบัติตามกฎหมายทีเกียวข้ อง
มหาวิ ท ยาลัย ฯ ได้การพัฒนาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศขึ/ นมาโดยมี ท/ ังส่ วนของ
Application และระบบการเชื อมต่อเครื อข่าย ในปั จจุบนั นี/ ได้มีกฎหมายทีเกี ยวข้องกับการใช้งาน
และการให้ บริ การระบบคอมพิ วเตอร์ ซึ งประกาศให้มี ผลบังคับใช้ในช่ วงเวลาที ผ่านมา คื อ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยกฎหมายฉบับ
ได้มีขอ้ บัญญัติให้หน่วยงานรัฐต้องดําเนิ นการทําให้เกิดความมันคงและมีความน่ าเชื อถือสําหรับ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีใช้งาน ซึ งทําให้มหาวิทยาลัยฯ ต้องปฏิบตั ิ
ตามข้อบัญญัติเหล่านี/ โดยเฉพาะพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทําความผิดเกี ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้มีขอ้ บัญญัติบงั คับให้หน่วยงานรัฐและเอกชนต้องเก็บข้อมูลการใช้งานระบบ เช่น
ข้อมูลการจราจรบนระบบเครื อข่ายและข้อมูลการเข้าใช้ระบบ เป็ นต้น ไว้เป็ นระยะเวลาตามที
กฎหมายกําหนด ถ้าไม่ปฏิ บ ตั ิ ตามอาจจะได้รับการลงโทษตามถู กกําหนดไว้ใน พรบ. ดังนั/น
มหาวิทยาลัยฯ จึงมีความจําเป็ นต้องพัฒนาระบบรักษาความมันคงปลอดภัยทีปฏิบตั ิตามกฎหมาย
เหล่านี/ โดยพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทําความผิดเกียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้มีการ
กําหนดระยะเวลาให้แล้วเสร็ จภายในเดือน สิ งหาคม พ.ศ. 2551 การพัฒนาระบบรักษาความมันคง
ทีปฏิบตั ิตามกฎหมายทีกล่าวนี/ มหาวิทยาลัยฯสามารถนําระบบโครงสร้างพื/นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศทีได้ดาํ เนิ นการแล้วหรื อกําลังจะดําเนิ นการตามแผนมาบูรณาการเข้าด้วยกันและต้อง
จัดหาอุปกรณ์ในการเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานระบบทีสามารถทํางานได้ตามข้อกําหนดของ พรบ.
หรื ออาจพิจารณาเลื อกใช้ Freeware โดยจะต้องมีงบประมาณในการจัดหาอุ ปกรณ์ ในส่ วนของ
เครื องแม่ข่ายและอุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูลการใช้ระบบ
5.8 การออกแบบการบริหารจัดการเครือข่ ายและคอมพิวเตอร์
เนื องจากมหาวิทยาลัยฯ มี โครงสร้ างพื/นฐานสําหรั บสนับสนุ นการทํางานจํานวนมาก ทั/งด้าน
เครื อข่าย ด้านเครื องแม่ข่ าย และด้านระบบสารสนเทศ อี กทั/งอุ ปกรณ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ปั จจุบนั มีการเชื อมต่อกันในลักษณะตรรกะมากขึ/น ทําให้มีความสลับซับซ้อนสู งเกิ นกว่าทีจะบริ หารด้วย
มือ ดังนั/นการบริ หารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีมีอยูแ่ ละทีจะพัฒนาขึ/นใหม่ให้มีประสิ ทธิ ภาพ
และได้รับประโยชน์ในการใช้งานสู งสุ ด จึงจําเป็ นต้องมีเครื องมือสนับสนุ นการทํางานอย่างน้อย 5 ระบบ
คือ ระบบบริ หารจัดการเครื อข่าย (Network Management System) ระบบบริ หารจัดการเครื องแม่ข่าย
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(Server Management System) ระบบบริ หารจัดการซอฟต์แวร์ ระบบ (System Software Management
System) ระบบบริ หารจัดการการสํารองข้อมูล (Storage Management System) และระบบบริ หารจัดการ
เครื องลูกข่าย (Client Management System)
5.8.1 ระบบบริหารจัดการเครือข่ าย
สถาปั ตยกรรมของระบบบริ หารจัดการเครื อข่ ายมี อยู่ 3 แบบ คื อ แบบรวมศู นย์
(Centralized) แบบมีลาํ ดับชั/น (Hierarchical) และแบบกระจาย (Distributed) ซึ งมหาวิทยาลัยมี
วิทยาเขตเพียง 4 แห่ ง การเชื อมต่อจากวิทยาเขตเข้ามายัส่วนกลางจึ งสามารถเชื อมต่อเข้ามาได้
โดยตรงโดยไม่ตอ้ งมีการแบ่งศูนย์กลางของแต่ละพื/นที (Regional Hub) และมีผูด้ ูแลระบบอยู่ที
ส่ วนกลางเพียงทีเดี ยว ดังนั/นจึงควรใช้ระบบบริ หารจัดการเครื อข่ายแบบรวมศูนย์อยูท่ ีส่ วนกลาง
เพือให้ผูด้ ู แลระบบสามารถควบคุ มดูแลและบริ หารจัดการอุปกรณ์ เครื อข่ายทั/งหมดที ติ ดตั/งใน
มหาวิทยาลัยฯ โดยระบบบริ หารจัดการเครื อข่ายนี/ ควรมีความสามารถในการบริ หารจัดการตาม
หน้าทีอย่างน้อยดังนี/
•
•
•
•
•

ตรวจจับข้อผิดพลาดในการทํางานของอุปกรณ์เครื อข่าย (Fault Management)
ตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพในการทํางานของเครื อข่าย (Performance Management)
เป็ นเครื องมือช่วยการปรับตั/งค่าของอุปกรณ์ (Configuration Management)
ควบคุมการใช้ทรัพยากรบนเครื อข่าย (Accounting Management)
สนับสนุนการรักษาความมันคงของระบบเครื อข่าย (Security Management)

5.8.2 ระบบบริหารจัดการเครืองแม่ ข่าย
ตามข้อเสนอการออกแบบในรายงานฉบับนี/ ได้มี การบูรณาการเครื องแม่ ข่ ายเพื อการ
ทํางานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ ทําให้มีการรวมศูนย์เครื องแม่ข่ายจํานวนมากทีอยูภ่ ายใต้การ
ดูแลของหน่ วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั/นจึงจําเป็ นต้องมีเครื องมือช่ วยในการบริ หาร
จัดการเครื องแม่ข่ายให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยระบบบริ หารจัดการเครื องแม่
ข่ายต้องมีความสามารถอย่างน้อยดังต่อไปนี/
• ตรวจสอบสถานะการทํางานของเครื อง (Fault Management)
• ตรวจสอบภาระการทํางานของเครื อง (Utilization Monitoring) เช่น การตรวจสอบ
ภาระการทํางานของตัวประมวลผล (CPU) ปริ มาณการใช้หน่ วยความจํา (RAM)
ปริ มาณการใช้พ/ืนทีบนฮาร์ ดดิสก์ ปริ มาณการส่ งข้อมูลผ่าน I/O เป็ นต้น
• ปรับปรุ งระบบซอฟต์แวร์ ให้เป็ นปั จจุบนั (Software Update)
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• ทําการบันทึ กประวัติการทํางานของเครื อง (Logging) เช่ น การเปิ ดปิ ดเครื อง การ
รี บูตเครื อง เป็ นต้น
• การบริ หารจัดการเครื องระยะไกล (Remote Control)
5.8.3 ระบบบริหารจัดการซอฟต์ แวร์ ระบบ
มหาวิทยาลัยฯ มี ระบบสารสนเทศทีต้องใช้งานระบบโปรแกรมเว็บ และระบบบริ หาร
จัดการฐานข้อมูล ซึ งมีความยุ่งยากในการเฝ้ าติดตามหรื อตรวจสอบสมรรถนะในการทํางานของ
ระบบ ทําให้มีผลต่อสมรรถนะการทํางานของระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ ดังนั/นจึงควรมี
เครื องมือช่วยในการบริ หารจัดการซอฟต์แวร์ ระบบเพือทําให้การบริ หารจัดการทําได้สะดวกและ
มี ประสิ ทธิ ภาพมากขึ/น ซึ งระบบบริ หารจัดการซอฟต์แวร์ ระบบต้องมี ความสามารถอย่างน้อย
ดังต่อไปนี/
• สามารถดูสถานะการทํางานและแจ้งเตือนการเปลียนแปลงของทรัพยากรสําคัญใน
ระบบ Database Server, Application Server และ Web Server ได้
• มีความสามารถในการกําหนดนโยบายในการ Monitor สําหรับเครื องต่าง ๆ ได้จาก
ศูนย์กลาง และสามารถเลือกระดับทรัพยากรต่าง ๆ ทีต้องการ Monitor
• มีความสามารถในการตรวจจับ Response Time ของ Web Application และแจ้ง
เตือนเมือ Response Time เกิน Threshold ทีกําหนดไว้ในหลายรู ปแบบ เช่น ส่ ง eMail, SNMP Trap ได้
• สามารถกําหนดระดับความวิกฤตของเหตุการณ์ และ Action อย่างอัตโนมัติเมือเกิด
เหตุการณ์ ตลอดจนทําการส่ งข้อความ อีเมล์ ไปให้ผดู ้ ูแลระบบ
• มีความสามารถในการกําหนดมุมมอง (View) เพือให้เหมาะสมกับผูใ้ ช้แต่ละคนได้
เช่ น ผูบ้ ริ หารต้องการดูสถานะการทํางานของระบบในลักษณะทีเป็ น Application
หรื อ Business Views ส่ วนผูด้ ูแลระบบต้องการดูสถานะการทํางานของระบบใน
ลักษณะทีเป็ น Technical Views ได้
5.8.4 ระบบบริหารจัดการการสํ ารองข้ อมูล
หัวใจสําคัญอีกประเด็นหนึ งของการบริ หารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คือการ
บริ หารจัดการความมันคงของข้อมูล ซึ งการสํารองข้อมู ลเพือเรี ยกกลับมาใช้งานเมื อต้องการ
นับเป็ นการบริ หารจัดการความมันคงของข้อมูลในระดับต้นทีควรทํา และควรทําอย่างเป็ นระบบ
ที ทําให้ ม นใจว่
ั
าจะสามารถนําข้อมู ลกลับมาใช้งานใหม่ ได้ในระยะเวลาที เหมาะสม ดังนั/น
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มหาวิ ทยาลัยฯ จึ ง ควรมี ระบบบริ หารจัดการการสํ ารองข้อมู ล ที มี ค วามสามารถอย่า งน้ อย
ดังต่อไปนี/
• เป็ นระบบบริ หารจัดการการสํารองข้อมูลแบบรวมศูนย์
• สามารถบริ หารจัดการสํารองข้อมูลจากเครื องแม่ข่ายทีต้องการผ่านระบบเครื อข่าย
ได้
• สามารถทําการสํารองข้อมูลระหว่างทีมีการใช้ขอ้ มูลอยูไ่ ด้
• สามารถเลือกทําการสํารองและนํากลับข้อมูลเพียงบางส่ วนทีต้องการหรื อทั/งหมด
ได้
• สามารถทําการสํารองข้อมูลได้หลายสําเนาแบบ Remote
5.8.5 ระบบบริหารจัดการเครืองลูกข่ าย
มหาวิ ทยาลัยฯ มี เครื องคอมพิ วเตอร์ ลู กข่ ายจํานวนมาก ซึ งกําลังคนในปั จจุ บ ันมี ไม่
เพี ยงพอในการดู แลบํารุ งรั กษาจํานวนมาก ดังนั/นจึ งควรมี เครื องมื อช่ วยในการบริ หารจัดการ
เครื องคอมพิวเตอร์ ลูกข่ายเหล่ านี/ จากส่ วนกลางเพือทําให้การบริ หารจัดการทําได้สะดวกและมี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ/นในสถานการณ์ทีมีกาํ ลังคนน้อย ซึ งระบบบริ หารจัดการเครื องคอมพิวเตอร์
ลูกข่ายต้องมีความสามารถอย่างน้อยดังต่อไปนี/
• สามารถค้นหา ตรวจสอบและเก็ บข้อมู ล Hardware ที อยู่ในเครื องลู กข่ายลง
ฐานข้อมูล โดยสามารถทีจะเก็บข้อมูล เช่ น CPU ดิสก์ไดร์ ฟ และหน่ วยความจํา
เป็ นต้น และสามารถทํารายงานได้
• สามารถดูสถานะการทํางานและแจ้งเตือนการเปลียนแปลงของทรัพยากรสําคัญใน
ระบบได้ เช่น CPU ดิสก์ไดร์ ฟ และหน่วยความจํา เป็ นต้น
• สามารถตรวจสอบสถานะการทํางานของเครื อง (Fault Management)
• สนั บ สนุ น การบริ หารจัด การการลงโปรแกรมและการกู้ คื น ในกรณี ที เครื อง
คอมพิวเตอร์ ลูกข่ายมีปัญหา
5.8.6 การติดตัNง ปรับแต่ งศูนย์ สารสนเทศบริหารจัดการระบบเครื อข่ ายและคอมพิวเตอร์
ปั จจุบนั ศูนย์สารสนเทศ (Data Center) ของมหาวิทยาลัยฯ ตั/งอยู่ทีชั/น " อาคารเรี ยน
รวม 2 จากการสํารวจในเบื/องต้นพบว่าศูนย์สารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ มีขนาดเล็กไม่รองรับ
การขยายตัวในอนาคต รวมทั/งในปั จจุบนั ศูนย์สารสนเทศยังขาดระบบพื/นฐานทีจําเป็ นในการ
ดําเนินงาน ได้แก่ ระบบสํารองไฟฟ้ าทีมีไม่เพียงพอ ไม่มีระบบดับเพลิงและระบบเตือนภัยต่างๆ
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และไม่มีระบบกําเนิ ดไฟฟ้ า (Generator) ดังนั/นมหาวิทยาลัยฯ จึงควรปรับย้ายศูนย์สารสนเทศ
ใหม่ ใ ห้ มี พ/ื น ที เหมาะกับ การขยายตัว ในอนาคต และติ ด ตั/ง ระบบพื/ น ฐานที สํ า คัญ ในการ
ดําเนินงานดังกล่าวให้ครบถ้วนเพือการให้บริ การทีมีประสิ ทธิ ภาพ
5.8.7 การบริหารการจ้ าง Outsource
นอกเหนือจากการรวมศูนย์การบริ หารจัดการและการมุ่งสู่ การบริ หารจัดการแบบควบคุม
สถานการณ์ (Proactive Management) ดังทีได้กล่าวไปแล้ว มหาวิทยาลัยฯ ยังมีขอ้ จํากัดทีสําคัญอีก
อย่างหนึ งคื อจํานวนเจ้าหน้าที ผูด้ ู แลระบบไม่เพียงพอ ทําให้เจ้าหน้าที ไม่สามารถดู แลได้อย่าง
ทัวถึงและทันต่อความต้องการ จึงควรพิจารณาจ้างบริ ษทั ภายนอก (Outsource) การบริ หารจัดการ
เครื องคอมพิ ว เตอร์ แ ละระบบเครื อข่ า ยบางส่ ว นโดยต้ อ งทํา ควบคู่ ก ั บ การพัฒ นาความรู ้
ความสามารถของเจ้าหน้าทีของมหาวิทยาลัยฯ ทั/งในลักษณะของการฝึ กอบรมและ On The Job
Training กับบริ ษทั ภายนอก (Outsource) เพือปรับปรุ งความสามารถในการดูแลระบบเครื อข่าย
และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัยฯ
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แผนการดําเนิ นการโครงการฯ

