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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 

กล่าวนํา 
สื บ เ นื� อ ง จ า ก แ ผ น แ ม่ บ ท เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ ก า ร สื� อ ส า ร เ พื� อ ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง

กระทรวงศึกษาธิการ   ที�มีเป้าประสงค ์ในการเรียนรู้ในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั เป็นการเรียนรู้
โดยใช ้ ICT เป็นฐาน (ICT - based Learning) ที�ไดม้าตรฐาน มีคุณภาพและประสิทธิภาพ อีกทัGงให้มีการ
บริหารจดัการและการให้บริการทางการศึกษา ของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา เป็นการบริหาร
จดัการที�ใช ้ICT เป็นฐานที�มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยใหผ้ลิตและพฒันาทรัพยากรบุคคลดา้น  ICT 
ที�มีคุณภาพเพียงพอ สอดคลอ้งกบัการพฒันาประเทศ และในทุกพืGนที�ใช ้ICT เพื�อการเรียนรู้และการพฒันา
คุณภาพชีวติอยา่งต่อเนื�อง 

แนวคิดดงักล่าวข้างต้น จึงนํามาซึ� งการจดัทาํแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี ฉบบัที� " พ.ศ. 255$-255&  เพื�อใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนด
ยุทธศาสตร์และทิศทางโดยรวมของการพฒันาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลยั ฯ โดยให้สอดคลอ้งกบั
ภารกิจและวสิัยทศัน์ของมหาวทิยาลยัฯ 

 

องค์กร ภารกจิ และวสัิยทศัน์ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี มีภารกิจเกี�ยวกบัการดาํเนินงานเพื�อใหบ้รรลุวสิัยทศัน์ ดงันีG  

• พฒันาบุคลากรให้มีความสามารถในการเรียนรู้ พฒันานักศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ         
มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวชิาชีพ 

• พฒันาระบบการศึกษา ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา ระบบการเรียนรู้ และระบบการ
บริหารงานใหมี้คุณภาพอยา่งต่อเนื�อง 

• วจิยัและนาํผลไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการสร้างองคค์วามรู้และการพฒันาประชาคมไทย 

มหาวทิยาลยักาํหนดกลยทุธ์ในการพฒันามหาวทิยาลยั เป็น N กลยทุธ์ คือ  
o กลยทุธ์ที� O พฒันาการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศ   
o กลยทุธ์ที� " พฒันางานวจิยัและบริการวชิาการ   
o กลยทุธ์ที� P พฒันากลุ่มเครือข่ายและพนัธมิตร  
o กลยทุธ์ที� Q พฒันาระบบการสื�อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ  
o กลยทุธ์ที� $ ปรับโครงสร้างองคก์รใหบ้รรลุถึงวสิัยทศัน์ของมหาวทิยาลยั  
o กลยทุธ์ที� R ปรับปรุงพฒันาระบบการบริหารจดัการ  
o กลยทุธ์ที� N การส้างและปรับวฒันธรรมกระบวนทศัน์ของประชากร มจธ. 
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การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื�อการบริการและบริหารการศึกษา รวมถึงการบริหารงานภายใน
และการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาสนบัสนุนการพฒันาบุคลากร นาํองคก์รสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ จึงเป็น
งานหลกัในแผนแม่บทฉบบันีG   เพื�อรองรับและสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ขา้งตน้  
 

สถานภาพด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื&อสารโดยรวมของมหาวทิยาลยั 
การที�จะดาํเนินการตามภารกิจและบรรลุตามวิสัยทศัน์ดงักล่าวขา้งต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพนัGน  

มหาวิทยาลัยจําเป็นต้องมีการทํางานที�สอดคล้องและเชื�อมโยงกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  ของ 
มหาวทิยาลยัฯ ทัGงในส่วนกลางและวิทยาเขต รวมถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ทัGงอาจารย ์บุคลากร นกัศึกษา และ
ผูรั้บบริการวิชาการ และหน่วยงานอื�น ๆ ที�มีส่วนเกี�ยวขอ้งกบักระบวนการทางการศึกษาและงานบริการ
วิชาการในการถ่ายทอดเทคโนโลยี  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารจึงเป็นเครื�องมือที�สําคญัยิ�งในการ
สนับสนุนการบริหาร การบริการและการประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ ทาํให้ผูป้ฏิบติังานของ
มหาวิทยาลยัสามารถลดขัGนตอนการทาํงานที�ซํG าซ้อน ล่าช้า ทาํให้ประสิทธิภาพในการทาํงานเพิ�มขึGน และ
ช่วยใหผู้รั้บบริการไดรั้บบริการดว้ยความสะดวก รวดเร็ว และพึงพอใจ  

ปัจจุบนัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลยัฯ ยงัมีขอ้จาํกดัหลายดา้น จึงทาํให้การบริหาร
ภายในและการบริการประชาชนมีขีดจาํกดั โดยจาํแนกเป็นดา้นต่าง ๆ ไดด้งันีG  

ด้านอุปกรณ์ เครื�องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เครื�องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์เครือข่าย
ที�จาํเป็นสําหรับการปฏิบัติงานยงัขาดแคลนทัGงในเชิงปริมาณและประสิทธิภาพ ในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของมหาวิทยาลยัมีจุดที�หากหยุดการทาํงานของอุปกรณ์ตวัใดตวัหนึ� งจะทาํให้การให้บริการ
หยดุชะงกัทัGงระบบ (Single Point of  Failure) อยูจ่าํนวนหลายที� 

ด้านข้อมูล ขาดการมองภาพรวมในการกําหนดมาตรฐานและการบูรณาการข้อมูลในมิติ 
ต่าง ๆ ข้อมูลถูกจัดเก็บอยู่ในหลายสื� อ หลายรูปแบบ กระจัดกระจาย มีความซํG าซ้อน มีความขัดแย้ง 
ทาํให้เกิดปัญหาดา้นการแลกเปลี�ยนขอ้มูลทัGงระหวา่งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัฯ  ทาํให้ขอ้มูลขาด
ความน่าเชื�อถือ  

ด้านระบบสารสนเทศ  มีระบบสารสนเทศสนบัสนุนการทาํงานของมหาวิทยาลยัฯ อยู่จาํนวนมาก 
แต่การวเิคราะห์ ออกแบบระบบสารสนเทศในช่วงที�ผา่นมายงัไม่ไดค้าํนึงถึงความต่อเนื�อง และการเชื�อมโยง
ระหวา่งกระบวนงาน  ระบบงานจึงยงัไม่เกิดการบูรณาการ แลกเปลี�ยนขอ้มูลร่วมกนั ทาํให้การประมวลผล
ขอ้มูล การจดัทาํสถิติต่างๆ ในภาพรวมทาํไดย้าก  

ด้านระบบรักษาความมั&นคง ยงัขาดความสมบูรณ์และมีช่องโหวอ่ยูจ่าํนวนมาก  
ด้านทักษะของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ 

มหาวทิยาลยัจาํนวนมากยงัมีทกัษะไม่สอดคลอ้งและครอบคลุมกบังานที�ไดรั้บมอบหมาย มหาวิทยาลยัฯ ยงั
ไม่ไดมี้การวางแผนและการพฒันาบุคลากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเป็นรูปธรรม 
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วสัิยทศัน์และยุทธศาสตร์ในการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื&อสารของ     

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี 
ยุทธศาสตร์ในการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารของมหาวิทยาลัยเพื�อให้

มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการตามภารกิจ บรรลุตามวิสัยทัศน์ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ 
มหาวทิยาลยั แบ่งออกไดเ้ป็น 4 ยทุธศาสตร์ กล่าวคือ  

ยุทธศาสตร์ที& /  การบูรณาการโครงสร้างพื0นฐานทางเทคโนโลยสีารสนเทศสําหรับการบริการทาง

การศึกษาที&ยดืหยุ่นและเป็นมาตรฐาน (Stadardize IT infrastructure and Integration for Flexibility education 
e-Service)   เป็นยทุธศาสตร์ที�มุ่งเนน้ใหข้อ้มูลมีความเป็นเอกภาพ  สอดคลอ้ง  ถูกตอ้ง ตรงกนั เกิดฐาน 
ขอ้มูลหลกัที�ใชร่้วมกนั มีมาตรฐานเดียวกนั และมีการกาํหนดชัGนความลบั  

ยุทธศาสตร์ที& 5  เทคโนโลยสีารสนเทศเพื&อนวัตกรรมทางการศึกษาและสนับสนุนการวจัิยพฒันา  
(IT for novel Educational and  Research Development)  เป็นยทุธศาสตร์ที�มุ่งเนน้การสร้างระบบสารสนเทศ
เพื�อสนบัสนุนการบริหารและบริการการศึกษาใหค้รอบคลุมอยา่งบูรณาการ รวมถึงการปรับปรุง แกไ้ข 
เพิ�มเติม ระบบสารสนเทศให้สามารถสนบัสนุนงานดา้นการบริการวชิาการ ไดจ้ากหลากหลายช่องทาง เพิ�ม
ความยดืหยุน่และความพึงพอใจทัGงผูใ้หแ้ละผูรั้บบริการ 

ยุทธศาสตร์ที& 6 ส่งเสริมการนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาช่วยสนับสนุนการทาํงาน  เป็นยทุธศาสตร์
ที�มุ่งเนน้ใหบุ้คลากรของมหาวทิยาลยัสามารถใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งเตม็ขีดสมรรถนะ คุม้ค่า และผลกัดนัให้
เกิดการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรและเกิดวฒันธรรมแห่งการเรียนรู้ภายในองคก์ร 

ยุทธศาสตร์ที& 8   การพฒันาโครงสร้างพื0นฐานทางเทคโนโลยสีารสนเทศรองรับระบบงานที&มีความ

มั&นคง  (Entitle Security and Reliability of IT Infrastructure)  เป็นยทุธศาสตร์ที�มุ่งเนน้การสร้างโครงสร้าง
พืGนฐานใหมี้ความยดืหยุน่ในการปรับเปลี�ยน มีเสถียรภาพ ครอบคลุมและมั�นคงปลอดภยั 

ยุทธศาสตร์ที& 9   การพฒันาโครงสร้างพื0นฐานทางเทคโนโลยใีนการสนับสนุนการเรียนการสอนเพื&อ

คุณภาพบัณฑิตที&พงึประสงค์  เป็นยทุธศาสตร์ที�มุ่งเนน้ ระบบที�จะช่วยเหลือการเรียนรู้เพื�อเป็นการขบัเคลื�อน
ทางปัญญาและกระตุน้ใหเ้กิดวฒันธรรมแห่งการเรียนรู้ในระยะยาว 

 

ภาพรวมเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื&อสารของมหาวทิยาลยัตามแผนฯ  
แผนแม่บทฯ ฉบบันีG ครอบคลุมการกาํหนดสถาปัตยกรรมของระบบ (System Architecture) และ

แผนการพฒันาระบบ (System Development) ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบรักษาความมั�นคง โดย
คาํนึงถึงความสัมพนัธ์ของหน่วยงานที�ใช้งานฐานขอ้มูลร่วมกนั การลดความซํG าซ้อน ความไม่สอดคลอ้ง 
ความไม่เป็นมาตรฐาน ความไม่ชดัเจนในความเป็นเจา้ของขอ้มูล ให้มีการจดัหาทรัพยากรที�มีปริมาณและ
สมรรถนะพอเพียงกบัภารกิจของมหาวิทยาลยัฯ  เป็นไปตามหลกัสากลปฏิบติั อีกทัGงมีการกาํหนดมาตรฐาน 
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ทาํให้สามารถใชท้รัพยากรร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ และเป็นเทคโนโลยีแบบเปิด (Open Technology) ที�
ทนัสมยั เทคโนโลยีที�เลือกใชเ้ป็นแบบรวมศูนย ์ (Centralization) ที�อยูภ่ายใตก้รอบของ Web Framework 
Technology ใช ้Java Technology สาํหรับระบบขนาดใหญ่ และ PHP สําหรับระบบขนาดเล็ก และระบบการ
จดัการฐานขอ้มูลเป็นเทคโนโลยีเชิงวตัถุสัมพนัธ์ (Object Relational Database) ระบบ n-tier Client/Server มี
เครื�องแม่ข่ายระดบั Enterprise ติดตัGงในศูนยข์อ้มูล ส่วนเครื�องลูกข่ายเป็นแบบ Thin Client อีกทัGงแนว
ทางการพฒันาระบบสารสนเทศจะเป็นสถาปัตยกรรมระบบเปิด (Open System Architecture) เพื�อให้ระบบ
สารสนเทศที�พฒันาขึGนมีอายกุารใชง้านที�ยาวนานและไม่ถูกจาํกดัอยูก่บัสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์เฉพาะ 

  

โครงสร้าง ภาระหน้าที&ของบุคลากร และการพฒันาบุคลากร 
แผนฯ ฉบบันีG เสนอแนะโครงสร้าง กาํหนดภารกิร หนา้ที�ความรับผิดชอบ และอตัรากาํลงัของสํานกั

คอมพิวเตอร์ ซึ� งเป็นหน่วยงานที�รับผดิชอบงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสารของมหาวิทยาลยัฯ   
เป็นหน่วยงานที�ทาํหนา้ที�กาํกบั  ดูแล และบาํรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที�จดัซืGอ จดัจา้ง โดยอาศยั
การว่าจา้งดาํเนินการ (Outsource) มาเสริมกาํลงัและสนบัสนุนการทาํงาน เพื�อให้บุคลากรไดมี้การพฒันา
ทางดา้นการบริหารโครงการมากขึGน 
 

กลยุทธ์ในการบริหารโครงการ 
 การที�จะดาํเนินการโครงการต่าง ๆ ที�บรรจุอยู่ในแผนฯ ฉบบันีG ให้ประสบความสําเร็จ จาํเป็นที�
จะตอ้งมีการบริหารจดัการที�ดี มีการพฒันาโครงสร้างการบริหารจดัการ มีระบบการติดตามประเมินผล มี
บุคลากรที�รับผิดชอบโดยตรง มีการกาํหนดดชันีชีG วดัความสําเร็จในหลายมิติและหลายระดบั ทัG งในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ จากระดบับริหารถึงระดบัปฏิบติัการ ซึ� งแบ่งเป็น 2 กลยุทธ์หลกั คือ กลยุทธ์การ
บริหารจดัการและติดตามผลการทาํงาน เป็นการจดัวางโครงสร้างการบริหารจดัการ เช่น การตัGงคณะทาํงาน
เทคโนโลยสีารสนเทศที�ประกอบดว้ยตวัแทนหน่วยงานเจา้ของระบบ เป็นตน้ และกลยุทธ์ในการดาํเนินการ
ในดา้นต่างๆ เป็นการควบคุมการดาํเนินการโครงการที�ส่วนมากเป็นการจดัซืGอเทคโนโลยสีารสนเทศ  การจดั
จา้งพฒันาระบบสารสนเทศ 
 

งบประมาณ 
ค่าใช้จ่ายการลงทุนดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลยั สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ.  255$-

255&  มีค่าใชจ่้ายรวมทัGงสิGน QNN,$tt,ttt บาท (สี� ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดลา้นห้าแสนบาทถว้น) สามารถจาํแนก
ออกเป็นตามรายปีงบประมาณและยทุธศาสตร์ ดงัแสดงในตารางไดด้งันีG   

 
 



แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ฉบบัที� " พ.ศ. "$$$-"$$& 

บทสรุปสาํหรับผูบ้ริหาร 

 

 v

 
 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปีงบประมาณ  

2559 255> 255? 255@ 255A รวม 

ยทุธศาสตร์ที� O การบูรณา
การโครงสร้างพืGนฐานทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศ
สาํหรับการบริการทาง
การศึกษาที�ยดืหยุน่และเป็น
มาตรฐาน 

4,000,000 8,000,000 0 8,000,000 3,000,000 23,000,000 

ยทุธศาสตร์ที� " เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื�อนวตักรรม
ทางการศึกษาและ
สนบัสนุนการวจิยัพฒันา   

2,000,000 0 0 15,000,000 0 17,000,000 

ยทุธศาสตร์ที� P ส่งเสริม
การนาํเทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วย
สนบัสนุนการทาํงาน   

20,000,000 0 20,000,000 0 0 40,000,000 

ยทุธศาสตร์ที� Q  การพฒันา
โครงสร้างพืGนฐานทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศ
รองรับระบบงานที�มีความ
มั�นคง   

111,000,000  90,000,000 150,500,000 
 

40,500,000 5,500,000 397,500,000 

ยทุธศาสตร์ที� � การพฒันา
โครงสร้างพื�นฐานทาง
เทคโนโลยใีนการ
สนบัสนุนการเรียนการ
สอนเพื�อคุณภาพบณัฑิตที�
พึงประสงค ์

15,700,000 14,150,000 13,850,000 6,000,000 8,300,000 58,000,000 

รวมทั�งสิ�น 152,700,000 112,150,000 184,350,000 69,500,000 16,800,000 535,500,000 

 
ทัGงนีG  การกาํหนดงบประมาณที�คาดการณ์ในแผนขา้งตน้ สามารถปรับเปลี�ยนไดต้ามงบประมาณที�

ไดรั้บและสถานการณ์ของประเทศและเทคโนโลยทีี�เปลี�ยนแปลงไป 
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ตารางที� +.! เปรียบเทียบขอ้ดีขอ้เสียของระบบแม่ข่ายและขอ้มูลแบบรวมศูนยแ์ละแบบกระจาย +-	! 

ตารางที� +.	 การเลือกใชเ้ทคโนโลยดีา้นการรักษาความมั�นคง +-+0 

ตารางที� ".1 สรุปงบประมาณปี พ.ศ. !+++-!++0 จาํแนกตามยทุธศาสตร์ "-� 

ตารางที� 6.2 แผนงาน/โครงการ ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร ปีงบประมาณ พ.ศ. !+++-!++0 "-! 

ตารางที� 1.1 อตัรากาํลงัของสาํนกัคอมพิวเตอร์ 1-1 
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1. บทนํา 

1.1. บทนํา 

จากการประกาศพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที�ปรับปรุง (ฉบบัที�") พ.ศ. 
"$5$ ซึ� งเนน้ในเรื�องการปฏิรูปการศึกษาเพื�อนาํมาสู่การเปิดเสรีทางการศึกษาส่งผลให้สถาบนัการศึกษา
ตื�นตวัมากขึ=น เพื�อเปลี�ยนโครงสร้างองค์กรและระบบดาํเนินการ อีกด้านหนึ� งของอุดมศึกษาเกิดการ
ขยายตวัในเชิงปริมาณของสถาบนัอุดมศึกษา ผนวกกบัมีแรงกดดนัจากภาคสังคม ความมุ่งหวงัของ
ประชาชนต่อสถาบนัอุดมศึกษา เกิดเป็นแรงกระตุน้ให้สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งปรับเปลี�ยนแนวทางการ
ทาํงานและการบริหารให้พร้อมรับการเปลี�ยนแปลง ทั=งนี=  สํานกัคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธนบุรี ไดจ้ดัทาํแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศ ฉบบัที� C ปี พ.ศ. "$$C-"$$5 ขึ=น เพื�อเป็น
กรอบในการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลยัฯ ให้สอดคลอ้งกบับริบทของมหาวิทยาลยัฯ  
ทั=งนี=  แผนแม่บทฯ ฉบบัดงักล่าวใกลจ้ะสิ=นสุดตามระยะเวลาของแผน ดงันั=นมหาวิทยาลยัฯ จึงไดจ้ดัทาํ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบบัที� " ปีพ.ศ. "$$$-"$$& ขึ=น เพื�อนาํมาใช้เป็นแนวทางในการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื�อให้เกิดความต่อเนื�องของการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลยัฯ สามารถนาํไปใช้กาํหนดเป็นแผนการลงทุนของมหาวิทยาลยัฯ สอดรับกบักลยุทธ์
การพฒันาของมหาวทิยาลยัฯ สอดคลอ้งกบัแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร (ฉบบัที� 2) 
ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556 และแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที� 9   

 

1.2. วตัถุประสงค์ 

การจดัทาํแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกลา้ธนบุรี พ.ศ. "$$$-"$$&  มีวตัถุประสงคห์ลกัดงันี=  

1.2.1 เพื�อใช้เป็นกรอบการพฒันาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่าย การรักษา
ความมั�นคงของระบบ  และการพฒันาบุคลากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารที�
จะดาํเนินการสาํหรับปี พ.ศ. 2555-2559 อยา่งบูรณาการทั=งระบบ 

1.2.2 เพื�อสนบัสนุนภารกิจหลกัของมหาวทิยาลยัฯ  ในดา้นการเรียน การสอน และงานวจิยั 
 

1.3. เป้าหมาย 

เป้าหมายของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื� อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี      
พระจอมเกลา้ธนบุรี พ.ศ. "$$$-"$$& ตอ้งการให้ มหาวิทยาลยัฯ ใชแ้ผนแม่บทฯ ดงักล่าว ประกอบการ
จดัทาํคาํของบประมาณ ตามนโยบายของรัฐบาลที�ตอ้งการให้หน่วยงานของรัฐมีแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื�อสารประกอบการดาํเนินงาน และมีความมุ่งหวงัที�สาํคญัดงันี=  
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1.3.1 พฒันาการปฏิบติัการ การบริหาร และการบริการที�เป็นเลิศ 
1.3.2 มุ่งสู่ความเป็นสากลในดา้นการนาํเทคโนโลยมีาใชใ้นดา้นการเรียน การสอน วิจยั การบริหาร

จดัการ และการใหบ้ริการแก่นกัศึกษา และบุคลากร 
1.3.3 เลือกใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศที�เหมาะสมกบัภารกิจของมหาวิทยาลยัฯ ประหยดั คุม้ค่าการ

ลงทุน อยา่งบูรณาการ 
1.3.4 ส่งเสริมและพฒันาบุคลากรทุกระดบั ใหมี้ความรู้ความชาํนาญทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื�อสารที�เหมาะสมกบัลกัษณะงานที�รับผดิชอบ 

1.4. องค์ประกอบของรายงาน  

รายงานแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 
"$$$-"$$&  ซึ� งแบ่งเนื=อหาออกเป็น J บท ไดแ้ก่ 

บทที� C บทนาํ จะกล่าวถึงหลกัการเหตุผล วตัถุประสงค์ เป้าหมายของการจดัทาํแผนแม่บท
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสารของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี พ.ศ. "$$$-"$$& 

บทที� " วิสัยทศัน์ ภารกิจ พนัธกิจ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี เป็นบทที�จะกล่าวถึง วสิัยทศัน์ ภารกิจ พนัธกิจ ยทุธศาสตร์ที�เกี�ยวขอ้งของมหาวทิยาลยั  

บทที� 3 บทวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร ประกอบด้วย
สถานภาพด้านขอ้มูล ด้านระบบสารสนเทศ ด้านโครงสร้างพื=นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และสรุป
สถานภาพที�ไดจ้ากการจดัประชุมเชิงปฏิบติัการโดยใชเ้ทคนิค SWOT  

บทที� 4  ยทุธศาสตร์ในการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรีและเป้าหมายโดยรวม จะเป็นการกําหนดยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แผนการดาํเนินการ เป้าหมายและตวัชี= วดัในแต่ละยุทธศาสตร์ พร้อมทั=งแสดงความสัมพนัธ์ ความสอด
รับกบัแผนยทุธศาสตร์อื�นที�เกี�ยวขอ้ง 

บทที� 5 ภาพรวมสถาปัตยกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้
ธนบุรี ประกอบดว้ย ภาพสถาปัตยกรรมความตอ้งการดา้นขอ้มูล ความตอ้งการดา้นระบบสารสนเทศ 
ภาพรวมสถาปัตยกรรมโครงสร้างพื=นฐาน ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย การรักษาความมั�นคง การ
บริหารเครือข่าย และแนวทางการพฒันาบุคลากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร 

บทที� O แผนดาํเนินการโครงการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกลา้ธนบุรี โดยแยกตามยทุธศาสตร์ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของมหาวิทยาลยัฯ แยกตามแผนงาน 
โครงการ ในแต่ละปีงบประมาณ  

บทที� P โครงสร้างของสํานกัคอมพิวเตอร์ ประกอบดว้ย วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และกลยุทธ์สํานกั
คอมพิวเตอร์ โครงสร้างและภารกิจของสาํนกัฯ  การแบ่งงานและหนา้ที�ความรับผดิชอบ และ อตัรากาํลงั
ของสาํนกัฯ โครงสร้างอื�น ๆ นอกสาํนกัฯ และการวา่จา้งดาํเนินการ (Outsource)  
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บทที� J กลยทุธ์การบริหารโครงการเป็นการวางกลยทุธ์ในการดาํเนินการตามยุทธศาสตร์เพื�อให้
การพฒันางานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี      
พระจอมเกลา้ธนบุรี ดาํเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพและบงัเกิดผลในทางปฏิบติั 
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2. วสัิยทศัน์ ภารกจิ พนัธกจิ และยุทธศาสตร์ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี เป็นมหาวิทยาลยัของรัฐแห่งแรกที�เปลี�ยนสภาพมาเป็น
มหาวทิยาลยัในกาํกบัรัฐบาล โดยมุ่งเนน้การเป็นมหาวิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื�อผลิตกาํลงัคน
ระดบัสูง วิจยัและพฒันาทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ� งสอดคลอ้งกบัการพฒันาประเทศตาม
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที� 10 (พ.ศ. 2550-2554) สําหรับแผนพฒันาเชิงกลยุทธ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี ฉบบัที� 10 (พ.ศ. 2550-2554) มีวิสัยทศัน์ ภารกิจหลกั พนัธกิจ
และยทุธศาสตร์ ดงันี?  

 
$.% วสัิยทศัน์ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี 

จากการระดมสมองผูท้รงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลยั ผูบ้ริหารและบุคลากรรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลยั ได้
วสิัยทศัน์ที�ใชเ้ป็นกรอบแนวทางการดาํเนินงานของมหาวทิยาลยั ดงันี?  

• มุ่งมั�น เป็นมหาวทิยาลยัที�ใฝ่เรียนรู้ 

• มุ่งสู่ ความเป็นเลิศในเทคโนโลยแีละการวจิยั 

• มุ่งธาํรง ปณิธานในการสร้างบณัฑิตที�เก่งและดี 

• มุ่งสร้าง ชื�อเสียงและเกียรติภูมิใหเ้ป็นที�ภูมิใจของประชาคม 

• มุ่งกา้ว ไปสู่การเป็นมหาวทิยาลยัชั?นนาํในระดบัโลก 
 
$.$ ภารกจิของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี 

การดาํเนินงานเพื�อใหบ้รรลุวสิัยทศัน์ มหาวทิยาลยัจะตอ้งดาํเนินภารกิจดงันี?  

• พฒันาบุคลากรให้มีความสามารถในการเรียนรู้ พฒันานกัศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มี
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวชิาชีพ 

• พฒันาระบบการศึกษา ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา ระบบการเรียนรู้ และระบบการ
บริหารงานใหมี้คุณภาพอยา่งต่อเนื�อง 

• วจิยัและนาํผลไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการสร้างองคค์วามรู้และการพฒันาประชาคมไทย 

$.& พนัธกจิของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี 

ภารกิจหลกั คือ การผลิตบณัฑิต การผลิตองคค์วามรู้ การนาํความรู้ที�ผลิตไปใช ้และการทาํนุบาํรุง
ศิลปวฒันธรรม 
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$.' ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี 

จากวสิัยทศัน์และภารกิจหลกั มหาวทิยาลยัไดใ้ชฐ้านของวสิัยทศัน์มาระดมสมอง และใชก้ารมีส่วน
ร่วมที�กวา้งขวางของคนในมหาวทิยาลยัจดัประชุมและใหค้วามเห็นทาง Internet จนไดข้อ้ยุติที�เป็นความเห็น
พอ้ง (Consensus) ของคนส่วนใหญ่ในเบื?องตน้ เพื�อกาํหนดเป้าหมายกลยุทธ์หรือเป้าหมายหลกัในการวดั
ความสาํเร็จตามวิสัยทศัน์ รวมทั?งกาํหนดตวัอยา่งกิจกรรมที�สําคญั ทาํให้เกิดเป้าหมายกลยุทธ์ 6 ดา้นที�จะนาํ
มหาวทิยาลยัใหบ้รรลุวสิัยทศัน์ ที�เรียกกนัจนคุน้เคย วา่ “กลยทุธ์ 6+R Flagships” 

ความเชื�อมโยงของแผนยทุธศาสตร์ กบั วสิัยทศัน์ $ มุ่ง เป้าหมาย [+R Flagships และกลยุทธ์ \ ดา้น 
สามารถแสดงไดด้งัแผนภาพต่อไปนี?  