แผนการดําเนินการโครงการด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปี งบประมาณ
พ.ศ. 2555-2559

จากระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารที ได้ออกแบบไว้ในบทที 5 สามารถทําการแบ่งออกเป็ น
แผนการดําเนิ นการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร พ.ศ. 2555-2559 จําแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน
โครงการ และปี งบประมาณ โดยสรุ ปงบประมาณจําแนกตามยุทธศาสตร์ ดงั แสดงในตารางที 6.1 และมีรายละเอียดดังแสดง
ในตารางที 6.2
ตารางที 8.1 สรุ ปงบประมาณปี พ.ศ. 2555-2559 จําแนกตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที 1 การบูรณาการ
โครงสร้างพืนฐานทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ
การบริ การทางการศึกษาที
ยืดหยุน่ และเป็ นมาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที 2 เทคโนโลยี
สารสนเทศเพือนวัตกรรมทาง
การศึกษาสนับสนุนการวิจยั
พัฒนา
ยุทธศาสตร์ที 3 ส่งเสริ มการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วย
สนับสนุนการทํางาน
ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนา
โครงสร้างพืนฐานทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศรองรับ
ระบบงาน ทีมีความมันคง
ยุทธศาสตร์ที 8 การพัฒนา
โครงสร้างพืนฐานทาง
เทคโนโลยีในการสนับสนุน
การเรี ยนการสอนเพือคุณภาพ
บัณฑิตทีพึงประสงค์
รวมทังสิน

ปี งบประมาณ
2555

ปี งบประมาณ
2556

ปี งบประมาณ
2557

4,000,000

8,000,000

0

2,000,000

0

20,000,000

0

111,000,000

15,700,000

ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ
2558
2559

รวม

8,000,000

3,000,000

23,000,000

0 15,000,000

0

17,000,000

0

40,000,000

20,000,000

0

90,000,000 150,500,000 40,500,000

5,500,000 397,500,000

14,150,000

8,300,000

13,850,000

6,000,000

58,000,000

152,700,000 112,150,000 184,350,000 69,500,000 16,800,000 535,500,000
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ตารางที 6.2 แผนงาน/โครงการ ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ปี งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559
โครงการที

ชือแผนงาน/ โครงการ /ระบบงาน

ปี

หน่ วยงานทีเกียวข้ อง

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ ที 1 การบูรณาการโครงสร้ างพืน0 ฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการบริการทางการศึกษาทียืดหยุ่นและเป็ นมาตรฐาน
แผนงานที 1.1 • แผนการออกแบบสถาปัตยกรรมข้ อมูล มาตรฐานข้ อมูลและความมันคงของข้ อมูล เพือการบูรณาการฐานข้ อมูลหลักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมข้อมูล
2556 - สํานักคอมพิวเตอร์
- เพือวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง
- จัดตัBงคณะทํางานเพือดําเนินการวิเคราะห์
มาตรฐานข้อมูล และความมันคงของข้อมูล
ฐานข้อมูลหลัก (Master Common Data)
ออกแบบกําหนดฐานข้อมูลหลักทีใช้ร่วมกัน
สนับสนุนการบูรณาการข้อมูลและระบบ
(Master Common Data)
สารสนเทศ
- กําหนดรหัสข้อมูลร่ วม
- เพือลดความขัดแย้งในความหมายข้อมูล - กําหนดโครงสร้างข้อมูล
- มีมาตรฐานในการกําหนดรหัส รู ปแบบ
- กําหนดระดับความมันคง
และโครงสร้างข้อมูล
- กําหนดสิ ทธิการเข้าถึงข้อมูล
- ลดขัBนตอนและแรงงานในการ
- ติดตามการออกแบบระบบสารสนเทศให้มี
เปลียนแปลงรู ปแบบข้อมูล
โครงสร้างข้อมูลหลักเป็ นไปตามทีออกแบบ
- มีการกําหนดโครงสร้างระดับความมันคง
ข้อมูล
- มีการกําหนดสิ ทธิผใู้ ช้ในการเข้าถึงตาม
ชัBนความลับข้อมูล

โครงการบูรณาการฐานข้อมูลหลักมจธ.

2555 เป็ น - สํานักคอมพิวเตอร์
ต้นไป

- เพือทําให้เกิดมุมมองรอบด้านในงานที
เกียวข้องกันจากการบูรณาการฐานข้อมูลหลัก
- เกิดการบริ หารจัดการการใช้ขอ้ มูลร่ วมกัน
ภายใต้มาตรฐานข้อมูลทีกําหนด
- เกิดฐานข้อมูลต้นฉบับแบบแหล่งเดียว
(Single Original Source Database)
- ลดความขัดแย้ง ความผิดพลาดจากการนํา
ข้อมูลไปใช้
- ทําให้เกิดผูร้ ับผิดชอบข้อมูลอย่างแท้จริ ง

- จ้างพัฒนาและโอนย้ายข้อมูลเพือบูรณาการ
เป็ นฐานข้อมูลหลัก
- กําหนดหน่วยงานทีเป็ นแหล่งข้อมูล
- กําหนดภาระงานให้แก่หน่วยงานเจ้าของ
- กําหนดข้อมูลทีใช้ร่วมกันระหว่างระบบ
- กําหนดรู ปแบบในการเชือมโยงข้อมูล
- กําหนดแนวปฏิบตั ิในการพัฒนาระบบให้
สามารถเชือมโยงข้อมูลกับระบบงานอืนๆ ได้

ตัวชี0วดั

งบประมาณ
ปี 2555

งบประมาณ
ปี 2556

งบประมาณ
ปี 2557

งบประมาณ
ปี 2558

งบประมาณ งบประมาณรวม
ปี 2559
ปี 2555-2559

- มีโครงสร้างข้อมูลหลักทีเป็ นมาตรฐาน
- ลดปริ มาณงานในการปรับแก้
โครงสร้างข้อมูลเพือรองรับงานใหม่
- ใช้เวลาในการเปลียนแปลงรู ปแบบ
ข้อมูลน้อยลง
- ผูใ้ ช้เข้าถึงตามชัBนความลับข้อมูลตาม
สิ ทธิทีได้รับ

0

5,000,000

0

0

0

5,000,000

- มีขอ้ มูลต้นฉบับจากแหล่งเดียว (Single
Original Source)
- มีการกําหนดหน่วยงานผูร้ ับผิดชอบ
ข้อมูล
- มีระบบสารสนเทศทีนําข้อมูลหลักไป
ใช้ประโยชน์เพิมขึBนอย่างน้อย 1 ระบบ
ต่อปี

4,000,000

3,000,000

0

3,000,000

3,000,000

13,000,000

หมายเหตุ

แผนงานที 1.2 แผนการใช้ ประโยชน์ ข้อมูลทีถูกบูรณาการเพือการบริหารและการบริการทีทียังยืน

หน้าที 6-2

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที 2 พ.ศ. 2555-2559

แผนการดําเนินการโครงการฯ

ตารางที 6.2 แผนงาน/โครงการ ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ปี งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559
โครงการที

ชือแผนงาน/ โครงการ /ระบบงาน

ปี

โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลและตัวชีBวดั
เพือการบริ หารงานทียังยืน

2558

หน่ วยงานทีเกียวข้ อง

- สํานักคอมพิวเตอร์
- กองแผนงาน

วัตถุประสงค์

- เพือเกิดแหล่งรวบรวมข้อมูลหลักเชิง
สะสมทีใช้ในการบริ หารและการบริ การ
- เพือเกิดข้อมูลทีนํามาวิเคราะห์ผลตาม
ตัวชีBวดั ทีกําหนด

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ ที 1

กิจกรรม

ตัวชี0วดั

- จ้างปรับแต่งระบบคลังข้อมูลปัจจุบนั เพือทํา จํานวนสารสนเทศจากการวิเคราะห์
การดึงข้อมูลจากระบบสารสนเทศทีมีอยูแ่ ละทํา ข้อมูลจากคลังข้อมูลเพิมขึBนอย่างน้อย
การประมวลผลให้อยูใ่ นรู ปแบบทีต้องการใน ร้อยละ 5 ต่อปี
ระบบคลังข้อมูล
- กําหนดรู ปแบบข้อมูลทีต้องการจาก
แหล่งข้อมูลจากระบบ
- วิเคราะห์ คัดกรอง กําหนดเงือนไขในการใช้
ข้อมูล
- กําหนดตัวชีBวดั เพือการทํางานประจํา และการ
อยูร่ อดระยะยาว
- ประเมินผลข้อมูลเปรี ยบเทียบกับตัวชีBวดั
- ออกแบบรายงานสารสนเทศต่าง ๆ ที
ผูบ้ ริ หารต้องการ

งบประมาณ
ปี 2555

งบประมาณ
ปี 2556

งบประมาณ
ปี 2557

งบประมาณ
ปี 2558

งบประมาณ งบประมาณรวม
ปี 2559
ปี 2555-2559

0

0

0

5,000,000

0

5,000,000

4,000,000

8,000,000

0

8,000,000

3,000,000

23,000,000

หมายเหตุ
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที 2 พ.ศ. 2555-2559

แผนการดําเนินการโครงการฯ

ตารางที 6.2 แผนงาน/โครงการ ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ปี งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559
โครงการที

ชือแผนงาน/ โครงการ /ระบบงาน

ปี

หน่ วยงานทีเกียวข้ อง

ยุทธศาสตร์ ที 2 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือนวัตกรรมทางการศึกษาสนับสนุนการวิจัยพัฒนา
แผนงานที 2.1 • แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือการบริการการศึกษา
โครงการพัฒนาระบบบริ การแบบเบ็ดเสร็ จ
2555 - สํานักคอมพิวเตอร์
จุดเดียว e- One Stop Services
- ทุกหน่วยงาน

แผนงานที 2.2 • แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือสนับสนุนงานวิจัย
โครงการพัฒนาระบบงานสนับสนุนการวิจยั
2558 - สํานักคอมพิวเตอร์
ประกอบด้วยระบบงานย่อย ดังนีB
-สํานักวิจยั และบริ การ
- ระบบฐานข้อมูลเพือการวิเคราะห์ทาง
วิทยาศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี (สวท.)
- ระบบบริ หารงานวิจยั การบริ การวิชาการ
และทรัพย์สินทางปัญญา

วัตถุประสงค์

- เพือลดภาระบุคลากรของมจธ.ในการ
บริ การข้อมูล เนืองจากสามารถสื บค้นด้วย
ตนเอง
- เพิมความพึงพอใจของการรับบริ การของ
ประชาชน

กิจกรรม

ตัวชี0วดั

- กําหนดช่องทางการให้บริ การ
- กําหนดผูร้ ับผิดชอบในการให้บริ การแต่ละ
ช่องทาง
- ประเมินผลการให้บริ การแต่ละช่องทาง
- จัดหาพร้อมกับโครงการที 4.1.2 โครงการ
จัดหาเครื องแม่ข่าย และอุปกรณ์ประกอบ
สําหรับระบบบริ การประชาชน e-Services แบบ
Multi Channel Contact Center

- ผูร้ ับบริ การมีความพอใจในระดับดีขB ึนไป
- เกิดประสิ ทธิผลการทํางานทีสูงขึBน
(ปริ มาณงานมากขึBน ใช้เวลาน้อยลง)
- ข้อร้องเรี ยนในเรื องประสิ ทธิภาพการ
ให้บริ การมีจาํ นวนลดลง

- เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการบริ หารจัดการ - กําหนดข้อมูลและรู ปแบบการเผยแพร่ ขอ้ มูล
งานวิจยั ให้เชือมโยงต่อเนืองกัน
วิจยั
- เพือเป็ นแหล่งข้อมูลและเพยแพร่ งานวิจยั

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ ที 2

งบประมาณ
ปี 2555

2,000,000

- ผูใ้ ช้งานมีความพอใจในการใช้งาน
0
ระบบต่าง ๆ ในระดับดีขB ึนไป
-,มีจาํ นวนผูเ้ ข้าใช้บริ การฐานข้อมูลและ
เว็บไซต์มากขึBน

2,000,000

งบประมาณ
ปี 2556

งบประมาณ
ปี 2557

งบประมาณ
ปี 2558

งบประมาณ งบประมาณรวม
ปี 2559
ปี 2555-2559

0

0

0

0

2,000,000

0

0

15,000,000

0

15,000,000

0

0

15,000,000

0

17,000,000

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ ที 3 ส่ งเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่ วยสนับสนุนการทํางาน
แผนงานที 3.1 แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือสนับสนุนงานบริหารจัดการภายใน

หน้าที 6-4

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที 2 พ.ศ. 2555-2559

แผนการดําเนินการโครงการฯ

ตารางที 6.2 แผนงาน/โครงการ ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ปี งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559
โครงการที

ชือแผนงาน/ โครงการ /ระบบงาน

ปี

โครงการพัฒนาระบบงานสนับสนุนการ
บริ หารจัดการภายในมจธ. ประกอบด้วย
ระบบงานย่อย ได้แก่
- ระบบบัญชี 3 มิติ
- ระบบรับและลูกหนีB
- ระบบจ่ายและเจ้าหนีB
- ระบบการจัดซืBอจัดจ้าง
- ระบบจัดซืBอสิ นค้า/บริ หารด้วย
อิเล็กทรอนิกส์
- ระบบบริ หารครุ ภณ
ั ฑ์
- ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์และสแกน
เอกสาร
- ระบบบริ หารจัดการเงินฝากและเงินลงทุน
- ระบบโอนเงินงานวิจยั

2555

หน่ วยงานทีเกียวข้ อง

- สํานักคอมพิวเตอร์
- กองแผนงาน
- งานสารบรรณ
- กองคลัง

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

ตัวชี0วดั

งบประมาณ
ปี 2555

- เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการบริ หารจัดการ - กําหนดตัวชีBวดั ในการประเมินผลการบริ หาร - ผูใ้ ช้งานมีความพอใจในการใช้งาน
20,000,000
งานภายในให้เชือมโยงต่อเนืองกัน
- กําหนดขัBนตอนในการบริ การงานทีเกิดความ ระบบต่าง ๆ ในระดับดีขB ึนไป
ต่อเนือง เชือมโยงในแต่ละงาน
- ลดเวลาในการปฏิบตั ิงานในแต่ละงาน
- มีขอ้ มูลทีใช้ร่วมกันระหว่างระบบมาก
ขึBน
- ลดปริ มาณการบันทึกข้อมูลซํBา
(Re-Entry)

งบประมาณ
ปี 2556

งบประมาณ
ปี 2557
0

งบประมาณ
ปี 2558
0

งบประมาณ งบประมาณรวม
ปี 2559
ปี 2555-2559
0

0

หมายเหตุ

20,000,000
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที 2 พ.ศ. 2555-2559

แผนการดําเนินการโครงการฯ

ตารางที 6.2 แผนงาน/โครงการ ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ปี งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559
โครงการที

ชือแผนงาน/ โครงการ /ระบบงาน

ปี

หน่ วยงานทีเกียวข้ อง

แผนงานที 3.2 แผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือการพัฒนาบุคลากร
โครงการพัฒนาระบบบริ หารทรัพยากร
2557 - สํานักคอมพิวเตอร์
บุคคลและจัดการองค์ความรู้ ได้แก่
- ส่ วนพัฒนาทรัพยากร
- ระบบวางแผนกําลังคน
บุคคล
- ระบบงานรับสมัคร
- ระบบบริ หารการพัฒนาบุคลากร
- ระบบเงินเดือน
ฯลฯ รายละเอียดของระบบทัBงหมดอยูใ่ น
บทที 5

วัตถุประสงค์

- เพือให้เกิดเส้นทางการพัฒนาบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Competency
Roadmap)
- เพือมีระบบจัดเก็บข้อมูลบุคลากรอย่าง
สมบูรณ์

กิจกรรม

ตัวชี0วดั

- จัดหาผูเ้ ชียวชาญกําหนดเส้นทางการพัฒนา - มีเส้นทางการพัฒนาบุคลากร
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ใช้เวลาในการสื บค้นข้อมูลข้อมูล
- เตรี ยมข้อมูลบุคลากรเพือจัดเก็บ
เกียวกับการอบรม และเส้นทางพัฒนา
- กําหนดให้บุคลากรแต่ละคนช่วยปรับปรุ ง
ศักยภาพบุคลากรน้อยลง
ข้อมูลการฝึ กอบรม หรื อข้อมูลอืนๆ ของตนเอง
- เชือมโยงกับระบบการกําหนดสิ ทธิiการเข้าถึง
ข้อมูลระบบสารสนเทศ

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ ที 3
ยุทธศาสตร์ ที 4 การพัฒนาโครงสร้ างพืน0 ฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับระบบงานทีมีความมันคง
แผนงานที 4.1 แผนการพัฒนาโครงสร้ างพืน0 ฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือสนับสนุนการบูรณาการระบบทีมีความยืดหยุ่นในการรองรับความต้องการด้ านหน้ าทีการทํางานและสมรรถนะตามภาระงานทีเปลียนแปลง
4.1.1 โครงการปรับปรุ งโครงสร้างพืBนฐาน เพือ
2555 - - สํานักคอมพิวเตอร์
- เพือให้มหาวิทยาลัยฯ มีโครงสร้างพืBนฐาน - จัดหาเครื องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ Blade - มีนวัตกรรมการศึกษาใหม่ เพิมขึBน
ส่ งเสริ มนวัตกรรมการศึกษา และลดต้นทุน
2559
ทีจะรองรับนวัตกรรมการศึกษาใหม่ๆ ได้
- จัดหาเครื องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายขนาดใหญ่
- มีเครื องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายใหม่
การบริ หารจัดการ
- เพือให้เกิดการบูรณาการโครงสร้าง
- จัดหาระบบบริ หารจัดการเครื องจักรเสมือน เพียงพอกับระบบทัBงหมด
พืBนฐานร่ วมกัน ระหว่างคณะ/สํานัก/
- จัดหาซอฟต์แวร์ระบบต่างๆ ทีจําเป็ น
- จํานวนเครื องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ
หน่วยงาน ทัBงหมดของมหาวิทยาลัย
- ติดตัBงระบบ พร้อมถ่ายโอนข้อมูลจากเครื อง Rack ลดลง และปริ มาณการใช้ไฟฟ้ าลดลง
- เพือลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา ปรับปรุ ง เก่าไปยังเครื องใหม่
- สามารถรองรับปริ มาณการใช้งาน
เปลียนแปลง และบริ หารจัดการ
ได้มากขึBน
- เพือรองรับการขยายตัวของมหาวิทยาลัยฯ
ทีกําลังเพิมขึBน

งบประมาณ
ปี 2555

งบประมาณ
ปี 2556

งบประมาณ
ปี 2557

งบประมาณ
ปี 2558

งบประมาณ งบประมาณรวม
ปี 2559
ปี 2555-2559

0

0

20,000,000

0

0

20,000,000

0

0

20,000,000

0

0

40,000,000

16,000,000

0

41,000,000

1,000,000

1,000,000

59,000,000

หมายเหตุ

แผนงานที 4.2 แผนการพัฒนาระบบเครือข่ ายเพือความต่อเนืองในการทํางาน

หน้าที 6-6

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที 2 พ.ศ. 2555-2559

แผนการดําเนินการโครงการฯ

ตารางที 6.2 แผนงาน/โครงการ ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ปี งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559
โครงการที

ชือแผนงาน/ โครงการ /ระบบงาน

ปี

หน่ วยงานทีเกียวข้ อง

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

ตัวชี0วดั

4.2.1 โครงการปรับปรุ งเครื อข่ายหลัก เพือการ
เรี ยนรู้นอกห้องเรี ยน

2555 2558

- สํานักคอมพิวเตอร์

- เพือสนับสนุนการค้นคว้า และเรี ยนรู้นอก
ห้องเรี ยน สําหรับนักศึกษา และบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย
- เพือรองรับการขยายตัวของมหาวิทยาลัยฯ
ทีกําลังเพิมขึBน
- เพือปรับปรุ งเครื อข่ายให้มีการเสริ มซ้อน
(Redundance) และรองรับการจัดแบ่งเขต
ความมันคง
- เพือรองรับการบริ หารจัดการถึงอุปกรณ์
Access Switch

- ติดตัBงสายใยแก้วนําแสงระหว่าง Distribute
Switch กับ Core Switch อย่างน้อย 2 ตัว
- จัดหาอุปกรณ์ Core Switch และ Distribute
Switch ทดแทนอุปกรณ์เดิมทีหมดอายุ
- จัดหาอุปกรณ์เครื อข่ายไร้สายทีรองรับ
มาตรฐาน 802.11n
- จัดหาอุปกรณ์ Access Switch ทดแทน และ
เพิมเติม

- ปริ มาณการค้นคว้า และการเรี ยนรู้ของ
นักศึกษา และบุคลากรมีเพิมขึBน
- เครื อข่ายท้องถินมีเสถียรภาพมากขึBน
- การบริ หารจัดการเครื อข่ายง่ายขึBน

4.2.2 โครงการสร้างโครงข่ายคอมพิวเตอร์ เพือ
ขยายโอกาสการศึกษาสู่ภูมิภาคตะวันตก

2556 2557

- สํานักคอมพิวเตอร์

- เพือวางเครื อข่ายคอมพิวเตอร์หลักภายใน
วิทยาเขตราชบุรี (สวนผึBง)
- เพือสอดรับกับแผนการรับนักศึกษา และ
การเปิ ดการเรี ยนการสอน ณ วิทยาเขตราชบุรี
(สวนผึBง) ในอนาคต
- เพือให้มีช่องทางการเชือมต่อ สําหรับใช้
งานระบบ และข้อมูลจากส่ วนกลางได้

- สร้างศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศวิทยาเขตราชบุรี - ปริ มาณการใช้งานเครื อข่ายภายในวิทยา
(สวนผึBง)
เขตราชบุรี (สวนผึBง) เพิมขึBน
- วางข่ายสายคอมพิวเตอร์ทวทั
ั Bงวิทยาเขต
- จัดหาอุปกรณ์ Core Switch, Distribute Switch
และ Access Switch ติดตัBง ณ อาคารต่างๆ ใน
วิทยาเขต

4.2.3 โครงการสร้างช่องทางการสื อสาร
สนับสนุนการทํางาน และบริ การ
อิเล็กทรอนิกส์สาํ หรับนักศึกษา

2556 2557

- สํานักคอมพิวเตอร์

- เพือรองรับการสร้างบริ การอิเล็กทรอนิกส์ - จัดหาอุปกรณ์ Gateway โทรศัพท์
รู ปแบบใหม่
- ติดตัBง และทดสอบแม่ข่ายโทรศัพท์และแม่ข่าย
- เพือเพิมช่องทางในการสื อสารสําหรับการ Web Conference บนเครื องแม่ข่ายทีมีอยู่
ทํางาน และสนับสนุนการศึกษา
- เพือจัดหาระบบโทรศัพท์ใหม่ทดแทน
ตูส้ าขาเดิมทีหมดอายุ
- เพือลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อระหว่างวิทยา
เขต

- มีบริ การอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบใหม่
เพิมขึBน
- มีปริ มาณผูใ้ ช้งานระบบโทรศัพท์ผา่ น
เครื อข่ายไอพี และระบบประชุมทางไกล
เพิมขึBน
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพือประชุม
ระหว่างวิทยาเขตลดลง

งบประมาณ
ปี 2555

งบประมาณ
ปี 2556

งบประมาณ
ปี 2557

งบประมาณ
ปี 2558

งบประมาณ งบประมาณรวม
ปี 2559
ปี 2555-2559

35,000,000

30,000,000

0

5,000,000

0

70,000,000

0

35,000,000

25,000,000

0

0

60,000,000

0

20,000,000

10,000,000

0

0

30,000,000

หมายเหตุ

แผนงานที 4.3 แผนการพัฒนาระบบรักษาความมันคงและระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพือสร้ างความน่ าเชือถือและสนับสนุนพันธะตามกฎหมาย
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที 2 พ.ศ. 2555-2559

แผนการดําเนินการโครงการฯ

ตารางที 6.2 แผนงาน/โครงการ ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ปี งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559
โครงการที

ชือแผนงาน/ โครงการ /ระบบงาน

ปี

หน่ วยงานทีเกียวข้ อง

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

ตัวชี0วดั

งบประมาณ
ปี 2555

งบประมาณ
ปี 2556

งบประมาณ
ปี 2557

งบประมาณ
ปี 2558

งบประมาณ งบประมาณรวม
ปี 2559
ปี 2555-2559

4.3.1 โครงการปรับปรุ งระบบความมันคงเครื อข่าย

2555 2558

- สํานักคอมพิวเตอร์

- เพือให้ระบบความมันคงเครื อข่ายมีการ
เสริ มซ้อน (Redundance)
- เพือเพิมประสิ ทธิภาพด้านความมันคง
เครื อข่าย

- จัดหาอุปกรณ์ Firewall, IPS เพิมเติมเพือให้
ระบบมีการเสริ มซ้อน (Redundance)
- จัดหาระบบพิสูจน์สิทธิในการเข้าใช้งาน
เครื อข่าย
- จัดแบ่งแม่ข่ายใหม่ตามเขตความมันคง

- ระบบเครื อข่ายมีความมันคงเพิมขึBน

18,000,000

3,000,000

0

20,000,000

0

41,000,000

4.3.2 โครงการปรับปรุ งศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศ
(Data Center)

2555

- สํานักคอมพิวเตอร์

- เพือปรับปรุ งให้ศนู ย์คอมพิวเตอร์มี
ประสิ ทธิภาพในการรองรับการทํางานของ
อุปกรณ์เครื อข่าย และเครื องแม่ข่าย
- เพือสร้างเสถียรภาพให้กบั ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศทีมีอยู่
- เพือให้มีความต่อเนืองในการทํางาน

- สร้างศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศใหม่ทีมีความ
พร้อมในด้านระบบไฟฟ้ า ระบบปรับอากาศ
ระบบดังเพลิง ระบบเตือนภัย และระบบการ
เข้าถึงทางกายภาพ พร้อมด้วยสิ งอํานวยความ
สะดวกอืน ทีจําเป็ นสําหรับการติดตัBงเครื องแม่
ข่าย และอุปกรณ์เครื อข่าย ตามมาตรฐานสากล
- โอนย้ายอุปกรณ์จากศูนย์เดิมไปยังศูนย์ใหม่
- จัดหาและติดตัBงระบบเฝ้ าดู และควบคุม
(Monitor & Control) เพือการบริ หารจัดการ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีมีอยู่
- จัดหาและติดตัBงระบบแสดงผล แบบหลายจอ

- ศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศมีเสถียรภาพ
และความมันคงเพิมขึBน
- รองรับการให้บริ การทีเพิมขึBนในอนาคต
- ระยะเวลาในการระบุถึงปัญหาของ
ระบบน้อยลง
- ระยะเวลาทีไม่สามารถใช้งานระบบ
ลดลง

40,000,000

0

0

0

0

40,000,000

หมายเหตุ

หน้าที 6-8

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที 2 พ.ศ. 2555-2559

แผนการดําเนินการโครงการฯ

ตารางที 6.2 แผนงาน/โครงการ ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ปี งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559
โครงการที

ชือแผนงาน/ โครงการ /ระบบงาน

4.3.3 โครงการสร้างศูนย์สาํ รองฉุกเฉิน และ
ระบบสํารองข้อมูล

ปี

2557 2558

หน่ วยงานทีเกียวข้ อง

- สํานักคอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

- เพือให้มีการสํารองข้อมูลทีมีความสําคัญ
ข้ามวิทยาเขต
- เพือให้มีพBืนทีในการจัดเก็บข้อมูล เพียงพอ
ต่อการขยายตัวในอนาคต

- จัดหาอุปกรณ์จดั เก็บข้อมูลขนาดใหญ่
สําหรับติดตัBงทีศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศวิทยาเขต
ราชบุรี (สวนผึBง)
- จัดหาระบบบริ หารจัดการ เพือทําการสํารอง
ข้อมูลระหว่าง ส่ วนกลาง (บางมด) กับราชบุรี
(สวนผึBง) แบบ Asyncronous
- จัดหาอุปกรณ์จดั เก็บข้อมูลขนาดใหญ่เพิมเติม
สําหรับระบบจัดข้อมูลการจราจรบนเครื อข่าย
- จัดหาอุปกรณ์จดั เก็บข้อมูลขนาดใหญ่ เทป
สํารองข้อมูลเพิมเติม สําหรับส่ วนกลาง

ตัวชี0วดั

- มีพBืนทีจัดเก็บข้อมูลเพียงพอต่อความ
ต้องการ
- มีการสํารองข้อมูลระหว่างวิทยาเขต
- ระบบสารสนเทศมีความน่าเชือถือมาก
ขึBน

งบประมาณ
ปี 2555

งบประมาณ
ปี 2556
0

งบประมาณ
ปี 2557
0

50,000,000

งบประมาณ
ปี 2558
10,000,000

งบประมาณ งบประมาณรวม
ปี 2559
ปี 2555-2559
0

หมายเหตุ

60,000,000
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที 2 พ.ศ. 2555-2559

แผนการดําเนินการโครงการฯ

ตารางที 6.2 แผนงาน/โครงการ ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ปี งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559
โครงการที

ชือแผนงาน/ โครงการ /ระบบงาน

ปี

หน่ วยงานทีเกียวข้ อง

แผนงานที 4.4 แผนการจัดหาระบบเครืองลูกข่ ายให้ เพียงพอต่อการใช้ งาน
4.4.1 โครงการจัดหาเครื องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
2555 - - สํานักคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ประกอบ
2559

4.4.2 โครงการสร้างห้องคอมพิวเตอร์สาํ หรับ
ให้บริ การนักศึกษา

2557

- สํานักคอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

ตัวชี0วดั

- เพือจัดหาเครื องคอมพิวเตอร์ทดแทนเครื อง - จัดเช่าเครื องคอมพิวเตอร์พร้อม
เดิมทีหมดอายุ
ระบบปฏิบตั ิการ และโปรแกรมป้ องกันไวรัส
- จัดหาอุปกรณ์ประกอบทีจําเป็ น เช่น
เครื องพิมพ์ สแกนเนอร์