 
 

• เป้าหมาย 6+1 Flagships ไดแ้ก่ 
1. Science Strengthening 

การนาํหลกัการคิดและกระบวนการทางวทิยาศาสตร์มาประยุกตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอน 
โดยมีการสร้างบรรยากาศและสิ�งแวดลอ้มที�เอื?อต่อการเรียนรู้ เพื�อการพฒันาทรัพยากรมนุษย์
ให้มีการคิดอย่างมีเหตุมีผล คิดอย่างเป็นระบบ มีการเชื�อมโยงความสัมพนัธ์ในการสร้างองค์
ความรู้และนาํไปสู่การแกปั้ญหาในการทาํงานและการดาํรงชีวติ 
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2. Management Strengthening 
การสร้างศกัยภาพของบุคลากร โดยการนาํแนวคิดทางดา้นการบริหารมาใช้ในการทาํงานให้
เกิดประสิทธิภาพอย่างมีระบบ และสามารถวิเคราะห์ปัจจยัแวดล้อมที�มีผลกระทบต่อการ
ทาํงาน ตลอดจนการสร้างบุคลากรใหมี้ความสามารถในเชิงบริหารที�มีประสิทธิภาพ 

3. The Best and The Brightest 
การสร้างบณัฑิตให้เป็นมนุษยที์�สมบูรณ์ทั?งร่างกายและจิตใจ อยู่ได้ในสังคมไทย เป็นคนเก่ง 
คนดี และมีความสุข ใฝ่รู้ และเรียนรู้วธีิการแสวงหาความรู้ เป็นผูมี้ความคิดริเริ�มสร้างสรรคแ์ละ
พฒันา คิดได ้ทาํเป็น สามารถปรับตวัไดใ้นสังคมที�มีการเปลี�ยนแปลงตลอดเวลา 

4. Research University 
มหาวทิยาลยัที�ดาํเนินการวิจยัดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและศาสตร์ที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อสร้าง
องคค์วามรู้ใหม่ สําหรับสนบัสนุนกิจกรรมดา้นการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และเป็น
การวจิยัที�สนบัสนุนการพฒันาศกัยภาพทางดา้นขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 

5. Electronics University (e-University) 
มหาวิทยาลัยที�มีรูปแบบการดาํเนินกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยโดยนําสื�ออิเล็คทรอนิกส์ 
(Electronics) เขา้มาช่วยส่งเสริมสนบัสนุนให้เกิดกิจกรรมทางการศึกษาทั?งดา้นการเรียนการ
สอน การบริหารจดัการ การวิจยั รวมถึงการให้บริการต่าง ๆ ซึ� งสามารถเข้าถึงจากทุกที�ได้
ตลอดเวลาและสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองได ้

6. Learning Organization 
องคก์รที�ขยายขีดความสามารถและเพิ�มศกัยภาพเพื�อสร้างผลงานและสร้างอนาคตอยา่งต่อเนื�อง
โดยผูค้นในองคก์รต่างก็เรียนรู้ถึงวิธีที�จะเรียนรู้ดว้ยกนัอยา่งต่อเนื�อง มีความเขา้ใจอยา่งถ่องแท ้
คิดทั?งระบบและมีความเป็นหนึ�งของส่วนรวม 

7. Revenue Driven and Cost Conscious 
มหาวทิยาลยัที�มีระบบบริหารจดัการรายไดแ้ละตน้ทุนอยา่งมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบ
ได ้มีเกณฑ์กลางร่วมกนั โดยบุคลากรในองคก์รมีความรู้ ความเขา้ใจ ตระหนกัถึงความสําคญั
ในดา้นรายไดแ้ละตน้ทุน 

 

• กลยุทธ์ 7 ด้าน 

 กลยุทธ์ที6 % พฒันาการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลศิ 

 เป้าหมาย 
1. พฒันาการเรียนการสอนที�มีความยืดหยุ่นในตวัเองเพื�อสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของสังคม 
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2. SMART PUNDIT บณัฑิตมีความสามารถโดดเด่น มีความเชี�ยวชาญ ชาํนาญ 
สามารถปรับตวัเขา้กบัสังคมได ้

3. มีการประยกุตใ์ชห้ลกัการเรียนรู้ในหลกัสูตรการเรียนการสอน 
กลยทุธ์ที� R.R ปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
กลยทุธ์ที� R." เนน้การเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตร์ และบริหารจดัการ 
กลยทุธ์ที� R.s สร้างและพฒันาหลกัสูตรการศึกษาที�ส่งเสริมใหน้กัศึกษามีทกัษะสูงขึ?น 
 

กลยุทธ์ที6 $ พฒันางานวจัิยและบริการวชิาการ 

เป้าหมาย 
1. พฒันาระบบงานวิจยัและบริการวิชาการแบบมืออาชีพ ที�ตรงต่อความตอ้งการของ

ลูกคา้ 
2. สนบัสนุนกลุ่มวจิยัหรือสาขางานวจิยัที�มหาวทิยาลยัมีศกัยภาพ ให้เป็นศูนยค์วามเป็น

เลิศระดบัภูมิภาค 
3. บูรณาการงานวจิยัและบริการวชิาการเขา้เป็นส่วนหนึ�งของการเรียนการสอน 
4. ส่งเสริมใหเ้กิดการทาํงานวจิยัและบริการวชิาการแบบเป็นกลุ่มสหวทิยาการ 

กลยุทธ์ที� ".R ส่งเสริมการพฒันาการวิจยัและบริการวิชาการที�สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ 

กลยทุธ์ที� "." ส่งเสริมใหเ้กิดการทาํงานกลุ่มวจิยัและบริการวชิาการแบบสหวทิยาการ 
กลยุทธ์ที� ".s สร้างระบบเพื�อสนับสนุนการทาํวิจยัและบริการวิชาการทั?งระบบโครงสร้างและ

บุคลากร 
กลยทุธ์ที� ".t บูรณาการการเรียนการสอนเขา้กบังานวจิยัและบริการวชิาการ 
 
กลยุทธ์ที6 & พฒันากลุ่มเครือข่ายและพนัธมิตร 

เป้าหมาย 
1. สร้างความเขม้แขง็ระหวา่ง มจธ. กบัเครือข่ายและพนัธมิตร 
2. ส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ร่วมกนั แลกเปลี�ยนความรู้และประสบการณ์ 
3. Shared Resource การใชท้รัพยากรร่วมกนั 

กลยทุธ์ที� s.R สร้างความตระหนกัถึงความสาํคญัของเครือข่ายและพนัธมิตรใหป้ระชาคมในองคก์ร 
กลยทุธ์ที� s." ขยายและสร้างเครือข่ายทั?งภายในและภายนอกเพื�อทวปีระโยชน์ (Synergy) แก่องคก์ร

และสังคม 
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 กลยุทธ์ที6 ' พฒันาระบบการสื6อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 เป้าหมาย 
1. พัฒนาเครื� องมือเพื�อการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสนับสนุนการทํางานของ

มหาวทิยาลยั 
2. พฒันาระบบที�นาํไปสู่ e-Service เพิ�มศกัยภาพของ One Stop Service และเพิ�ม

ศกัยภาพการเรียนรู้ 
3. เป็นช่องทางสื�อสารที�ส่งเสริมการทาํงานและเรียนรู้ตลอดเวลา 

กลยุทธ์ที�  t.R พัฒนาและส่งเสริมช่องทางการสื� อสารที� เหมาะสมเพื�อให้เอื?อต่อการพัฒนา
มหาวทิยาลยั 

กลยทุธ์ที� t." สร้างฐานขอ้มูลและระบบสารสนเทศเพื�อสนบัสนุนการทาํงานของมหาวทิยาลยั 
 
กลยุทธ์ที6 = ปรับโครงสร้างองค์กรให้บรรลุถึงวสัิยทศัน์ของมหาวทิยาลยั 

เป้าหมาย 
1. พฒันาโครงสร้างองคก์รเพื�อให้เกิดความคล่องตวั ลดความซํ? าซ้อน และส่งเสริมการ

ทาํงานร่วมกนั 
2. พฒันาโครงสร้างที�ส่งเสริมใหเ้กิดการสร้างองคก์รที�มีความเชี�ยวชาญเฉพาะทาง 

กลยทุธ์ที� $.R ปรับโครงสร้างองคก์รเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการทาํงานขององคก์ร 
กลยทุธ์ที� $." พฒันาโครงสร้างองคก์รเพื�อเพิ�มขีดความสามารถในการแข่งขนั 
 
กลยุทธ์ที6 A ปรับปรุงพฒันาระบบการบริหารจัดการ 

เป้าหมาย 
1. เพื�อสร้างความชดัเจนในระบบการบริหารจดัการทั?งดา้นบุคลากร การเรียนการสอน 

การเงิน ทรัพยสิ์น รายได ้การวจิยัและบริการวชิาการ 
2. เพื�อสร้างระบบสนบัสนุนใหบุ้คลากรพฒันาทกัษะและความรู้อยา่งต่อเนื�อง 
3. สร้างระบบการบริหารบุคลากรที�เนน้การทาํงานเป็นกลุ่มงาน 
4. พฒันาระบบและกลไกเพื�อลดตน้ทุนการบริหารในภาพรวมของมหาวทิยาลยั 
5. พฒันาระบบและกลไกเพื�อเพิ�มรายไดจ้ากสินคา้และบริการที�มหาวทิยาลยัมีศกัยภาพ 
6. บริหารสินทรัพยอ์งคก์รใหเ้กิดผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุด 
7. การบริหารจดัการการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาเพื�อเพิ�มคุณภาพและ

มาตรฐาน 
กลยทุธ์ที� [.R ระบบบริหารงานบุคคล 
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กลยทุธ์ที� [." การเงิน ทรัพยสิ์น รายได ้
กลยทุธ์ที� [.s การเรียนการสอนและกิจกรรมนกัศึกษา 
กลยทุธ์ที� [.t วจิยัและบริการวชิาการ 
กลยทุธ์ที� [.$ การบริหารจดัการ 

 
 กลยุทธ์ที6 B การส้างและปรับวฒันธรรมกระบวนทศัน์ของประชากร มจธ. 

 เป้าหมาย 
1. เปลี�ยนกระบวนทศัน์ของการทาํงานจากเชิงรับเป็นเชิงรุก 
2. ส่งเสริมใหเ้กิดการพฒันางานของตนเอง 
3. คิดนอกกรอบให้เป็น พิจารณาความเหมาะสมของความคิดให้ได้ มีบูรณาการทาง

ความคิด การคิดแบบองคร์วม 
4. ตอ้งปรับวฒันธรรมใหมี้ความกระตือรือร้นในการแกปั้ญหา 

กลยทุธ์ที� \.R ส่งเสริมและสร้างวฒันธรรมการทาํงานแบบองคก์รแห่งการเรียนรู้ 
กลยทุธ์ที� \." วฒันธรรมการทาํงานแบบธรรมาภิบาล (Good Governance) 
กลุยทธ์ที� \.s ส่งเสริมใหเ้กิดวฒัรธรรมการใชท้รัพยากรร่วมกนั 

 

• เป้าหมายในการพฒันา มจธ. (พ.ศ. $='B-$==%) 

เป้าหมายหลกั 6 ดา้น ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที� 10 (พ.ศ.2550-2554) นั?น ประกอบดว้ย การพฒันา
และปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน การสร้างความเป็นเลิศทางดา้นวิชาการและวิจยั การสร้างบณัฑิต
และพฒันาบุคลากรที�มีความเป็นคนอยา่งสมบูรณ์ การปรับโครงสร้างและการบริหารจดัการ การเพิ�มและใช้
ทรัพยากรที�มีอยูอ่ยา่งมีประสิทธิภาพ และการสร้างบรรยากาศและสิ�งแวดลอ้มใหเ้อื?อต่อการพฒันาความเป็น
สากล โดยแต่ละเป้าหมายการพฒันานั?น มีองคป์ระกอบดงันี?  

 
เป้าหมายที6 1 พฒันาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน 
วัตถุประสงค์ เพื�อให้นกัศึกษามีความใฝ่รู้ มีทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และดาํรงชีวิตอยู่ไดใ้น
สังคมฐานความรู้ 
กลยุทธ์ที6 1 ส่งเสริมและพฒันากระบวนการเรียนรู้แบบใหม่ 

มาตรการ 1.1 พฒันากระบวนการเรียนการสอนใหมี้ปฏิสัมพนัธ์ทุกระดบั (Interaction) 

มาตรการ 1.2 บูรณาการ (Integration) การเรียนการสอน วจิยั และบริการวชิาการ 

มาตรการ 1.3 สร้างนวตักรรม (Innovation) ดา้นการเรียนการสอนและวจิยั 
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มาตรการ 1.4 สร้างความสนใจ ใฝ่เรียนรู้ (Intention) ทั?งผูเ้รียนและผูส้อน 

มาตรการ 1.5 สร้างและพฒันาสื�อและแหล่งเรียนรู้ 

 
เป้าหมายที62 การสร้างความเป็นเลิศทางดา้นวชิาการและวจิยั 
วัตถุประสงค์ เพื�อสร้างความสามารถทางวิชาการและวิจยัด้านสหวิทยาการ ในการรองรับ

เทคโนโลยอุีบติัใหม่ (Emerging Technology) 
กลยุทธ์ที6 2    1. ส่งเสริมความสามารถทางวชิาการและวจิยัทางดา้นสหวทิยาการ 

2. ส่งเสริมการเรียนการสอน วจิยัและการทาํงานแบบ Program Based 

มาตรการ 2.1 การบูรณาการระหวา่งศาสตร์ เพื�อพฒันาความเป็นเลิศเชิงสหวทิยาการ

(Multidisciplinary) 

มาตรการ 2.2 การปรับปรุงวิธีการทาํงาน การเรียนการสอนและวจิยัแบบ Program Based หรือการ

รวมกลุ่มการทาํงาน (Clustering) 

 
เป้าหมายที6 3 การสร้างบณัฑิตและพฒันาบุคลากรที�มีความเป็นคนอยา่งสมบูรณ์ (Humanization) 
วตัถุประสงค์ เพื�อสร้างบณัฑิตและพฒันาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณเชิงวิชาชีพ 

และอยูร่่วมกบัผูอื้�นไดใ้นสังคม 
กลยุทธ์ที6 3 ส่งเสริมหลกัสูตรที�มีการบูรณาการความรู้เชิงวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีบัทกัษะทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์รวมทั?งทกัษะชีวติ 
มาตรการ 3.1 เพิ�มความหลากหลายของศาสตร์ทางดา้นสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ ศิลปะ 

วฒันธรรม ดนตรี และกีฬา 

มาตรการ 3.2 ส่งเสริมใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริงในชุมชนทอ้งถิ�น อุตสาหกรรม

หรือต่างประเทศ 

มาตรการ 3.3 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ผา่นกระบวนการเรียนการสอนวจิยัและการทาํงานแก่

บุคลากรและนกัศึกษา และกิจกรรมนอกหลกัสูตร 

 
เป้าหมายที6 4 การปรับโครงสร้างและการบริหารจดัการ 
วัตถุประสงค์ เพื�อให้มีโครงสร้างและกระบวนการบริหารจดัการที�มีความยืดหยุน่ มีความคล่องตวั 

คุม้ค่าและมีประสิทธิภาพ ซึ� งก่อใหเ้กิดสัมฤทธิผลที�มีคุณภาพ 
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กลยุทธ์ที6 4 ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ให้มีความยืดหยุน่ ปรับกฎ ระเบียบและวิธีปฏิบติัให้มีความ
คล่องตวัสอดคลอ้งกบัภารกิจ และระบบที�ทนัสมยั รวมทั?งปรับเปลี�ยนทศันคติ และศกัยภาพของบุคลากร 
(Empowerment Enforcement Encouragement) เพื�อรองรับการเปลี�ยนแปลงต่างๆ 

มาตรการ 4.1 ควบรวมหลกัสูตรที�มีความซํ? าซอ้น และ / หรือการรวมกลุ่ม (Cluster) หน่วยงานที�มี

ศาสตร์ใกลเ้คียงกนัหรือขา้มศาสตร์ 

มาตรการ 4.2 ส่งเสริมใหมี้การทาํงานขา้มสาขาวชิาและขา้มหน่วยงาน 

มาตรการ 4.3 ปรับปรุงโครงสร้างคณะ / สาํนกั 

มาตรการ 4.4 ปรับปรุงระบบบริหารจดัการมหาวทิยาลยัใหท้นัสมยั 

มาตรการ 4.5 วางแผนกาํลงัคนและพฒันาบุคลากรใหส้อดคลอ้งกบัการพฒันามหาวทิยาลยัใน

อนาคต 

มาตรการ 4.6 สร้างระบบและกลไกการสื�อสารสองทางระหวา่งหน่วยงานเพื�อใหเ้กิดความร่วมมือ

ระหวา่งกนั 

 

เป้าหมายที6 5 การเพิ�มและใชท้รัพยากรที�มีอยูอ่ยา่งมีประสิทธิภาพ 
วตัถุประสงค์ เพื�อขยายฐานความรู้เชิงวชิาการและวจิยั ทาํใหอ้งคก์รอยูร่อดไดอ้ยา่งย ั�งยนื 

กลยุทธ์ที6 5 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและพนัธมิตรทางดา้นวชิาการ วจิยัและบริการวชิาการทั?ง
ภายในและภายนอก 

มาตรการ 5.1 พฒันาระบบและกลไกในการสร้างเครือข่ายกบัองคก์รภายนอก ทั?งภาครัฐ และธุรกิจ

อุตสาหกรรม เพื�อพฒันาการเรียนการสอน วจิยัและการบริการวชิาการ 

มาตรการ 5.2 ส่งเสริมการระดมทุนจากศิษยเ์ก่าและศิษยปั์จจุบนั 

มาตรการ 5.3 มุ่งสร้างชื�อเสียงของมหาวทิยาลยัใหเ้ป็นที�รู้จกัของสาธารณชน 

 

เป้าหมายที6 6 สร้างบรรยากาศและสิ�งแวดลอ้มใหเ้อื?อต่อการพฒันาความเป็นสากล 
วัตถุประสงค์ เพื�อเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลยัชั?นนาํระดับโลกที�พร้อมรับการ

เปลี�ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวตัน์ 
กลยุทธ์ที6 6 ส่งเสริมหลกัสูตร การเรียนการสอน วิจยั พฒันานกัศึกษา/บุคลากรและปรับสภาพ 

แวดลอ้มและทรัพยากรที�เป็นนานาชาติ 
มาตรการ 6.2 การสื�อสารในมหาวทิยาลยัใหเ้ป็นอยา่งนอ้ยสองภาษา เช่น เอกสารต่างๆ ป้ายบอกทาง 

ปริญญาบตัร Website และ Call Center 
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มาตรการ 6.3 เพิ�มสัดส่วนนกัศึกษาและบุคลากรต่างชาติ 

มาตรการ 6.4 เพิ�มเครือข่ายและพนัธมิตรเชิงรุกกบัสถาบนัการศึกษาชั?นนาํในต่างประเทศ 

มาตรการ 6.5 ปรับปรุงสิ�งอาํนวยความสะดวกต่างๆ เช่น หอ้งนํ?าโรงอาหาร ไปรษณีย ์

 

2.5 แผนพฒันา มจธ. 15 ปี (KMUTT Road Map 2020) 

แผนพฒันา มจธ. พ.ศ. 2549-2563 หรือเรียกวา่ KMUTT Road Map 2020 นี?  จะใชเ้ป็นแนวทางและ
คู่ มือของผู ้บริหารในการกํากับการดํา เนินงานของมหาวิทยาลัยในอนาคตอย่างมีเป้าหมายและมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี?  ยงัเป็นสื�อประชาสัมพนัธ์ให้กบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียต่างๆ ไดแ้ก่ บุคลากร นกัเรียน 
นกัศึกษา ศิษยเ์ก่า นกัอุตสาหกรรม ผูป้ระกอบการ สถาบนัและองคก์รต่างๆ รวมทั?งประชาชนทั�วไป ทั?ง
ภายในและภายนอกประเทศใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในทิศทางการพฒันาของมหาวทิยาลยั เพื�อการมีส่วนร่วม
และการสนบัสนุนในดา้นต่างๆ ต่อไป  

เป้าหมายหลกั  

เป้าหมายสําคญัของ มจธ. ที�ตอ้งการพฒันาไปสู่มหาวิทยาลยัทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั?นนาํของโลก และมีขนาดปานกลาง ใหไ้ดภ้ายในปี พ.ศ. 2563 ทาํใหม้หาวทิยาลยัไดจ้ดัทาํแผนพฒันา 15 ปี
นี? ขึ?น และไดว้างเป้าหมายหลกัของการพฒันาไว ้3 ดา้น ดงันี?  

1. เป็นมหาวทิยาลยัการเรียนรู้ (Learning Innovation) 
การพฒันากระบวนการเรียนรู้แบบใหม่ (New approach to learning) เพื�อพฒันาความเป็น

ผูน้าํทางดา้นการเรียนรู้ของ มจธ. ดว้ยกระบวนการเรียนการสอน การวิจยั ซึ� งเป็นกระบวนการ
สําคญัในการผลิตและพฒันากาํลงัคนและการสร้างความรู้ กระบวนการเรียนรู้แบบใหม่นี?  มี
โครงสร้างหลกั 4 ประการ (4I) ไดแ้ก่ การปฏิสัมพนัธ์ (Interaction) การบูรณาการ (Integration) 
นวตักรรม (Innovation) และ ฉนัทะ (Intention) 
2. สร้างความเป็นเลิศทางดา้นงานวจิยั (Research Excellence) 

มจธ. มีทิศทางการพฒันาความเป็นเลิศทางดา้นวิชาการและวิจยั ดว้ยการบูรณาการระหวา่ง
ศาสตร์เป็นกลุ่มวิชาเพื�อจดัทาํหลกัสูตรใหม่ และรวมกลุ่มงานวิจยัในสาขาใหม่ๆ ที�ต่างกนัเป็น 
Cluster กลุ่มสาขาที�มีศกัยภาพสู่ความเป็นเลิศในอนาคต ไดแ้ก่ 

• กลุ่มสาขาที�มีชีววทิยาเป็นฐาน (Bio-integration) 

• กลุ่มสาขาการออกแบบ (Design) 

• กลุ่มสาขาวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี(Engineering Technology) 
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• กลุ่มสาขาระบบโลก (Earth System) ไดแ้ก่ บรรยากาศ (Atmosphere) ปฐพีศาสตร์ 
(Lithosphere) อุทกศาสตร์และสมุทรศาสตร์ (Hydrosphere) ชีวิตและนิเวศวิทยา
(Biosphere) 

• กลุ่มสาขาการบริหารจดัการและสังคมศาสตร์ (Social & Managerial Sciences) 
3. เนน้การสร้างบณัฑิตที�มีความเป็นคนอยา่งสมบูรณ์ (Humanization) 

การเป็นมหาวิทยาลัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่ไม่ละเลยทางด้าน
สังคมศาสตร์ ศิลปะ และมนุษยศาสตร์เพื�อหล่อหลอมใหเ้ป็นบณัฑิตที�ดีและเก่ง มีความเป็นคนอยา่ง
สมบูรณ์ จึงตอ้งเพิ�มความเขม้ขน้ให้นกัศึกษามีความรู้ทางวิชาการเพื�อประกอบอาชีพและมีความรู้
และทกัษะทางสังคมสามารถอยูร่่วมกบัผูอื้�นไดอ้ยา่งมีความรับผิดชอบและมีความสุข มหาวิทยาลยั
จึงตอ้งจดัหลกัสูตรอยา่งสมดุลระหวา่งวทิยาศาสตร์และศาสตร์อื�นๆ จดัให้มีกิจกรรมเสริมหลกัสูตร
เพื�อเพิ�มพูนประสบการณ์ของนกัศึกษาเช่น การเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นกีฬา ดนตรี ละคร ทศันศิลป์ 
และกิจกรรมทางดา้นวฒันธรรมอื�นๆ ส่วนในดา้นการบริการสังคมเพื�อสร้างเสริมประสบการณ์
อื�นๆ เพื�อใหน้กัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจในบริบทต่างๆ ที�มีความหลากหลายทั?งของไทยและของ
ชนชาติอื�นๆ นอกจากการจดัสภาพแวดลอ้มเพื�อให้เกิดการเรียนรู้ทางวิชาการดงักล่าวแลว้ การจดั
สภาพแวดลอ้มภายในมหาวิทยาลยั และบริเวณรอบๆมหาวิทยาลยัให้สะอาด ร่มรื�นมีสิ�งอาํนวย
ความสะดวกต่างๆในการดาํรงชีวิตอยา่งเหมาะสมเพื�อเพิ�มคุณภาพชีวิตของนกัศึกษาและบุคลากร 
ของ มจธ. 
 

ความสัมพนัธ์ระหว่าง Road Map 2020 กบั 6+1 Flagships 

มหาวิทยาลยัตั?งเป้าหมายหลกั 6 ดา้นมาตั?งแต่ ปี พ.ศ. 2545 และต่อมามีการปรับเพิ�มขึ?นอีก 1 ดา้น 
และเรียกวา่ 6+1 Flagships ซึ� งดาํเนินการมาอยา่งต่อเนื�องและมีพลวตั และในปัจจุบนัมหาวิทยาลยัไดจ้ดัทาํ
แผนพฒันามจธ. 15 ปี หรือ Road Map 2020 ขึ?น เพื�อกาํหนดทิศทางการพฒันาของมหาวิทยาลยัในอนาคต 
อยา่งไรก็ตาม การจดัทาํ Road Map นี?  ยงัคงมีความสัมพนัธ์กบัเป้าหมายหลกั 7 ดา้น ดงันี?  คือ 

• จากทิศทางการพฒันาระยะยาวของ Road Map 2020 ที�ประกอบดว้ย กระบวนการเรียนรู้รูปแบบ
ใหม่ Cluster ความสามารถทางวิชาการใหม่ๆ การสร้างบณัฑิตที�เป็นคนอย่างสมบูรณ์ การปรับ
โครงสร้างองค์กร การนาํการบริหารจดัการสมยัใหม่และธรรมาภิบาลมาใช้ รวมทั?งการสร้าง
มหาวิทยาลยัไปสู่ความเป็นสากล แนวทางการพฒันาใน Roadmap เหล่านี?  เป็นการปรับ 6+1 
Flagships ให้มีความเขม้ข้นและสอดรับกบัการเปลี�ยนแปลงที�มีมากขึ?น จะเห็นว่าการพฒันา
กระบวนการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และการผลิตบณัฑิตที�เป็นคนโดยสมบูรณ์นั?นสัมพนัธ์กบัการสร้าง
บณัฑิตที�เก่งและดี (The Best and The Brightest) การพฒันาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลยัวิจยั 
(Research University) การสร้างความเขม้แข็งทางดา้นวิทยาศาสตร์ (Science Strengthening) การ
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เป็นมหาวิทยาลยัเสมือน (e-University) ซึ� งการทาํให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ ในรูปของอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือออนไลน์ เพื�อส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยตนเองการเรียนตามอธัยาศยั และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
นอกจากนั?น การเรียนรู้ก็เป็นปัจจยัสําคญัที�นาํไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Organization) 

• แนวคิดเรื�อง Cluster เป็นการบริหารจดัการสมยัใหม่ เพื�อการรวมกลุ่มทั?งดา้นการเรียนการสอนและ
วิจยัเพื�อระดมและใชท้รัพยากรให้เกิดเป็นโยชน์สูงสุด ซึ� งมีบางหน่วยงานของ มจธ. ไดด้าํเนินการ
แลว้ อยา่งไรก็ตาม ในอนาคตคงมีการบริหารจดัการแบบ Cluster มากขึ?น อยา่งไรก็ตามการนาํการ
บริหารจดัการแบบCluster มาใชนี้?  จะตอ้งมีการปรับโครงสร้างองคก์ร เพื�อให้สอดคลอ้งรองรับการ
ทาํงานในระบบใหม่นี?ดว้ย นอกจากนี?คงตอ้งมีระบบธรรมาภิบาล เพื�อให้เกิดความโปร่งใส มีความ
รับผิดชอบทั?งต่อตนเอง ผูอื้�น องค์กรและสังคมแนวคิดทั?งสองนี? ยงัสัมพนัธ์กนัอย่างใกลชิ้ดกบั
เป้าหมายการสร้างความเขม้แข็งทางดา้นการบริหารจดัการ (Management Strengthening) และการ
บริหารรายไดแ้ละตน้ทุน (Revenue Driven and Cost Conscious) 

• จากความสัมพนัธ์ของ 6+1 Flagships และ Roadmap 2020 นี?  จะเห็นความสัมพนัธ์ในทุกๆ มิติของ
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้กบัทุกกรอบการพฒันาของ Roadmap 2020 ถา้มหาวิทยาลยัเป็น
องคก์รแห่งการเรียนรู้ได ้ การพฒันาสิ�งใหม่ๆ เช่น การปรับโครงสร้างองคก์ร การทาํงานแบบ 
Cluster การพฒันากระบวนการเรียนการสอนและวิจยัใหม่ๆ ก็สามารถบรรลุผลได ้ ในขณะที�การ
สร้างความเป็นสากลซึ� งเป็นในทิศทางของ Roadmap 2020 ก็เช่นกนั ตอ้งคาํนึงถึงเป้าหมายหลกั 
6+1 Flagships ในส่วนของการผลิตบณัฑิตที�ดีและมีคุณภาพ การเป็นมหาวิทยาลยัวิจยั มหาวิทยาลยั
เสมือนและการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ ที�ตอ้งเร่งพฒันาไปสู่ความเป็นสากลมากขึ?น เพื�อรองรับ
สภาวการณ์ที�แข่งขนัสูงขึ?นเป็นลาํดบั 
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3. บทวเิคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสารของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี 

3.1. สรุปสถานภาพด้านข้อมูล 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรีมีการนาํระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบติังาน
และการบริหารงานเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี ซึ� งมีการสร้างและเรียกใช้ขอ้มูลเพื�อสนบัสนุนการ
ปฎิบติังานประจาํวนั (Transactions) และงานขอ้มูลสรุปสถิติต่าง ๆ เพื�อใชว้างแผนงานการทาํงาน 