- มีเครื องคอมพิวเตอร์ และเครื องพิมพ์ที
มีประสิ ทธิภาพ และเพียงพอต่อการใช้งาน
- อัตราส่ วนของบุคลากรทีจําเป็ นต้องใช้
คอมพิวเตอร์เป็ นประจําเป็ นอัตราส่ วน 1
คน ต่อ 1 เครื อง
- อัตราส่ วนของบุคลากรทีไม่จาํ เป็ นต้อง
ใช้คอมพิวเตอร์อย่างเป็ นประจํา เป็ น
อัตราส่ วน 2 คน ต่อ 1 เครื อง

- เพือเพิมช่องทางในการค้นคว้า และเรี ยนรู้ - จัดหาสถานทีในการจัดตัBงห้องคอมพิวเตอร์
ของนักศึกษา
สําหรับให้บริ การนักศึกษา ทัBงส่ วนกลาง และ
- เพือขยายการให้บริ การคอมพิวเตอร์แก่
ส่ วนภูมิภาค
นักศึกษาทัBงส่ วนกลาง และวิทยาเขตอืน
- สร้างห้องคอมพิวเตอร์ใหม่ พร้อมทัBง
เฟอร์นิเจอร์ทีจําเป็ น

- นักศึกษามีความพึงพอใจในการใช้
บริ การห้องคอมพิวเตอร์มากขึBน

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ ที 4
ยุทธศาสตร์ ที 5 การพัฒนาโครงสร้ างพืน0 ฐานทางเทคโนโลยีในการสนับสนุนการเรียนการสอนเพือคุณภาพบัณฑิตทีพึงประสงค์
5.1.1 โครงการพัฒนาพัฒนาสิ งแวดล้อมในการ
2554-2557 - สํานักหอสมุด
- เพือใช้เป็ นเครื องมือในการพัฒนาด้านการ
เรี ยนรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
- สํานักคอมพิวเตอร์
เรี ยนรู้
เกล้าธนบุรี (Learning Enviornment)
- ภาควิชาวิศวกรรม
- เพือติดตามความก้าวหน้า/พัฒนาการ
คอมพิวเตอร์
เรี ยนรู้ของนักศึกษาและบุคลากร มจธ.
- คณะเทคโนโลยี
- เพือกระตุน้ ให้เกิดการเรี ยนการสอนแบบ
สารสนเทศ
ใหม่
- สถาบันการเรี ยนรู้
- เพือส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต

งบประมาณ
ปี 2555

งบประมาณ
ปี 2556

- ประสิ ทธิภาพการเรี ยนการสอนดีขB ึน
- อัตราการใช้งานของระบบสนับสนุน
การเรี ยนรู้เพิม
- นักศึกษาและบุคลากรมีทกั ษะการใช้
งานด้าน ICT ดีขB ึน
- ใช้ ICT ในกิจกรรมการเรี ยนรู้มากขึBน

งบประมาณ
ปี 2558

งบประมาณ งบประมาณรวม
ปี 2559
ปี 2555-2559

2,000,000

2,000,000

4,500,000

4,500,000

4,500,000

17,500,000

0

0

20,000,000

0

0

20,000,000

90,000,000 150,500,000

40,500,000

5,500,000

397,500,000

4,200,000

6,500,000

50,900,000

111,000,000

- สํารวจความพร้อมและความต้องการใช้ระบบ
ICT เพือการเรี ยนรู้ของนักศึกษาและบุคลากร
- ออกแบบพัฒนาเครื องมือสนับสนุนการเรี ยนรู้
- ประชาสัมพันธ์การใช้งานเครื องมือสนับสนุน
การเรี ยนรู้
- ทําวิจยั และติดตามประเมินผลระบบ
สนับสนุนการเรี ยนรู้

งบประมาณ
ปี 2557

14,700,000

13,150,000

12,350,000

หมายเหตุ
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แผนการดําเนินการโครงการฯ

ตารางที 6.2 แผนงาน/โครงการ ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ปี งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559
โครงการที

ชือแผนงาน/ โครงการ /ระบบงาน

5.1.2 โครงการพัฒนาสื อการเรี ยนรู้แบบ
อิเล็กทรอนิกส์เพือให้บริ การกับชุมชน
(Knowledge to public)

ปี

หน่ วยงานทีเกียวข้ อง

2555-2559 - สํานักหอสมุด

วัตถุประสงค์

- เพือพัฒนาสี อการเรี ยนรู้แบบ e-Learning
ให้บริ การชุมชน
- เพือพัฒนาเกมต้นแบบเพือการเรี ยนรู้
สําหรับเยาวชน/ชุมชน
- เพือขยายโอกาสด้านการเรี ยนรู้สู่ชุมชนให้
ทัวถึงและเท่าเทียมกัน
- เพือส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต

กิจกรรม

ตัวชี0วดั

- ประเมินและคัดเลือกเนืBอหาสื อการเรี ยนรู้ทBงั 2 - ปริ มาณการเข้าใช้งาน
รู ปแบบ
- ผลการนําความรู้จากสื อไปประยุกต์ใช้
- ผลิตสื อ e-Learning เพือบริ การชุมชน
กับชุมชน/ชีวิตประจําวัน
- ติดตามประเมินผลการใช้สือทัBง 2 แบบ

งบประมาณ
ปี 2555

งบประมาณ
ปี 2556

งบประมาณ
ปี 2557

งบประมาณ
ปี 2558

งบประมาณ งบประมาณรวม
ปี 2559
ปี 2555-2559

1,000,000

1,000,000

1,500,000

1,800,000

1,800,000

7,100,000

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ ที 5

15,700,000

14,150,000

13,850,000

6,000,000

8,300,000

58,000,000

รวมทั0งสิ0น

132,700,000

112,150,000 184,350,000

69,500,000

16,800,000

535,500,000

หมายเหตุ
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โครงสร้างของสํานักคอมพิวเตอร์ และบุคลากร

7. โครงสร้ างของสํ านักคอมพิวเตอร์ และบุคลากร
7.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ สํานักคอมพิวเตอร์
วิสัยทัศน์
สํานักคอมพิวเตอร์ จะเป็ นเลิศในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารเพือบรรลุตาม
ยุทธศาสตร์ รวมของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (e-University)
พันธกิจ
สํานักคอมพิวเตอร์ เป็ นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยทีมีหน้าทีรับผิดชอบในการให้บริ การด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารเพือสนับสนุนการศึกษา การบริ หารจัดการ การวิจยั และบริ การวิชาการ
กลยุทธ์
1. พัฒนาเครื อข่ายและระบบความปลอดภัยในการเข้าถึงสารสนเทศ
2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพือการบริ หารจัดการ การศึกษา และการวิจยั
3. ยกระดับความสามารถ ICT ให้กบั บุคลากร
4. เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้งานด้าน ICT
5. สร้างความสามารถในการพึงพาตนเอง
7.2 โครงสร้ างและภารกิจของสํ านักคอมพิวเตอร์
สํานักคอมพิวเตอร์ จดั ตัHงขึHนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที J โดยมีพระราช
กฤษฎีกาจัดตัHงส่ วนราชการในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
พ.ศ. MNNM ซึ งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที PQJ ตอนที MR ลงวันที S กุมภาพันธ์ MNRM มีหน้าที
และความรับผิดชอบดังนีH
• สนับสนุ นการศึกษา วิจยั และพัฒนาด้านคอมพิวเตอร์ ของสถาบัน
•

บริ การด้านคอมพิวเตอร์ แก่หน่วยงานต่าง ๆ ภายในสถาบัน

•

บริ การคอมพิวเตอร์ เพือสารสนเทศบริ การและการจัดการการศึกษาของสถาบัน

•

เป็ นหน่วยงานกลางในการวางแผนและจัดหาทรัพยากรคอมพิวเตอร์ ของสถาบัน

•

เป็ นหน่วยงานทีดําเนินการวิจยั และพัฒนาด้านคอมพิวเตอร์
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การจัด แบ่ ง หน่ ว ยงาน แบ่ ง ส่ ว นราชการออกเป็ น P สํ า นัก งาน กับ R ฝ่ าย ตามประกาศทบวง
มหาวิทยาลัย เรื อง การแบ่งส่ วนราชการในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ฉบับที R) พ.ศ. MNRM ซึ ง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที PQJ ตอนที RJ ลงวันที V มีนาคม MNRM ดังนีH
(P) สํานักงานผูอ้ าํ นวยการ
(M) ฝ่ ายปฎิบตั ิการ
(R) ฝ่ ายพัฒนาระบบ
(W) ฝ่ ายวิจยั และฝึ กอบรม
สํา นัก คอมพิ วเตอร์ ไ ด้มี ก ารปรั บ เปลี ยนโครงสร้ า งภายในองค์ก รใหม่ เพื อให้ส อดคล้องกับ การ
ปฏิ บ ตั ิ ง าน และได้รับ การอนุ ม ตั ิ ก ารปรั บ เปลี ยนโครงสร้ างองค์ก รของสํา นัก คอมพิ วเตอร์ ตามมติ ส ภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ครัHงที MS เมือวันพฤหัสบดีที PN กุมภาพันธ์ MNWW โดยมีประเด็น
หลัก ดังนีH
P. ยุบฝ่ ายต่าง ๆ ให้เหลือเพียงสํานักงานผูอ้ าํ นวยการ
M. จัดแบ่งส่ วนงานเป็ นการภายในมหาวิทยาลัย ดังนีH
(P) สํานักงานผูอ้ าํ นวยการ
(M) ฝ่ ายบริ การคอมพิวเตอร์
(R) ฝ่ ายพัฒนาระบบ
(W) ฝ่ ายวิจยั และฝึ กอบรม
(N) ฝ่ ายสื อสารและโทรคมนาคม
และใช้โครงสร้างองค์กรดังกล่าว มาจนถึงปั จจุบนั ดังแสดงใน รู ปที Z.P
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รู ปที Z.P ความสัมพันธ์ของสายบังคับบัญชาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
ของสํานักคอมพิวเตอร์
ภารกิจของสํ านักคอมพิวเตอร์
P. นําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารมาใช้ในการศึกษา การบริ หารจัดการ และการวิจยั
M. ยกระดับความสามารถด้านสารสนเทศและการสื อสารให้บุคลากรมหาวิทยาลัยและชุมชน
R. พัฒนาการบริ หารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล
7.3 การแบ่ งงานภายใน หน้ าทีค* วามรับผิดชอบ และอัตรากําลังของสํ านักคอมพิวเตอร์
สํานักคอมพิวเตอร์ มีการแบ่งหน้าทีความรับผิดชอบตามโครงสร้ างองค์กรในหัวข้อ 7.3.1 และมี
กรอบอัตรากําลังของหน่วยงานในหัวข้อ 7.3.2
../.0 หน้ าทีค* วามรับผิดชอบตามโครงสร้ างองค์ กร สํ านักคอมพิวเตอร์
1. ฝ่ ายสื อสารและโทรคมนาคม ประกอบด้วยงานบริ การ ดังนีH
1.1 งานบริ การระบบเครื อข่ายหลัก
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• บริ หารจัดการ ติดตัHง แก้ไขปั ญหาเครื องแม่ข่าย อุปกรณ์และระบบเครื อข่ายหลัก วงจรและ
ข่ายสายสัญญาณอินเทอร์ เน็ต และการเชือมต่อระหว่างวิทยาเขต
• บริ หารจัดการเครื องแม่ข่าย อุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย
• วิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ ควบคุม แก้ไขปั ญหา ปรับปรุ ง บํารุ งรักษาอุปกรณ์และระบบ
เครื อข่ายหลัก
• บริ หารจัดการการจัดสรรหมายเลข IP Address
1.2 งานบริ การระบบเครื อข่ายไร้สาย
1.3 งานบริ การอินเทอร์ เน็ต
1.4 งานบริ การโทรศัพท์
2. ฝ่ ายบริ การคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยงานบริ การ ดังนีH
2.1 งานบริ การคอมพิวเตอร์ เพือการเรี ยนการสอน
2.2 งานบริ การซ่ อมบํารุ งคอมพิวเตอร์
2.3 งานจัดหาคอมพิวเตอร์ เพือสนับสนุนการบริ หารจัดการของมหาวิทยาลัย
2.4 จัดทําบัตรประจําตัวบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
2.5 บริ การซอฟท์แวร์ ลิขสิ ทธิa
3. ฝ่ ายพัฒนาระบบ มีหน้าที วิเคราะห์และออกแบบระบบ มีการพัฒนาคําสังคอมพิวเตอร์ และออกแบบ
ฐานข้อมูล การให้บริ การ การประสานงาน ให้คาํ ปรึ กษาวางแผน ระบบสารสนเทศเพือการบริ หารการศึกษา
ระบบสารสนเทศเพือการบริ หารจัดการ และ ระบบอืน ๆ เพือสนับสนุ นการบริ การให้กบั อาจารย์ เจ้าหน้าที
นักศึกษา และบุคคลทัวไป เกียวกับการเรี ยนการสอน การบริ หารการเงิน การจัดการเอกสาร และ การจัดการ
ข้อมูลทีเป็ นมาตรฐาน ตลอดจนดูแลบํารุ งรักษาระบบให้สามารถทํางานได้ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ปั จจุบนั
ระบบทีให้บริ การมีดงั นีH
3.1 ระบบสารสนเทศเพือการบริ หารการศึกษา
3.2 ระบบสารสนเทศเพือการบริ หารจัดการ
3.3 ระบบสารสนเทศเพือบริ หารบุคคลและงานวิจยั
3.4 ระบบสารสนเทศเพือบริ หารเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
4. ฝ่ ายวิจยั และฝึ กอบรม ประกอบด้วยงานบริ การ ดังนีH
4.1 บริ การทดสอบความสามารถของบุคลากรมหาวิทยาลัย
• เป็ นการวัดความรู ้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ เพือใช้ในการขอเลือนระดับของพนักงาน
ตามแผนเส้นทางพัฒนาบุคลากร (Training Roadmap) ของมหาวิทยาลัย
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• จัดฝึ กอบรมและทดสอบซํHาให้กบั ผูท้ ีไม่ผา่ นการทดสอบในครัHงแรก
4.2 บริ การฝึ กอบรมด้าน ICT ให้กบั บุคลากรมหาวิทยาลัย
• จัดฝึ กอบรมเชิงปฎิบตั ิการในลักษณะ Project Base หรื อ Problem Base โดยการจัดทํา
หลักสู ตรอบรมให้เหมาะสมลักษณะงาน/ปั ญหาทีพบในการทํางาน เพือผูป้ ฎิบตั ิงาน
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานได้จริ ง
4.3 บริ การหลักสู ตรฝึ กอบรมด้วยตนเองผ่านระบบเครื อข่าย
• จัดทําหลักสู ตรฝึ กอบรมผ่านระบบเครื อข่ายเพือให้บุคลากรสามารถเลือกหลักสู ตรที
ต้องการและเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเองแบบ ไม่จาํ กัดเวลา และสถานที
4.4 บริ การให้ยมื เครื องคอมพิวเตอร์ ห้องฝึ กอบรม และอุปกรณ์
• การบริ การให้ยมื เครื องคอมพิวเตอร์ ห้องฝึ กอบรม พร้อมอุปกรณ์ แก่หน่วยงานต่าง ๆ
ภายในมหาวิทยาลัยสําหรับจัดฝึ กอบรม ประชุม/สัมมนา กิจกรรมอืน ๆ ทีสอดคล้องกับ
ภารกิจของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัย
4.5 การจัดหาและบํารุ งรักษาเครื องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
• เพือเตรี ยมความพร้อมของเครื องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ทH งั ปริ มาณและคุณภาพให้พร้อม
ให้บริ การอย่างเพียงพอและมีประสิ ทธิ ภาพในการใช้งาน
5. สํานักงานผูอ้ าํ นวยการ เป็ นหน่วยงานสนับสนุ นการให้บริ การต่าง ๆ ตามภารกิจของสํานักคอมพิวเตอร์
ดังนีH
5.1 งานบริ หารทัวไป/งานธุ รการ
5.2 งานบุคคล
5.3 งานการเงิน
5.4 งานพัสดุ
5.5 งานนโยบายและแผน
5.6 งานประกันคุณภาพ
ทัHงนีH สํานักคอมพิวเตอร์ มีการแบ่งความรับผิดชอบงานและระบบสารสนเทศตามโครงสร้างองค์กร
ดังแสดงในรู ปที 7.2
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สํานักคอมพิวเตอร์