 ปัจจุบนัมหาวทิยาลยัฯ มีขอ้มูลที�จดัเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์อยูเ่ป็นจาํนวนมาก  อยา่งไรก็
ตามการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ ในช่วงที�ผ่านมา ทัIงที�ดาํเนินการโดยบริษทัผูรั้บจา้ง
ภายนอกหรือดาํเนินการโดยบุคลากร มจธ. เอง ยงัไม่ไดค้าํนึงถึงความต่อเนื�องและการเชื�อมโยงระหวา่ง
กระบวนงานเพื�อให้เกิดการทาํงานที�บูรณาการภายใน  การดาํเนินการที�ผ่านมาเป็นการดาํเนินการเพื�อ
ตอบสนองความตอ้งการตามฟังก์ชนัการทาํงานของแต่ละระบบงาน เช่น ระบบทะเบียน และระบบ
บุคลากร เป็นตน้  

ทัIงนีI การดาํเนินการพฒันาระบบสารสนเทศที�ผา่นมา ดาํเนินการโดยนกัวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบคนละชุด ประกอบกบัผูพ้ฒันาระบบตอ้งการลดความซบัซ้อนของการพฒันาระบบ ทาํให้เกิดการ
สร้างฐานขอ้มูลแยกออกจากกนัขาดการบูรณาการขอ้มูลที�มีความเกี�ยวเนื�องและสัมพนัธ์กนั ซึ� งอาจทาํให้
เกิดปัญหา ในกรณีที�ตอ้งการจดัสรรรายไดจ้ากการศึกษากระจายไปยงัคณะ ภาควิชา  เนื�องจากรหัส
โครงสร้างของหน่วยงานที�เก็บหลกัสูตรที�เปิดสอนกบัรหัสหน่วยงานที�อาจารยส์ังกดัไม่สอดคลอ้งกนั 
เป็นตน้ นอกจากนีIยงัมีอีกหลายกรณีเป็นปัญหาที�รอการแกไ้ข 

ขอ้มูลที�ขาดการบูรณาการส่งผลกระทบต่อการบริหารงานในภาพรวม จึงจาํเป็นต้องมีการ
ออกแบบระบบฐานขอ้มูลกลาง (Master Data) กาํหนดมาตรฐานขอ้มูล กาํหนดรหัสขอ้มูล เช่น รหัส
หน่วยงาน รหสับุคลากร รหสัครุภณัฑ์ รหสัแผนงานโครงการ เป็นตน้ รวมทัIงทาํให้เกิดความชดัเจนใน
ความเป็นเจา้ของขอ้มูล และทราบแหล่งที�มาของขอ้มูลที�ตอ้งใช้ร่วมกนัในหลายระบบ ลดการจดัเก็บ
ขอ้มูลที�ซํI าซ้อน ลดความขดัแยง้ของข้อมูล เนื�องจากถูกจดัเก็บไวห้ลายที�ซึ� งอาจส่งผลให้เกิดความ
ผดิพลาดของการปฏิบติังาน อนัจะทาํใหเ้กิดปัญหาความน่าเชื�อถือของขอ้มูล 

การแลกเปลี�ยนขอ้มูลกบัหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลยั   เช่น สํานกัหอสมุด และคณะ 
ต่าง ๆ ปัจจุบนัดาํเนินการในหลายรูปแบบขึIนอยูก่บัความพร้อมของหน่วยงาน เช่น การส่งเป็น Text File, 
Excel File และ Web Services เป็นตน้  
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จากสถานภาพด้านขอ้มูลดงักล่าวมาขา้งตน้ สามารถสรุปเป็นตารางความสัมพนัธ์ของขอ้มูล 
ระบบ และหน่วยงานต่าง ๆ โดยมีความหมายของสัญลกัษณ์ที�ใชใ้นตารางดงันีI  

สัญลกัษณ์ที�ปรากฏในตารางที� 3.1 ความสัมพนัธ์ของข้อมูลกบัหน่วยงาน  
O (Owner) หมายถึง หน่วยงานนัIนเป็นผูส้ร้างขอ้มูลหรือเป็นหน่วยงานที�มีหนา้ที�ดูแล

ขอ้มูลนัIน 
V (View) ” หน่วยงานนัIนมีสิทธิในการอ่านขอ้มูล แต่ไม่สามารถปรับแก้

ขอ้มูลนัIนได ้ 

สัญลกัษณ์ที�ปรากฏในตารางที� 3.2 ความสัมพนัธ์ของข้อมูลกบัระบบสารสนเทศ  
� หมายถึง มีความสัมพนัธ์ มีความเกี�ยวขอ้ง 

สัญลกัษณ์ที�ปรากฏในตารางที� 3.3 ความสัมพนัธ์ของระบบสารสนเทศกบัหน่วยงานปัจจุบัน  
� หมายถึง มีความสัมพนัธ์ มีความเกี�ยวขอ้ง 
O ” หน่วยงานที�เป็นเจา้ของระบบ 

 
ความสัมพนัธ์ดังกล่าวแสดงดังตารางต่อไปนี3  

1. ความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลกบัหน่วยงาน แสดงดงัตารางที� 3.1 
2. ความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลกบัระบบ แสดงดงัตารางที� 3.2 
3. ความสัมพนัธ์ระหวา่งระบบกบัหน่วยงาน แสดงดงัตารางที� 3.3 
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ตารางที� 3.1 ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลกบัหน่วยงาน 
1 2 3 4 5 6 7 8

ส่วนคดัเลอืก

นักศึกษา

ส่วนทะเบียน

และประเมนิผล

สํานักบัณฑิต กองกจิการ

นักศึกษา

กองบริการ

การศึกษา

กองคลงั กองบริการ การ

บริหาร

กองแผนงาน

ข้อมูลการรับนักศึกษาใหม่

1 ขอ้มูลโครงการ O V  V

2 ขอ้มูลผูส้มคัร ป.ตรี O V  V V

3 ขอ้มูลผูส้มคัร ป.โท O V V

ข้อมูลนักศึกษา

4 ขอ้มูลคณะ V O O V V

5 ขอ้มูลภาค V O O V V

6 สาขาสาขา V O O V V

7 ขอ้มูลระดบั V O O V V

8 ขอ้มูลปริญญาที�ศึกษา O O V

9 ขอ้มูลเอกสารการศึกษา O O

10 ขอ้มูลประเภทโคว้ตา้ O O

11 ขอ้มูลประวตัินกัศึกษา O O V V V

12 ขอ้มูลการลงทะเบียน O O V V

13 ขอ้มูลการโอนยา้ย O O

14 ขอ้มูลอาจารยผ์ูส้อน ที�ปรึกษา O O O

ลาํดบัที� ข้อมูล/หน่วยงาน
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ตารางที� 3.1 ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลกบัหน่วยงาน 
1 2 3 4 5 6 7 8

ส่วนคดัเลอืก

นักศึกษา

ส่วนทะเบียน

และประเมนิผล

สํานักบัณฑิต กองกจิการ

นักศึกษา

กองบริการ

การศึกษา

กองคลงั กองบริการ การ

บริหาร

กองแผนงาน

ลาํดบัที� ข้อมูล/หน่วยงาน

15 ขอ้มูลธนาคาร   O

16 ขอ้มูลผลการเรียนนกัศึกษา V O O V V

17 ขอ้มูลการสาํเร็จการศึกษา O O V

18 ขอ้มูลการรับปริญญา O O

19 ขอ้มูลทุนการศึกษา V V O V V

20 ขอ้มูลการชาํระเงินค่าเล่าเรียน O V V O V

21 ขอ้มูลค่าปรับ V V V O V

ข้อมูลด้านบุคคลของบุคลากร

22 ขอ้มูลคาํนาํหนา้ V V

23 ขอ้มูลหน่วยงาน V V V V V V V V

24 ขอ้มูลสายงาน/ประเภทบุคลากร V V

25 ขอ้มูลตาํแหน่งงาน V V

26 ขอ้มูลตาํแหน่งวชิาการ V

27 ขอ้มูลตาํแหน่งบริหาร V

28 ขอ้มูลประเภทสญัญาจา้ง V

29 ขอ้มูลประเทศ
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แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื�อสาร 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ฉบบัที� 2 พ.ศ. 2555-2559
บทสรุปสถานภาพ

ตารางที� 3.1 ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลกบัหน่วยงาน 
1 2 3 4 5 6 7 8

ส่วนคดัเลอืก

นักศึกษา

ส่วนทะเบียน

และประเมนิผล

สํานักบัณฑิต กองกจิการ

นักศึกษา

กองบริการ

การศึกษา

กองคลงั กองบริการ การ

บริหาร

กองแผนงาน

ลาํดบัที� ข้อมูล/หน่วยงาน

30 ขอ้มูลสญัชาติ

31 ขอ้มูลจงัหวดัอาํเภอตาํบล

32 ขอ้มูลระดบัการศึกษา

33 ขอ้มูลสาขาวชิามาตรฐาน

34 ขอ้มูลสาขาวชิา

35 ขอ้มูลสถานศึกษา

36 ขอ้มูลทุนการศึกษา

37 ขอ้มูลประเภทคาํสั�ง

38 ขอ้มูลหลกัสูตรการฝึกอบรม

39 ขอ้มูลประเภทการอบรม

40 ขอ้มูลธนาคาร O

41 ขอ้มูลประเภทเงินได้ O

42 ขอ้มูลประเภทเงินหกั O

43 ขอ้มูลกองทุนและสวสัดิการ O

44

ขอ้มูลอตัราเงินหกัเขา้กองทุน

สวสัดิการ
O
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แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื�อสาร 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ฉบบัที� 2 พ.ศ. 2555-2559
บทสรุปสถานภาพ

ตารางที� 3.1 ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลกบัหน่วยงาน 
1 2 3 4 5 6 7 8

ส่วนคดัเลอืก

นักศึกษา

ส่วนทะเบียน

และประเมนิผล

สํานักบัณฑิต กองกจิการ

นักศึกษา

กองบริการ

การศึกษา

กองคลงั กองบริการ การ

บริหาร

กองแผนงาน

ลาํดบัที� ข้อมูล/หน่วยงาน

45 ขอ้มูลตารางเงินเดือน V

46 ขอ้มูลงบประมาณกองทุน V

47 ขอ้มูลมิติทางบญัชี (กองทุน) V

48

ขอ้มูลอตัราค่ารักษาพยาบาลผูป้่วยใน
O

49

ขอ้มูลอตัราค่ารักษาพยาบาลผูป้่วยนอก
O

50 ขอ้มูลอตัราค่าเล่าเรียนบุตร O

51 ขอ้มูลเงินไดเ้งินหกัของบุคลากร O

52 ขอ้มูลส่วนบุคคล V V

53 ขอ้มูลประวตัิบิดา-มารดา V

54 ขอ้มูลประวตัิคู่สมรส V

55 ขอ้มูลประวตัิบุตร-ธิดา V

56

ขอ้มูลประวตัิตาํแหน่ง หน่วยงาน 

เงินเดือน
V
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แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื�อสาร 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ฉบบัที� 2 พ.ศ. 2555-2559
บทสรุปสถานภาพ

ตารางที� 3.1 ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลกบัหน่วยงาน 
1 2 3 4 5 6 7 8

ส่วนคดัเลอืก

นักศึกษา

ส่วนทะเบียน

และประเมนิผล

สํานักบัณฑิต กองกจิการ

นักศึกษา

กองบริการ

การศึกษา

กองคลงั กองบริการ การ

บริหาร

กองแผนงาน

ลาํดบัที� ข้อมูล/หน่วยงาน

57

ขอ้มูลประวตัิการดาํรงตาํแหน่งบริหาร
V

58

ขอ้มูลประวตัิการลาศึกษา/ฝึกอบรม/ดู

งาน/เพิ�มพนูความรู้/วจิยั
V

59 ขอ้มูลประวตัิการลาพิเศษอื�นๆ V

60 ขอ้มูลประวตัิการศึกษา

61 ขอ้มูลหมายเลขโทรศพัทภ์ายใน

62 ขอ้มูล e-mail address V

63

ขอ้มูลประวตัิการรับเงินตอบแทนอื�นๆ
O V

64 ขอ้มูลประวตัิการฝึกอบรมบุคลากร

65 ขอ้มูลการเบิกจ่ายเงินค่าเล่าเรียนบุตร O

66

ขอ้มูลการเบิกจ่ายเงินค่า

รักษาพยาบาลผูป้่วยใน
O

67

ขอ้มูลการเบิกจ่ายเงินค่า

รักษาพยาบาลผูป้่วยนอก
O
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แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื�อสาร 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ฉบบัที� 2 พ.ศ. 2555-2559
บทสรุปสถานภาพ

ตารางที� 3.1 ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลกบัหน่วยงาน 
1 2 3 4 5 6 7 8

ส่วนคดัเลอืก

นักศึกษา

ส่วนทะเบียน

และประเมนิผล

สํานักบัณฑิต กองกจิการ

นักศึกษา

กองบริการ

การศึกษา

กองคลงั กองบริการ การ

บริหาร

กองแผนงาน

ลาํดบัที� ข้อมูล/หน่วยงาน

ข้อมูลงานวจิยั

68 ขอ้มูลกลุ่มวจิยั V

69 ขอ้มูลประเภทแหล่งทุน V

70 ขอ้มูลแหล่งทุน V

71 รหสัผูว้จิยั

72 ขอ้มูลประเภทบทความ

73 ขอ้มูลระดบัการตีพิมพ์

74 ขอ้มูลความเขม้ขน้ของการตีพิมพ์

75 ขอ้มูลระดบัการประชุม

76 ขอ้มูลชนิดของแหล่งตีพิมพ์

77 ขอ้มูลประเภทงาน V

78 ขอ้มูลหน่วยงานภายนอก

79 ขอ้มูลประเทศ

80 ขอ้มูลตาํแหน่ง

81 ขอ้มูลลิขสิทธิP

82 ขอ้มูลสิ�งประดิษฐ์
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แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื�อสาร 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ฉบบัที� 2 พ.ศ. 2555-2559
บทสรุปสถานภาพ

ตารางที� 3.1 ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลกบัหน่วยงาน 
1 2 3 4 5 6 7 8

ส่วนคดัเลอืก

นักศึกษา

ส่วนทะเบียน

และประเมนิผล

สํานักบัณฑิต กองกจิการ

นักศึกษา

กองบริการ

การศึกษา

กองคลงั กองบริการ การ

บริหาร

กองแผนงาน

ลาํดบัที� ข้อมูล/หน่วยงาน

83 ขอ้มูลสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร

84 ขอ้มูลผลงานวชิาการ

85 ขอ้มูลบทความ

ข้อมูลการเงนิ

86 ขอ้มูลงวดบญัชี V V V V V O V V

87 ขอ้มูลกลุ่มสินทพัยถ์าวร V V V V V O V V

88 ขอ้มูลบญัชีธนาคาร V V V V V O V V

89 ขอ้มูลผงับญัชี V V V V V O V V

90 ขอ้มูลสินทรัพย์ V V V V V O V V

91 ขอ้มูลงบประมาณ O O O O O O O O

92 ขอ้มูลมิติทางบญัชี (กองทุน) V V V V V O V V

93 ขอ้มูลหมวดรายได/้รายจ่าย V V V V V O V V

94 ขอ้มูลลูกหนีQ V V V V V O V V

95 ขอ้มูลเจา้หนีQ V V V V V O V V

96 ขอ้มูลการสั�งซืQอ O O O O O O O O

97 ขอ้มูลสมุดรายวนั O O O O O O O O
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แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื�อสาร 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ฉบบัที� 2 พ.ศ. 2555-2559
บทสรุปสถานภาพ

ตารางที� 3.1 ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลกบัหน่วยงาน 
1 2 3 4 5 6 7 8

ส่วนคดัเลอืก

นักศึกษา

ส่วนทะเบียน

และประเมนิผล

สํานักบัณฑิต กองกจิการ

นักศึกษา

กองบริการ

การศึกษา

กองคลงั กองบริการ การ

บริหาร

กองแผนงาน

ลาํดบัที� ข้อมูล/หน่วยงาน

98 ขอ้มูลคลงัสินคา้ V V V V V O V V

99 ขอ้มูลกลุ่มสินคา้คงคลงั V V V V V O V V

100 ขอ้มูลสินคา้คงคลงั O O O O O O O O

101 ขอ้มูลกลุ่มโครงการ V V V V V O V V

102 ขอ้มูลกลุ่มงาน V V V V V O V V

103 ขอ้มูลกลุ่มวจิยั V V V V V O V V

104 ขอ้มูลประเภทของค่าใชจ้่าย V V V V V O V V

105 ขอ้มูลโครงการ O O O O O O O O

106 ขอ้มูลวธิีการคิดตน้ทุน(ศูนยต์น้ทุน) V V V V V O V V

107 ขอ้มูลตน้ทุน(ศูนยแ์ละผงับญัชี) V V V V V O V V

108 ขอ้มูลการโอนเงิน O

109 ขอ้มูลการบญัชีหน่วยงาน O

110 ขอ้มูลการบญัชีบริษทั/หา้ง/ร้าน O

111 ขอ้มูลการบญัชีบุคคลภายนอก O

112 ขอ้มูลการรับชาํระเงิน O

113 ขอ้มูลประเภทวสัดุครุภณัฑ์ O
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แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื�อสาร 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ฉบบัที� 2 พ.ศ. 2555-2559
บทสรุปสถานภาพ

ตารางที� 3.1 ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลกบัหน่วยงาน 
1 2 3 4 5 6 7 8

ส่วนคดัเลอืก

นักศึกษา

ส่วนทะเบียน

และประเมนิผล

สํานักบัณฑิต กองกจิการ

นักศึกษา

กองบริการ

การศึกษา

กองคลงั กองบริการ การ

บริหาร

กองแผนงาน

ลาํดบัที� ข้อมูล/หน่วยงาน

114 ขอ้มูลประเภทการจดัซืQอ/จา้ง  O

115 ขอ้มูลคณะกรรมการ O

116 ขอ้มูลการโอนเงินโครงการวจิยั O

117 ขอ้มูลเลขที�บญัชีโครงการวจิยั O
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แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื�อสาร 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ฉบบัที� 2 พ.ศ. 2555-2559
บทสรุปสถานภาพ

ตารางที� 3.1 ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลกบัหน่วยงาน 

ข้อมูลการรับนักศึกษาใหม่

1 ขอ้มูลโครงการ

2 ขอ้มูลผูส้มคัร ป.ตรี

3 ขอ้มูลผูส้มคัร ป.โท

ข้อมูลนักศึกษา

4 ขอ้มูลคณะ

5 ขอ้มูลภาค

6 สาขาสาขา

7 ขอ้มูลระดบั

8 ขอ้มูลปริญญาที�ศึกษา

9 ขอ้มูลเอกสารการศึกษา

10 ขอ้มูลประเภทโคว้ตา้

11 ขอ้มูลประวตัินกัศึกษา

12 ขอ้มูลการลงทะเบียน

13 ขอ้มูลการโอนยา้ย

14 ขอ้มูลอาจารยผ์ูส้อน ที�ปรึกษา

ลาํดบัที� ข้อมูล/หน่วยงาน

9 10 11 12 13

สํานักวจิยัและ

บริการ

วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

(สวท.)

ส่วนพฒันา

ทรัพยากรบุคคล

สํานัก

คอมพวิเตอร์

สํานักหอสมุด คณะ ต่าง ๆ

V

V

V V V

V V V

V V V

V V V

V V V

V

V
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แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื�อสาร 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ฉบบัที� 2 พ.ศ. 2555-2559
บทสรุปสถานภาพ

ตารางที� 3.1 ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลกบัหน่วยงาน 

ลาํดบัที� ข้อมูล/หน่วยงาน

15 ขอ้มูลธนาคาร

16 ขอ้มูลผลการเรียนนกัศึกษา

17 ขอ้มูลการสาํเร็จการศึกษา

18 ขอ้มูลการรับปริญญา

19 ขอ้มูลทุนการศึกษา

20 ขอ้มูลการชาํระเงินค่าเล่าเรียน

21 ขอ้มูลค่าปรับ

ข้อมูลด้านบุคคลของบุคลากร

22 ขอ้มูลคาํนาํหนา้

23 ขอ้มูลหน่วยงาน

24 ขอ้มูลสายงาน/ประเภทบุคลากร

25 ขอ้มูลตาํแหน่งงาน

26 ขอ้มูลตาํแหน่งวชิาการ

27 ขอ้มูลตาํแหน่งบริหาร

28 ขอ้มูลประเภทสญัญาจา้ง

29 ขอ้มูลประเทศ

9 10 11 12 13

สํานักวจิยัและ

บริการ

วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

(สวท.)

ส่วนพฒันา

ทรัพยากรบุคคล

สํานัก

คอมพวิเตอร์

สํานักหอสมุด คณะ ต่าง ๆ

V

V

V

V

V O

V O V V V

O

O

O

O

O

O
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แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื�อสาร 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ฉบบัที� 2 พ.ศ. 2555-2559
บทสรุปสถานภาพ

ตารางที� 3.1 ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลกบัหน่วยงาน 

ลาํดบัที� ข้อมูล/หน่วยงาน

30 ขอ้มูลสญัชาติ

31 ขอ้มูลจงัหวดัอาํเภอตาํบล

32 ขอ้มูลระดบัการศึกษา

33 ขอ้มูลสาขาวชิามาตรฐาน

34 ขอ้มูลสาขาวชิา

35 ขอ้มูลสถานศึกษา

36 ขอ้มูลทุนการศึกษา

37 ขอ้มูลประเภทคาํสั�ง

38 ขอ้มูลหลกัสูตรการฝึกอบรม

39 ขอ้มูลประเภทการอบรม

40 ขอ้มูลธนาคาร

41 ขอ้มูลประเภทเงินได้

42 ขอ้มูลประเภทเงินหกั

43 ขอ้มูลกองทุนและสวสัดิการ

44

ขอ้มูลอตัราเงินหกัเขา้กองทุน

สวสัดิการ

9 10 11 12 13

สํานักวจิยัและ

บริการ

วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

(สวท.)

ส่วนพฒันา

ทรัพยากรบุคคล

สํานัก

คอมพวิเตอร์

สํานักหอสมุด คณะ ต่าง ๆ

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

V

V

O

O
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แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื�อสาร 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ฉบบัที� 2 พ.ศ. 2555-2559
บทสรุปสถานภาพ

ตารางที� 3.1 ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลกบัหน่วยงาน 

ลาํดบัที� ข้อมูล/หน่วยงาน

45 ขอ้มูลตารางเงินเดือน

46 ขอ้มูลงบประมาณกองทุน

47 ขอ้มูลมิติทางบญัชี (กองทุน)

48

ขอ้มูลอตัราค่ารักษาพยาบาลผูป้่วยใน

49

ขอ้มูลอตัราค่ารักษาพยาบาลผูป้่วยนอก

50 ขอ้มูลอตัราค่าเล่าเรียนบุตร

51 ขอ้มูลเงินไดเ้งินหกัของบุคลากร

52 ขอ้มูลส่วนบุคคล

53 ขอ้มูลประวตัิบิดา-มารดา

54 ขอ้มูลประวตัิคู่สมรส

55 ขอ้มูลประวตัิบุตร-ธิดา

56

ขอ้มูลประวตัิตาํแหน่ง หน่วยงาน 

เงินเดือน

9 10 11 12 13

สํานักวจิยัและ

บริการ

วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

(สวท.)

ส่วนพฒันา

ทรัพยากรบุคคล

สํานัก

คอมพวิเตอร์

สํานักหอสมุด คณะ ต่าง ๆ

O

V

O

O

O

O

O
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แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื�อสาร 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ฉบบัที� 2 พ.ศ. 2555-2559
บทสรุปสถานภาพ

ตารางที� 3.1 ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลกบัหน่วยงาน 

ลาํดบัที� ข้อมูล/หน่วยงาน

57

ขอ้มูลประวตัิการดาํรงตาํแหน่งบริหาร

58

ขอ้มูลประวตัิการลาศึกษา/ฝึกอบรม/ดู

งาน/เพิ�มพนูความรู้/วจิยั

59 ขอ้มูลประวตัิการลาพิเศษอื�นๆ

60 ขอ้มูลประวตัิการศึกษา

61 ขอ้มูลหมายเลขโทรศพัทภ์ายใน

62 ขอ้มูล e-mail address

63

ขอ้มูลประวตัิการรับเงินตอบแทนอื�นๆ

64 ขอ้มูลประวตัิการฝึกอบรมบุคลากร

65 ขอ้มูลการเบิกจ่ายเงินค่าเล่าเรียนบุตร

66

ขอ้มูลการเบิกจ่ายเงินค่า

รักษาพยาบาลผูป้่วยใน

67

ขอ้มูลการเบิกจ่ายเงินค่า

รักษาพยาบาลผูป้่วยนอก

9 10 11 12 13

สํานักวจิยัและ

บริการ

วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

(สวท.)

ส่วนพฒันา

ทรัพยากรบุคคล

สํานัก

คอมพวิเตอร์

สํานักหอสมุด คณะ ต่าง ๆ

O

O

O

O

V O V

V O V

O

O

 

หนา้ที� 3-16



แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื�อสาร 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ฉบบัที� 2 พ.ศ. 2555-2559
บทสรุปสถานภาพ

ตารางที� 3.1 ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลกบัหน่วยงาน 

ลาํดบัที� ข้อมูล/หน่วยงาน

ข้อมูลงานวจิยั

68 ขอ้มูลกลุ่มวจิยั

69 ขอ้มูลประเภทแหล่งทุน

70 ขอ้มูลแหล่งทุน

71 รหสัผูว้จิยั

72 ขอ้มูลประเภทบทความ

73 ขอ้มูลระดบัการตีพิมพ์

74 ขอ้มูลความเขม้ขน้ของการตีพิมพ์

75 ขอ้มูลระดบัการประชุม

76 ขอ้มูลชนิดของแหล่งตีพิมพ์

77 ขอ้มูลประเภทงาน

78 ขอ้มูลหน่วยงานภายนอก

79 ขอ้มูลประเทศ

80 ขอ้มูลตาํแหน่ง

81 ขอ้มูลลิขสิทธิP

82 ขอ้มูลสิ�งประดิษฐ์

9 10 11 12 13

สํานักวจิยัและ

บริการ

วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

(สวท.)

ส่วนพฒันา

ทรัพยากรบุคคล

สํานัก

คอมพวิเตอร์

สํานักหอสมุด คณะ ต่าง ๆ

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O
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แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื�อสาร 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ฉบบัที� 2 พ.ศ. 2555-2559
บทสรุปสถานภาพ

ตารางที� 3.1 ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลกบัหน่วยงาน 

ลาํดบัที� ข้อมูล/หน่วยงาน

83 ขอ้มูลสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร

84 ขอ้มูลผลงานวชิาการ

85 ขอ้มูลบทความ

ข้อมูลการเงนิ

86 ขอ้มูลงวดบญัชี

87 ขอ้มูลกลุ่มสินทพัยถ์าวร

88 ขอ้มูลบญัชีธนาคาร

89 ขอ้มูลผงับญัชี

90 ขอ้มูลสินทรัพย์

91 ขอ้มูลงบประมาณ

92 ขอ้มูลมิติทางบญัชี (กองทุน)

93 ขอ้มูลหมวดรายได/้รายจ่าย

94 ขอ้มูลลูกหนีQ

95 ขอ้มูลเจา้หนีQ

96 ขอ้มูลการสั�งซืQอ

97 ขอ้มูลสมุดรายวนั

9 10 11 12 13

สํานักวจิยัและ

บริการ

วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

(สวท.)

ส่วนพฒันา

ทรัพยากรบุคคล

สํานัก

คอมพวิเตอร์

สํานักหอสมุด คณะ ต่าง ๆ

O

O

O
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V V V V V

V V V V V

V V V V V

O O O O O

V V V V V
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แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื�อสาร 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ฉบบัที� 2 พ.ศ. 2555-2559
บทสรุปสถานภาพ

ตารางที� 3.1 ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลกบัหน่วยงาน 

ลาํดบัที� ข้อมูล/หน่วยงาน

98 ขอ้มูลคลงัสินคา้

99 ขอ้มูลกลุ่มสินคา้คงคลงั

100 ขอ้มูลสินคา้คงคลงั

101 ขอ้มูลกลุ่มโครงการ

102 ขอ้มูลกลุ่มงาน

103 ขอ้มูลกลุ่มวจิยั

104 ขอ้มูลประเภทของค่าใชจ้่าย 

105 ขอ้มูลโครงการ

106 ขอ้มูลวธิีการคิดตน้ทุน(ศูนยต์น้ทุน)

107 ขอ้มูลตน้ทุน(ศูนยแ์ละผงับญัชี)

108 ขอ้มูลการโอนเงิน

109 ขอ้มูลการบญัชีหน่วยงาน

110 ขอ้มูลการบญัชีบริษทั/หา้ง/ร้าน

111 ขอ้มูลการบญัชีบุคคลภายนอก

112 ขอ้มูลการรับชาํระเงิน

113 ขอ้มูลประเภทวสัดุครุภณัฑ์

9 10 11 12 13

สํานักวจิยัและ

บริการ

วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

(สวท.)

ส่วนพฒันา

ทรัพยากรบุคคล

สํานัก

คอมพวิเตอร์

สํานักหอสมุด คณะ ต่าง ๆ
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แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื�อสาร 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ฉบบัที� 2 พ.ศ. 2555-2559
บทสรุปสถานภาพ

ตารางที� 3.1 ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลกบัหน่วยงาน 

ลาํดบัที� ข้อมูล/หน่วยงาน

114 ขอ้มูลประเภทการจดัซืQอ/จา้ง

115 ขอ้มูลคณะกรรมการ

116 ขอ้มูลการโอนเงินโครงการวจิยั

117 ขอ้มูลเลขที�บญัชีโครงการวจิยั

9 10 11 12 13

สํานักวจิยัและ

บริการ

วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

(สวท.)

ส่วนพฒันา

ทรัพยากรบุคคล

สํานัก

คอมพวิเตอร์

สํานักหอสมุด คณะ ต่าง ๆ

V

V

V

V
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แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ฉบบัที� 2 พ.ศ. 2555-2559
บทสรุปสถานภาพ

ตารางที� 3.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลกบัระบบ

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

ระบบ

สารสนเทศ

นักศึกษา 

(ระบบใหม่)

ระบบ Member

 (2B-KMUTT)

ระบบรับสมัคร ระบบรับ

สมัครผ่าน

เว็บไซต์

ระบบทะเบียน ระบบกรอก

ประวัตผิ่าน 

เว็บไซต์

ระบบตาราง

สอบ

ระบบตดั

เกรดผ่าน 

เว็บไซต์

ระบบ

ประเมินการ

สอนของ

อาจารย์

ระบบ

สารสนเทศ

นักศึกษา

ระบบ

กจิกรรม

นักศึกษา

ระบบวินัย

นักศึกษา

ข้อมูลการรับนักศึกษาใหม่

1 ขอ้มูลโครงการ � �

2 ขอ้มูลผูส้มคัร � � � �

ข้อมูลนักศึกษา

3 ขอ้มูลคณะ � � � � � � � � � � �

4 ขอ้มูลภาค � � � � � � � � � � �

5 ขอ้มูลสาขา � � � � � � � � � � �

6 ขอ้มูลระดบั � � � � � � � � � �

7 ขอ้มูลปริญญาที�ศึกษา � �

8 ขอ้มูลเอกสารการศึกษา � �

9 ขอ้มูลประเภทโคว้ตา้ � � � �

10 ขอ้มูลประวตัินกัศึกษา � � �

11 ขอ้มูลการลงทะเบียน � � � � � � �

12 ขอ้มูลการโอนยา้ย � �

13 ขอ้มูลอาจารยผ์ูส้อน ที�ปรึกษา � � � � �

14 ขอ้มูลธนาคาร � �

15 ขอ้มูลการชาํระเงินค่าเล่าเรียน � � �

ลาํดับที� ข้อมูล/ระบบ
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แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ฉบบัที� 2 พ.ศ. 2555-2559
บทสรุปสถานภาพ

ตารางที� 3.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลกบัระบบ

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

ระบบ

สารสนเทศ

นักศึกษา 

(ระบบใหม่)

ระบบ Member

 (2B-KMUTT)

ระบบรับสมัคร ระบบรับ

สมัครผ่าน

เว็บไซต์

ระบบทะเบียน ระบบกรอก

ประวัตผิ่าน 

เว็บไซต์

ระบบตาราง

สอบ

ระบบตดั

เกรดผ่าน 

เว็บไซต์

ระบบ

ประเมินการ

สอนของ

อาจารย์

ระบบ

สารสนเทศ

นักศึกษา

ระบบ

กจิกรรม

นักศึกษา

ระบบวินัย

นักศึกษา

ลาํดับที� ข้อมูล/ระบบ

16 ขอ้มูลผลการเรียนนกัศึกษา � � �

17 ขอ้มูลการสาํเร็จการศึกษา � � �

18 ขอ้มูลการรับปริญญา � � �

19 ขอ้มูลทุนการศึกษา � � � �

20 ขอ้มูลค่าปรับ � � � � �

ข้อมูลด้านบุคคลของบุคลากร

22 ขอ้มูลคาํนาํหนา้

23 ขอ้มูลหน่วยงาน

24 ขอ้มูลสายงาน

25 ขอ้มูลตาํแหน่งงาน

26 ขอ้มูลตาํแหน่งวิชาการ

27 ขอ้มูลตาํแหน่งบริหาร

28 ขอ้มูลประเภทสัญญาจา้ง

29 ขอ้มูลประเทศ

30 ขอ้มูลสัญชาติ

31 ขอ้มูลจงัหวดัอาํเภอตาํบล

32 ขอ้มูลระดบัการศึกษา
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แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ฉบบัที� 2 พ.ศ. 2555-2559
บทสรุปสถานภาพ

ตารางที� 3.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลกบัระบบ

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

ระบบ

สารสนเทศ

นักศึกษา 

(ระบบใหม่)

ระบบ Member

 (2B-KMUTT)

ระบบรับสมัคร ระบบรับ

สมัครผ่าน

เว็บไซต์

ระบบทะเบียน ระบบกรอก

ประวัตผิ่าน 

เว็บไซต์

ระบบตาราง

สอบ

ระบบตดั

เกรดผ่าน 

เว็บไซต์

ระบบ

ประเมินการ

สอนของ

อาจารย์

ระบบ

สารสนเทศ

นักศึกษา

ระบบ

กจิกรรม

นักศึกษา

ระบบวินัย

นักศึกษา

ลาํดับที� ข้อมูล/ระบบ

33 ขอ้มูลสาขาวิชามาตรฐาน

34 ขอ้มูลสาขาวิชา

35 ขอ้มูลสถานศึกษา

36 ขอ้มูลทุนการศึกษา

37 ขอ้มูลประเภทคาํสั�ง

38 ขอ้มูลหลกัสูตรการฝึกอบรม

39 ขอ้มูลประเภทการอบรม

40 ขอ้มูลธนาคาร

41 ขอ้มูลประเภทเงินได้

42 ขอ้มูลประเภทเงินหกั

43 ขอ้มูลกองทุนและสวสัดิการ

44 ขอ้มูลอตัราเงินหกัเขา้กองทุนสวสัดิการ

45 ขอ้มูลตารางเงินเดือน

46 ขอ้มูลงบประมาณ

47 ขอ้มูลมิติทางบญัชี (กองทุน)

48 ขอ้มูลอตัราค่ารักษาพยาบาลผูป้่วยใน
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แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ฉบบัที� 2 พ.ศ. 2555-2559
บทสรุปสถานภาพ

ตารางที� 3.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลกบัระบบ

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

ระบบ

สารสนเทศ

นักศึกษา 

(ระบบใหม่)

ระบบ Member

 (2B-KMUTT)

ระบบรับสมัคร ระบบรับ

สมัครผ่าน

เว็บไซต์

ระบบทะเบียน ระบบกรอก

ประวัตผิ่าน 

เว็บไซต์

ระบบตาราง

สอบ

ระบบตดั

เกรดผ่าน 

เว็บไซต์

ระบบ

ประเมินการ

สอนของ

อาจารย์

ระบบ

สารสนเทศ

นักศึกษา

ระบบ

กจิกรรม

นักศึกษา

ระบบวินัย

นักศึกษา

ลาํดับที� ข้อมูล/ระบบ

49 ขอ้มูลอตัราค่ารักษาพยาบาลผูป้่วยนอก

50 ขอ้มูลอตัราค่าเล่าเรียนบุตร

51 ขอ้มูลเงินไดเ้งินหกัของบุคลากร

52 ขอ้มูลส่วนบุคคล

53 ขอ้มูลประวตัิบิดา-มารดา

54 ขอ้มูลประวตัิคู่สมรส

55 ขอ้มูลประวตัิบุตร-ธิดา

56 ขอ้มูลประวตัิตาํแหน่ง หน่วยงาน 

เงินเดือน

57 ขอ้มูลประวตัิการดาํรงตาํแหน่งบริหาร

58 ขอ้มูลประวตัิการลาศึกษา/ฝึกอบรม/ดู

งาน/เพิ�มพนูความรู้/วิจยั

59 ขอ้มูลประวตัิการลาพิเศษอื�นๆ

60 ขอ้มูลประวตัิการศึกษา

61 ขอ้มูลหมายเลขโทรศพัทภ์ายใน
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แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ฉบบัที� 2 พ.ศ. 2555-2559
บทสรุปสถานภาพ

ตารางที� 3.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลกบัระบบ

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

ระบบ

สารสนเทศ

นักศึกษา 

(ระบบใหม่)

ระบบ Member

 (2B-KMUTT)

ระบบรับสมัคร ระบบรับ

สมัครผ่าน

เว็บไซต์

ระบบทะเบียน ระบบกรอก

ประวัตผิ่าน 

เว็บไซต์

ระบบตาราง

สอบ

ระบบตดั

เกรดผ่าน 

เว็บไซต์

ระบบ

ประเมินการ

สอนของ

อาจารย์

ระบบ

สารสนเทศ

นักศึกษา

ระบบ

กจิกรรม

นักศึกษา

ระบบวินัย

นักศึกษา

ลาํดับที� ข้อมูล/ระบบ

62 ขอ้มูล e-mail address

63 ขอ้มูลประวตัิการรับเงินตอบแทนอื�นๆ

64 ขอ้มูลประวตัิการฝึกอบรมบุคลากร

65 ขอ้มูลการเบิกจ่ายเงินค่าเล่าเรียนบุตร

66 ขอ้มูลการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล

ผูป้่วยใน

67 ขอ้มูลการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล

ผูป้่วยนอก

ข้อมูลงานวิจัย

68 ขอ้มูลกลุ่มวิจยั

69 ขอ้มูลประเภทแหล่งทุน

70 ขอ้มูลแหล่งทุน

71 รหสัผูว้ิจยั

72 ขอ้มูลประเภทบทความ

73 ขอ้มูลระดบัการตีพิมพ์
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แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ฉบบัที� 2 พ.ศ. 2555-2559
บทสรุปสถานภาพ

ตารางที� 3.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลกบัระบบ

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

ระบบ

สารสนเทศ

นักศึกษา 

(ระบบใหม่)

ระบบ Member

 (2B-KMUTT)

ระบบรับสมัคร ระบบรับ

สมัครผ่าน

เว็บไซต์

ระบบทะเบียน ระบบกรอก

ประวัตผิ่าน 

เว็บไซต์

ระบบตาราง

สอบ

ระบบตดั

เกรดผ่าน 

เว็บไซต์

ระบบ

ประเมินการ

สอนของ

อาจารย์

ระบบ

สารสนเทศ

นักศึกษา

ระบบ

กจิกรรม

นักศึกษา

ระบบวินัย

นักศึกษา

ลาํดับที� ข้อมูล/ระบบ

74 ขอ้มูลความเขม้ขน้ของการตีพิมพ์

75 ขอ้มูลระดบัการประชุม

76 ขอ้มูลชนิดของแหล่งตีพิมพ์

77 ขอ้มูลประเภทงาน

78 ขอ้มูลหน่วยงานภายนอก

79 ขอ้มูลประเทศ

80 ขอ้มูลตาํแหน่ง

81 ขอ้มูลลิขสิทธิN

82 ขอ้มูลสิ�งประดิษฐ์

83 ขอ้มูลสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร

84 ขอ้มูลผลงานวิชาการ

85 ขอ้มูลบทความ

ข้อมูลการเงนิ

86 ขอ้มูลงวดบญัชี

87 ขอ้มูลกลุ่มสินทพัยถ์าวร

88 ขอ้มูลบญัชีธนาคาร

89 ขอ้มูลผงับญัชี
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แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ฉบบัที� 2 พ.ศ. 2555-2559
บทสรุปสถานภาพ

ตารางที� 3.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลกบัระบบ

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

ระบบ

สารสนเทศ

นักศึกษา 

(ระบบใหม่)

ระบบ Member

 (2B-KMUTT)

ระบบรับสมัคร ระบบรับ

สมัครผ่าน

เว็บไซต์

ระบบทะเบียน ระบบกรอก

ประวัตผิ่าน 

เว็บไซต์

ระบบตาราง

สอบ

ระบบตดั

เกรดผ่าน 

เว็บไซต์

ระบบ

ประเมินการ

สอนของ

อาจารย์

ระบบ

สารสนเทศ

นักศึกษา

ระบบ

กจิกรรม

นักศึกษา

ระบบวินัย

นักศึกษา

ลาํดับที� ข้อมูล/ระบบ

90 ขอ้มูลสินทรัพย์

91 ขอ้มูลงบประมาณ

92 ขอ้มูลมิติทางบญัชี (กองทุน)

93 ขอ้มูลหมวดรายได/้รายจ่าย

94 ขอ้มูลลูกหนีO

95 ขอ้มูลเจา้หนีO

96 ขอ้มูลการสั�งซืOอ

97 ขอ้มูลสมุดรายวนั

98 ขอ้มูลคลงัสินคา้

99 ขอ้มูลกลุ่มสินคา้คงคลงั

100 ขอ้มูลสินคา้คงคลงั

101 ขอ้มูลกลุ่มโครงการ

102 ขอ้มูลกลุ่มงาน

103 ขอ้มูลกลุ่มวิจยั

104 ขอ้มูลประเภทของค่าใชจ้่าย 

105 ขอ้มูลโครงการ

106 ขอ้มูลวิธีการคิดตน้ทุน(ศูนยต์น้ทุน)
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แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ฉบบัที� 2 พ.ศ. 2555-2559
บทสรุปสถานภาพ

ตารางที� 3.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลกบัระบบ

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

ระบบ

สารสนเทศ

นักศึกษา 

(ระบบใหม่)

ระบบ Member

 (2B-KMUTT)

ระบบรับสมัคร ระบบรับ

สมัครผ่าน

เว็บไซต์

ระบบทะเบียน ระบบกรอก

ประวัตผิ่าน 

เว็บไซต์

ระบบตาราง

สอบ

ระบบตดั

เกรดผ่าน 

เว็บไซต์

ระบบ

ประเมินการ

สอนของ

อาจารย์

ระบบ

สารสนเทศ

นักศึกษา

ระบบ

กจิกรรม

นักศึกษา

ระบบวินัย

นักศึกษา

ลาํดับที� ข้อมูล/ระบบ

107 ขอ้มูลตน้ทุน(ศูนยแ์ละผงับญัชี)

108 ขอ้มูลการโอนเงิน

109 ขอ้มูลการบญัชีหน่วยงาน

110 ขอ้มูลการบญัชีบริษทั/หา้ง/ร้าน

111 ขอ้มูลการบญัชีบุคคลภายนอก

112 ขอ้มูลการรับชาํระเงิน

113 ขอ้มูลประเภทวสัดุครุภณัฑ์

114 ขอ้มูลประเภทการจดัซืOอ/จา้ง

115 ขอ้มูลคณะกรรมการ

116 ขอ้มูลการโอนเงินโครงการวิจยั

117 ขอ้มูลเลขที�บญัชีโครงการวิจยั
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แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ฉบบัที� 2 พ.ศ. 2555-2559
บทสรุปสถานภาพ

ตารางที� 3.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลกบัระบบ

ข้อมูลการรับนักศึกษาใหม่

1 ขอ้มูลโครงการ

2 ขอ้มูลผูส้มคัร 

ข้อมูลนักศึกษา

3 ขอ้มูลคณะ

4 ขอ้มูลภาค

5 ขอ้มูลสาขา

6 ขอ้มูลระดบั

7 ขอ้มูลปริญญาที�ศึกษา

8 ขอ้มูลเอกสารการศึกษา

9 ขอ้มูลประเภทโคว้ตา้

10 ขอ้มูลประวตัินกัศึกษา

11 ขอ้มูลการลงทะเบียน

12 ขอ้มูลการโอนยา้ย

13 ขอ้มูลอาจารยผ์ูส้อน ที�ปรึกษา

14 ขอ้มูลธนาคาร

15 ขอ้มูลการชาํระเงินค่าเล่าเรียน

ลาํดับที� ข้อมูล/ระบบ

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ระบบขึDน

ทะเบียน

บัณฑิตผ่าน 

เว็บไซต์

ระบบ

ภาวะการมี

งานทาํของ

บัณฑิต

ระบบศิษย์เก่า

 มจธ. 

(Alumni 

System)

งบประมาณ บัญชีแยก

ประเภท

การจัดการ

เงนิฝาก

ธนาคาร

ลูกหนีD เจ้าหนีD จัดซืDอ สินทรัพย์ถาวร สินค้าคงคลงั บริหาร

โครงการ

� � �

� � �

� � �

� � �

�

� �

�
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แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ฉบบัที� 2 พ.ศ. 2555-2559
บทสรุปสถานภาพ

ตารางที� 3.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลกบัระบบ

ลาํดับที� ข้อมูล/ระบบ

16 ขอ้มูลผลการเรียนนกัศึกษา

17 ขอ้มูลการสาํเร็จการศึกษา

18 ขอ้มูลการรับปริญญา

19 ขอ้มูลทุนการศึกษา

20 ขอ้มูลค่าปรับ

ข้อมูลด้านบุคคลของบุคลากร

22 ขอ้มูลคาํนาํหนา้

23 ขอ้มูลหน่วยงาน

24 ขอ้มูลสายงาน

25 ขอ้มูลตาํแหน่งงาน

26 ขอ้มูลตาํแหน่งวิชาการ

27 ขอ้มูลตาํแหน่งบริหาร

28 ขอ้มูลประเภทสัญญาจา้ง

29 ขอ้มูลประเทศ

30 ขอ้มูลสัญชาติ

31 ขอ้มูลจงัหวดัอาํเภอตาํบล

32 ขอ้มูลระดบัการศึกษา

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ระบบขึDน

ทะเบียน

บัณฑิตผ่าน 

เว็บไซต์

ระบบ

ภาวะการมี

งานทาํของ

บัณฑิต

ระบบศิษย์เก่า

 มจธ. 

(Alumni 

System)

งบประมาณ บัญชีแยก

ประเภท

การจัดการ

เงนิฝาก

ธนาคาร

ลูกหนีD เจ้าหนีD จัดซืDอ สินทรัพย์ถาวร สินค้าคงคลงั บริหาร

โครงการ

�

�

� �

�

� �

� � � � � � � � �
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แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ฉบบัที� 2 พ.ศ. 2555-2559
บทสรุปสถานภาพ

ตารางที� 3.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลกบัระบบ

ลาํดับที� ข้อมูล/ระบบ

33 ขอ้มูลสาขาวิชามาตรฐาน

34 ขอ้มูลสาขาวิชา

35 ขอ้มูลสถานศึกษา

36 ขอ้มูลทุนการศึกษา

37 ขอ้มูลประเภทคาํสั�ง

38 ขอ้มูลหลกัสูตรการฝึกอบรม

39 ขอ้มูลประเภทการอบรม

40 ขอ้มูลธนาคาร

41 ขอ้มูลประเภทเงินได้

42 ขอ้มูลประเภทเงินหกั

43 ขอ้มูลกองทุนและสวสัดิการ

44 ขอ้มูลอตัราเงินหกัเขา้กองทุนสวสัดิการ

45 ขอ้มูลตารางเงินเดือน

46 ขอ้มูลงบประมาณ

47 ขอ้มูลมิติทางบญัชี (กองทุน)

48 ขอ้มูลอตัราค่ารักษาพยาบาลผูป้่วยใน

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ระบบขึDน

ทะเบียน

บัณฑิตผ่าน 

เว็บไซต์

ระบบ

ภาวะการมี

งานทาํของ

บัณฑิต

ระบบศิษย์เก่า

 มจธ. 

(Alumni 

System)

งบประมาณ บัญชีแยก

ประเภท

การจัดการ

เงนิฝาก

ธนาคาร

ลูกหนีD เจ้าหนีD จัดซืDอ สินทรัพย์ถาวร สินค้าคงคลงั บริหาร

โครงการ
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แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ฉบบัที� 2 พ.ศ. 2555-2559
บทสรุปสถานภาพ

ตารางที� 3.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลกบัระบบ

ลาํดับที� ข้อมูล/ระบบ

49 ขอ้มูลอตัราค่ารักษาพยาบาลผูป้่วยนอก

50 ขอ้มูลอตัราค่าเล่าเรียนบุตร

51 ขอ้มูลเงินไดเ้งินหกัของบุคลากร

52 ขอ้มูลส่วนบุคคล

53 ขอ้มูลประวตัิบิดา-มารดา

54 ขอ้มูลประวตัิคู่สมรส

55 ขอ้มูลประวตัิบุตร-ธิดา

56 ขอ้มูลประวตัิตาํแหน่ง หน่วยงาน 

เงินเดือน

57 ขอ้มูลประวตัิการดาํรงตาํแหน่งบริหาร

58 ขอ้มูลประวตัิการลาศึกษา/ฝึกอบรม/ดู

งาน/เพิ�มพนูความรู้/วิจยั

59 ขอ้มูลประวตัิการลาพิเศษอื�นๆ

60 ขอ้มูลประวตัิการศึกษา

61 ขอ้มูลหมายเลขโทรศพัทภ์ายใน

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ระบบขึDน

ทะเบียน

บัณฑิตผ่าน 

เว็บไซต์

ระบบ

ภาวะการมี

งานทาํของ

บัณฑิต

ระบบศิษย์เก่า

 มจธ. 

(Alumni 

System)

งบประมาณ บัญชีแยก

ประเภท

การจัดการ

เงนิฝาก

ธนาคาร

ลูกหนีD เจ้าหนีD จัดซืDอ สินทรัพย์ถาวร สินค้าคงคลงั บริหาร

โครงการ
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แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ฉบบัที� 2 พ.ศ. 2555-2559
บทสรุปสถานภาพ

ตารางที� 3.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลกบัระบบ

ลาํดับที� ข้อมูล/ระบบ

62 ขอ้มูล e-mail address

63 ขอ้มูลประวตัิการรับเงินตอบแทนอื�นๆ

64 ขอ้มูลประวตัิการฝึกอบรมบุคลากร

65 ขอ้มูลการเบิกจ่ายเงินค่าเล่าเรียนบุตร

66 ขอ้มูลการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล

ผูป้่วยใน

67 ขอ้มูลการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล

ผูป้่วยนอก

ข้อมูลงานวิจัย

68 ขอ้มูลกลุ่มวิจยั

69 ขอ้มูลประเภทแหล่งทุน

70 ขอ้มูลแหล่งทุน

71 รหสัผูว้ิจยั

72 ขอ้มูลประเภทบทความ

73 ขอ้มูลระดบัการตีพิมพ์

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ระบบขึDน

ทะเบียน

บัณฑิตผ่าน 

เว็บไซต์

ระบบ

ภาวะการมี

งานทาํของ

บัณฑิต

ระบบศิษย์เก่า

 มจธ. 

(Alumni 

System)

งบประมาณ บัญชีแยก

ประเภท

การจัดการ

เงนิฝาก

ธนาคาร

ลูกหนีD เจ้าหนีD จัดซืDอ สินทรัพย์ถาวร สินค้าคงคลงั บริหาร

โครงการ
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แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ฉบบัที� 2 พ.ศ. 2555-2559
บทสรุปสถานภาพ

ตารางที� 3.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลกบัระบบ

ลาํดับที� ข้อมูล/ระบบ

74 ขอ้มูลความเขม้ขน้ของการตีพิมพ์

75 ขอ้มูลระดบัการประชุม

76 ขอ้มูลชนิดของแหล่งตีพิมพ์

77 ขอ้มูลประเภทงาน

78 ขอ้มูลหน่วยงานภายนอก

79 ขอ้มูลประเทศ

80 ขอ้มูลตาํแหน่ง

81 ขอ้มูลลิขสิทธิN

82 ขอ้มูลสิ�งประดิษฐ์

83 ขอ้มูลสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร

84 ขอ้มูลผลงานวิชาการ

85 ขอ้มูลบทความ

ข้อมูลการเงนิ

86 ขอ้มูลงวดบญัชี

87 ขอ้มูลกลุ่มสินทพัยถ์าวร

88 ขอ้มูลบญัชีธนาคาร

89 ขอ้มูลผงับญัชี

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ระบบขึDน

ทะเบียน

บัณฑิตผ่าน 

เว็บไซต์

ระบบ

ภาวะการมี

งานทาํของ

บัณฑิต

ระบบศิษย์เก่า

 มจธ. 

(Alumni 

System)

งบประมาณ บัญชีแยก

ประเภท

การจัดการ

เงนิฝาก

ธนาคาร

ลูกหนีD เจ้าหนีD จัดซืDอ สินทรัพย์ถาวร สินค้าคงคลงั บริหาร

โครงการ
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แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ฉบบัที� 2 พ.ศ. 2555-2559
บทสรุปสถานภาพ

ตารางที� 3.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลกบัระบบ

ลาํดับที� ข้อมูล/ระบบ

90 ขอ้มูลสินทรัพย์

91 ขอ้มูลงบประมาณ

92 ขอ้มูลมิติทางบญัชี (กองทุน)

93 ขอ้มูลหมวดรายได/้รายจ่าย

94 ขอ้มูลลูกหนีO

95 ขอ้มูลเจา้หนีO

96 ขอ้มูลการสั�งซืOอ

97 ขอ้มูลสมุดรายวนั

98 ขอ้มูลคลงัสินคา้

99 ขอ้มูลกลุ่มสินคา้คงคลงั

100 ขอ้มูลสินคา้คงคลงั

101 ขอ้มูลกลุ่มโครงการ

102 ขอ้มูลกลุ่มงาน

103 ขอ้มูลกลุ่มวิจยั

104 ขอ้มูลประเภทของค่าใชจ้่าย 

105 ขอ้มูลโครงการ

106 ขอ้มูลวิธีการคิดตน้ทุน(ศูนยต์น้ทุน)

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ระบบขึDน

ทะเบียน

บัณฑิตผ่าน 

เว็บไซต์

ระบบ

ภาวะการมี

งานทาํของ

บัณฑิต

ระบบศิษย์เก่า

 มจธ. 

(Alumni 

System)

งบประมาณ บัญชีแยก

ประเภท

การจัดการ

เงนิฝาก

ธนาคาร

ลูกหนีD เจ้าหนีD จัดซืDอ สินทรัพย์ถาวร สินค้าคงคลงั บริหาร

โครงการ
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แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ฉบบัที� 2 พ.ศ. 2555-2559
บทสรุปสถานภาพ

ตารางที� 3.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลกบัระบบ

ลาํดับที� ข้อมูล/ระบบ

107 ขอ้มูลตน้ทุน(ศูนยแ์ละผงับญัชี)

108 ขอ้มูลการโอนเงิน

109 ขอ้มูลการบญัชีหน่วยงาน

110 ขอ้มูลการบญัชีบริษทั/หา้ง/ร้าน

111 ขอ้มูลการบญัชีบุคคลภายนอก

112 ขอ้มูลการรับชาํระเงิน

113 ขอ้มูลประเภทวสัดุครุภณัฑ์

114 ขอ้มูลประเภทการจดัซืOอ/จา้ง

115 ขอ้มูลคณะกรรมการ

116 ขอ้มูลการโอนเงินโครงการวิจยั

117 ขอ้มูลเลขที�บญัชีโครงการวิจยั

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ระบบขึDน

ทะเบียน

บัณฑิตผ่าน 

เว็บไซต์

ระบบ

ภาวะการมี

งานทาํของ

บัณฑิต

ระบบศิษย์เก่า

 มจธ. 