สํานักงานผู้อํานวยการ
- งานบริหารทัวไป
- งานธุรการ
- งานบุคคล
- งานนโยบายและแผน
- งานบุคคล
- งานการเงิน
- งานจัดซื.อจัดจ้าง

ฝoายพัฒนาระบบ
- ระบบสารสนเทศเพือการ
บริหารการศึกษา
- ระบบสารสนเทศเพือการ
บริหารจัดการ
- ระบบสารสนเทศเพือบริหาร
บุคคลและงานวิจัย
- ระบบสารสนเทศเพือการบริหาร
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย

ฝoายสือสารและโทรคมนาคม
- ระบบเครือข่ายหลัก
- ระบบเครือข่ายไร้สาย
- ระบบอินเทอร์เน็ต
- ระบบโทรศัพท์

ฝoายบริการคอมพิวเนตอร์
- งานบริการคอมพิวเตอร์
เพือการเรียนการสอน (ลานแดง)
- งานซ่อมบํารุงคอมพิวเตอร์
(CC-Service)
- งานจัดหาเครืองคอมพิวเตอร์
เพือการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัย
- งานจัดทําบัตรประจําตัวบุคลากร
และนักศึกษา
- งานบริการซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ9

ฝoายวิจัยและฝpกอบรม
- อบรมคอมพิวเตอร์ให้กับ
บุคลากร มจธ.
- จัดทําและพัฒนาหลักสูตรอบรม
คอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ (e-Training)
- บริการยืมใช้เครืองคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์ห้องอบรม

รู ปที Z.M การแบ่งงานภายในตามโครงสร้างองค์กรของสํานักคอมพิวเตอร์
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../.1 อัตรากําลังของสํ านักคอมพิวเตอร์
ปั จจุบนั สํานักคอมพิวเตอร์ มีบุคลการจํานวน WS คน แบ่งออกเป็ น M สายงาน ตามสถานภาพ ดังนีH
P. พนักงาน
รวม MR คน
- สายงานเทคนิค
จํานวน MQ คน
- สายงานสนับสนุน
จํานวน R คน
M. ลูกจ้าง
รวม MP คน
- สายงานเทคนิค
จํานวน MQ คน
- สายงานสนับสนุน
จํานวน P คน
R. จ้างเหมาบริ การ
รวม N คน
- สายงานเทคนิค
จํานวน W คน
- สายงานสนับสนุน
จํานวน P คน
ตารางที Z.P อัตรากําลังของสํานักคอมพิวเตอร์
ฝ่ าย
พนักงาน
สํานักงาน
นักบริ หารงานทัวไป (จW) – 1 คน
นักบริ หารการเงิน (จR) – 1 คน
ผูอ้ าํ นวยการ
นักพัสดุ (จP) – 1 คน
ฝ่ ายพัฒนา
นักคอมพิวเตอร์ (สวN) – P คน
ระบบ
นักคอมพิวเตอร์ (สวW) – N คน
นักคอมพิวเตอร์ (สวR) – P คน
นักคอมพิวเตอร์ (สวM) – M คน
ฝ่ ายบริ การ
นักคอมพิวเตอร์ (สวW) – M คน
คอมพิวเตอร์
นักคอมพิวเตอร์ (สวR) – P คน
นักคอมพิวเตอร์ (สวM) – P คน
ฝ่ ายสื อสารและ นักคอมพิวเตอร์ (สวN) – P คน
โทรคมนาคม นักคอมพิวเตอร์ (สวM) – P คน
วิศวกร (สวR) – P คน
ช่างเทคนิค (สวM) – P คน
ฝ่ ายวิจยั และ
นักคอมพิวเตอร์ (สวW) – P คน
ฝึ กอบรม
นักคอมพิวเตอร์ (สวR) – P คน
นักคอมพิวเตอร์ (สวM) – P คน

ลูกจ้ าง
เจ้าหน้าทีธุ รการ – 1 คน

จ้ างเหมา
-

รวม (คน)
W

นักคอมพิวเตอร์ – 15 คน
นักสารสนเทศ – P คน

-

M5

ซ่อมบํารุ ง – M คน

J

นักคอมพิวเตอร์ – M คน
วิศวกร – R คน
ช่างเทคนิค -P คน

วิศวกร – M คน

PM

-

จัดเลีHยง – P คน

W
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7.4 โครงสร้ างอืน* ๆ นอกสํ านักคอมพิวเตอร์
เพือให้การทํางานทีเกียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิ ทธิ ภาพ มีความน่ าเชื อถื อและตรวจสอบได้
มหาวิทยาลัยมีหน่วยตรวจสอบภายในทําหน้าทีตรวจสอบการทํางานของสํานักคอมพิวเตอร์ และทุกหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย ดังแสดงในรู ปที 7.R

รู ปที 7.R โครงสร้างอืน ๆ นอกสํานักคอมพิวเตอร์
หน่วยตรวจสอบภายในมีภารกิจดังนีH
1. ตรวจสอบรายงานต่าง ๆ ว่าได้ดาํ เนินการอย่างถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในทีดี รัดกุม และ
เหมาะสม
2. ประเมิ นผล วิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบ ข้อมูลทุ กด้านในการปฏิ บตั ิ งานว่า สมบูรณ์ ถู กต้อง และ
เชือถือได้หรื อไม่
3. สอบทานวิ ธี ก ารป้ องกัน ดู แ ลรั ก ษาทรั พ ย์สิ น ประเมิ น การใช้ ท รั พ ยากรให้ เ ป็ นไปอย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพและคุม้ ค่า
4. สอบทาน และประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในทีฝ่ ายบริ หารกําหนด
5. ให้คาํ ปรึ กษา เสนอแนะ แก่หน่วยรับตรวจ เพือให้การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิ ภาพยิงขึHน
7.5 การว่ าจ้ างดําเนินการ (Outsource)
สื บเนื องมาจากการที เทคโนโลยีสารสนเทศมี การเปลี ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ประกอบกับมหาวิทยาลัยมี
ข้อจํากัดในหลายด้าน เช่ น โครงสร้ างผลตอบแทน การพัฒนาบุ คลากร ความก้าวหน้าในสายอาชี พ และกรอบ
อัตรากําลัง เป็ นต้น ทําให้ในบางภารกิ จใช้วิธีการว่าจ้างดําเนิ นการ (Outsource) สํานักคอมพิวเตอร์ ได้ว่างจ้าง
ดําเนินการดังนีH
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1. จ้างเหมาบุคคล จํานวน M คน เพือให้บริ การซ่อมบํารุ งคอมพิวเตอร์ และติดตัHงซอฟต์แวร์
เบืHองต้น
2. จ้างนักศึกษาพีเลีHยงให้คาํ ปรึ กษาและแก้ไขปั ญหาแก่นกั ศึกษาทีมาใช้บริ การภายในห้องบริ การ
คอมพิวเตอร์ วันละ P คน
3. งานส่ วนพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ และฐานข้อมูล ซึ งเป็ นระบบขนาดใหญ่ จําเป็ นต้องใช้
บุคลากรทีมีทกั ษะหลากหลาย ตัHงแต่ผบู ้ ริ หารโครงการ นักวิเคราะห์ออกแบบระบบ
โปรแกรมเมอร์ นักทดสอบระบบ ทําให้ตอ้ งใช้บุคลากรจํานวนมากประกอบกับหน่วยงานมีการ
คุมอัตรากําลังทําให้ปริ มาณงานทีมีจาํ นวนมากไม่สอดคล้องกับอัตรากําลัง สํานักคอมพิวเตอร์
จึงใช้วธิ ี การ จัดจ้างทีปรึ กษาเข้ามาพัฒนาระบบงาน เมือพัฒนาระบบงานเรี ยบร้อยแล้วจึงมาทํา
การฝึ กอบรมเจ้าหน้าทีประจําให้มีทกั ษะในการบํารุ งรักษาระบบ ปรับปรุ งแก้ไขโปรแกรมได้ใน
ระดับหนึง และทําหน้าทีประสานงานระหว่างบริ ษทั ทีปรึ กษากับผูใ้ ช้งานระบบภายใน
มหาวิทยาลัยฯ
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8. กลยุทธ์ การบริหารโครงการ
เพื อให้ ก ารดํา เนิ น การด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื อสารประสบความสํ า เร็ จ
จําเป็ นต้องมี ก ารบริ หารจัดการที ดี โดยจัดให้มีการพัฒนาโครงสร้ างการบริ หารจัดการ ระบบการ
ติดตามประเมินผล และควรจัดให้มีบุคลากรทีรับผิดชอบโดยตรง และมีเครื องมือในการบริ หารและ
ประเมินผลแผนอย่างชัดเจนและมีประสิ ทธิ ภาพ โดยอาศัยดัชนี ช4 ีวดั ความสําเร็ จในหลายมิติและหลาย
ระดับ ทั4งมิติเชิ งปริ มาณและเชิ งคุ ณภาพ และระดับบริ หารจนถึงระดับปฏิบตั ิการ ทั4งนี4 ต้องประสาน
ความร่ วมมือของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุ รี จากหลายหน่ วยงาน ทั4ง
หน่วยงานบริ หารซึ งเป็ นผูก้ าํ หนดนโยบายและวางแผน หน่วยงานทีดําเนิ นภารกิ จหลักระดับคณะฯ /
สํา นัก /ศู นย์ฯ และหน่ วยงานที ดู แลระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื อสาร เพื อให้แผนงาน
โครงการ และกิ จกรรมที กํา หนดไว้ บรรลุ วตั ถุ ป ระสงค์ตามเป้ าหมายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
8.1 การบริ หารจัดการ
การบริ ห ารจัด การและติ ด ตามผลการทํา งานตามแผนแม่ บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจะดําเนินการโดยมีโครงสร้างดังนี4
1. ให้รองอธิ การบดี อาวุโสฝ่ ายบริ หาร ทําหน้าที ผูบ้ ริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสู ง
(Chief Information Officer : CIO) ของมหาวิทยาลัยฯ
2. การวางแผนการทํางานในแต่ละยุทธศาสตร์ ให้ดาํ เนิ นการโดยสํานักคอมพิวเตอร์ และให้
รายงานผลการทํางานต่อ CIO ของมหาวิทยาลัยฯ
นอกจากนี4 เพือให้ก ารพัฒนางานตามแผนแม่บ ทเทคโนโลยีส ารสนเทศของมหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุ รีดาํ เนิ นการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิ ดผลในทางปฏิ บตั ิ จึ งต้อง
ดําเนินการดังนี4
1. จัดทําแผนปฏิบตั ิการ 5 ปี และแผนปฏิบตั ิการประจําปี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื อสาร (ICT) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีทีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยฯ เพือให้เกิดความชัดเจนในการดําเนินงาน
2. ให้ทุกคณะฯ/สํานัก /ศูนย์ฯ หน่ วยงานต่างๆ ดําเนิ นการจัดทําแผนปฏิ บตั ิการ # ปี และ
แผนปฏิ บ ัติก ารประจํา ปี ด้า นธุ รกิ จ ที สอดคล้องกับ แผนแม่ บ ทเทคโนโลยีส ารสนเทศ
เพือให้เกิดความชัดเจนในการประสานการดําเนิ นงาน
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3. กํา หนดให้ ก ารดํา เนิ นการตามแผนแม่ บ ทเทคโนโลยีส ารสนเทศนี4 เป็ นส่ วนหนึ งของ
Public Service Agreement (PSA) และการประกันคุณภาพ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรีเพือให้เกิดการสนับสนุนด้านงบประมาณอย่างเป็ นรู ปธรรม
4. สร้ างความเข้าใจแก่ผูเ้ กียวข้องทุกระดับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เพือให้มีความรู ้ความเข้าใจ ยอมรับและนําแผนไปสู่ การปฏิบตั ิ
8.2 กลยุทธ์ ในการดําเนินการตามกลยุทธ์
จากแผนงาน โครงการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารทีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า ธนบุ รีจะดําเนิ นการจัดทํา จัดหา อาจจะใช้วิธีก ารจัดซื4 อหรื อการจ้า งจัดทํา ในแต่ ล ะ
ปี งบประมาณตามทีกําหนดในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศนั4น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรีจาํ เป็ นอย่างยิงทีจะต้องมีการวางแผน กําหนดกลยุทธ์ในการบริ หารจัดการ ดําเนิ นการและ
ควบคุมการดําเนินการ ให้โครงการดังกล่าวเป็ นไปตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของโครงการ โดยมี
กลยุทธ์หรื อแนวทางในการบริ หารดังนี4
• กลยุทธ์การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพิมประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารจัดการและการ
จัดการการศึกษา
• กลยุทธ์ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
• กลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารเพือสนับสนุนการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต
• กลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
• กลยุทธ์การบริ หารทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารให้มีความมันคงและ
เกิดผลประโยชน์สูงสุ ด
• กลยุทธ์ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลดัชนีช4 ีวดั (Key Indicator: KI & Key Performance
Indicator: KPI)
• กลยุทธ์ในการปรับเปลียนสถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์ ไปสู่ สถาปั ตยกรรมทีเปิ ดกว้างขึ4น
• กลยุทธ์ในการบริ หารรหัสผ่านของผูด้ ูแลระบบและผูใ้ ช้งานระบบ
• กลยุทธ์ในการบริ หาร Public Key Infrastructure (PKI)
• กลยุทธ์การบริ หารจัดการข้อตกลงระดับการให้บริ การด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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8.2.1 กลยุทธ์ การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพิม$ ประสิ ทธิภาพในการบริ หาร
จัดการและการจัดการการศึกษา
ศึ ก ษาและกําหนดรู ป แบบข้อมู ล แบบฟอร์ มรายงาน ที จะใช้ใ นระบบสารสนเทศ
สนับสนุ นการทํางานภายในมหาวิทยาลัยฯ ให้สามารถติ ดต่ อสื อสาร เชื อมโยงและ
แลกเปลียนข้อมูลกับหน่วยงานในมหาวิทยาลัยฯ ได้
ศึกษาและกําหนดรายละเอียดเพิมเติมของชุดข้อมูลในแผนทีข้อมูล
รวบรวมและกําหนดคําอธิ บายของคําศัพท์และข้อมูลทางบริ หารและทางเทคโนโลยีที
ใช้ในการทํางานของมหาวิทยาลัยฯ เพือความเข้าใจทีตรงกัน
การนํ า เข้ า ข้ อ มู ล เป็ นขั4น ตอนที สํ า คัญ ของการบู ร ณาการข้อ มู ล เพราะถ้ า ระบบ
สารสนเทศและการจัดเก็บข้อมูลถู กบูรณาการเรี ยบร้ อยแล้ว แต่ขอ้ มูลไม่มีการนําเข้า
หรื อถู ก ปรั บปรุ งให้ ถู ก ต้องและเป็ นปั จจุ บ ันในเวลาที เหมาะสม การใช้ง านระบบ
สารสนเทศและข้อมูลจะไม่เกิดประโยชน์อย่างแท้จริ ง ดังนั4นจึงควรส่ งเสริ มผลักดันให้
กระบวนการนําเข้าข้อมูลมีประสิ ทธิ ภาพ โดยส่ งเสริ มให้การนําเข้าข้อมูลดําเนิ นการจาก
แหล่ งต้นทาง คื อกําหนดมาตรการให้เจ้าของข้อมูลเป็ นผูน้ ําเข้าหรื อปรั บปรุ งข้อมู ล
โดยตรง เพือให้เกิ ดความความรั บผิดชอบต่อความถู กต้องและเป็ นปั จจุ บนั ของข้อมูล
มากขึ4 น สําหรั บมาตรการที นํามาใช้สามารถเป็ นทั4งมาตรการด้านการบังคับและการ
ส่ งเสริ มโดยมีการตอบแทนในรู ปแบบต่าง ๆ แต่จะต้องมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ
และเครื องมือเพือรองรับการทํางานในการนําเข้าข้อมูลด้วย
8.2.2 กลยุทธ์ ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ$ ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
1) ควรมีการกําหนดแนวทางการดําเนินงานเพือสนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศ ดังนี4
จัดตั4งกลุ่มทํางานด้านพัฒนาศักยภาพการทํางาน (Productivity Improvement Team)
เพื อการจัด วางขั4น ตอนการทํา งาน ออกแบบและเขี ย นผัง การทํา งาน (Workflow
Diagram) พัฒนาเป็ นเอกสารคู่มือปฏิบตั ิงานประกอบการประกันคุณภาพ และนําเข้า
ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิ กส์ (Electronic Workflow) คู่มือปฏิบตั ิงานนี4จะเป็ นเอกสาร
กํา หนดคุ ณ ลัก ษณะความต้อ งการของระบบสารสนเทศ (System Requirement
Specification) ทีมีประโยชน์มากในขั4นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ
การจัด ซื4 อ ซอฟต์ แ วร์ แ ละจัด จ้า งทํา ระบบสารสนเทศ ต้อ งมี ร ะบบการบริ หาร
ฐานข้อมูลเชิ งสัมพันธ์ (Relational Database Management System: RDBMS) ที
สามารถเชือมโยงข้อมูลระหว่างระบบตามทีได้วางแผนไว้
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ในระหว่า งจัดจ้างบริ ษ ทั ภายนอกพัฒนาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัย ฯ ควรตั4ง
คณะทํา งานกํา กับ ดู แ ลและเรี ย นรู ้ ก ารทํา งานในทุ ก ขั4น ตอน นับ แต่ ก ารวิ เคราะห์
ออกแบบระบบ พัฒนาระบบ และบริ หารการเปลียนแปลงเกียวกับการพัฒนาระบบ
ควรจัดทําเว็บไซต์ (Website) เพือการติดตาม รายงานการทํางาน และเป็ นเครื องมือ
สื อสารของโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ซึ งจะช่วยทําให้ทุกฝ่ ายสามารถติดตาม
ความก้าวหน้าและการเปลียนแปลงของโครงการฯ ได้ตลอดระยะเวลา
2) การจัดจ้างบริ ษทั เพือพัฒนาระบบสารสนเทศควรพิจารณาดําเนิ นการขั4นตอนดังนี4
กําหนดตัวบุ คคลที จะเป็ นเจ้าของงาน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลด้านกระบวนงานทางธุ รกิ จ และ
ผูป้ ระสานงาน ในแต่ละระบบสารสนเทศและระบบสนับสนุนอืน ๆ
กําหนดวิธีการทํางานร่ วมกันแบบ Joint Application Development (JAD) ซึ งต้องมี
การทํา งานและสร้ า งความเข้า ใจร่ วมกันของบุ ค ลากรที เกี ยวข้องทุ ก ฝ่ ายอันได้แก่
บุคลากรของหน่วยงานเจ้าของระบบงานในฐานะทีมีความเข้าใจในกระบวนงานทาง
ธุ รกิ จ บุ คลากรของบริ ษทั ผูพ้ ฒ
ั นาระบบสารสนเทศในฐานะผูล้ งมือพัฒนา และ
บุคลากรของคณะทีปรึ กษา (ถ้ามี) หรื อบุคลากรของสํานักคอมพิวเตอร์ ในฐานะทีเป็ น
ผูป้ ระสานความแตกต่ า งระหว่ า งกระบวนงานทางธุ ร กิ จ และกระบวนการทาง
คอมพิวเตอร์ และเป็ นผูเ้ ข้าใจและให้ขอ้ เสนอแนะเกียวกับผลกระทบของการเลือกใช้
กระบวนการทางคอมพิ ว เตอร์ ที มี ต่ อ การทํา งานขององค์ ก ร ตลอดจนสามารถ
วิเคราะห์ภาพรวมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในเชิงบูรณาการได้ เพือให้เกิดการ
ประสานการทํา งานที ดี แ ละทํา ให้ ก ารพัฒ นาตามโครงการฯ เป็ นไปอย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ
กํ า กั บ ควบคุ ม ให้ ค ํา ปรึ กษาแก่ บ ริ ษั ท ผู ้ พ ัฒ นาระบบสารสนเทศเพื อจั ด ทํ า
สถาปั ตยกรรมข้อมูล (Information Architecture) เพือให้เกิดการบูรณาการข้อมูล และ
เกิดหลักการแหล่งข้อมูลต้นฉบับแหล่งเดียว (Single Original Source of Information)
ลดการป้ อนข้อ มู ล ซํ4า (Re-entry) และมี ม าตรฐานในการกํา หนดรู ป แบบและ
เทคโนโลยีการแลกเปลียนข้อมูลทั4งภายในและภายนอก
กํา หนดกรอบด้ า นเทคโนโลยี แ ละเครื องมื อ ที จะใช้ พ ัฒ นา (Technology and
Development Framework) เพือกําหนดสถาปั ตยกรรม n-tier Client/Server เทคนิ ค
การพัฒนา การใช้ Program Library และการออกแบบติดตั4งฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์
ที เกี ยวข้อ งโดยคํา นึ ง ถึ ง การสนับ สนุ น สถาปั ต ยกรรมแบบ Service Oriented
Architecture (SOA) ทําให้ระบบสารสนเทศสามารถมีการนํารหัสโปรแกรมมาใช้
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ใหม่ ไ ด้ง่ า ย และช่ ว ยให้ ก ารปรั บ เปลี ยนระบบสารสนเทศทํา ได้ง่ า ย ใช้เ วลาและ
ค่าใช้จ่ายน้อยลง
กํา หนดกรอบความเข้า ใจเบื4 องต้น เกี ยวกับ การสร้ า งรู ป แบบหน้า จอร่ ว มสํ า หรั บ
ผูใ้ ช้งาน (Unified User Interface) เพือทําให้ผใู ้ ช้สามารถทํางานข้ามระบบงานได้ง่าย
ซึ งจะช่วยส่ งเสริ มการทํางานแบบ One-Stop Service
กําหนดกรอบแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศในมิติของ n-tier Architecture ทีมี
ผลต่อหน้าทีการทํางาน สมรรถนะ และการรักษาความมันคงของระบบสารสนเทศ
และระบบทั4งหมดในภาพรวม โดยการกําหนดและออกแบบการสื อสารระหว่าง tier
ของระบบสารสนเทศทีทําให้การทํางานของอุปกรณ์ Firewall ทีป้ องกันระหว่าง tier
ทํางานได้อย่างมีสมรรถนะและมีประสิ ทธิ ภาพทีเหมาะสมและดีทีสุ ด
กํากับและตรวจสอบการเก็บ ข้อมูล ตรวจสอบเอกสารรายละเอี ยดความต้องการ
เบื4องต้น (System Requirement Specification) กําหนดรู ปแบบการนําเสนอ และ
ประชุ มร่ วมกันเพือทําความเข้าใจกับเจ้าของระบบงานก่อนทําการตรวจรับเอกสาร
รายละเอียดความต้องการเบื4องต้น
กํากับและควบคุ มให้บริ ษทั ผูพ้ ฒั นาระบบสารสนเทศ ทําการพัฒนาระบบต้นแบบ
เพือให้ผใู ้ ช้งานได้เห็ นขั4นตอนการทํางานตัวอย่างและเข้าใจก่อนตัดสิ นใจให้พฒั นา
ระบบในรายละเอียด ในขั4นตอนนี4 ควรจะประยุกต์ใช้ข4 นั ตอนของ Rapid Application
Development (RAD) เพือรวบรวมข้อมูลนําไปปรับแต่งรายละเอียดความต้องการ
เบื4องต้นให้มีความชัดเจนและเหมาะสมกับกระบวนงานทีต้องการมากขึ4น
พิจารณาปรับปรุ งขั4นตอนการทํางานให้เหมาะสมกับการนําระบบสารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งาน เพือประโยชน์ ในการลดขั4นตอนการทํางานที ไม่
จําเป็ น เช่น ขั4นตอนการตรวจสอบข้อมูลและการลงนาม เป็ นต้น
ต้องมี การกําหนดวิธีและฟั งก์ชันการนําเข้าและการส่ งออกข้อมูล ซึ งต้องทําได้ ทั4ง
แบบ Interactive และ Batch เพือการนําเข้าและการส่ งออกเป็ นรายข้อมูลหรื อเป็ น
ข้อมูลจํานวนมาก ถ้าระบบงานหรื อระบบสารสนเทศเดิมมีขอ้ มูลทีต้องทําการนําเข้า
ในระบบสารสนเทศทีพัฒนาขึ4น จะต้องกําหนดให้บริ ษทั ผูพ้ ฒั นาระบบสารสนเทศ
ทําการถ่ายโอนข้อมูล (Data Migration) ตลอดจนทําการตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลทีถูกถ่ายโอนด้วย
กําหนดให้บริ ษทั ผูร้ ับจ้างจัดทําเอกสารประกอบรายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื อง
รวมถึงให้บริ ษทั จัดทําคู่มือระบบ (System Manual) และเอกสารการออกแบบ (Asหน้าที 8-5
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Built Design) เพือการบํารุ งรักษาดูแลระบบสารสนเทศ และคู่มือการใช้งานสําหรับ
ผูใ้ ช้
8.2.3 กลยุทธ์ การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื$ อสารเพือ$ สนับสนุนการเรี ยนรู้
ตลอดชี วติ
ต้องมี ก ารส่ ง เสริ ม ให้มี ก ารพัฒนาเนื4 อหาความรู ้ ที เป็ นอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ม ากขึ4 น เช่ น
e-Learning, e-Book และ e-Journal มากขึ4น
ส่ ง เสริ มให้มีก ารปรั บ ปรุ ง การเรี ย นการสอนให้มีล ักษณะการเรี ยนการสอนที เป็ น
ลักษณะการวิเคราะห์ และการถาม-ตอบมากขึ4น โดยให้นกั ศึกษาเรี ยนรู ้จากบทเรี ยน
อิเล็กทรอนิกส์ทีมหาวิทยาลัยฯ มีบริ การมาก่อน
ปรับเปลียนการมอบหมายงานในการเรี ยนการสอนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์
ส่ งเสริ มให้การเรี ยนการสอนทีเป็ น Project-Based Learning (PBL) เพือให้นกั ศึกษา
ได้ใช้เครื องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นหาข้อมูล
ส่ ง เสริ ม ให้เกิ ดกิ จ กรรมนัก ศึ ก ษาในลัก ษณะการเรี ย นรู ้ เป็ นกลุ่ ม ความสนใจ โดย
มหาวิทยาลัยฯ สนับสนุนเครื องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพือกิจกรรมเหล่านั4น
8.2.4 กลยุทธ์ ในการพัฒนาบุคลากรด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื$ อสาร
การพัฒ นาบุ ค ลากรเพื อให้ มี ท ัก ษะและความสามารถในการใช้ ง านเทคโนโลยี
สารสนเทศได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมี ค วามสํ า คัญ อย่า งยิ ง ซึ งต้อ งมี ก ารบริ ห ารจัด การและ
ดําเนิ นการทีเหมาะสม เพือไม่ให้การลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดความเสี ยหาย หรื อ
สู ญเปล่า โดยมีรายละเอียดแนวทางการจัดการดังนี4
1) แนวทางพัฒนาบุคลากรรองรับการใช้งานระบบสารสนเทศ
ในระหว่างจัดจ้างบริ ษทั ภายนอกพัฒนาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุ รีควรกําหนดบุ คลากรและกําหนดหน้าที ความรั บผิดชอบที ชัดเจนในการดู แล
ติดตามระบบสารสนเทศที กําลังพัฒนา อีกทั4งส่ งบุคลากรดังกล่าวไปฝึ กอบรมในหัวข้อที
เกียวข้องกับการทํางานตามภาระหน้าที เช่น
อบรมเพือเป็ นผูด้ ูแลรักษาระบบฐานข้อมูล (Database Administrator)
อบรมเพือเป็ นผูด้ ูแลระบบปฏิบตั ิการ (Operating System Administrator)
อบรมวิธีการเขียนโปรแกรม (Programming) เพือการแก้ไขปรับปรุ งโปรแกรมใน
ภายหลัง
อบรมผูใ้ ช้ให้มีความรู ้ พ4ืนฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์ บนพื4นฐานของเว็บ (Webbased Technology)
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อบรมวิธีจดั เก็บเอกสารในรู ป แบบอิ เล็ก ทรอนิ กส์ ที ง่ ายต่อการสื บค้นและเรี ยกใช้
ระหว่างหน่วยงาน
2) แนวทางการพัฒนาบุคลากรให้มีการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื อง
จัดทํา Training Road Map เพือการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื อง พร้อม
จัดเก็บประวัติการฝึ กอบรมเข้าในระบบบริ หารทรัพยากรบุคคล
กําหนดหลักสู ตรในการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี ยวชาญในสายงานโดยใช้ระบบ
สารสนเทศเป็ นเครื องมือ อาทิ การวิเคราะห์และสรุ ปผลข้อมูลจากระบบสารสนเทศ
เพือจัดทําข้อมูลสําหรับผูบ้ ริ หาร วิธีการนําเสนอข้อมูลเพือการตัดสิ นใจ แนวทางใน
การนําเสนอข้อมูล
8.2.5 กลยุทธ์ การบริ หารทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื$ อสารให้ มีความมั$นคงและ
เกิดผลประโยชน์ สูงสุ ด
1.) การบริ หารจัดการการใช้งานทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
ทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นทรัพยากรทีมีมูลค่าในการลงทุนทีสู ง ดังนั4นใน
การใช้งานจะต้องมีนโยบายและการบริ หารจัดการเพือให้เกิดความมันคงและประโยชน์สูงสุ ด
ต่อการทํางานขององค์กร ซึ งมีรายละเอียดดังนี4
การบริ ห ารจัด การช่ ว งเวลาการใช้ง าน ควรมี ก ารวิ เ คราะห์ ช่ ว งเวลาการใช้ ง าน
ความสําคัญและความจําเป็ นในการใช้งานของระบบงานสารสนเทศต่าง ๆ เพือทําการ
กําหนดนโยบายและบริ หารจัดการจัดสรรตารางเวลาการอนุ ญาตให้ใช้งานระบบงาน
สารสนเทศเหล่านั4นในแต่ละช่ วงเวลา เพือการกระจายการใช้ทรัพยากรเทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสมตลอดช่วงเวลาทีต้องการ
การใช้งานอินเทอร์ เน็ต ต้องมีการกําหนดนโยบายการใช้อินเทอร์ เน็ตในเวลาทํางาน
ปกติให้เหมาะสม เพือป้ องกันไม่ให้ระบบเครื อข่ายมีความหนาแน่นของการจราจรที
มากเกินไป จนกระทังระบบสารสนเทศทีต้องการใช้งานไม่สามารถทํางานได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
การบริ หารจัดการการรักษาความมันคงของเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ งเป็ นเรื องทีต้อง
ดําเนินการทั4งด้านวัฒนธรรมการทํางานขององค์กรและเทคโนโลยี ทั4งนี4 องค์ประกอบ
สําคัญที ต้องคํานึ ง คื อ นโยบาย หน่ วยงานบริ หาร กระบวนงาน เครื องมื อเพือการ
รักษาความมันคง และกระบวนการตรวจสอบ นอกจากนี4ควรมีการจัดทํานโยบายการ
รักษาความมันคงในภาพรวมขององค์กร มีการออกระเบียบเพือการรักษาความมันคง
ทั4งส่ วน เช่น ระเบียบการนําอุปกรณ์สํารองข้อมูล (Flash Drive และ Portable Hard
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Disk) มาใช้งาน การทําให้เกิ ดนโยบายการรั กษาความมันคงในภาพรวมและการ
ปฏิบตั ิทีเคร่ งครัด จําเป็ นต้องมีหน่วยงานทีเป็ นเจ้าภาพประสานงานการวางนโยบาย
การรักษาความมันคงของเทคโนโลยีสารสนเทศของทุกหน่ วยงานที เกี ยวข้อง และ
ต้ อ งบริ หารจั ด การให้ เ กิ ด การตรวจสอบการบั ง คั บ ใช้ น โยบาย ในด้ า นของ
กระบวนงานต้องมีการกําหนดกระบวนการทํางานและการตรวจสอบจากทั4งภายใน
และภายนอก
การบริ หารจัดการด้านการรักษาความมันคงเพือเสถียรภาพการให้บริ การ ซึ งกําลังเป็ น
ปั ญหาทีสําคัญของหน่ วยงานจํานวนมาก โดยการถูกไวรัสคอมพิวเตอร์ จู่โจม ทําให้
ระบบสารสนเทศไม่สามารถทํางานได้เป็ นปกติ หน่วยงานควรมีนโยบายในด้านการ
ใช้ทรัพยากรนอกองค์กร ซึ งอาจทําให้เกิ ดปั ญหาด้านความมันคงของระบบได้ เช่ น
การใช้อินเทอร์ เน็ ต หรื อการใช้เว็บเมล์สาธารณะที อาจจะชักนําไวรั สคอมพิวเตอร์
หรื อโปรแกรมหนอน เพื อการบุ กรุ กเข้ามาสู่ ระบบเครื อข่ ายของมหาวิท ยาลัยฯได้
เป็ นต้น
!.) การบริ หารจัดการการว่าจ้างดําเนินการ (Outsource Management)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีอาจว่าจ้างหน่ วยงานอื นเข้ามาดําเนิ นการ
งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศบางอย่างของมหาวิทยาลัยฯ แทนการใช้บุคลากรของมหาวิทยาลัย
ฯ ดําเนิ นการเอง อย่างไรก็ตาม การกระทําดังกล่าวอาจเกิ ดประเด็นปั ญหาด้านการรั กษาความ
มันคงได้ มหาวิทยาลัยฯ ต้องบังคับบริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การลงนามในสัญญาไม่เปิ ดเผยข้อมูล (NonDisclosure Agreement) เพือป้ องกันไม่ให้บริ ษทั เหล่ านี4 อา้ งความเป็ นเจ้าของข้อมูล หรื อใช้
ข้อมูลในทางทีทําให้เกิ ดความเสี ยหายต่อมหาวิทยาลัยฯ และบุคคลทีเกี ยวข้องกับข้อมูลนั4น
นอกจากนี4มหาวิทยาลัยฯ ควรกําหนดนโยบายและดําเนิ นการบริ หารจัดการบริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การ
ไม่ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลทีมีความลับและความสําคัญ อีกทั4งไม่ควรให้บริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การมี
รหัส ผ่า นส่ ว นตัว สํ า หรั บ การทํา งานเป็ นผูด้ ู แ ลระบบในฐานะผูด้ ู แ ลสู ง สุ ด บุ ค ลากรของ
มหาวิทยาลัยฯ ต้องเป็ นผูบ้ ริ หารจัดการรหัสผ่านสําหรับผูด้ ูแลระบบในฐานะผูด้ ูแลสู งสุ ด ถ้า
บริ ษัท ผู ้ใ ห้ บ ริ การจํา เป็ นต้อ งทํา งานในฐานะผู ้ดู แ ลสู ง สุ ด ต้อ งดํา เนิ น การภายใต้ ก าร
ควบคุมดูแลของบุคลากรผูร้ ับผิดชอบโดยตรงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ต้องเป็ นผูป้ ้ อนรหัสผ่านด้วยตนเอง
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8.2.6 กลยุทธ์ ในการจัดเก็บรวบรวมข้ อมูลดัชนีชี7วดั (Key Indicator: KI & Key
Performance Indicator: KPI)
การเก็บรวบรวมข้อมูลการทํางานเพือหาดัชนี ช4 ี วดั ต่าง ๆ ทั4งในรู ปของการวัดผลสัมฤทธิ•
และสมรรถนะของการทํางาน (Key Indicator: KI & Key Performance Indicator: KPI) ควรทํา
การวางแผนดําเนิ นการร่ วมกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยทําการวิเคราะห์และกําหนดข้อมูล
ทีเกี ยวข้อง เพือให้ผูพ้ ฒั นาระบบสารสนเทศพัฒนาฟั งก์ชนั การเก็บข้อมูลทีต้องการ และกําหนด
สู ตรการคํานวณ ตลอดจนการออกรายงานในรู ปแบบที ต้องการ รวมไว้เป็ นส่ วนหนึ งของระบบ
สารสนเทศ เพือให้เกิ ดการเก็บข้อมูลแบบอัตโนมัติระหว่างการทํางาน และสามารถเชื อมต่อกับ
ระบบสารสนเทศเพือการวิเคราะห์ดชั นีช4 ีวดั หรื อนําไปใช้ประโยชน์ตามทีต้องการต่อไป
8.2.7 กลยุทธ์ ในการปรับเปลี$ยนสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ไปสู่ สถาปัตยกรรมทีเ$ ปิ ดกว้ างขึน7
เพื อประโยชน์ ใ นการลดค่ า ใช้จ่ า ยในการลงทุ น ด้า นระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีควรดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศทั4งหมดตาม
สถาปั ตยกรรมแบบเปิ ด (Open System Architecture) เป็ น Web-based Technology ภายใต้กรอบ
การพัฒนาแบบ Services Oriented Architecture (SOA) ทําให้ระบบสารสนเทศทีพัฒนาขึ4น
สามารถมีการนํารหัสโปรแกรมมาใช้ใหม่ได้ง่าย และช่วยให้การปรับเปลี ยนระบบสารสนเทศ
ทํา ได้ง่ า ย ใช้เ วลาและค่ า ใช้จ่ า ยน้อ ยลง และไม่ ข4 ึ น กับ สถาปั ต ยกรรมคอมพิ ว เตอร์ เ ฉพาะ
(Proprietary) ทําให้มหาวิทยาลัยฯ มีโอกาสในการจัดหาระบบหรื อจัดจ้างพัฒนาระบบจากผูข้ าย
หรื อผูร้ ับจ้างได้มากราย ซึ งจะเป็ นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ
8.2.8 กลยุทธ์ ในการบริ หารรหัสผ่ านของผู้ดูแลระบบและผู้ใช้ งานระบบ
การบริ หารรหัสผ่านของผูด้ ูแลระบบและผูใ้ ช้งานระบบมีความสําคัญอย่างมากต่อความ
มันคงและความน่ าเชื อถื อของระบบและกระบวนการทํางานของมหาวิทยาลัยฯ จึงควรมีการ
กําหนดนโยบายให้ถือปฏิบตั ิดงั แนวทางตัวอย่างต่อไปนี4
€.) การกํา หนดนโยบายการบริ หารจัด การรหั ส ผ่ า นของผู ้ดู แ ลระบบของเครื อง
คอมพิวเตอร์ แม่ข่ายและระบบสารสนเทศ
การกําหนดนโยบายการบริ หารจัดการรหัสผ่านของผูด้ ูแลระบบในการถื อปฏิ บตั ิ มี
รายละเอียดดังต่อไปนี4
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1. จัดให้มีการใช้โปรแกรมสร้างรหัสผ่านทีมีคุณสมบัติเหมาะสม
2. จัดสร้ างรหัสผ่านหลัก (Master Password) แล้วเก็บรักษาโดยผูบ้ ริ หารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับ สู ง (CIO) หรื อ ผูท้ ี ได้รั บ มอบหมายแต่ ไ ม่ ค วรเป็ น System
Programmer เพือการควบคุ มและตรวจสอบการเปลี ยนแปลงระบบทั4งหมด สําหรับ
การเก็บรักษาให้เก็บรักษาในซองเฉพาะ เซ็นชือกํากับ และเก็บไว้ในทีปลอดภัย
3. จัดสร้ างรหัสผ่านสําหรับ System Administrator จํานวน 2 ชุ ด ให้เก็บรั กษาโดย
System Programmer เป็ นผูใ้ ช้งานหลักในการปฏิบตั ิงานทั4งหมด และผูอ้ าํ นวยการ
สํานักคอมพิวเตอร์ เป็ นผูเ้ ก็บรักษาเพือการสํารองการทํางาน
4. System Programmer ทําหน้าทีอย่างน้อยดังต่อไปนี4
4.1. เป็ นผูค้ วบคุ มและบริ หารจัดการในการปฏิ บตั ิ งานกับเครื องคอมพิวเตอร์ และ
ระบบสารสนเทศทั4งหมด
4.2. จัดสร้างรหัสผ่านสําหรับเจ้าหน้าทีดูแลเรื อง การออกรหัสผ่านสําหรับผูใ้ ช้ทวไป
ั
(User Password)
4.3. จัดแบ่งหน้าทีการทํางานแต่ละด้านและสร้างรหัสผ่านสําหรับเจ้าหน้าทีควบคุ ม
และบริ ห ารจัด การระบบ (System Operator) ในแต่ ล ะงานของเครื อง
คอมพิวเตอร์
5. ขั4นตอนการใช้รหัสผ่านแต่ละระดับ
5.1. การจัดการกับรหัสผ่านระดับ System Administration ของ System Programmer
และ ผูอ้ าํ นวยการสํานักคอมพิวเตอร์ ให้ดาํ เนินการโดยวิธีใดวิธีหนึงดังนี4
5.1.1. ขอ CIO หรื อผูท้ ีได้รับมอบหมายจัดการให้ดว้ ยตนเอง
5.1.2. System Programmer หรื อผูอ้ าํ นวยการสํานักคอมพิวเตอร์ ขอรหัสผ่าน
หลักมาจาก CIO มาดําเนินการ โดยให้ดาํ เนินการภายใต้การดูแลของ CIO
หรื อผูท้ ี CIO มอบหมาย หลังจากดําเนิ นการเรี ยบร้ อยแล้ว CIO ต้อง
เปลี ยนรหัสผ่านหลักนั4นทันที และทําการเปลี ยนรหัสผ่านหลักในซอง
เฉพาะด้วย
5.2. ถ้า System Programmer ไม่สามารถปฏิ บตั ิหน้าทีได้ และมีเหตุจาํ เป็ นต้องใช้
รหัส ผ่า นระดับ System Administration ให้ผูอ้ าํ นวยการสํา นัก คอมพิ วเตอร์
ปฏิบตั ิหน้าทีแทน หรื อผูท้ ีจําเป็ นต้องใช้รหัสผ่านระดับ System Administration
ต้องขอรหัสผ่านของผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ มาใช้งาน ซึ งเมือใช้งานเสร็ จสิ4 นแล้ว
ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ จะต้องเปลียนรหัสผ่านของตนเองทันที
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6. ทําการทดสอบรหัสผ่านหลัก (Master Password) ตามเวลาทีกําหนด แม้วา่ ไม่มีการใช้
งานก็ตาม
!.) การกําหนดนโยบายการบริ หารจัดการรหัสผ่านของผูใ้ ช้งานระบบของเครื องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายและระบบสารสนเทศ
การกํา หนดนโยบายการบริ ห ารจัด การรหั ส ผ่า นของผู ้ใ ช้ ง านระบบในการถื อ ปฏิ บ ัติ มี
รายละเอียดดังต่อไปนี4
1. จัดให้มี ก ารสร้ า งรหัส ผ่า นครั4 งแรกให้ก ับ ผูใ้ ช้ง านระบบโดยวิธี ก ารปกปิ ดและใช้
รหัสผ่านทีคาดเดาได้ยาก เช่น ใช้การสุ่ มรหัสผ่านให้กบั ผูใ้ ช้งานระบบแต่ละคน
2. กําหนดระเบียบการเลื อกรหัสผ่านทีคาดเดาได้ยากและความรับผิดชอบการใช้งาน
สําหรับผูใ้ ช้งานระบบ และประกาศให้ผใู ้ ช้งานทราบโดยทัวกัน
3. ผูใ้ ช้งานระบบต้องถูกบังคับให้ทาํ การเปลียนรหัสผ่านในการเริ มใช้งานครั4งแรก
4. ผูด้ ูแลระบบต้องตรวจสอบสถานะของการเข้าใช้งานครั4งแรกของผูใ้ ช้งานระบบ ถ้า
ผูใ้ ช้ง านระบบไม่ เข้า ใช้ง านครั4 งแรกภายในระยะเวลาที กํา หนด ผูด้ ู แลระบบต้อ ง
ยกเลิกสิ ทธิ• การใช้งานของผูใ้ ช้งานระบบผูน้ 4 นั
5. ผูด้ ูแลระบบต้องทําการตรวจสอบรหัสผ่านของผูใ้ ช้งานระบบทั4งหมดด้วยโปรแกรม
ทายรหัสผ่าน ซึ งมีใช้งานอยูโ่ ดยทัวไป ถ้าพบว่าสามารถทายรหัสผ่านของผูใ้ ช้งาน
ระบบรายใดได้ ให้ทาํ การเตือนผูใ้ ช้งานระบบรายนั4นให้ทาํ การเปลียนแปลงรหัสผ่าน
ถ้ารหัสผ่านของผูใ้ ช้งานระบบรายใดสามารถถูกทายได้จาํ นวนครั4งตามทีประกาศใน
ระเบียบ หรื อไม่ยอมเปลียนรหัสผ่านทีถูกทายได้น4 นั ผูด้ ูแลระบบต้องยกเลิกสิ ทธิ• การ
ใช้งานของผูใ้ ช้งานระบบนั4นทันที
8.2.9 กลยุทธ์ ในการบริ หาร Public Key Infrastructure (PKI)
Public Key Infrastructure (PKI) เป็ นเทคโนโลยีท◌ี◌่ ใ ช้เ พื อการลงลายมื อชื อ
อิเล็กทรอนิ กส์ (Digital Signature) และการเข้ารหัสและถอดรหัสเอกสาร (Encryption/Decryption)
นับว่าเป็ นเทคโนโลยีทีมีความสําคัญ ขณะเดี ยวกันสามารถเป็ นอันตรายต่อองค์กรได้อย่างมาก
หากไม่ มี ก ารบริ หารจัด การที ดี และเหมาะสม ทั4ง นี4 เนื องจากข้อมู ล ของ PKI เป็ นข้อมู ล
อิเล็กทรอนิ กส์ ทีสามารถทําสําเนาได้ ดังนั4นจึงอาจเกิดการหลอกลวงในการนําไปใช้โดยทีเจ้าของ
ผูร้ ั บผิดชอบไม่รับรู ้ เสมื อนการถู กปลอมลายมื อชื อ แต่ไม่สามารถทําการตรวจสอบได้โดยง่ าย
ดังนั4นจึ งควรต้องมี นโยบายกํากับการสร้ าง การเก็บรั กษา และการใช้งาน เพือกําหนดขอบเขต
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ความรับผิดชอบและความเสี ยหายทีอาจจะเกิดขึ4นต่อองค์กรและบุคคลผูใ้ ช้ PKI แนวทางนโยบาย
และการบริ หารจัดการทีควรปฏิบตั ิมีดงั นี4
การสร้าง PKI จะต้องอยูใ่ นการควบคุมของผูเ้ ป็ นเจ้าของ
การใช้ PKI ขององค์กรเพือการทํางานตามภาระหน้าที ต้องมี ระเบี ยบกําหนดขอบเขต
อํานาจและความรับผิดชอบของการใช้ PKI สําหรับงานแต่ละงาน
องค์กรอาจทําสําเนา PKI ของบุคลากรเก็บรักษาไว้ เพือการกูค้ ืนเอกสารและข้อมูลของ
องค์กรทีถูกเข้ารหัสไว้โดยบุคลากร แต่ท4 งั นี4 ตอ้ งทําในรู ปแบบคณะกรรมการและทําการ
เก็บรั กษาโดยการเก็บไว้ในซองที ปิ ดผนึ กและลงนามโดยคณะกรรมการ และต้องเก็ บ
รักษาไว้ในตูท้ ีมันคงขององค์กร
ต้องทําการให้ความรู ้ แก่ บุคลากรขององค์กร เกี ยวกับการใช้งาน PKI ข้อควรระวัง
ความรับผิดชอบ และความเสี ยหายทีอาจจะเกิดขึ4นกับตัวเองและองค์กร ในกรณี ทีไม่มี
ความระมัดระวังในการใช้งาน
8.2.10 กลยุทธ์ การบริ หารจัดการข้ อตกลงระดับการให้ บริการด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ ทําให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพ
สู งสุ ดในการใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ งสํานักคอมพิวเตอร์ เป็ นผูร้ ับผิดชอบหลักใน
การให้บริ การระบบงานต่าง ๆ แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ เช่นระบบอินเทอร์ เน็ต ระบบ
ไปรษณี ย ์อิเล็กทรอนิ กส์ ระบบความมันคง ระบบสารสนเทศเพือสนับสนุ นการบริ หารงาน
ทัวไป ตลอดจนเครื องแม่ข่ายและอุปกรณ์เครื อข่ายคอมพิวเตอร์
เพือให้การบูรณาการงานเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ ประสบผลสําเร็ จ
สู ง สุ ดและเพื อให้ ก ารบริ ห ารการบริ ก ารทางด้า นเทคโนโลยีส ารสนเทศ เป็ นไปตามความ
ต้องการของหน่ วยงานต่ า ง ๆ ภายในมหาวิท ยาลัย ฯ จึ ง จํา เป็ นที จะต้องพัฒนากระบวนการ
ควบคุ ม ระดับ บริ ก ารที ตกลงกัน ร่ ว มกัน ระหว่ า งผู ้ใ ห้ บ ริ การ (สํ า นั ก คอมพิ ว เตอร์ ) และ
ผูร้ ั บ บริ ก าร (หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ภายในมหาวิ ท ยาลัย ฯ) ซึ งเรี ย กว่า “ข้อตกลงระดับ บริ ก าร”
(Service -Level Agreement: SLA)
ผลลัพธ์ทีสําคัญของการมีกระบวนการทําสัญญาข้อตกลงระดับบริ การนั4น เพือเป็ นการ
สร้ า งความเข้า ใจในสิ งที ผู ้ใ ช้ บ ริ การสามารถคาดหวัง ระดับ บริ การทางด้า นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื อสารจากผูใ้ ห้ บ ริ ก ารคื อ สํา นัก คอมพิ ว เตอร์ ซึ งมี หัวข้อที จํา เป็ นต้อ ง
พิจารณาดังนี4
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• วันเดือนปี และระยะเวลาของข้อตกลงระดับบริ การ
• บริ การทีให้ เช่น ระบบสารสนเทศการเงิน ระบบอินเทอร์ เน็ต ระบบสื อสารข้อมูล การ
รักษาความมันคงของระบบและข้อมูล การพิสูจน์ตน โครงสร้างพื4นฐานการเข้ารหัสแบบ
กุญแจสาธารณะ (Public Key Infrastructure: PKI) เป็ นต้น
• การวัดระดับบริ การ
o สภาพพร้ อมใช้งาน (Availability) เช่ น การให้บริ การตลอด 24 ชัวโมง หรื อ 8
ชัวโมงทําการ เว้นวันเสาร์ -อาทิตย์ เป็ นต้น
o ขนาดของการบริ การ (Service Quantity) เช่น ขนาดช่องสัญญาณ เป็ นต้น
o ประสิ ทธิ ภาพ (Performance) ของการบริ การ เช่ น ความเร็ วของการส่ งข้อมูล
(Kbps) และความเร็ วในการแก้ไขปั ญหา เป็ นต้น
o เสถียรภาพ (Stability) ของการบริ การ เช่น ความถีของการล่มของระบบ เป็ นต้น
• งบประมาณทีใช้ในการให้บริ การดังกล่าว
• ระบบการรายงานผลการบริ การต่อผูใ้ ช้บริ การ
• การลงนามข้อตกลง
การพัฒนาข้ อตกลงระดับบริ การ
เพื อเป็ นการประกัน การให้ บ ริ ก ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศต่ อ ผู ้ใ ช้บ ริ ก ารและเพื อบรรลุ
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยฯ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อการใช้งาน
จําเป็ นต้องมีข4 นั ตอนในการพัฒนาข้อตกลงระดับบริ การ ซึ งสามารถแบ่งขั4นตอนการพัฒนาได้ดงั รู ปที
8.1
การพัฒนารู ปแบบของข้อตกลงระดับบริ การ (Develop Templates) จะต้องเข้าใจรายละเอียด
ของการบริ การ และต้องรู ้ถึงวิธีการนับจํานวนหรื อขนาดของบริ การเป็ นอย่างดี เพือให้สามารถทราบ
ถึงปริ มาณของการบริ การ ซึ งจําเป็ นต้องกําหนดคุณลักษณะ นิ ยาม ขอบเขตการบริ การได้อย่างละเอียด
จากนั4นจึงนํารู ปแบบของข้อตกลงระดับบริ การทีกําหนด ไปตกลงหรื อต่อรองกับผูใ้ ช้บริ การ เพือสร้าง
ความเข้าใจทั4งผูใ้ ห้และผูร้ ับบริ การ เมือมีความเข้าใจตรงกันในรายละเอียด ทั4งสองฝ่ ายจึงดําเนิ นการทํา
ข้อตกลงระดับบริ การร่ วมกัน ผูใ้ ห้บริ การต้องปฏิ บตั ิและติดตามดูแลบํารุ งรักษาตามข้อตกลงระดับ
บริ การให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ในขั4นตอนสุ ดท้ายจะต้องมีการประเมินบริ การให้เป็ นไปตาม
ข้อตกลง อีกทั4งผูใ้ ห้บริ การควรนําผลการประเมินไปปรับปรุ งบริ การให้ดีข4 ึนตามข้อตกลงระดับบริ การ
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รู ปที 8.1 วัฏจักรการพัฒนาข้อตกลงระดับบริ การ
การควบคุมเพือให้ เป็ นไปตามข้ อตกลงระดับบริ การ
การควบคุ มข้อตกลงระดับบริ ก ารเป็ นเรื องสําคัญเพราะจะช่ วยให้ผลการดําเนิ นการของผู ้
ให้ บ ริ ก ารเป็ นไปตามข้อ ตกลงระดับ บริ ก าร ผูใ้ ห้บ ริ ก ารจะต้อ งควบคุ ม กิ จ กรรมต่ า งๆ ให้ อยู่ใ น
กฎเกณฑ์ทีกําหนดไว้ ผูใ้ ห้บริ การต้องจัดการกับปั ญหา ข้อผิดพลาด ข้อบกพร่ อง ในทางปฏิบตั ิทีเป็ น
สาเหตุ ท าํ ให้ไม่ สามารถให้บ ริ การได้ รวมถึ ง พิจารณาความจํา เป็ นที จะต้องจัดหาทรั พ ยากรต่ าง ๆ
เพิมเติม เช่น งบประมาณและบุคลากร เป็ นต้น