(Alumni 

System)

งบประมาณ บัญชีแยก

ประเภท

การจัดการ

เงนิฝาก

ธนาคาร

ลูกหนีD เจ้าหนีD จัดซืDอ สินทรัพย์ถาวร สินค้าคงคลงั บริหาร

โครงการ
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แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ฉบบัที� 2 พ.ศ. 2555-2559
บทสรุปสถานภาพ

ตารางที� 3.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลกบัระบบ

ข้อมูลการรับนักศึกษาใหม่

1 ขอ้มูลโครงการ

2 ขอ้มูลผูส้มคัร 

ข้อมูลนักศึกษา

3 ขอ้มูลคณะ

4 ขอ้มูลภาค

5 ขอ้มูลสาขา

6 ขอ้มูลระดบั

7 ขอ้มูลปริญญาที�ศึกษา

8 ขอ้มูลเอกสารการศึกษา

9 ขอ้มูลประเภทโคว้ตา้

10 ขอ้มูลประวตัินกัศึกษา

11 ขอ้มูลการลงทะเบียน

12 ขอ้มูลการโอนยา้ย

13 ขอ้มูลอาจารยผ์ูส้อน ที�ปรึกษา

14 ขอ้มูลธนาคาร

15 ขอ้มูลการชาํระเงินค่าเล่าเรียน

ลาํดับที� ข้อมูล/ระบบ

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

จัดสรรต้นทุน รายงาน

ระบบบัญชี

ของ

มหาวิทยาลยั 

(Account 

Report)

รายงาน

ข้อมูลการเงนิ

ระบบรับชําระ

เงนิผ่าน

ธนาคาร 

(e-Payment)

ระบบโอนเงนิ

เจ้าหนีD

ระบบชําระ

เงนิค่าตรวจ

สุขภาพ

ระบบเบิกจ่าย

วัสดุหน่วยงาน

ระบบ

วิเคราะห์ค่า

เล่าเรียน

วิเคราะห์ค่า

เล่าเรียนแผน 

5 ปี

ระบบการ

จัดสรร

งบประมาณ

เพื�อ

สนับสนุน

มหาวิทยาลยั

วิจัย

ระบบจองห้อง ระบบจองรถ
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แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ฉบบัที� 2 พ.ศ. 2555-2559
บทสรุปสถานภาพ

ตารางที� 3.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลกบัระบบ

ลาํดับที� ข้อมูล/ระบบ

16 ขอ้มูลผลการเรียนนกัศึกษา

17 ขอ้มูลการสาํเร็จการศึกษา

18 ขอ้มูลการรับปริญญา

19 ขอ้มูลทุนการศึกษา

20 ขอ้มูลค่าปรับ

ข้อมูลด้านบุคคลของบุคลากร

22 ขอ้มูลคาํนาํหนา้

23 ขอ้มูลหน่วยงาน

24 ขอ้มูลสายงาน

25 ขอ้มูลตาํแหน่งงาน

26 ขอ้มูลตาํแหน่งวิชาการ

27 ขอ้มูลตาํแหน่งบริหาร

28 ขอ้มูลประเภทสัญญาจา้ง

29 ขอ้มูลประเทศ

30 ขอ้มูลสัญชาติ

31 ขอ้มูลจงัหวดัอาํเภอตาํบล

32 ขอ้มูลระดบัการศึกษา

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

จัดสรรต้นทุน รายงาน

ระบบบัญชี

ของ

มหาวิทยาลยั 

(Account 

Report)

รายงาน

ข้อมูลการเงนิ

ระบบรับชําระ

เงนิผ่าน

ธนาคาร 

(e-Payment)

ระบบโอนเงนิ

เจ้าหนีD

ระบบชําระ

เงนิค่าตรวจ

สุขภาพ

ระบบเบิกจ่าย

วัสดุหน่วยงาน

ระบบ

วิเคราะห์ค่า

เล่าเรียน

วิเคราะห์ค่า

เล่าเรียนแผน 

5 ปี

ระบบการ

จัดสรร

งบประมาณ

เพื�อ

สนับสนุน

มหาวิทยาลยั

วิจัย

ระบบจองห้อง ระบบจองรถ
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แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ฉบบัที� 2 พ.ศ. 2555-2559
บทสรุปสถานภาพ

ตารางที� 3.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลกบัระบบ

ลาํดับที� ข้อมูล/ระบบ

33 ขอ้มูลสาขาวิชามาตรฐาน

34 ขอ้มูลสาขาวิชา

35 ขอ้มูลสถานศึกษา

36 ขอ้มูลทุนการศึกษา

37 ขอ้มูลประเภทคาํสั�ง

38 ขอ้มูลหลกัสูตรการฝึกอบรม

39 ขอ้มูลประเภทการอบรม

40 ขอ้มูลธนาคาร

41 ขอ้มูลประเภทเงินได้

42 ขอ้มูลประเภทเงินหกั

43 ขอ้มูลกองทุนและสวสัดิการ

44 ขอ้มูลอตัราเงินหกัเขา้กองทุนสวสัดิการ

45 ขอ้มูลตารางเงินเดือน

46 ขอ้มูลงบประมาณ

47 ขอ้มูลมิติทางบญัชี (กองทุน)

48 ขอ้มูลอตัราค่ารักษาพยาบาลผูป้่วยใน

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

จัดสรรต้นทุน รายงาน

ระบบบัญชี

ของ

มหาวิทยาลยั 

(Account 

Report)

รายงาน

ข้อมูลการเงนิ

ระบบรับชําระ

เงนิผ่าน

ธนาคาร 

(e-Payment)

ระบบโอนเงนิ

เจ้าหนีD

ระบบชําระ

เงนิค่าตรวจ

สุขภาพ

ระบบเบิกจ่าย

วัสดุหน่วยงาน

ระบบ

วิเคราะห์ค่า

เล่าเรียน

วิเคราะห์ค่า

เล่าเรียนแผน 

5 ปี

ระบบการ

จัดสรร

งบประมาณ

เพื�อ

สนับสนุน

มหาวิทยาลยั

วิจัย

ระบบจองห้อง ระบบจองรถ

�

�

� � � �
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แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ฉบบัที� 2 พ.ศ. 2555-2559
บทสรุปสถานภาพ

ตารางที� 3.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลกบัระบบ

ลาํดับที� ข้อมูล/ระบบ

49 ขอ้มูลอตัราค่ารักษาพยาบาลผูป้่วยนอก

50 ขอ้มูลอตัราค่าเล่าเรียนบุตร

51 ขอ้มูลเงินไดเ้งินหกัของบุคลากร

52 ขอ้มูลส่วนบุคคล

53 ขอ้มูลประวตัิบิดา-มารดา

54 ขอ้มูลประวตัิคู่สมรส

55 ขอ้มูลประวตัิบุตร-ธิดา

56 ขอ้มูลประวตัิตาํแหน่ง หน่วยงาน 

เงินเดือน

57 ขอ้มูลประวตัิการดาํรงตาํแหน่งบริหาร

58 ขอ้มูลประวตัิการลาศึกษา/ฝึกอบรม/ดู

งาน/เพิ�มพนูความรู้/วิจยั

59 ขอ้มูลประวตัิการลาพิเศษอื�นๆ

60 ขอ้มูลประวตัิการศึกษา

61 ขอ้มูลหมายเลขโทรศพัทภ์ายใน

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

จัดสรรต้นทุน รายงาน

ระบบบัญชี

ของ

มหาวิทยาลยั 

(Account 

Report)

รายงาน

ข้อมูลการเงนิ

ระบบรับชําระ

เงนิผ่าน

ธนาคาร 

(e-Payment)

ระบบโอนเงนิ

เจ้าหนีD

ระบบชําระ

เงนิค่าตรวจ

สุขภาพ

ระบบเบิกจ่าย

วัสดุหน่วยงาน

ระบบ

วิเคราะห์ค่า

เล่าเรียน

วิเคราะห์ค่า

เล่าเรียนแผน 

5 ปี

ระบบการ

จัดสรร

งบประมาณ

เพื�อ

สนับสนุน

มหาวิทยาลยั

วิจัย

ระบบจองห้อง ระบบจองรถ

หนา้ที� 3-40 



แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ฉบบัที� 2 พ.ศ. 2555-2559
บทสรุปสถานภาพ

ตารางที� 3.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลกบัระบบ

ลาํดับที� ข้อมูล/ระบบ

62 ขอ้มูล e-mail address

63 ขอ้มูลประวตัิการรับเงินตอบแทนอื�นๆ

64 ขอ้มูลประวตัิการฝึกอบรมบุคลากร

65 ขอ้มูลการเบิกจ่ายเงินค่าเล่าเรียนบุตร

66 ขอ้มูลการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล

ผูป้่วยใน

67 ขอ้มูลการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล

ผูป้่วยนอก

ข้อมูลงานวิจัย

68 ขอ้มูลกลุ่มวิจยั

69 ขอ้มูลประเภทแหล่งทุน

70 ขอ้มูลแหล่งทุน

71 รหสัผูว้ิจยั

72 ขอ้มูลประเภทบทความ

73 ขอ้มูลระดบัการตีพิมพ์

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

จัดสรรต้นทุน รายงาน

ระบบบัญชี

ของ

มหาวิทยาลยั 

(Account 

Report)

รายงาน

ข้อมูลการเงนิ

ระบบรับชําระ

เงนิผ่าน

ธนาคาร 

(e-Payment)

ระบบโอนเงนิ

เจ้าหนีD

ระบบชําระ

เงนิค่าตรวจ

สุขภาพ

ระบบเบิกจ่าย

วัสดุหน่วยงาน

ระบบ

วิเคราะห์ค่า

เล่าเรียน

วิเคราะห์ค่า

เล่าเรียนแผน 

5 ปี

ระบบการ

จัดสรร

งบประมาณ

เพื�อ

สนับสนุน

มหาวิทยาลยั

วิจัย

ระบบจองห้อง ระบบจองรถ

�
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แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ฉบบัที� 2 พ.ศ. 2555-2559
บทสรุปสถานภาพ

ตารางที� 3.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลกบัระบบ

ลาํดับที� ข้อมูล/ระบบ

74 ขอ้มูลความเขม้ขน้ของการตีพิมพ์

75 ขอ้มูลระดบัการประชุม

76 ขอ้มูลชนิดของแหล่งตีพิมพ์

77 ขอ้มูลประเภทงาน

78 ขอ้มูลหน่วยงานภายนอก

79 ขอ้มูลประเทศ

80 ขอ้มูลตาํแหน่ง

81 ขอ้มูลลิขสิทธิN

82 ขอ้มูลสิ�งประดิษฐ์

83 ขอ้มูลสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร

84 ขอ้มูลผลงานวิชาการ

85 ขอ้มูลบทความ

ข้อมูลการเงนิ

86 ขอ้มูลงวดบญัชี

87 ขอ้มูลกลุ่มสินทพัยถ์าวร

88 ขอ้มูลบญัชีธนาคาร

89 ขอ้มูลผงับญัชี

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

จัดสรรต้นทุน รายงาน

ระบบบัญชี

ของ

มหาวิทยาลยั 

(Account 

Report)

รายงาน

ข้อมูลการเงนิ

ระบบรับชําระ

เงนิผ่าน

ธนาคาร 

(e-Payment)

ระบบโอนเงนิ

เจ้าหนีD

ระบบชําระ

เงนิค่าตรวจ

สุขภาพ

ระบบเบิกจ่าย

วัสดุหน่วยงาน

ระบบ

วิเคราะห์ค่า

เล่าเรียน

วิเคราะห์ค่า

เล่าเรียนแผน 

5 ปี

ระบบการ

จัดสรร

งบประมาณ

เพื�อ

สนับสนุน

มหาวิทยาลยั

วิจัย

ระบบจองห้อง ระบบจองรถ

� � �

�
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แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ฉบบัที� 2 พ.ศ. 2555-2559
บทสรุปสถานภาพ

ตารางที� 3.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลกบัระบบ

ลาํดับที� ข้อมูล/ระบบ

90 ขอ้มูลสินทรัพย์

91 ขอ้มูลงบประมาณ

92 ขอ้มูลมิติทางบญัชี (กองทุน)

93 ขอ้มูลหมวดรายได/้รายจ่าย

94 ขอ้มูลลูกหนีO

95 ขอ้มูลเจา้หนีO

96 ขอ้มูลการสั�งซืOอ

97 ขอ้มูลสมุดรายวนั

98 ขอ้มูลคลงัสินคา้

99 ขอ้มูลกลุ่มสินคา้คงคลงั

100 ขอ้มูลสินคา้คงคลงั

101 ขอ้มูลกลุ่มโครงการ

102 ขอ้มูลกลุ่มงาน

103 ขอ้มูลกลุ่มวิจยั

104 ขอ้มูลประเภทของค่าใชจ้่าย 

105 ขอ้มูลโครงการ

106 ขอ้มูลวิธีการคิดตน้ทุน(ศูนยต์น้ทุน)

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

จัดสรรต้นทุน รายงาน

ระบบบัญชี

ของ

มหาวิทยาลยั 

(Account 

Report)

รายงาน

ข้อมูลการเงนิ

ระบบรับชําระ

เงนิผ่าน

ธนาคาร 

(e-Payment)

ระบบโอนเงนิ

เจ้าหนีD

ระบบชําระ

เงนิค่าตรวจ

สุขภาพ

ระบบเบิกจ่าย

วัสดุหน่วยงาน

ระบบ

วิเคราะห์ค่า

เล่าเรียน

วิเคราะห์ค่า

เล่าเรียนแผน 

5 ปี

ระบบการ

จัดสรร

งบประมาณ

เพื�อ

สนับสนุน

มหาวิทยาลยั

วิจัย

ระบบจองห้อง ระบบจองรถ

� � � �
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� � � � � �
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แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ฉบบัที� 2 พ.ศ. 2555-2559
บทสรุปสถานภาพ

ตารางที� 3.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลกบัระบบ

ลาํดับที� ข้อมูล/ระบบ

107 ขอ้มูลตน้ทุน(ศูนยแ์ละผงับญัชี)

108 ขอ้มูลการโอนเงิน

109 ขอ้มูลการบญัชีหน่วยงาน

110 ขอ้มูลการบญัชีบริษทั/หา้ง/ร้าน

111 ขอ้มูลการบญัชีบุคคลภายนอก

112 ขอ้มูลการรับชาํระเงิน

113 ขอ้มูลประเภทวสัดุครุภณัฑ์

114 ขอ้มูลประเภทการจดัซืOอ/จา้ง

115 ขอ้มูลคณะกรรมการ

116 ขอ้มูลการโอนเงินโครงการวิจยั

117 ขอ้มูลเลขที�บญัชีโครงการวิจยั

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

จัดสรรต้นทุน รายงาน

ระบบบัญชี

ของ

มหาวิทยาลยั 

(Account 

Report)

รายงาน

ข้อมูลการเงนิ

ระบบรับชําระ

เงนิผ่าน

ธนาคาร 

(e-Payment)

ระบบโอนเงนิ

เจ้าหนีD

ระบบชําระ

เงนิค่าตรวจ

สุขภาพ

ระบบเบิกจ่าย

วัสดุหน่วยงาน

ระบบ

วิเคราะห์ค่า

เล่าเรียน

วิเคราะห์ค่า

เล่าเรียนแผน 

5 ปี

ระบบการ

จัดสรร

งบประมาณ

เพื�อ

สนับสนุน

มหาวิทยาลยั

วิจัย

ระบบจองห้อง ระบบจองรถ
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� � �
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� �

� �
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แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ฉบบัที� 2 พ.ศ. 2555-2559
บทสรุปสถานภาพ

ตารางที� 3.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลกบัระบบ

ข้อมูลการรับนักศึกษาใหม่

1 ขอ้มูลโครงการ

2 ขอ้มูลผูส้มคัร 

ข้อมูลนักศึกษา

3 ขอ้มูลคณะ

4 ขอ้มูลภาค

5 ขอ้มูลสาขา

6 ขอ้มูลระดบั

7 ขอ้มูลปริญญาที�ศึกษา

8 ขอ้มูลเอกสารการศึกษา

9 ขอ้มูลประเภทโคว้ตา้

10 ขอ้มูลประวตัินกัศึกษา

11 ขอ้มูลการลงทะเบียน

12 ขอ้มูลการโอนยา้ย

13 ขอ้มูลอาจารยผ์ูส้อน ที�ปรึกษา

14 ขอ้มูลธนาคาร

15 ขอ้มูลการชาํระเงินค่าเล่าเรียน

ลาํดับที� ข้อมูล/ระบบ

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

ระบบ

ฐานข้อมูล

เครื�องมือ

วิเคราะห์ทาง

วิทยาศาสตร์

ระบบคู่มือ

ปฏบิัตงิาน 

(E-work)

ระบบรับ

เรื�องราวร้อง

ทุกข์ 

(Complain)

ระบบแจ้ง

ของหาย (Lost

 and Found)

ระบบ

จดหมายพสัดุ

ไปรษณีย์ 

(POST)

ระบบสารบรรณ

อเิลก็ทรอนิกส์ 

และจัดเกบ็

เอกสาร

อเิลก็ทรอนิกส์

ระบบบริการ

สารสนเทศ

มหาวิทยาลยั 

(KISS)

ระบบบุคลากร

 เงนิเดือน

และสวัสดิการ

 (HPB)

ระบบ 

MyProfile

ระบบประเมินผล

การปฏบิัตงิานของ

บุคลากรสายวิชาการ

 (MyEvaluation)

ระบบวิจัย

และ

ทรัพย์สิน

ทางปัญญา

�

�

�

�

�

�

�

�
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แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ฉบบัที� 2 พ.ศ. 2555-2559
บทสรุปสถานภาพ

ตารางที� 3.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลกบัระบบ

ลาํดับที� ข้อมูล/ระบบ

16 ขอ้มูลผลการเรียนนกัศึกษา

17 ขอ้มูลการสาํเร็จการศึกษา

18 ขอ้มูลการรับปริญญา

19 ขอ้มูลทุนการศึกษา

20 ขอ้มูลค่าปรับ

ข้อมูลด้านบุคคลของบุคลากร

22 ขอ้มูลคาํนาํหนา้

23 ขอ้มูลหน่วยงาน

24 ขอ้มูลสายงาน

25 ขอ้มูลตาํแหน่งงาน

26 ขอ้มูลตาํแหน่งวิชาการ

27 ขอ้มูลตาํแหน่งบริหาร

28 ขอ้มูลประเภทสัญญาจา้ง

29 ขอ้มูลประเทศ

30 ขอ้มูลสัญชาติ

31 ขอ้มูลจงัหวดัอาํเภอตาํบล

32 ขอ้มูลระดบัการศึกษา

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

ระบบ

ฐานข้อมูล

เครื�องมือ

วิเคราะห์ทาง

วิทยาศาสตร์

ระบบคู่มือ

ปฏบิัตงิาน 

(E-work)

ระบบรับ

เรื�องราวร้อง

ทุกข์ 

(Complain)

ระบบแจ้ง

ของหาย (Lost

 and Found)

ระบบ

จดหมายพสัดุ

ไปรษณีย์ 

(POST)

ระบบสารบรรณ

อเิลก็ทรอนิกส์ 

และจัดเกบ็

เอกสาร

อเิลก็ทรอนิกส์

ระบบบริการ

สารสนเทศ

มหาวิทยาลยั 

(KISS)

ระบบบุคลากร

 เงนิเดือน

และสวัสดิการ

 (HPB)

ระบบ 

MyProfile

ระบบประเมินผล

การปฏบิัตงิานของ

บุคลากรสายวิชาการ

 (MyEvaluation)

ระบบวิจัย

และ

ทรัพย์สิน

ทางปัญญา
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แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ฉบบัที� 2 พ.ศ. 2555-2559
บทสรุปสถานภาพ

ตารางที� 3.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลกบัระบบ

ลาํดับที� ข้อมูล/ระบบ

33 ขอ้มูลสาขาวิชามาตรฐาน

34 ขอ้มูลสาขาวิชา

35 ขอ้มูลสถานศึกษา

36 ขอ้มูลทุนการศึกษา

37 ขอ้มูลประเภทคาํสั�ง

38 ขอ้มูลหลกัสูตรการฝึกอบรม

39 ขอ้มูลประเภทการอบรม

40 ขอ้มูลธนาคาร

41 ขอ้มูลประเภทเงินได้

42 ขอ้มูลประเภทเงินหกั

43 ขอ้มูลกองทุนและสวสัดิการ

44 ขอ้มูลอตัราเงินหกัเขา้กองทุนสวสัดิการ

45 ขอ้มูลตารางเงินเดือน

46 ขอ้มูลงบประมาณ

47 ขอ้มูลมิติทางบญัชี (กองทุน)

48 ขอ้มูลอตัราค่ารักษาพยาบาลผูป้่วยใน

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

ระบบ

ฐานข้อมูล

เครื�องมือ

วิเคราะห์ทาง

วิทยาศาสตร์

ระบบคู่มือ

ปฏบิัตงิาน 

(E-work)

ระบบรับ

เรื�องราวร้อง

ทุกข์ 

(Complain)

ระบบแจ้ง

ของหาย (Lost

 and Found)

ระบบ

จดหมายพสัดุ

ไปรษณีย์ 

(POST)

ระบบสารบรรณ

อเิลก็ทรอนิกส์ 

และจัดเกบ็

เอกสาร

อเิลก็ทรอนิกส์

ระบบบริการ

สารสนเทศ

มหาวิทยาลยั 

(KISS)

ระบบบุคลากร

 เงนิเดือน

และสวัสดิการ

 (HPB)

ระบบ 

MyProfile

ระบบประเมินผล

การปฏบิัตงิานของ

บุคลากรสายวิชาการ

 (MyEvaluation)

ระบบวิจัย

และ

ทรัพย์สิน

ทางปัญญา
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แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ฉบบัที� 2 พ.ศ. 2555-2559
บทสรุปสถานภาพ

ตารางที� 3.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลกบัระบบ

ลาํดับที� ข้อมูล/ระบบ

49 ขอ้มูลอตัราค่ารักษาพยาบาลผูป้่วยนอก

50 ขอ้มูลอตัราค่าเล่าเรียนบุตร

51 ขอ้มูลเงินไดเ้งินหกัของบุคลากร

52 ขอ้มูลส่วนบุคคล

53 ขอ้มูลประวตัิบิดา-มารดา

54 ขอ้มูลประวตัิคู่สมรส

55 ขอ้มูลประวตัิบุตร-ธิดา

56 ขอ้มูลประวตัิตาํแหน่ง หน่วยงาน 

เงินเดือน

57 ขอ้มูลประวตัิการดาํรงตาํแหน่งบริหาร

58 ขอ้มูลประวตัิการลาศึกษา/ฝึกอบรม/ดู

งาน/เพิ�มพนูความรู้/วิจยั

59 ขอ้มูลประวตัิการลาพิเศษอื�นๆ

60 ขอ้มูลประวตัิการศึกษา

61 ขอ้มูลหมายเลขโทรศพัทภ์ายใน

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

ระบบ

ฐานข้อมูล

เครื�องมือ

วิเคราะห์ทาง

วิทยาศาสตร์

ระบบคู่มือ

ปฏบิัตงิาน 

(E-work)

ระบบรับ

เรื�องราวร้อง

ทุกข์ 

(Complain)

ระบบแจ้ง

ของหาย (Lost

 and Found)

ระบบ

จดหมายพสัดุ

ไปรษณีย์ 

(POST)

ระบบสารบรรณ

อเิลก็ทรอนิกส์ 

และจัดเกบ็

เอกสาร

อเิลก็ทรอนิกส์

ระบบบริการ

สารสนเทศ

มหาวิทยาลยั 

(KISS)

ระบบบุคลากร

 เงนิเดือน

และสวัสดิการ

 (HPB)

ระบบ 

MyProfile

ระบบประเมินผล

การปฏบิัตงิานของ

บุคลากรสายวิชาการ

 (MyEvaluation)

ระบบวิจัย

และ

ทรัพย์สิน

ทางปัญญา
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แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ฉบบัที� 2 พ.ศ. 2555-2559
บทสรุปสถานภาพ

ตารางที� 3.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลกบัระบบ

ลาํดับที� ข้อมูล/ระบบ

62 ขอ้มูล e-mail address

63 ขอ้มูลประวตัิการรับเงินตอบแทนอื�นๆ

64 ขอ้มูลประวตัิการฝึกอบรมบุคลากร

65 ขอ้มูลการเบิกจ่ายเงินค่าเล่าเรียนบุตร

66 ขอ้มูลการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล

ผูป้่วยใน

67 ขอ้มูลการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล

ผูป้่วยนอก

ข้อมูลงานวิจัย

68 ขอ้มูลกลุ่มวิจยั

69 ขอ้มูลประเภทแหล่งทุน

70 ขอ้มูลแหล่งทุน

71 รหสัผูว้ิจยั

72 ขอ้มูลประเภทบทความ

73 ขอ้มูลระดบัการตีพิมพ์

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

ระบบ

ฐานข้อมูล

เครื�องมือ

วิเคราะห์ทาง

วิทยาศาสตร์

ระบบคู่มือ

ปฏบิัตงิาน 

(E-work)

ระบบรับ

เรื�องราวร้อง

ทุกข์ 

(Complain)

ระบบแจ้ง

ของหาย (Lost

 and Found)

ระบบ

จดหมายพสัดุ

ไปรษณีย์ 

(POST)

ระบบสารบรรณ

อเิลก็ทรอนิกส์ 

และจัดเกบ็

เอกสาร

อเิลก็ทรอนิกส์

ระบบบริการ

สารสนเทศ

มหาวิทยาลยั 

(KISS)

ระบบบุคลากร

 เงนิเดือน

และสวัสดิการ

 (HPB)

ระบบ 

MyProfile

ระบบประเมินผล

การปฏบิัตงิานของ

บุคลากรสายวิชาการ

 (MyEvaluation)

ระบบวิจัย

และ

ทรัพย์สิน

ทางปัญญา
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แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ฉบบัที� 2 พ.ศ. 2555-2559
บทสรุปสถานภาพ

ตารางที� 3.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลกบัระบบ

ลาํดับที� ข้อมูล/ระบบ

74 ขอ้มูลความเขม้ขน้ของการตีพิมพ์

75 ขอ้มูลระดบัการประชุม

76 ขอ้มูลชนิดของแหล่งตีพิมพ์

77 ขอ้มูลประเภทงาน

78 ขอ้มูลหน่วยงานภายนอก

79 ขอ้มูลประเทศ

80 ขอ้มูลตาํแหน่ง

81 ขอ้มูลลิขสิทธิN

82 ขอ้มูลสิ�งประดิษฐ์

83 ขอ้มูลสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร

84 ขอ้มูลผลงานวิชาการ

85 ขอ้มูลบทความ

ข้อมูลการเงนิ

86 ขอ้มูลงวดบญัชี

87 ขอ้มูลกลุ่มสินทพัยถ์าวร

88 ขอ้มูลบญัชีธนาคาร

89 ขอ้มูลผงับญัชี

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

ระบบ

ฐานข้อมูล

เครื�องมือ

วิเคราะห์ทาง

วิทยาศาสตร์

ระบบคู่มือ

ปฏบิัตงิาน 

(E-work)

ระบบรับ

เรื�องราวร้อง

ทุกข์ 

(Complain)

ระบบแจ้ง

ของหาย (Lost

 and Found)

ระบบ

จดหมายพสัดุ

ไปรษณีย์ 

(POST)

ระบบสารบรรณ

อเิลก็ทรอนิกส์ 

และจัดเกบ็

เอกสาร

อเิลก็ทรอนิกส์

ระบบบริการ

สารสนเทศ

มหาวิทยาลยั 

(KISS)

ระบบบุคลากร

 เงนิเดือน

และสวัสดิการ

 (HPB)

ระบบ 

MyProfile

ระบบประเมินผล

การปฏบิัตงิานของ

บุคลากรสายวิชาการ

 (MyEvaluation)

ระบบวิจัย

และ

ทรัพย์สิน

ทางปัญญา
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แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ฉบบัที� 2 พ.ศ. 2555-2559
บทสรุปสถานภาพ

ตารางที� 3.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลกบัระบบ

ลาํดับที� ข้อมูล/ระบบ

90 ขอ้มูลสินทรัพย์

91 ขอ้มูลงบประมาณ

92 ขอ้มูลมิติทางบญัชี (กองทุน)

93 ขอ้มูลหมวดรายได/้รายจ่าย

94 ขอ้มูลลูกหนีO

95 ขอ้มูลเจา้หนีO

96 ขอ้มูลการสั�งซืOอ

97 ขอ้มูลสมุดรายวนั

98 ขอ้มูลคลงัสินคา้

99 ขอ้มูลกลุ่มสินคา้คงคลงั

100 ขอ้มูลสินคา้คงคลงั

101 ขอ้มูลกลุ่มโครงการ

102 ขอ้มูลกลุ่มงาน

103 ขอ้มูลกลุ่มวิจยั

104 ขอ้มูลประเภทของค่าใชจ้่าย 

105 ขอ้มูลโครงการ

106 ขอ้มูลวิธีการคิดตน้ทุน(ศูนยต์น้ทุน)

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

ระบบ

ฐานข้อมูล

เครื�องมือ

วิเคราะห์ทาง

วิทยาศาสตร์

ระบบคู่มือ

ปฏบิัตงิาน 

(E-work)

ระบบรับ

เรื�องราวร้อง

ทุกข์ 

(Complain)

ระบบแจ้ง

ของหาย (Lost

 and Found)

ระบบ

จดหมายพสัดุ

ไปรษณีย์ 

(POST)

ระบบสารบรรณ

อเิลก็ทรอนิกส์ 

และจัดเกบ็

เอกสาร

อเิลก็ทรอนิกส์

ระบบบริการ

สารสนเทศ

มหาวิทยาลยั 

(KISS)

ระบบบุคลากร

 เงนิเดือน

และสวัสดิการ

 (HPB)

ระบบ 

MyProfile

ระบบประเมินผล

การปฏบิัตงิานของ

บุคลากรสายวิชาการ

 (MyEvaluation)

ระบบวิจัย

และ

ทรัพย์สิน

ทางปัญญา
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แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ฉบบัที� 2 พ.ศ. 2555-2559
บทสรุปสถานภาพ

ตารางที� 3.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลกบัระบบ

ลาํดับที� ข้อมูล/ระบบ

107 ขอ้มูลตน้ทุน(ศูนยแ์ละผงับญัชี)

108 ขอ้มูลการโอนเงิน

109 ขอ้มูลการบญัชีหน่วยงาน

110 ขอ้มูลการบญัชีบริษทั/หา้ง/ร้าน

111 ขอ้มูลการบญัชีบุคคลภายนอก

112 ขอ้มูลการรับชาํระเงิน

113 ขอ้มูลประเภทวสัดุครุภณัฑ์

114 ขอ้มูลประเภทการจดัซืOอ/จา้ง

115 ขอ้มูลคณะกรรมการ

116 ขอ้มูลการโอนเงินโครงการวิจยั

117 ขอ้มูลเลขที�บญัชีโครงการวิจยั

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

ระบบ

ฐานข้อมูล

เครื�องมือ

วิเคราะห์ทาง

วิทยาศาสตร์

ระบบคู่มือ

ปฏบิัตงิาน 

(E-work)

ระบบรับ

เรื�องราวร้อง

ทุกข์ 

(Complain)

ระบบแจ้ง

ของหาย (Lost

 and Found)

ระบบ

จดหมายพสัดุ

ไปรษณีย์ 

(POST)

ระบบสารบรรณ

อเิลก็ทรอนิกส์ 

และจัดเกบ็

เอกสาร

อเิลก็ทรอนิกส์

ระบบบริการ

สารสนเทศ

มหาวิทยาลยั 

(KISS)

ระบบบุคลากร

 เงนิเดือน

และสวัสดิการ

 (HPB)

ระบบ 

MyProfile

ระบบประเมินผล

การปฏบิัตงิานของ

บุคลากรสายวิชาการ

 (MyEvaluation)

ระบบวิจัย

และ

ทรัพย์สิน

ทางปัญญา

หนา้ที� 3-52 



แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ฉบบัที� 2 พ.ศ. 2555-2559
บทสรุปสถานภาพ