8.3 การติดตามประเมินผล
เพื อให้ ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลแผนแม่ บ ทฯ เป็ นไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จึ ง ต้อ งมี ก าร
ดําเนินงานดังต่อไปนี4
1. พัฒนาระบบสารสนเทศเพือการติดตามประเมินผล
2. กํา หนดตัวชี4 วดั เพื อบ่ งชี4 ถึ ง ความสํา เร็ จของการดํา เนิ นงานตามแผนแม่บ ทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื อสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3. ให้สํานักคอมพิวเตอร์ ทําหน้าทีติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผลความก้าวหน้าของการ
ดําเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารในภาพรวมและรายงาน
ให้ CIO ของมหาวิทยาลัยฯ ทราบ
ตัวชี4 วดั เพือบ่งชี4 ถึงความสําเร็ จของการดําเนิ นการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื อสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สามารถวัดได้จากการกระทําและตัวบ่งชี4
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ความสํา เร็ จ ซึ งสามารถแบ่ง แยกออกได้เป็ น ! ประเภท คื อ เป็ นตัวบ่ง ชี4 จากผลสํา เร็ จเชิ ง คุ ณ ภาพ
(Intangible) และเชิงปริ มาณ (Tangible) ของการดําเนินการตามแผนฯ โดยมีตวั อย่างดังต่อไปนี4
8.3.1 ตัวบ่ งชี7จากผลสํ าเร็จเชิ งคุณภาพ (Intangible) ของการดําเนินการตามแผนฯ
-