ตารางที� 3.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลกบัระบบ

ข้อมูลการรับนักศึกษาใหม่

1 ขอ้มูลโครงการ

2 ขอ้มูลผูส้มคัร 

ข้อมูลนักศึกษา

3 ขอ้มูลคณะ

4 ขอ้มูลภาค

5 ขอ้มูลสาขา

6 ขอ้มูลระดบั

7 ขอ้มูลปริญญาที�ศึกษา

8 ขอ้มูลเอกสารการศึกษา

9 ขอ้มูลประเภทโคว้ตา้

10 ขอ้มูลประวตัินกัศึกษา

11 ขอ้มูลการลงทะเบียน

12 ขอ้มูลการโอนยา้ย

13 ขอ้มูลอาจารยผ์ูส้อน ที�ปรึกษา

14 ขอ้มูลธนาคาร

15 ขอ้มูลการชาํระเงินค่าเล่าเรียน

ลาํดับที� ข้อมูล/ระบบ

48 49 50 51

ระบบจัดทาํ

บัตรบุคลากร

และนักศึกษา

ระบบ 

TelEmail

ระบบรับ

ลงทะเบียน

เข้า

ห้องสัมมนา/

อบรม

ระบบสําหรับ

การจัดทาํและ

คาํนวณโบนัสที�

จัดสรรจาก

มหาวิทยาลยั 

(ร้อยละ 30)
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แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ฉบบัที� 2 พ.ศ. 2555-2559
บทสรุปสถานภาพ

ตารางที� 3.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลกบัระบบ

ลาํดับที� ข้อมูล/ระบบ

16 ขอ้มูลผลการเรียนนกัศึกษา

17 ขอ้มูลการสาํเร็จการศึกษา

18 ขอ้มูลการรับปริญญา

19 ขอ้มูลทุนการศึกษา

20 ขอ้มูลค่าปรับ

ข้อมูลด้านบุคคลของบุคลากร

22 ขอ้มูลคาํนาํหนา้

23 ขอ้มูลหน่วยงาน

24 ขอ้มูลสายงาน

25 ขอ้มูลตาํแหน่งงาน

26 ขอ้มูลตาํแหน่งวิชาการ

27 ขอ้มูลตาํแหน่งบริหาร

28 ขอ้มูลประเภทสัญญาจา้ง

29 ขอ้มูลประเทศ

30 ขอ้มูลสัญชาติ

31 ขอ้มูลจงัหวดัอาํเภอตาํบล

32 ขอ้มูลระดบัการศึกษา

48 49 50 51

ระบบจัดทาํ

บัตรบุคลากร

และนักศึกษา

ระบบ 

TelEmail

ระบบรับ

ลงทะเบียน

เข้า

ห้องสัมมนา/

อบรม

ระบบสําหรับ

การจัดทาํและ

คาํนวณโบนัสที�

จัดสรรจาก

มหาวิทยาลยั 

(ร้อยละ 30)

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� �

�
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แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ฉบบัที� 2 พ.ศ. 2555-2559
บทสรุปสถานภาพ

ตารางที� 3.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลกบัระบบ

ลาํดับที� ข้อมูล/ระบบ

33 ขอ้มูลสาขาวิชามาตรฐาน

34 ขอ้มูลสาขาวิชา

35 ขอ้มูลสถานศึกษา

36 ขอ้มูลทุนการศึกษา

37 ขอ้มูลประเภทคาํสั�ง

38 ขอ้มูลหลกัสูตรการฝึกอบรม

39 ขอ้มูลประเภทการอบรม

40 ขอ้มูลธนาคาร

41 ขอ้มูลประเภทเงินได้

42 ขอ้มูลประเภทเงินหกั

43 ขอ้มูลกองทุนและสวสัดิการ

44 ขอ้มูลอตัราเงินหกัเขา้กองทุนสวสัดิการ

45 ขอ้มูลตารางเงินเดือน

46 ขอ้มูลงบประมาณ

47 ขอ้มูลมิติทางบญัชี (กองทุน)

48 ขอ้มูลอตัราค่ารักษาพยาบาลผูป้่วยใน

48 49 50 51

ระบบจัดทาํ

บัตรบุคลากร

และนักศึกษา

ระบบ 

TelEmail

ระบบรับ

ลงทะเบียน

เข้า

ห้องสัมมนา/

อบรม

ระบบสําหรับ

การจัดทาํและ

คาํนวณโบนัสที�

จัดสรรจาก

มหาวิทยาลยั 

(ร้อยละ 30)
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แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ฉบบัที� 2 พ.ศ. 2555-2559
บทสรุปสถานภาพ

ตารางที� 3.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลกบัระบบ

ลาํดับที� ข้อมูล/ระบบ

49 ขอ้มูลอตัราค่ารักษาพยาบาลผูป้่วยนอก

50 ขอ้มูลอตัราค่าเล่าเรียนบุตร

51 ขอ้มูลเงินไดเ้งินหกัของบุคลากร

52 ขอ้มูลส่วนบุคคล

53 ขอ้มูลประวตัิบิดา-มารดา

54 ขอ้มูลประวตัิคู่สมรส

55 ขอ้มูลประวตัิบุตร-ธิดา

56 ขอ้มูลประวตัิตาํแหน่ง หน่วยงาน 

เงินเดือน

57 ขอ้มูลประวตัิการดาํรงตาํแหน่งบริหาร

58 ขอ้มูลประวตัิการลาศึกษา/ฝึกอบรม/ดู

งาน/เพิ�มพนูความรู้/วิจยั

59 ขอ้มูลประวตัิการลาพิเศษอื�นๆ

60 ขอ้มูลประวตัิการศึกษา

61 ขอ้มูลหมายเลขโทรศพัทภ์ายใน

48 49 50 51

ระบบจัดทาํ

บัตรบุคลากร

และนักศึกษา

ระบบ 

TelEmail

ระบบรับ

ลงทะเบียน

เข้า

ห้องสัมมนา/

อบรม

ระบบสําหรับ

การจัดทาํและ

คาํนวณโบนัสที�

จัดสรรจาก

มหาวิทยาลยั 

(ร้อยละ 30)

� � � �

� � � �

�

�

�
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แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ฉบบัที� 2 พ.ศ. 2555-2559
บทสรุปสถานภาพ

ตารางที� 3.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลกบัระบบ

ลาํดับที� ข้อมูล/ระบบ

62 ขอ้มูล e-mail address

63 ขอ้มูลประวตัิการรับเงินตอบแทนอื�นๆ

64 ขอ้มูลประวตัิการฝึกอบรมบุคลากร

65 ขอ้มูลการเบิกจ่ายเงินค่าเล่าเรียนบุตร

66 ขอ้มูลการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล

ผูป้่วยใน

67 ขอ้มูลการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล

ผูป้่วยนอก

ข้อมูลงานวิจัย

68 ขอ้มูลกลุ่มวิจยั

69 ขอ้มูลประเภทแหล่งทุน

70 ขอ้มูลแหล่งทุน

71 รหสัผูว้ิจยั

72 ขอ้มูลประเภทบทความ

73 ขอ้มูลระดบัการตีพิมพ์

48 49 50 51

ระบบจัดทาํ

บัตรบุคลากร

และนักศึกษา

ระบบ 

TelEmail

ระบบรับ

ลงทะเบียน

เข้า

ห้องสัมมนา/

อบรม

ระบบสําหรับ

การจัดทาํและ

คาํนวณโบนัสที�

จัดสรรจาก

มหาวิทยาลยั 

(ร้อยละ 30)

� � �
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แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ฉบบัที� 2 พ.ศ. 2555-2559
บทสรุปสถานภาพ

ตารางที� 3.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลกบัระบบ

ลาํดับที� ข้อมูล/ระบบ

74 ขอ้มูลความเขม้ขน้ของการตีพิมพ์

75 ขอ้มูลระดบัการประชุม

76 ขอ้มูลชนิดของแหล่งตีพิมพ์

77 ขอ้มูลประเภทงาน

78 ขอ้มูลหน่วยงานภายนอก

79 ขอ้มูลประเทศ

80 ขอ้มูลตาํแหน่ง

81 ขอ้มูลลิขสิทธิN

82 ขอ้มูลสิ�งประดิษฐ์

83 ขอ้มูลสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร

84 ขอ้มูลผลงานวิชาการ

85 ขอ้มูลบทความ

ข้อมูลการเงนิ

86 ขอ้มูลงวดบญัชี

87 ขอ้มูลกลุ่มสินทพัยถ์าวร

88 ขอ้มูลบญัชีธนาคาร

89 ขอ้มูลผงับญัชี

48 49 50 51

ระบบจัดทาํ

บัตรบุคลากร

และนักศึกษา

ระบบ 

TelEmail

ระบบรับ

ลงทะเบียน

เข้า

ห้องสัมมนา/

อบรม

ระบบสําหรับ

การจัดทาํและ

คาํนวณโบนัสที�

จัดสรรจาก

มหาวิทยาลยั 

(ร้อยละ 30)
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แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ฉบบัที� 2 พ.ศ. 2555-2559
บทสรุปสถานภาพ

ตารางที� 3.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลกบัระบบ

ลาํดับที� ข้อมูล/ระบบ

90 ขอ้มูลสินทรัพย์

91 ขอ้มูลงบประมาณ

92 ขอ้มูลมิติทางบญัชี (กองทุน)

93 ขอ้มูลหมวดรายได/้รายจ่าย

94 ขอ้มูลลูกหนีO

95 ขอ้มูลเจา้หนีO

96 ขอ้มูลการสั�งซืOอ

97 ขอ้มูลสมุดรายวนั

98 ขอ้มูลคลงัสินคา้

99 ขอ้มูลกลุ่มสินคา้คงคลงั

100 ขอ้มูลสินคา้คงคลงั

101 ขอ้มูลกลุ่มโครงการ

102 ขอ้มูลกลุ่มงาน

103 ขอ้มูลกลุ่มวิจยั

104 ขอ้มูลประเภทของค่าใชจ้่าย 

105 ขอ้มูลโครงการ

106 ขอ้มูลวิธีการคิดตน้ทุน(ศูนยต์น้ทุน)

48 49 50 51

ระบบจัดทาํ

บัตรบุคลากร

และนักศึกษา

ระบบ 

TelEmail

ระบบรับ

ลงทะเบียน

เข้า

ห้องสัมมนา/

อบรม

ระบบสําหรับ

การจัดทาํและ

คาํนวณโบนัสที�

จัดสรรจาก

มหาวิทยาลยั 

(ร้อยละ 30)
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แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ฉบบัที� 2 พ.ศ. 2555-2559
บทสรุปสถานภาพ

ตารางที� 3.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลกบัระบบ

ลาํดับที� ข้อมูล/ระบบ

107 ขอ้มูลตน้ทุน(ศูนยแ์ละผงับญัชี)

108 ขอ้มูลการโอนเงิน

109 ขอ้มูลการบญัชีหน่วยงาน

110 ขอ้มูลการบญัชีบริษทั/หา้ง/ร้าน

111 ขอ้มูลการบญัชีบุคคลภายนอก

112 ขอ้มูลการรับชาํระเงิน

113 ขอ้มูลประเภทวสัดุครุภณัฑ์

114 ขอ้มูลประเภทการจดัซืOอ/จา้ง

115 ขอ้มูลคณะกรรมการ

116 ขอ้มูลการโอนเงินโครงการวิจยั

117 ขอ้มูลเลขที�บญัชีโครงการวิจยั

48 49 50 51

ระบบจัดทาํ

บัตรบุคลากร

และนักศึกษา

ระบบ 

TelEmail

ระบบรับ

ลงทะเบียน

เข้า

ห้องสัมมนา/

อบรม

ระบบสําหรับ

การจัดทาํและ

คาํนวณโบนัสที�

จัดสรรจาก

มหาวิทยาลยั 

(ร้อยละ 30)
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แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื�อสาร 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ฉบบัที� 2 พ.ศ. 2555-2559
บทสรุปสถานภาพ

ตารางที� 3.3 ความสัมพนัธ์ระหว่างระบบกบัหน่วยงาน

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ส่วนคดัเลอืก

นักศึกษา

ส่วนทะเบียน

และประเมินผล

สํานักบัณฑิต กองกจิการ

นักศึกษา

กองบริการ

การศึกษา

กองคลงั กองบริการ การ

บริหาร

กองแผนงาน สํานักวิจัยและ

บริการ

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

(สวท.)

ACIS

1 ระบบสารสนเทศนกัศึกษา (ระบบใหม่) O O O O O � �

2 ระบบ Member (2B-KMUTT) O

3 ระบบรับสมคัร O � O � �

4 ระบบรับสมคัรผา่นเวบ็ไซต์ O O � �

5 ระบบทะเบียน � O O � � � �

6 ระบบกรอกประวตัิผา่น เวบ็ไซต์ O O

7 ระบบตารางสอบ O O �

8 ระบบตดัเกรดผา่น เวบ็ไซต์ O O

9 ระบบประเมินการสอนของอาจารย์ O

10 ระบบสารสนเทศนกัศึกษา O O � �

11 ระบบกิจกรรมนกัศึกษา O

12 ระบบวินยันกัศึกษา O

13 ระบบขึGนทะเบียนบณัฑิตผา่น เวบ็ไซต์ O O �

14 ระบบภาวะการมีงานทาํของบณัฑิต O

15 ระบบศิษยเ์ก่า มจธ. (Alumni System) O �

บัญชี 3 มิติ

16 งบประมาณ O O O O O O O O O

ลาํดับที� ระบบ/หน่วยงาน
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แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื�อสาร 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ฉบบัที� 2 พ.ศ. 2555-2559
บทสรุปสถานภาพ

ตารางที� 3.3 ความสัมพนัธ์ระหว่างระบบกบัหน่วยงาน

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ส่วนคดัเลอืก

นักศึกษา

ส่วนทะเบียน

และประเมินผล

สํานักบัณฑิต กองกจิการ

นักศึกษา

กองบริการ

การศึกษา

กองคลงั กองบริการ การ

บริหาร

กองแผนงาน สํานักวิจัยและ

บริการ

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

(สวท.)

ลาํดับที� ระบบ/หน่วยงาน

17 บญัชีแยกประเภท O O O O O O O O O

18 การจดัการเงินฝากธนาคาร � � � � � O � � �

19 ลูกหนีG � � � � � O � � �

20 เจา้หนีG � � � � � O � � �

21 จดัซืGอ O O O O O O O O O

22 สินทรัพยถ์าวร � � � � � O � � �

23 สินคา้คงคลงั O O O O O O O O O

24 บริหารโครงการ O O O O O O O O O

25 จดัสรรตน้ทุน � � � � � O � � �

26 รายงานระบบบญัชีของมหาวิทยาลยั (Account Report) � � � � � O � � �

27 รายงานขอ้มูลการเงิน � � � � � O � � �

28 ระบบรับชาํระเงินผา่นธนาคาร (e-Payment) O

29 ระบบโอนเงินเจา้หนีG O

30 ระบบชาํระเงินค่าตรวจสุขภาพ O

31 ระบบเบิกจ่ายวสัดุหน่วยงาน O

32 ระบบวิเคราะห์ค่าเล่าเรียน �

33 วิเคราะห์ค่าเล่าเรียนแผน 5 ปี
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แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื�อสาร 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ฉบบัที� 2 พ.ศ. 2555-2559
บทสรุปสถานภาพ

ตารางที� 3.3 ความสัมพนัธ์ระหว่างระบบกบัหน่วยงาน

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ส่วนคดัเลอืก

นักศึกษา

ส่วนทะเบียน

และประเมินผล

สํานักบัณฑิต กองกจิการ

นักศึกษา

กองบริการ

การศึกษา

กองคลงั กองบริการ การ

บริหาร

กองแผนงาน สํานักวิจัยและ

บริการ

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

(สวท.)

ลาํดับที� ระบบ/หน่วยงาน

34 ระบบการจดัสรรงบประมาณเพื�อสนบัสนุนมหาวิทยาลยั

วิจยั
�

35 ระบบจองหอ้ง

36 ระบบจองรถ

37 ระบบฐานขอ้มูลเครื�องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์

38 ระบบคู่มือปฏิบตัิงาน (E-work)

39 ระบบรับเรื�องราวร้องทุกข ์(Complain)

40 ระบบแจง้ของหาย (Lost and Found)

41 ระบบจดหมายพสัดุไปรษณีย ์(POST)

42 ระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ และจดัเก็บเอกสาร

อิเลก็ทรอนิกส์

43 ระบบบริการสารสนเทศมหาวิทยาลยั (KISS) � � � � � O � � �

HR

44 ระบบบุคลากร เงินเดือนและสวสัดิการ (HPB) �

45 ระบบ MyProfile

46 ระบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของบุคลากรสายวิชาการ 

(MyEvaluation)
�

47 ระบบวิจยัและทรัพยส์ินทางปัญญา �
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แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื�อสาร 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ฉบบัที� 2 พ.ศ. 2555-2559
บทสรุปสถานภาพ

ตารางที� 3.3 ความสัมพนัธ์ระหว่างระบบกบัหน่วยงาน

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ส่วนคดัเลอืก

นักศึกษา

ส่วนทะเบียน

และประเมินผล

สํานักบัณฑิต กองกจิการ

นักศึกษา

กองบริการ

การศึกษา

กองคลงั กองบริการ การ

บริหาร

กองแผนงาน สํานักวิจัยและ

บริการ

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

(สวท.)

ลาํดับที� ระบบ/หน่วยงาน

48 ระบบจดัทาํบตัรบุคลากรและนกัศึกษา

49 ระบบ TelEmail

50 ระบบรับลงทะเบียนเขา้หอ้งสัมมนา/อบรม

51 ระบบสาํหรับการจดัทาํและคาํนวณโบนสัที�จดัสรรจาก

มหาวิทยาลยั (ร้อยละ 30)
�
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แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื�อสาร 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ฉบบัที� 2 พ.ศ. 2555-2559
บทสรุปสถานภาพ

ตารางที� 3.3 ความสัมพนัธ์ระหว่างระบบกบัหน่วยงาน

ACIS

1 ระบบสารสนเทศนกัศึกษา (ระบบใหม่)

2 ระบบ Member (2B-KMUTT)

3 ระบบรับสมคัร

4 ระบบรับสมคัรผา่นเวบ็ไซต์

5 ระบบทะเบียน

6 ระบบกรอกประวตัิผา่น เวบ็ไซต์

7 ระบบตารางสอบ

8 ระบบตดัเกรดผา่น เวบ็ไซต์

9 ระบบประเมินการสอนของอาจารย์

10 ระบบสารสนเทศนกัศึกษา

11 ระบบกิจกรรมนกัศึกษา

12 ระบบวินยันกัศึกษา

13 ระบบขึGนทะเบียนบณัฑิตผา่น เวบ็ไซต์

14 ระบบภาวะการมีงานทาํของบณัฑิต

15 ระบบศิษยเ์ก่า มจธ. (Alumni System)

บัญชี 3 มิติ

16 งบประมาณ

ลาํดับที� ระบบ/หน่วยงาน

10 11 12 13

ส่วนพฒันา

ทรัพยากรบุคคล

สํานัก

คอมพวิเตอร์

สํานักหอสมุด คณะ ต่าง ๆ

� � � �

�

� � �

� �

�

�

� �

� �

�

O O O O
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แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื�อสาร 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ฉบบัที� 2 พ.ศ. 2555-2559
บทสรุปสถานภาพ

ตารางที� 3.3 ความสัมพนัธ์ระหว่างระบบกบัหน่วยงาน

ลาํดับที� ระบบ/หน่วยงาน

17 บญัชีแยกประเภท

18 การจดัการเงินฝากธนาคาร

19 ลูกหนีG

20 เจา้หนีG

21 จดัซืGอ

22 สินทรัพยถ์าวร

23 สินคา้คงคลงั

24 บริหารโครงการ

25 จดัสรรตน้ทุน

26 รายงานระบบบญัชีของมหาวิทยาลยั (Account Report)

27 รายงานขอ้มูลการเงิน

28 ระบบรับชาํระเงินผา่นธนาคาร (e-Payment)

29 ระบบโอนเงินเจา้หนีG

30 ระบบชาํระเงินค่าตรวจสุขภาพ

31 ระบบเบิกจ่ายวสัดุหน่วยงาน

32 ระบบวิเคราะห์ค่าเล่าเรียน

33 วิเคราะห์ค่าเล่าเรียนแผน 5 ปี

10 11 12 13

ส่วนพฒันา

ทรัพยากรบุคคล

สํานัก

คอมพวิเตอร์

สํานักหอสมุด คณะ ต่าง ๆ

O O O O

� � � �

� � � �

� � � �

O O O O

� � � �

O O O O

O O O O

� � � �

� � � �

� � � �
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แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื�อสาร 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ฉบบัที� 2 พ.ศ. 2555-2559
บทสรุปสถานภาพ

ตารางที� 3.3 ความสัมพนัธ์ระหว่างระบบกบัหน่วยงาน

ลาํดับที� ระบบ/หน่วยงาน

34 ระบบการจดัสรรงบประมาณเพื�อสนบัสนุนมหาวิทยาลยั

วิจยั

35 ระบบจองหอ้ง

36 ระบบจองรถ

37 ระบบฐานขอ้มูลเครื�องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์

38 ระบบคู่มือปฏิบตัิงาน (E-work)

39 ระบบรับเรื�องราวร้องทุกข ์(Complain)

40 ระบบแจง้ของหาย (Lost and Found)

41 ระบบจดหมายพสัดุไปรษณีย ์(POST)

42 ระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ และจดัเก็บเอกสาร

อิเลก็ทรอนิกส์

43 ระบบบริการสารสนเทศมหาวิทยาลยั (KISS)

HR

44 ระบบบุคลากร เงินเดือนและสวสัดิการ (HPB)

45 ระบบ MyProfile

46 ระบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของบุคลากรสายวิชาการ 

(MyEvaluation)

47 ระบบวิจยัและทรัพยส์ินทางปัญญา

10 11 12 13

ส่วนพฒันา

ทรัพยากรบุคคล

สํานัก

คอมพวิเตอร์

สํานักหอสมุด คณะ ต่าง ๆ

� � � �
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แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื�อสาร 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ฉบบัที� 2 พ.ศ. 2555-2559
บทสรุปสถานภาพ

ตารางที� 3.3 ความสัมพนัธ์ระหว่างระบบกบัหน่วยงาน

ลาํดับที� ระบบ/หน่วยงาน

48 ระบบจดัทาํบตัรบุคลากรและนกัศึกษา

49 ระบบ TelEmail

50 ระบบรับลงทะเบียนเขา้หอ้งสัมมนา/อบรม

51 ระบบสาํหรับการจดัทาํและคาํนวณโบนสัที�จดัสรรจาก

มหาวิทยาลยั (ร้อยละ 30)

10 11 12 13

ส่วนพฒันา

ทรัพยากรบุคคล

สํานัก

คอมพวิเตอร์

สํานักหอสมุด คณะ ต่าง ๆ
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แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ฉบบัที� " พ.ศ. "$$$-"$$& 

บทสรุปสถานภาพ 

 

 หนา้ที�  3-69  
 

 

2.1. สรุปสถานภาพด้านระบบสารสนเทศ 

การนําระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการเป็นการนําเทคโนโลยีมาช่วยในการ
ปฏิบติังาน ไดแ้ก่ การสร้างระบบงานใหม่เพื�อช่วยเจา้หนา้ที�ในการปฏิบติังานในหน่วยงาน ให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็ว ลดขั7นตอนการทาํงาน การพฒันาระบบสารสนเทศทั7งที�ดาํเนินการโดยบุคลากรของ
มหาวิทยาลยัเอง หรือดาํเนินการโดยบริษทัเอกชนซึ� งอยู่ภายใตก้ารกาํกบัดูแล ประสานงานการพฒันา
ระบบกับบริษทัผูรั้บจ้าง และผูใ้ช้งานซึ� งกระจายอยู่ตามหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย  ซึ� ง
เทคโนโลยทีี�ใชใ้นการพฒันาค่อนขา้งมีความหลากหลายทั7งระบบจดัการฐานขอ้มูลและภาษาที�ใชใ้นการ
พฒันาระบบ ระบบเดิมเป็นระบบที�ใชเ้ทคโนโลยีแบบ Client/Server พฒันาโดยใช้ภาษา Visual Basic 
บางระบบที�ทาํงานบนเวบ็เทคโนโลยี Web-Based ถูกพฒันาโดยใชภ้าษา ASP.Net และ PHP ส่วนระบบ
ที�กาํลงัอยูใ่นระหวา่งการพฒันาใหม่ใชภ้าษา Java สําหรับระบบจดัการฐานขอ้มูลมีการใชง้าน Informix, 
Oracle, MySQL และ Microsoft SQL Server ทั7งนี7 สามารถสรุปสถานะของระบบสารสนเทศที�
มหาวทิยาลยัใชง้านในปัจจุบนัดงันี7  

1. ระบบสารสนเทศเพื�อการบริหารการศึกษา  รายละเอียดดงัตารางที� 3.4 
2. ระบบสารสนเทศเพื�อการบริหารจดัการ รายละเอียดดงัตารางที� 3.5 
3. ระบบสารสนเทศเพื�อบริหารบุคคลและงานวจิยั รายละเอียดดงัตารางที� 3.6 
4. ระบบสารสนเทศเพื�อบริหารเวบ็ไซตข์องมหาวทิยาลยั รายละเอียดดงัตารางที� 3.7 

 

1. ระบบสารสนเทศเพื�อการบริหารการศึกษา 

ระบบสารสนเทศเพื�อการบริหารการศึกษา เป็นระบบประมวลผลข้อมูลทางด้านบริหาร
การศึกษา โดยมีหน่วยงานหลกัที�ใช้งานประกอบด้วยส่วนทะเบียนและประมวลผล กองคลัง คณะ 
ภาควชิา  ซึ� งประกอบดว้ยระบบสารสนเทศจาํนวน 15 ระบบ ดงันี7  

1.1 ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม่) 

ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม่) เป็นการพฒันาฐานข้อมูลเพื�อช่วยในการ
บริหารงานมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในด้านการศึกษา  ด้านงานทะเบียน
นกัศึกษา เพื�อช่วยให้ผูป้ฏิบติังานมีความสะดวกมากขึ7น ลดขั7นตอนการทาํงาน  และสามารถ
นาํเสนอขอ้มูลต่อผูบ้ริหารดว้ยความรวดเร็วและถูกตอ้ง  ซึ� งระบบงานหลกั คือ  ระบบหลกัสูตร   
ระบบรับสมคัร ระบบตารางสอน-ตารางสอบ ระบบทะเบียน ระบบกองกิจการนกัศึกษา 
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1.2 ระบบ Member (2B-KMUTT) 

ระบบ Member (2B-KMUTT) เป็นระบบที�พฒันาขึ7นเพื�อใช้ในการรับสมคัรเด็ก
นกัเรียนระดบัชั7น ม.o ม.5 ปวช.p และปวช." จากสถาบนัการศึกษาทั�วประเทศ โอกาสไดเ้ขา้
ร่วมโครงการ 2BKMUTT และโครงการอื�น ๆ 

 

1.3 ระบบรับสมัคร 

ระบบรับสมคัรเป็นระบบที�ใชใ้นการรับสมคัรนกัศึกษาทุกระดบั ตั7งแต่ระดบัปริญญา
ตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ซึ� งรายละเอียดต่าง ๆ ของระบบรับสมคัร ไดแ้ก่ การบนัทึกการ
รับสมคัร การออกรหสัสอบอตัโนมติั การพิมพบ์ตัรสอบ การพิมพใ์บเสร็จรับเงินค่าสมคัร ค่า
สอบภาษาองักฤษ การจดัห้องสอบให้อตัโนมติั การบนัทึกผูมี้สิทธิs สอบ การสัมภาษณ์ การ
บนัทึกผูมี้สิทธิs เขา้ศึกษาต่อและผูที้�ติดสํารอง และการส่งขอ้มูลผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาต่อให้กบัระบบ
ลงทะเบียน เพื�อกาํหนดรหสันกัศึกษาและประกาศผูมี้สิทธิเขา้ศึกษาต่อ 

ขอ้มูลนี7 จะถูกนาํเขา้และใช้งานโดยส่วนทะเบียนและประเมินผล สํานักบณัฑิตและ
กิจการนานาชาติและเชื�อมต่อกบัระบบประกาศผลสอบเขา้ศึกษา 

วธีิการเขา้สู่ระบบโดยการติดตั7งโปรแกรมลงบนเครื�องผูใ้ช ้

1.4 ระบบรับสมัครผ่านเวบ็ไซต์ 

ระบบรับสมคัรผ่านเวบ็ไซต์ เป็นระบบที�สร้างขึ7นเพื�อให้ผูส้นใจสมคัรเขา้ศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทาํการบันทึกข้อมูลการสมัครผ่านเว็บไซด์
มหาวทิยาลยั พิมพใ์บสมคัรและใบชาํระเงินไปชาํระเงินที�ธนาคาร ไดภ้ายในวนัที�กาํหนด แทน
การส่งธนาณัติแบบเดิมเพื�อลดขั7นตอนการทาํงานของเจ้าหน้าที�  รวมทั7 งผู ้สมัครสามารถ
ตรวจสอบสถานะการชาํระเงินและสถานะการสมคัรได ้ดว้ยตนเอง 

1.5 ระบบทะเบียน 

ระบบทะเบียนเป็นระบบที�ช่วยในการทาํงานเกี�ยวกบัการลงทะเบียนเรียนของนกัศึกษา
ทุกระดบัการศึกษา ตั7งแต่เริ�มเขา้ศึกษาจนสาํเร็จการศึกษา โดยมีรายละเอียดดงันี7  การขึ7นทะเบียน
นกัศึกษาใหม่ การบนัทึกทะเบียนประวติันกัศึกษา การลงทะเบียนนกัศึกษา การบนัทึกคะแนน
และคาํนวณเกรด การบนัทึกการลาพกั /ให้พกั / ลาออก / ตกออก / คดัชื�อออกของนกัศึกษา 
Transcript การแจง้จบ การตรวจสอบการเรียนจบของนกัศึกษา และการพิมพใ์บ Transcript การ
โอนย้ายหลักสูตร การรับเงินค่าลงทะเบียน การบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์สําหรับระดับ
บณัฑิตศึกษา งานแนะแนวการศึกษา ทุนการศึกษา การฝึกงาน การลงโทษนกัศึกษา ขอ้มูลสถิติ
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นกัศึกษา การขอหลกัฐานทางการศึกษาและการนาํขอ้มูลจากการลงทะเบียนผา่น Internet เขา้สู่
ระบบทะเบียน 

1.6 ระบบกรอกประวตัิผ่านเวบ็ไซต์ 

ระบบกรอกประวติัผ่านเว็บไซต์ เป็นระบบที�ช่วยให้นักศึกษาได้กรอกประวติัของ
ตวัเองผา่นเวบ็ไซต์ เขา้มาก่อนที�จะมีการมอบตวันกัศึกษาซึ� งจะช่วยในเรื�องความถูกตอ้งของ
ขอ้มูล เนื�องจากนกัศึกษาจะเป็นคนกรอกขอ้มูลของตวัเอง และช่วยลดเวลาในการทาํงานของ
ส่วนทะเบียนและประเมินผลและสาํนกับณัฑิตในการนาํประวติันกัศึกษามากรอกหลงัจากมีการ
รับนกัศึกษาเขา้เป็นนกัศึกษา มจธ. เรียบร้อยแลว้ 

1.7 ระบบตารางสอบ 
ระบบตารางสอบ เป็นระบบที�ช่วยเสริมงานระบบทะเบียน ซึ� งเกี�ยวกบัการจดัตาราง

สอบ ห้องสอบ โดยมีรายละเอียดดงันี7  จดัการเกี�ยวกบัการป้อนเปิดวิชาแยกตามกลุ่ม ป้อนเปิด
วิชา แต่ละชั7นปี ในแต่ละหลกัสูตร ป้อนรายวิชาที�มีทั7งหมดในมหาวิทยาลยั การจดัห้องสอบ 
เลขที�นั�งสอบและ เวลาสอบ 

1.8 ระบบตัดเกรดผ่านเวบ็ไซต์ 
ระบบตดัเกรดผ่านเว็บไซต์ เป็นระบบที�ได้รับการพฒันาขึ7 นเพื�อช่วยอาํนวยความ

สะดวกในการป้อนคะแนนและตดัเกรดให้กบัอาจารยแ์ละเจา้หนา้ที�ไดเ้ขา้มาตดัเกรดนกัศึกษา
ได้สะดวกขึ7 น รวมทั7 งช่วยลดภาระให้กับส่วนทะเบียนและประเมินผลไม่ต้องทาํการป้อน
คะแนนและเกรดใหม่อีกครั7 ง ซึ� งระบบนี7 มีในส่วนของ Version ภาษาองักฤษ เพื�อให้อาจารยที์�
เป็นชาวต่างชาติสามารถเขา้มาใชร้ะบบเพื�อตดัเกรดผา่นเวบ็ไซตไ์ด ้

1.9 ระบบประเมินการสอนของอาจารย์ 

ระบบประเมินการสอนของอาจารย ์เป็นระบบที�สนับสนุนการทาํงานของส่วนงาน
บริการการศึกษาโดยแบ่งฟังกช์นัการทาํงานของระบบตามผูง้านระบบเป็น " ส่วน ดงันี7   

- อาจารย/์เจา้หนา้ที� โดยเจา้หนา้ที�จะตอ้งเขา้มาบนัทึกรายวชิาที�อาจารยส์อน และบนัทึก
แบบสอบถามเขา้สู่ระบบเพื�อใหน้กัศึกษาสามารถเขา้มาประเมินการสอนได ้และเมื�อ
นกัศึกษาประเมินการสอนเป็นที�เรียบร้อยแลว้ อาจารย ์และเจา้หนา้ที�สามารถเขา้ดูผล
การประเมินไดต้ามสิทธิของตวัเอง 

- นกัศึกษา โดยเปิดบริการให้นกัศึกษาทุกคนเขา้มาประเมินการสอนของอาจารยผ์ูส้อน
ไดโ้ดยจะมีการประเมินการสอนของอาจารยเ์มื�อจบในแต่ละภาคการศึกษา เพื�อวดั
คุณภาพการสอนของอาจารยใ์นมหาวทิยาลยั 
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1.10 ระบบสารสนเทศนักศึกษา 

ระบบสารสนเทศนกัศึกษา สามารถแบ่งออกเป็น " ส่วนไดแ้ก่ 

- อาจารย/์เจา้หนา้ที� เพื�อช่วยอาํนวยความสะดวกใหก้บั อาจารยแ์ละเจา้หนา้ที� สามารถ
ตรวจสอบขอ้มูลประวติั ขอ้มูลผลการเรียน ขอ้มูลผลการลงทะเบียน และการติดคา้ง
ต่าง ๆ ของนกัศึกษาที�อยูภ่ายใตก้ารดูแลผา่นทางระบบอินทราเน็ต 

- นกัศึกษา เพื�อช่วยอาํนวยความสะดวกใหก้บันกัศึกษาโดยสามารถเขา้ดูระเบียบ/
ประกาศ/ขอ้บงัคบัต่าง ๆ และสามารถตรวจสอบขอ้มูลผลการเรียน ผลการลงทะเบียน 
ขอ้มูลการติดคา้งต่าง ๆ ของตนเองผา่นทางอินทราเน็ตไดโ้ดยไม่ตอ้งเดินทางมาที�
มหาวทิยาลยั  

1.11 ระบบกจิกรรมนักศึกษา 

ระบบกิจกรรมนกัศึกษา เป็นระบบการจดัการขอ้มูลเขา้ร่วมกิจกรรมของนกัศึกษาในแต่
ละปีการศึกษา โดยมีเงื�อนไขจาํนวนกิจกรรมบงัคบัและกิจกรรมเลือกเสรีตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย ระบบจะบันทึกข้อมูลรายละเอียดของโครงการที�จัดขึ7 น เช่น ชื�อโครงการ 
ระยะเวลา สถานที� และบนัทึกรายชื�อนักศึกษาที�เขา้ร่วมโครงการนั7นๆ นอกจากนั7นระบบยงั
สามารถออกรายงานบนัทึกกิจกรรมใหก้บันกัศึกษาในปีการศึกษาสุดทา้ยได ้

1.12 ระบบวนัิยนักศึกษา 
ระบบวนิยันกัศึกษา เป็นระบบที�พฒันาขึ7นเพื�อบนัทึกขอ้มูลความผิด บทลงโทษ เกียรติs

และศกัดิs  การบาํเพญ็ประโยชน์และการคน้หาขอ้มูลของนกัศึกษา 

1.13 ระบบขึBนทะเบียนบัณฑิตผ่านเวบ็ไซต์ 
ระบบขึ7 นทะเบียนบณัฑิตผ่านเว็บไซต์ เป็นระบบที�ช่วยอาํนวยความสะดวกให้กับ

บณัฑิตที�จบการศึกษาไปแลว้และอาจจะไม่สะดวกในการเดินทางกลบัมาขึ7นทะเบียนบณัฑิตที�
มหาวิทยาลยั โดยบณัฑิตสามารถทาํการขึ7นทะเบียนบณัฑิตจากที�บา้นหรือที�ทาํงานผา่นระบบ
อินเทอเน็ตไดส้ามารถทาํการบนัทึกการขึ7นทะเบียนและพิมพใ์บแจง้การชาํระเงินไปชาํระเงินที�
ธนาคารกรุงศรีอยธุยาทุกสาขา  

1.14 ระบบภาวะการมีงานทาํของบัณฑิต 
ระบบภาวะการมีงานทาํของบณัฑิต เป็นระบบที�แสดงผลขอ้มูลภาวะการมีงานทาํของ

บณัฑิต และบณัฑิตศึกษาที�จบการศึกษาแล้วและเข้ามากรอกแบบสอบถามของ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษ (สกอ.)  ระบบนี7จะช่วยอาํนวยความสะดวก รวดเร็วในการนาํขอ้มูล
ที�ไดม้าทาํการวเิคราะห์ในดา้นต่าง ๆ เช่น ระยะเวลาการไดง้าน งานที�ไดรั้บตรงสายวิชาที�สําเร็จ
หรือไม่  เงินเดือนเฉลี�ยที�ไดรั้บ  และจาํนวนผูที้�ศึกษาต่อเป็นตน้ 
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1.15 ระบบศิษย์เก่า มจธ. (Alumni System) 

ระบบศิษยเ์ก่า มจธ. เป็นระบบที�พฒันาขึ7นเพื�อเก็บขอ้มูลประวติัศิษยเ์ก่า ซึ� งประกอบไป
ดว้ย ขอ้มูลการศึกษา  ที�อยู่ปัจจุบนั  ประวติัการทาํงาน  ประวติัการเขา้ร่วมกิจกรรม ศิษยเ์ก่าที�
ไดรั้บรางวลั ประวติัการใหทุ้นสนบัสนุนการดาํเนินงานของมหาวทิยาลยัฯ 

 

2. ระบบสารสนเทศเพื�อการบริหารจัดการ 

ระบบสารสนเทศเพื�อการบริหารจดัการ เป็นระบบงานที�พฒันาขึ7นเพื�อสนบัสนุนงานภายใน
เป็นหลกั อาทิ งานบญัชี งานการเงิน งานงบประมาณ งานเบิก-จ่ายวสัดุ ครุภณัฑ์ เป็นตน้ โดยมี
หน่วยงานหลักที�ใช้งานประกอบด้วย กองคลัง กองแผน คณะ ภาควิชา  ซึ� งประกอบด้วยระบบ
สารสนเทศจาํนวน 19 ระบบ ดงันี7  

 
2.1 ระบบบัญชี R มิติ 

ระบบบญัชี 3 มิติ เป็นระบบจดัการเกี�ยวกับการดาํเนินงานของมหาวิทยาลัยด้าน
งบประมาณ พสัดุ  การเงินและบญัชี ในลกัษณะ 3 มิติ  โดยเริ�มใชร้ะบบในปีงบประมาณ "$oy 
ควบคู่กบัระบบมือ  และมีการใชร้ะบบบญัชี z มิติอยา่งเตม็รูปแบบในปีงบประมาณ "$o{  มีการ
ใชร้ะบบอยา่งสมบูรณ์ ซึ� งไดรั้บการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลยั 
และสาํนกังานตรวจเงินแผน่ดิน  (สตง.) ตั7งแต่ปีงบประมาณ "$o& จนถึงปัจจุบนั นอกจากนี7 ไดมี้
การพฒันาระบบดงักล่าวอยา่งต่อเนื�องเพื�อรองรับกบัการเปลี�ยนแปลงต่าง ๆ ระบบบญัชี z มิติ 
ประกอบดว้ยระบบงานยอ่ย p| ระบบที�เกี�ยวขอ้ง คือ 

- ระบบบริหารงบประมาณ 

- ระบบบญัชีแยกประเภท 

- ระบบสินทรัพยถ์าวร 

- ระบบเจา้หนี7  

- ระบบลูกหนี7  

- ระบบจดัซื7อ 

- ระบบบริหารโครงการ 

- ระบบจดัการเงินฝากธนาคาร 

- ระบบสินคา้คงคลงั 

- ระบบจดัสรรตน้ทุน 
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2.2 รายงานระบบบัญชีของมหาวทิยาลยั (Account Report) 

รายงานระบบบญัชีของมหาวิทยาลยั เป็นระบบที�สนบัสนุนผูใ้ชใ้ห้สามารถ Download 
รายงานประจาํเดือนไปใชง้าน แทนการเรียกรายงานเองจากระบบบญัชี z มิติของมหาวิทยาลยั 
โดยสาํนกัคอมพิวเตอร์จะเป็นผูด้าํเนินการนาํรายงานเขา้ระบบ ซึ� งรายงานดงักล่าวอยูใ่นรูปแบบ
ไฟล ์PDF ทั7งนี7 ระบบบญัชี z มิติจะออกรายงานทุกเดือนในช่วงเวลากลางคืนตามที�ไดก้าํหนดไว ้
ปัจจุบนัมีรายงานให้ผูใ้ชส้ามารถ Download ไปใช้งานไดทุ้กเดือน ซึ� งเป็นรายงานงบประมาณ
รายจ่ายคงเหลือตามหน่วยงาน 

2.3 รายงานข้อมูลการเงิน 
รายงานขอ้มูลการเงิน เป็นระบบที�ใหบ้ริการขอ้มูลดา้นการเงินของมหาวิทยาลยั โดยนาํ

ขอ้มูลจากระบบบญัชีและระบบอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง มานําเสนอในรูปแบบ Web พฒันาจาก
โปรแกรม Qlik View โดยสามารถเรียกดูรายงานดงักล่าวผา่นระบบบริการสารสนเทศ มจธ. 
(KISS) ดา้นการเงิน ปัจจุบนัมีหน่วยงานที�ใช้งานระบบนี7  " หน่วยงาน คือ กองคลงั และ กอง
แผนงาน เนื�องจากพบปัญหาเรื�องการกาํหนดสิทธิs การใช้งาน จึงไม่ได้เปิดสิทธิs ให้หน่วยงาน
ทั�วไปใชง้านได ้

2.4 ระบบรับชําระเงินผ่านธนาคาร (e-Payment) 

ระบบรับชาํระเงินผา่นธนาคาร เป็นระบบที�สนบัสนุนการทาํงานของมหาวิทยาลยัดา้น
การรับชาํระเงินค่าบริการต่าง ๆ อาทิ ค่าสมคัรสอบเขา้ศึกษาต่อ ค่าสมคัรสอบ Comprehensive 
หรือค่าบริการต่าง ๆ ที�หน่วยงานภายในมหาวิทยาลยัตอ้งการให้บริการ โดยทาํหน้าที�เป็น
ตวักลางระหว่างหน่วยงานที�ให้บริการและธนาคารเพื�อรับชําระค่าบริการต่าง ๆ และการ
ตรวจสอบขอ้มูลการชาํระเงิน รวมทั7งสามารถออกใบเสร็จการชาํระค่าบริการได้ ทาํให้ลด
ขั7นตอนการทาํงานของผูป้ฏิบติังานและผูใ้ชบ้ริการ 

2.5 ระบบโอนเงินเจ้าหนีB 

ระบบโอนเงินเจา้หนี7  เป็นระบบที�มหาวิทยาลยัใช้เพื�อการโอนเงินผา่นสถาบนัการเงิน/
ธนาคารใหก้บัเจา้หนี7ของมหาวทิยาลยั ไดแ้ก่ นกัศึกษา บุคลากร บริษทั/ห้างร้าน/บุคคลภายนอก 
ของมหาวทิยาลยัทุกกองทุน ทั7งนี7 เพื�อเป็นการลดขั7นตอนการจ่ายเงิน (เงินสด เช็ค) ให้กบัเจา้หนี7
ผา่นเคาน์เตอร์ของงานการเงิน โดยระบบงานดงักล่าวรองรับกระบวนการเริ�มตั7งแต่หน่วยงาน
ส่งเอกสารตั7งเบิก บนัทึกการตดัโอนเงินจากบญัชีมหาวิทยาลยัแต่ละกองทุน อนุมติัการโอนเงิน 
นาํขอ้มูลการเงินเขา้ระบบ แจง้เตือนไปยงัเจา้หนี7  ออกใบกาํกบัภาษี ภงด.z และ ภงด.$z และ
รายงานในรูปแบบต่าง ๆ 
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2.6 ระบบชําระเงินค่าตรวจสุขภาพ 

ระบบชาํระเงินค่าตรวจสุขภาพเป็นระบบในการรับชาํระเงินค่าตรวจสุขภาพสําหรับ
นกัศึกษาใหม่ และนกัเรียนโรงเรียนดรุณสิขาลยั เพื�อเป็นขอ้มูลประกอบการรับเขา้ศึกษา โดย
ระบบสามารถรองรับทั7งนักศึกษาที�มาจาก สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษ (สกอ.) 
นกัศึกษาโควตา้ นกัศึกษารับตรง และมหาวิทยาลยัสอบคดัเลือก ผูใ้ช้บริการสามารถชาํระเงิน
ผ่านช่องทางธนาคารหรือชาํระเงินสดได ้โดยระบบสามารถออกใบเสร็จรับเงิน ประมวลผล 
และออกรายงานแจง้ไปยงัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งทราบ และสามารถออกรายงานรูปแบบต่างๆ ได ้

2.7 ระบบเบิกจ่ายวสัดุหน่วยงาน 
ระบบเบิกจ่ายวสัดุหน่วยงาน เป็นระบบที�ใช้ในการบริหารจดัการวสัดุต่างๆ ภายใน

หน่วยงาน เพื�อให้เกิดความสะดวก และลดขั7นตอนการเบิกจ่ายวสัดุและลดเวลา การคน้หา โดย
ระบบสามารถบนัทึกขอ้มูลการจดัหาวสัดุ การนาํเขา้จากปีงบประมาณก่อนหนา้ (ยอดยกมา) 
การเบิกจ่าย การตรวจสอบ การค้นหา รวมทั7 งการออกรายงานยอดคงเหลือของวสัดุตาม
ปีงบประมาณ  

2.8 ระบบวเิคราะห์ค่าเล่าเรียน (TFA) 
ระบบวิเคราะห์ค่าเล่าเรียน เป็นระบบที�สนับสนุนข้อมูลทางด้านงบประมาณและ 

รายรับลงทะเบียน  ซึ� งระบบจะนาํขอ้มูลรายไดจ้ากการศึกษาไดแ้ก่ ค่าบาํรุง  ค่าหน่วยกิต และค่า
สอบวิทยานิพนธ์ มาจดัสรรให้กบัคณะต่าง ๆ ตาม FTES โดยมีนาํขอ้มูลจากระบบสารสนเทศ
การศึกษา (Academic Information System-ACIS) มาคาํนวณด้วยอตัราที�มีการกาํหนดไว ้
ประกอบไปดว้ย z ส่วนหลกั ๆ คือ แผน-ผล-จริง  

2.9 ระบบวเิคราะห์ค่าเล่าเรียนแผน ^ ปี 

ระบบวเิคราะห์ค่าเล่าเรียนแผน 5 ปี เป็นระบบจาํลองแผนจดัสรรค่าเล่าเรียนในอีกห้าปี
ข้างหน้า โดยใช้ข้อมูลตั7 งต้นจาก “ระบบจัดสรรค่าเล่าเรียนจากระบบวิเคราะห์ค่าเล่าเรียน 
(TFA)”  มาทาํการพยากรณ์ขอ้มูลไปยงัปีถดั ๆ ไป ผลลพัธ์ที�ไดน้าํไปวิเคราะห์และช่วยตดัสินใจ
ในการวางแผนการจดัสรรค่าเล่าเรียนในอนาคต 

2.10 ระบบการจัดสรรงบประมาณเพื�อสนับสนุนมหาวทิยาลยัวจัิย 

ระบบการจดัสรรงบประมาณเพื�อสนับสนุนมหาวิทยาลยัวิจยั เป็นระบบที�จดัทาํขึ7 น
เพื�อให้ผูใ้ช้งานสามารถจดัสรรเงินงบประมาณรายไดจ้ากงานวิจยัให้มีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ7น 
โดยผูใ้ชง้านทาํการตั7งค่านํ7าหนกัตามหวัขอ้ต่าง ๆ และทาํการนาํขอ้มูลพื7นฐานจากระบบหลกัทั7ง 
z ระบบเขา้สู่ระบบการจดัสรรงบประมาณฯ เพื�อนาํไปใชใ้นการคาํนวณจาํนวนเงินงบประมาณ
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ที�จ ัดสรรให้แต่ละหน่วยงาน นอกจากนั7นระบบยงัสามารถออกรายงานผลการจัดสรรเงิน
งบประมาณเพื�อนาํไปใชป้ระโยชน์ต่อไปได ้

2.11 ระบบจองห้อง 

ระบบจองห้อง เป็นระบบในการบริหารจดัการการใช้ห้องเรียนและห้องประชุมผ่าน
ระบบอินทราเน็ต โดยผูที้�มีความประสงค์จะจองห้องเพื�อการเรียนการสอน สอบ หรือประชุม 
สามารถเขา้มาทาํการจองห้องผา่นระบบ มีการติดต่อสื�อสารภายในระบบ และการส่งจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ ระหวา่งผูจ้องหอ้งและผูอ้นุมติัการจองหอ้ง โดยเจา้ของห้องเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติั
การจองหอ้ง รวมทั7งสามารถจองหอ้งล่วงหนา้  สืบคน้หอ้งที�วา่งหรือหอ้งที�ตอ้งการได ้

2.12 ระบบจองรถ 
ระบบจองรถ เป็นระบบที�ช่วยบริหารจดัการการใช้รถยนต์ของมหาวิทยาลยัฯ ให้มี

ประสิทธิภาพโดยหน่วยงานทาํการจองรถและผูดู้แลระบบจะทาํการอนุมติัการจองและคาํนวณ
ค่าใชจ่้ายรายเดือนและรายปี 

2.13 ระบบฐานข้อมูลเครื�องมือวเิคราะห์ทางวทิยาศาสตร์  
ระบบฐานข้อมูลเครื� องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ เป็นระบบที�ถูกพฒันาขึ7 นเพื�อ

บริการการเก็บขอ้มูลเครื�องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกลา้ธนบุรี และใหบ้ริการการคน้หาขอ้มูลและบริการการวิเคราะห์ตวัอยา่ง ประกอบดว้ยขอ้มูล
ผูจ้าํหน่าย ขอ้มูลผูดู้แลง ขอ้มูลกลุ่มงานวิจยัในมจธ. ขอ้มูลบริษทั ขอ้มูลประโยชน์ของครุภณัฑ ์
ขอ้มูลสถานภาพการใชง้าน และขอ้มูลผูดู้แลครุภณัฑ ์ 

2.14 ระบบคู่มือปฏิบัติงาน (e-Work) 

ระบบคู่มือปฏิบติังาน เป็นระบบที�รวบรวมเอกสารกระบวนงาน ซึ� งไดแ้ก่เอกสารลาํดบั
ขั7นตอน  เอกสารคาํอธิบาย และเอกสารมาตรฐาน ที�ใชง้านผา่นทางอินเทอร์เน็ต และมีเครื�องมือ
ช่วยในการคน้หาเอกสารที�ตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็ว ซึ� งไดแ้ก่ เอกสารลาํดบัขั7นตอนกระบวนงาน 
(Procedure Manual) เอกสารคาํอธิบายกระบวนงาน (Work Instruction) และเอกสารมาตรฐาน
ของกระบวนงาน (Standard Document) ที�ผูใ้ช้งานสามารถเขา้ใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
โดยทาํงานอยูบ่นระบบอินทราเน็ตของมหาวิทยาลยั และมีเครื�องมือช่วยในการคน้หาเอกสารที�
ตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

นอกจากนั7นยงัเป็นระบบที�ให้บริการรับ-ส่งเอกสาร หนงัสือเวียน ลดการทาํสําเนาเกิน
ความจาํเป็น และสามารถติดตามงานไดต้ั7งแต่เริ�มสร้างเอกสาร จนถึงผูป้ฏิบติังานและการสั�งการ
ในแต่ละขั7นตอน 
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2.15 ระบบรับเรื�องราวร้องทุกข์ (Complain) 

ระบบรับเรื�องราวร้องทุกข ์เป็นระบบสําหรับให้บุคลากร นกัศึกษา และบุคคลภายนอก
ทั�วไป ได้มีช่องทางในการส่งคาํร้องเรียนเพื�อแจ้งเรื� องราวร้องทุกข์ต่าง ๆ ที�เกิดขึ7 นให้ทาง
มหาวทิยาลยัไดท้ราบ โดยระบบจะส่งอีเมล์แจง้ไปยงัผูดู้แลระบบเพื�อดาํเนินการตรวจสอบและ
แกไ้ขปัญหาเรื�องร้องเรียน รวมถึงสามารถแจง้กลบัผลการแกไ้ขไดห้ลายช่องทาง เช่น ทางอีเมล ์
หรือทางโทรศพัทที์�ผูแ้จง้ไดใ้หข้อ้มูลไวใ้นระบบ 

2.16 ระบบจดหมายพสัดุไปรษณย์ี (POST) 

ระบบจดหมายพสัดุไปรษณีย ์เป็นระบบที�จดัเก็บขอ้มูลจดหมาย-พสัดุไปรษณียที์�ส่งเขา้
มาที�มหาวิทยาลยัผ่านงานสารบรรณโดยงานสารบรรณจะทาํการป้อนข้อมูลจดหมาย-พสัดุ
ไปรษณียที์�รับเขา้มา และทาํการคดัแยกตามหน่วยงานผูรั้บ เพื�อให้บุคลากร นกัศึกษา สามารถ
ตรวจสอบและติดตามรายการจดหมาย-พสัดุไปรษณียที์�ยงัไม่สามารถนาํจ่ายไดผ้่านเว็บไซต ์
โดยมีการแสดงขอ้มูลให้วนัที�มาถึง ประเภท และวนัหมดเขตรับ เพื�อความสะดวกของเจา้ของ 
และยงัมีบริการตรวจสอบเอกสาร – ใบเสร็จรับเงิน กรณีที�เอกสารนั7นไม่ระบุปลายทางที�ส่งถึง
มหาวทิยาลยั โดยไม่ระบุชื�อเจา้ของเอกสาร เป็นการจดัเก็บขอ้มูลจดหมาย-พสัดุ 

2.17 ระบบแจ้งของหาย (Lost and Found) 

ระบบแจง้ของหาย เป็นระบบประกาศแจง้ให้รับคืนของที�บุคลากรหรือนกัศึกษาเก็บได้
และนาํมาแจง้ผ่านหน่วยบริการ โดยหน่วยบริการจะทาํการจดัเก็บขอ้มูลของหายและจดัเก็บ
เพื�อใหเ้จา้ของมารับคืนต่อไป เพื�อให้บุคลากร นกัศึกษา สามารถตรวจสอบและรับคืน ของหาย
ผา่นเวบ็ไซต ์ที�จะแสดง รูปภาพวนัที�ประกาศ รายละเอียด สถานที�พบ และสถานที�รับของ 

2.18 ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส์และจัดเกบ็เอกสารอเิลก็ทรอนิกส์ 

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจดัเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบที�ใชใ้นการ
สร้างเอกสาร รับ-ส่งเอกสาร ส่งหนงัสือเวียน และติดตามงานไดต้ั7งแต่เริ�มสร้างเอกสาร จนถึงผู ้
ปฏิบติังา และการสั�งการในแต่ละขั7นตอน สามารถติดตามงาน/ตรวจสอบขอ้มูล กาํหนดสิทธิ
การเขา้ใชง้านกบั มีระบบรายงานสถิติ กราฟ และสามารถติดตามงานหรือส่งเรื�องถึงหน่วยงาน
ปลายทางได ้

ปัจจุบนัไดพ้ฒันาและปรับปรุงฟังกช์นัการทาํงานของระบบสารบรรณฯ ให้สามารถใช้
งานไดม้ากขึ7น โดยเพิ�มฟังก์ชั�นการทาํงานระบบติดตามงานสําหรับผูบ้ริหารบนระบบงานสาร
บรรณฯ ให้มีประสิทธิภาพดียิ�งขึ7น พร้อมทั7งมีการจดัอบรมการใช้งานระบบเพื�อให้ปฏิบติังาน
เป็นมาตรฐานเดียวกนัทั7งมหาวทิยาลยั 
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2.19 ระบบบริการสารสนเทศมหาวทิยาลยั (KISS) 

ระบบบริการสารสนเทศมหาวิทยาลยั เป็นระบบที�ให้บริการขอ้มูลสารสนเทศเกี�ยวกบั
บุคลากร นกัศึกษา งานวิจยั และการเงิน ให้กบัหน่วยงานต่าง ๆ และผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยั
ในลกัษณะของรายงาน โดยระบบไดใ้ห้บริการขอ้มูลแบ่งออกเป็น o กลุ่ม คือ รายงานขอ้มูล
สาํหรับผูบ้ริหาร รายงานขอ้มูลปัจจุบนั  รายงานขอ้มูลยอ้นหลงั และรายงานขอ้มูล Benchmark 

 

3. ระบบสารสนเทศเพื�อบริหารบุคคลและงานวจัิย 

ระบบสารสนเทศเพื�อบริหารบุคคลและงานวิจยั เป็นระบบประมวลผลขอ้มูลทางดา้น
บุคลากร  และสนบัสนุนงานดา้นวิจยั โดยมีหน่วยงานหลกัที�ใช้งานประกอบดว้ยส่วนพฒันา
ทรัพยากรบุคคล  หน่วยงานสนบัสนุนงานวิจยั  ซึ� งประกอบดว้ยระบบสารสนเทศจาํนวน 8  
ระบบ ดงันี7  

 
3.1 ระบบบุคลากร เงินเดือนและสวสัดิการ (HPB) 

ระบบบุคลากร เงินเดือนและสวสัดิการ เป็นระบบที�พฒันาขึ7นเพื�อสนบัสนุนการทาํงาน
ของส่วพัฒนาทรัพยากรบุคคล / กลุ่มงานเงินเดือน กองคลัง และงานการเงิน กองคลัง 
ประกอบดว้ย z ระบบที�เกี�ยวขอ้งกนั คือ   