-

-

-

-

-

-

-

มีการจัดโครงสร้างองค์กรใหม่ สอดคล้องกับภารกิจและการทํางาน (มีโครงสร้าง
องค์กรใหม่)
มีการจัดแบ่งกลุ่มบุคลากร (มี การแบ่งประเภทของบุคลากรทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามลักษณะของงาน เช่ น ผูบ้ ริ หารฐานข้อมูล และ ผูบ้ ริ หารระบบ
เป็ นต้น)
มี ก ารบํา รุ ง รั ก ษางานด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศอย่ า งต่ อ เนื อง (มี บุ ค ลากร
บํารุ งรักษาระบบและดูแลระบบต่อเนือง)
มีการปรับแก้ระบบอย่างต่อเนื อง (มีบุคลากรภายในหรื อภายนอกปรับแก้ระบบ
ต่อเนือง)
บุ ค ลากรภายในมี ค วามพึ ง พอใจในสภาพแวดล้อ มด้า นเครื องมื อ เทคโนโลยี
สารสนเทศสนับ สนุ น การทํา งานมากขึ4 น เช่ น มี ค วามสะดวกสบาย (วัด จาก
แบบสอบถามผูเ้ กียวข้อง)
ผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจในบริ การทีได้รับเพิมขึ4น เช่น มีความสะดวกสบายใน
การใช้บริ การ (วัดจากแบบสอบถามผูเ้ กียวข้อง)
ความต่อเนืองของการทํางานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (วัดจากจํานวนครั4ง
และช่วงเวลาการหยุดทํางานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)
มีการตัดสิ นใจดี ข4 ึน สามารถวิเคราะห์หรื อจัดทําสารสนเทศในมิติอืน ๆ เพือการ
ตัด สิ น ใจ นอกเหนื อ การรู ป แบบที เตรี ยมไว้ล่ ว งหน้ า สามารถทํา ได้อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ (วัดจากแบบสอบถามผูเ้ กียวข้อง)

8.3.2 ตัวบ่ งชี7จากผลสํ าเร็จเชิ งปริมาณ (Tangible) ของการดําเนินการตามแผนฯ
-

-

-

ระยะเวลาทีใช้ในการทํางาน เช่ น การจัดทําจัดสร้ าง การตรวจสอบ การติดตาม
การส่ งเอกสาร การรายงาน ลดลง (หน่วยของเวลา)
ขั4นตอนที ใช้ในการทํา งาน เช่ น การจัดทํา จัดสร้ า ง การตรวจสอบ การติ ดตาม
การส่ งเอกสาร การรายงาน ลดลง (จํานวนผูท้ ีเกียวข้อง จํานวนผูอ้ นุ มตั ิ และ/หรื อ
จํานวน ขั4นตอนการทํางาน)
จํานวนของข้อมูล เอกสาร แบบฟอร์ ม รายงาน ทีเกียวข้องมีจาํ นวนลดลง
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที ! พ.ศ. !###-!##%

-

-

-

-

-

กลยุทธ์การบริ หารโครงการ

(จํานวนแผ่นของเอกสารต่อจํานวนของธุ รกรรม)
จํา นวนบุ ค ลากรภายในและผูร้ ั บ บริ ก ารที มี ท กั ษะการใช้เครื องมื อเทคโนโลยี
สารสนเทศทีจัดหาตามแผนแม่บทฯ (จํานวนผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม จํานวนครั4งการ
จัดการฝึ กอบรม จํานวนงบประมาณทีใช้)
ลดการเก็บข้อมูลทีซํ4าซ้อนไม่เป็ นเอกภาพ (สัดส่ วนของข้อมูลทีถูกจัดเก็บซํ4าซ้อน
ต่อจํานวนข้อมูลทีถูกจัดเก็บทั4งหมด)
มีการใช้ขอ้ มูลร่ วมกัน (จํานวนครั4งการเข้าใช้ขอ้ มูลทีจัดเก็บทีส่ วนกลาง)
มีการใช้งานระบบสารสนเทศเพิมขึ4น (นับจากจํานวนธุ รกรรม หน่วยเป็ นจํานวน
ธุ รกรรม)
มีปริ มาณข้อมูลทีส่ งผ่านเครื อข่ายมากขึ4น (นับจากข้อมูล หน่วยเป็ น Bytes)
จํา นวนเปอร์ เ ซ็ น ต์ข องเวลาที เครื องคอมพิ ว เตอร์ ใ ช้ง านได้ หรื อ Availability
(สัดส่ วนของเวลาทีเครื องคอมพิวเตอร์ ใช้งานได้ต่อเวลาทั4งหมด)
จํานวนเปอร์ เซ็ นต์ของเวลาทีเครื อข่ายใช้งานได้ หรื อ Availability (สัดส่ วนของ
เวลาทีเครื อข่ายใช้งานได้ต่อเวลาทั4งหมด)
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รายชือคณะทํางานจัดทําแผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
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