ระบบบุคลากร (H) สําหรับบริหารจดัการขอ้มูลบุคลากรในมหาวิทยาลยั  ตั7งแต่บรรจุ 
จนถึงลาออกจากมหาวทิยาลยั 

ระบบเงินเดือน (P) สําหรับบริหารจดัการเรื� องการเบิกจ่ายเงินได้และเงินหักของ
บุคลากรแต่ละคนในมหาวิทยาลยั  โดยเชื�อมโยงขอ้มูลคาํสั�งจากระบบบุคลากรมาประมวลผล
เงินได้และเงินหัก เพื�อคาํนวณเงินได้สุทธิของแต่ละคน ส่งออกเป็นไฟล์และโอนเงินผ่าน
ธนาคาร รวมถึงออกรายงานประกอบการเบิกจ่าย  

ระบบสวสัดิการ (B)  สาํหรับบริหารจดัการเรื�องการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลและค่า
เล่าเรียนบุตรของบุคลากร   

3.2 ระบบ MyProfile  

 ระบบ MyProfile เป็นระบบที�พฒันาขึ7นเพื�อให้บุคลากรแต่ละคน สามารถเห็น
ขอ้มูลของตนเองที�เก็บไวใ้นฐานขอ้มูลของมหาวิทยาลยั และสามารถตรวจสอบความถูกตอ้ง
และแกไ้ขได ้เพื�อเป็นการ Cleansing Data ให้ขอ้มูลที�จดัเก็บไวมี้ความถูกตอ้งและทนัสมยัมาก
ยิ�งขึ7น เช่น ขอ้มูลเบอร์โทรศพัท์และ e-Mail ขอ้มูลประวติัส่วนตวั ขอ้มูลประวติับิดา-มารดา 
ขอ้มูลคู่สมรส ขอ้มูลการศึกษา การแจง้ขอ้มูลลดหย่อนภาษี การแจง้ตรวจสุขภาพ การแจง้ฉีด
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วคัซีนไขห้วดัใหญ่ และการดูผลการเบิกค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตรยอ้นหลงัได ้ตั7งแต่
ปีงบประมาณ "$$z เป็นตน้ไป เป็นตน้ 

3.3 ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวชิาการ (MyEvaluation) 

ระบบประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรสายวิชาการ เป็นระบบที�พฒันาขึ7นเพื�อให้
บุคลากรสายวชิาการแต่ละคน สามารถใส่ขอ้มูลผลการปฏิบติังานของตนเองตามเกณฑ์ต่าง ๆ ที�
มหาวทิยาลยักาํหนด  ส่งใหค้ณะกรรมการประเมินผลสามารถ ทาํการประเมินผา่นระบบได ้

3.4 ระบบวจัิยและทรัพย์สินทางปัญญา 

ระบบวจิยัและทรัพยสิ์นทางปัญหา เป็นระบบที�พฒันาขึ7น เพื�อให้สามารถจดัเก็บขอ้มูล
ผลงานดา้นโครงการวิจยั บทความวิจยั การประชุมวิชาการและขอ้มูลทรัพยสิ์นทางปัญญาของ
บุคลากรในมหาวทิยาลยั 

3.5 ระบบจัดทาํบัตรบุคลากรและนักศึกษา 

ระบบจดัทาํบตัรบุคลากรและนกัศึกษา เป็นระบบที�พฒันาขึ7น เพื�อใหส้ามารถจดัทาํบตัร
บุคลากรแต่ละประเภทของมหาวิทยาลยัได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยสามารถพิมพข์อ้มูล
และรูปของแต่ละคนที�หน้าบตัรของบุคลากรและนักศึกษาแต่ละประเภท บนัทึกขอ้มูลส่วน
บุคคลลงในหน่วยความจาํในบตัร และบนัทึกขอ้มูลในฐานขอ้มูลได ้

3.6 ระบบ TelEmail   
ระบบ TelEmail เป็นระบบที�พฒันาขึ7น เพื�อให้จดัเก็บขอ้มูลเบอร์โทรศพัท ์และ e-Mail 

ของบุคลากรที�มาขอใชบ้ริการจากฝ่ายปฏิบติัการ สํานกัคอมพิวเตอร์ และเป็นการจดัเก็บขอ้มูล
จากตน้นํ7าของขอ้มูล โดยเชื�อมกบัระบบ HPB ในการแสดงผลขอ้มูลดงักล่าว โดยไม่ตอ้งบนัทึก
ซํ7 าในระบบ HPB อีกครั7 ง 

3.7 ระบบรับลงทะเบียนเข้าห้องสัมมนา/อบรม 
ระบบรับลงทะเบียนเข้าห้องสัมมนา/อบรม เป็นระบบที�พฒันาขึ7 น เพื�อให้สามารถ

บนัทึกข้อมูลผูเ้ข้าอบรม/สัมมนาได้อย่างสะดวกและรวดเร็วโดยนาํความสามารถของบตัร
บุคลากรมาใช้ในการระบุตวับุคคลที�เขา้ร่วมงานได้สามารถแสดงสถานะของระบบได้ว่า มี
ผูเ้ขา้ร่วมงานทั7งหมดเท่าไร ผูจ้องแลว้มา หรือไม่มา เท่าไร เป็นตน้ 

3.8 ระบบสําหรับการจัดทาํและคํานวณโบนัสที�จัดสรรจากมหาวทิยาลยั (ร้อยละ 30) 
ระบบสําหรับการจดัทาํและคาํนวณโบนสัที�จดัสรรจากมหาวิทยาลยั (ร้อยละ z|) เป็น

ระบบที�พฒันาขึ7นเพื�อให้สามารถบนัทึกโครงการและบุคลากรที�ทาํงานในแต่ละโครงการ ที�
เขียนขอโบนสัที�จดัสรรจากมหาวทิยาลยัฯ โดยสามารถใส่คะแนนและจาํนวนเงินที�คาดวา่จะได ้ 
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ซึ� งสามารถปรับแต่งคะแนนและจาํนวนเงินให้เพิ�มขึ7นหรือลดลงได ้ตลอดจนสามารถคาํนวณ
วงเงินที�ใชไ้ป และที�เหลืออยูไ่ด ้ซึ� งผลจากการให้คะแนนและจาํนวนเงินที�ให้ สามารถส่งต่อไป
ยงัระบบ HPB เพื�อออกคาํสั�งให้จ่ายเงินได ้(ส่งต่อโดยใช้คน ยงัไม่สามารถเชื�อมต่อถึงระบบ 
HPB ไดโ้ดยตรง) 

 

4.  ระบบสารสนเทศเพื�อบริหารเวบ็ไซต์ของมหาวทิยาลยั 
ระบบสารสนเทศเพื�อบริหารเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยั ประกอบดว้ยระบบสารสนเทศ 

จาํนวน 4 ระบบ ดงันี7  
 

4.1 ระบบบริหารจัดการเวบ็ไซต์ (CMS) 

ระบบบริหารจดัการเว็บไซต์ เป็นระบบบริหารจดัการเวบ็ไซต์ และช่วยในการสร้าง
เวบ็ไซต ์  CMS ตามหลกัการของสถาปัตยกรรมเวบ็ไซต ์เพื�อให้ผูดู้แลเวบ็ไซต ์สามารถบริหาร
จดัการขอ้มูลต่าง ๆ ภายในเวบ็ไซตไ์ดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว และสวยงาม โครงสร้างของระบบมี
ความยืดหยุ่นสูง มีโมดูลสําเร็จรูป เพื�อช่วยให้ผูดู้แลเว็บไซต์สามารถเลือกใช้ได้อย่างรวดเร็ว 
โดยประกอบดว้ยโมดูลหลกั เช่น เวบ็บอร์ด ป้ายโฆษณา การดูแลขอ้มูลอีเมล์ของสมาชิก การ
กาํหนดสิทธิs  การใชง้านของผูเ้ยี�ยมชมเวบ็ไซต ์ตลอดจนผูดู้แลเวบ็ไซตค์นอื�นๆ การเก็บรวบรวม
ขอ้มูลทางสถิติ และการรายงานผล เวบ็บล็อก การสร้างบทเรียนออนไลน์ เป็นตน้ 

ปัจจุบนัมีการพฒันาเว็บไซต์ด้วยระบบ CMS แล้ว เช่น เว็บไซต์มหาวิทยาลยัวิจยั
แห่งชาติ เวบ็ไซต์สํานักงานวิชาศึกษาทั�วไป เวบ็ไซต์กองคลงั เวบ็ไซต์งานประกนัคุณภาพ 
เวบ็ไซตง์านศิษยเ์ก่าสัมพนัธ์  เวบ็ไซตก์องกิจการนกัศึกษา เวบ็ไซตม์ูลนิธิเพื�อการพฒันา มจธ. 
เวบ็ไซตง์านประชาสัมพนัธ์  และเวบ็ไซตห์น่วยตรวจสอบภายใน เป็นตน้ 

4.2 ระบบประกาศข่าวเวบ็ไซต์มหาวทิยาลยั 

ระบบประกาศข่าวเวบ็ไซต์มหาวิทยาลยั เป็นระบบให้บริการลงประกาศข่าวสารและ
บริหารจัดการข่าว เพื�อประชาสัมพนัธ์ข่าวสารในเว็บไซต์มหาวิทยาลัย สําหรับนักศึกษา 
บุคลากรมหาวิทยาลยั และบุคคลภายนอก สามารถกาํหนดวนัที�ลงประกาศล่วงหน้าได ้แนบ
ไฟล์ภาพประกอบและไฟล์แนบ และคน้หาข่าวยอ้นหลงัได ้มีหัวขอ้ข่าวต่าง ๆ เช่น Spotlight, 
Event, Campus, People, Job และจดัซื7อจดัจา้ง เป็นตน้ 

ปัจจุบนัผูใ้ช้หลายหน่วยงานได้ใช้ระบบนี7 ในการลงประกาศข่าวสาร เพราะมีความ
สะดวกรวดเร็ว มีความถูกตอ้ง และสามารถจดัการแกไ้ขปรับปรุงข่าวไดด้ว้ยตนเอง 
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4.3 ระบบอนิทราเน็ต 

ระบบอินทราเน็ต เป็นระบบหลกัที�รวบรวมขอ้มูลข่าวสารที�สําคญัและจาํเป็นในการ
ทาํงานของบุคลากรมหาวิทยาลยั โดยจดัรวบรวมข่าวประชาสัมพนัธ์ บริการออนไลน์ และ
ระบบต่าง ๆ มีเครื�องมือในการคน้หาขอ้มูล ปฏิทิน แหล่งรวบรวมเอกสาร และซอฟแวร์สําหรับ
ดาว์นโหลด และสื�อการอบรมออนไลน์ไวใ้นที�เดียวกัน โดยใช้บญัชีชื�อผูใ้ช้เพียงบญัชีเดียว
สามารถเขา้ใชง้านบริการและระบบต่าง ๆ ไดใ้นทนัทีโดยไม่ตอ้งมีการป้อนรหสัผา่นอีกครั7 ง 

4.4 ระบบบริหารการจัดการความรู้ (Knowledge Management System: KMS) 

ระบบบริหารการจดัการความรู้ เป็นระบบที�ไวใ้ช้สนบัสนุนยุทธศาสตร์ของมหาลยัคือ
กา้วไปสู่มหาวิทยาลยัหรือองคก์รแห่งการเรียนรู้ (LO) ซึ� งโดยใชเ้ครื�องมือที�เรียกวา่ Knowledge 
Management :KM มาบริหารจดัการและกระตุน้ให้ทุกภาคส่วนมีการแบ่งปันและบนัทึกความรู้
ของตนนั7นเขา้สู่ระบบ กระตุน้และปลูกให้ในบุคลากรมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ โดยระบบบริหารจดัการ
ความรู้เป็นระบบที�จดัเก็บความรู้ที�มีอยูใ่นตวัคนไม่วา่จะเป็นความรู้ที�ตนสนใจ ที�ไดม้าจากแหล่ง
ความรู้ภายนอก (Explicit Knowledge) จนถึงความรู้หรือทกัษะที�เกิดจากตวับุคคลเอง (Tacit 
Knowledge) โดยระบบจะนาํความรู้จากตวับุคลากรนั7น จดัเรียงและจดัลาํดบัอยา่งเป็นหมวดหมู่
เพื�อง่ายต่อการเขา้ถึงและคน้หา  สิ�งสําคญัคือในระบบมีเครื�องมือที�หลากหลายเพื�อให้บุคลากร
นั7นเลือกที�จะใช้เป็นเครื�องมือในการแบ่งปันขอ้มูลหรือความรู้ ไม่ว่าจะเป็น Blog, Page ที�ทาํ
หนา้ที�เหมือนหรือคลา้ยกบั Wiki และ Web Board ไวส้ําหรับการถาม-ตอบปัญหาต่างๆ โดยมีผู ้
ที�มีความรู้ในด้านนั7นๆมาตอบปัญหาขอ้สงสัย (Knowledge Expert) มีระบบเครือข่ายสังคม 
(Social Network ) เป็นกลไกลในการเชื�อมตวับุคคลแต่ละหน่วยงานเขา้ดว้ยกนัเป็นลกัษณะ
คลา้ยใยแมงมุมซึ�งทาํใหข้อ้มูลที�ถูกเผยแพร่เขา้สู่สังคม มจธ. ถูกขยายเป็นวงกวา้งและถูกตอ้งได้
อยา่งรวดเร็ว ทั7งนี7ทั7งนั7นมีระบบสืบคน้ เพื�อไวส้าํหรับใหบุ้คลากรทั�วไปเลือกสืบคน้จากคาํต่างๆ 
จนไปถึงการแบ่งหมวดหมู่ของหวัขอ้ที�บุคลากรทั�วไปสนใจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ตารางที� 3.4 ระบบสารสนเทศเพื�อการบริหารการศึกษา 
ลาํดบั ระบบสารสนเทศ สถานะปัจจุบัน หน่วยงาน

ผู้ใช้งานระบบ 

การ

ปฏิสัมพนัธ์

กบัผู้ใช้ 

ลกัษณะ

การ

จัดหา 

ปีที�

เริ�มใช้

งาน 

Web Server App Server DB Server Report 

Server 

หน่วยงานที�

รับผิดชอบระบบ 

1 ระบบสารสนเทศนกัศึกษา 
(ระบบใหม่) 

กาํลงัพฒันา
ระบบ 

  Web-based วา่จา้ง
พฒันา 

   - IBM P550, P520 
 - OS : AIX6.2 
 - SW : Websphere 

   - IBM P550, 
P520 
 - OS : AIX6 
 - SW : DB2 9.7 

  สาํนกั
คอมพิวเตอร์ 

2 ระบบ Member  
(2B-KMUTT) 

ใชง้านอยูใ่น
ปัจจุบนั 

ส่วนคดัเลือก
นกัศึกษา 

Web-based วา่จา้ง
พฒันา 

2551  -Sun: X6250 
 - OS: Windows 2003 
 - SW : IIS 

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

  สาํนกั
คอมพิวเตอร์ 

3 ระบบรับสมคัร ใชง้านอยู ่ admission, 
กองคลงั 

Client-
Server 

วา่จา้ง
พฒันา 

2540  - Dell PowerEdge 
2850 
 - OS : 
WindowsServider 
2003 
 - SW : IIS6.0 

   - SUN 280R 
 - OS : Solarlis 9 
 - SW : Informix7 

  สาํนกั
คอมพิวเตอร์ 

4 ระบบรับสมคัรผา่นเวบ็ไซต ์ ใชง้านอยู ่ admission, 
สาํนกับณัฑิต,
กองคลงั 

Web-based พฒันา
เอง 

2549  - Dell PowerEdge 
2850 
 - OS : 
WindowsServider 
2003 
 - SW : IIS6.0 
 

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

  สาํนกั
คอมพิวเตอร์ 
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ลาํดบั ระบบสารสนเทศ สถานะปัจจุบัน หน่วยงาน

ผู้ใช้งานระบบ 

การ

ปฏิสัมพนัธ์

กบัผู้ใช้ 

ลกัษณะ

การ

จัดหา 

ปีที�

เริ�มใช้

งาน 

Web Server App Server DB Server Report 

Server 

หน่วยงานที�

รับผิดชอบระบบ 

5 ระบบทะเบียน ใชง้านอยู ่ ทะเบียน,
สาํนกับณัฑิต, 
กองคลงั 

Client-
Server 

วา่จา้ง
พฒันา 

2540      - SUN 280R 
 - OS : Solarlis 9 
 - SW : Informix7 

  สาํนกั
คอมพิวเตอร์ 

6 ระบบกรอกประวตัิผา่น
เวบ็ไซต ์

ใชง้านอยูใ่น
ปัจจุบนั 

นกัศึกษาใหม่
ทุกคน 

Web-based พฒันา
เอง 

2550  - Dell PowerEdge 
2850 
 - OS : Windows 
Servider 2003 
 - SW : IIS6.0 

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

  สาํนกั
คอมพิวเตอร์ 

7 ระบบตารางสอบ ใชง้านอยู ่ ทะเบียน,
สาํนกับณัฑิต 

Client-
Server 

วา่จา้ง
พฒันา 

2540      - SUN 280R 
 - OS : Solarlis 9 
 - SW : Informix7 

  สาํนกั
คอมพิวเตอร์ 

8 ระบบตดัเกรดผา่นเวบ็ไซต ์ ใชง้านอยูใ่น
ปัจจุบนั 

อาจารย/์
เจา้หนา้ที�
คณะ/ภาควชิา 

Web พฒันา
เอง 

2549  - SUN Blade 6000 
X6250  
 - OS : Windows 
2003 
- IIS : ASP.net 

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

  สาํนกั
คอมพิวเตอร์ 

9 ระบบประเมินการสอนของ
อาจารย ์

ใชง้านอยูใ่น
ปัจจุบนั 

เจา้หนา้ที�กอง
บริการ
การศึกษาและ
คณะ/ภาค 

Web-based พฒันา
เอง 

2551  - SUN Blade 6000 
X6250  
 - OS : Windows 
2003 
- IIS : ASP.net 

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

  สาํนกั
คอมพิวเตอร์ 
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ลาํดบั ระบบสารสนเทศ สถานะปัจจุบัน หน่วยงาน

ผู้ใช้งานระบบ 

การ

ปฏิสัมพนัธ์

กบัผู้ใช้ 

ลกัษณะ

การ

จัดหา 

ปีที�

เริ�มใช้

งาน 

Web Server App Server DB Server Report 

Server 

หน่วยงานที�

รับผิดชอบระบบ 

10 ระบบสารสนเทศนกัศึกษา ใชง้านอยูใ่น
ปัจจุบนั 

นกัศึกษาทุก
คน 

Web-based วา่จา้ง
พฒันา 

2552  - Dell PowerEdge 
2850 
 - OS : 
WindowsServider 
2003 
 - SW : IIS6.0 

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

  สาํนกั
คอมพิวเตอร์ 

11 ระบบกิจกรรมนกัศึกษา ใชง้านอยูใ่น
ปัจจุบนั 

กองกิจการ
นกัศึกษา 

Web-based พฒันา
เอง 

2552  - Sun X6250 
 - OS: Ms Windows 
Server 2003 
 - SW : IIS 

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

  สาํนกั
คอมพิวเตอร์ 

12 ระบบวนิยันกัศึกษา ใชง้านอยูใ่น
ปัจจุบนั 

กองกิจการ
นกัศึกษา 

Web-based วา่จา้ง
พฒันา 

2551  -Sun: X6250 
 - OS: Windows 2003 
 - SW : IIS 

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

  สาํนกั
คอมพิวเตอร์ 

13 
 

ระบบขึ7นทะเบียนบณัฑิต
ผา่นเวบ็ไซต ์

ใชง้านอยูใ่น
ปัจจุบนั 

บณัฑิตที�จบ
การศึกษา 

Web-based พฒันา
เอง 

2550  - Dell PowerEdge 
2850 
 - OS : 
WindowsServider 
2003 
 - SW : IIS6.0 

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

  สาํนกั
คอมพิวเตอร์ 

14 ระบบภาวะการมีงานทาํ
ของบณัฑิต 

ใชง้านอยูใ่น
ปัจจุบนั 

กองแผน Web-based พฒันา
เอง 

2549  - Dell: PowerEdge 
2850 

   - Sun:T6320 
 - OS: Solaris 10 

  สาํนกั
คอมพิวเตอร์ 
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ลาํดบั ระบบสารสนเทศ สถานะปัจจุบัน หน่วยงาน

ผู้ใช้งานระบบ 

การ

ปฏิสัมพนัธ์

กบัผู้ใช้ 

ลกัษณะ

การ

จัดหา 

ปีที�

เริ�มใช้

งาน 

Web Server App Server DB Server Report 

Server 

หน่วยงานที�

รับผิดชอบระบบ 

 - OS: Windows 2003 
 - SW : IIS 

 - SW : Oracle 10 

15 ระบบศิษยเ์ก่า มจธ.  
(Alumni system) 

ใชง้านอยูใ่น
ปัจจุบนั 

กองกิจการ
นกัศึกษา 

Web-based พฒันา
เอง 

2551  -Sun: X6250 
 - OS: Windows 2003 
 - SW : IIS 

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

  สาํนกั
คอมพิวเตอร์ 
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ตารางที� 3.5 ระบบสารสนเทศเพื�อการบริหารจดัการ 
ลาํดบั ระบบสารสนเทศ สถานะปัจจุบัน หน่วยงาน

ผู้ใช้งาน

ระบบ 

การ

ปฏิสัมพนัธ์

กบัผู้ใช้ 

ลกัษณะ

การจัดหา 

ปีที�เริ�ม

ใช้งาน 

Web Server App Server DB Server Report 

Server 

หน่วยงานที�

รับผิดชอบระบบ 

1 ระบบบญัชี 3 มิติ ใชง้านอยูใ่น
ปัจจุบนั 

ทุกหน่วยงาน Client base วา่จา้งที�
ปรึกษา/
พฒันา 

2546    - 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 

  สาํนกั
คอมพิวเตอร์ 

2 รายงานระบบบญัชีของ
มหาวทิยาลยั (Account 
Report) 

ใชง้านอยูใ่น
ปัจจุบนั 

ทุกหน่วยงาน Web base พฒันาเอง 2551  - Sun X6250 
 - OS: Microsoft 
Windows 2003 
 - SW : IIS 

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

  สาํนกั
คอมพิวเตอร์ 

3 รายงานขอ้มลูการเงิน ใชง้านอยูใ่น
ปัจจุบนั 

กองคลงั, กอง
แผน 

Web base จดัซื7อ 2551    - PC 
 - OS: Microsoft 
Windows 2003 
Server 
 - SW : IIS, Qlik 
view 
 
 

    สาํนกั
คอมพิวเตอร์ 
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 หนา้ที� z-87  
 

 

ลาํดบั ระบบสารสนเทศ สถานะปัจจุบัน หน่วยงาน

ผู้ใช้งาน

ระบบ 

การ

ปฏิสัมพนัธ์

กบัผู้ใช้ 

ลกัษณะ

การจัดหา 

ปีที�เริ�ม

ใช้งาน 

Web Server App Server DB Server Report 

Server 

หน่วยงานที�

รับผิดชอบระบบ 

4 ระบบรับชาํระเงินผา่น
ธนาคาร (e-Payment) 

ใชง้านอยูใ่น
ปัจจุบนั 

ทุกหน่วยงาน
, หน่วยงาน
ภายนอก, 
นกัศึกษาและ
บุคคลภาย 
นอก 

Web-based พฒันาเอง 2550  - Sun X6250 
 - OS: Microsoft 
Windows Server 
2003 
 - SW : IIS 6.0, 
.NET Framework 
1.1 

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

  สาํนกั
คอมพิวเตอร์ 

5 ระบบโอนเงินเจา้หนี7  ใชง้านอยูใ่น
ปัจจุบนั 

กองคลงั Web-based พฒันาเอง 2552  - Sun X6250 
 - OS: Microsoft 
Windows 2003 
 - SW : IIS 

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

  สาํนกั
คอมพิวเตอร์ 

6 ระบบชาํระเงินค่าตรวจ
สุขภาพ 

ใชง้านอยูใ่น
ปัจจุบนั 

งานพยาบาล Web-based พฒันาเอง 2550  - Sun X6250 
 - OS: Microsoft 
Windows 2003 
 - SW : IIS 

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

  สาํนกั
คอมพิวเตอร์ 



แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ฉบบัที� " พ.ศ. "$$$-"$$& 

บทสรุปสถานภาพ 

 

 หนา้ที� z-88  
 

 

ลาํดบั ระบบสารสนเทศ สถานะปัจจุบัน หน่วยงาน

ผู้ใช้งาน

ระบบ 

การ

ปฏิสัมพนัธ์

กบัผู้ใช้ 

ลกัษณะ

การจัดหา 

ปีที�เริ�ม

ใช้งาน 

Web Server App Server DB Server Report 

Server 

หน่วยงานที�

รับผิดชอบระบบ 

7 ระบบเบิกจ่ายวสัดุ
หน่วยงาน 

ใชง้านอยูใ่น
ปัจจุบนั 

กองคลงั Web-based พฒันาเอง 2552  - IBM P610 
 - OS: AIX 5.1 
 - SW : Apache, 
PHP4 

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

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

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

สาํนกั
คอมพิวเตอร์ 

8 ระบบวเิคราะห์ค่าเล่าเรียน ใชง้านอยูใ่น
ปัจจุบนั 

กองแผน Web-based พฒันาเอง 2551  - Sun X6250  
 - OS: Window 
2003 
 - SW : IIS 

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

  สาํนกั
คอมพิวเตอร์ 

9 ระบบวเิคราะห์ค่าเล่าเรียน
แผน 5 ปี 

ใชง้านอยูใ่น
ปัจจุบนั 

กองแผน Web-based พฒันาเอง 2553  - Sun X6250  
 - OS: Window 
2003 
 - SW : IIS 

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

  สาํนกั
คอมพิวเตอร์ 

10 ระบบการจดัสรร
งบประมาณเพื�อสนบัสนุน
มหาวทิยาลยัวิจยั  

กาํลงัพฒันา กองแผนงาน Web-based พฒันาเอง 2550  - SUN X6252 
 - OS: Ms Windows 
Server 2003 
 - SW : Sun App 
 

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

  สาํนกั
คอมพิวเตอร์ 



แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ฉบบัที� " พ.ศ. "$$$-"$$& 

บทสรุปสถานภาพ 

 

 หนา้ที� z-89  
 

 

ลาํดบั ระบบสารสนเทศ สถานะปัจจุบัน หน่วยงาน

ผู้ใช้งาน

ระบบ 

การ

ปฏิสัมพนัธ์

กบัผู้ใช้ 

ลกัษณะ

การจัดหา 

ปีที�เริ�ม

ใช้งาน 

Web Server App Server DB Server Report 

Server 

หน่วยงานที�

รับผิดชอบระบบ 

11 ระบบจองหอ้ง ใชง้านอยูใ่น
ปัจจุบนั 

ทุกหน่วยงาน Web-based พฒันาเอง 2547  - Sun X6250 
- OS: Microsoft 
Windows 2003 
- SW : IIS 

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

  สาํนกั
คอมพิวเตอร์ 

12 ระบบจองรถ ใชง้านอยูใ่น
ปัจจุบนั 

ทุกหน่วยงาน Web-based วา่จา้ง
พฒันา 

2547  -Sun: X6250 
 - OS: Windows 
2003 
 - SW : IIS 

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

  สาํนกั
คอมพิวเตอร์ 

13 ระบบฐานขอ้มลูเครื�องมือ
วเิคราะห์ทางวทิยาศาสตร์ 

ใชง้านอยูใ่น
ปัจจุบนั 

ทุกหน่วยงาน Web-based พฒันาเอง 2552   - SW : SJAS 9.1  - Oracle   สาํนกั
คอมพิวเตอร์ 

14 ระบบคู่มือปฏิบตัิงาน  
(e-Work) 

ใชง้านอยูใ่น
ปัจจุบนั 

ศูนย์
นวตักรรม
ระบบ (SI) 

Web-based พฒันาเอง 2549 - SUN X6250 
- OS: Win 2003 
- SW : IIS6, asp.net 

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

  สาํนกั
คอมพิวเตอร์ 

15 ระบบรับเรื�องราวร้องทุกข ์
(Complain) 

ใชง้านอยูใ่น
ปัจจุบนั 

กองบริการ
การบริหาร 

Web-based พฒันาเอง 2551 - SUN X6250 
- OS: Win 2003 
- SW : IIS6, asp.net 

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

  สาํนกั
คอมพิวเตอร์ 



แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ฉบบัที� " พ.ศ. "$$$-"$$& 

บทสรุปสถานภาพ 

 

 หนา้ที� z-90  
 

 

ลาํดบั ระบบสารสนเทศ สถานะปัจจุบัน หน่วยงาน

ผู้ใช้งาน

ระบบ 

การ

ปฏิสัมพนัธ์

กบัผู้ใช้ 

ลกัษณะ

การจัดหา 

ปีที�เริ�ม

ใช้งาน 

Web Server App Server DB Server Report 

Server 

หน่วยงานที�

รับผิดชอบระบบ 

py ระบบจดหมายพสัดุ
ไปรษณีย ์(POST) 

ใชง้านอยูใ่น
ปัจจุบนั 

กองบริการ
การบริหาร 

Web-based พฒันาเอง 2551 - SUN X6250 
- OS: Win 2003 
- SW : IIS6, asp.net 

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

  สาํนกั
คอมพิวเตอร์ 

p� ระบบแจง้ของหาย  
(Lost and Found) 

ใชง้านอยูใ่น
ปัจจุบนั 

กองบริการ
การบริหาร 

Web-based พฒันาเอง 2552 - SUN X6250 
- OS: Win 2003 
- SW : IIS6, asp.net 

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

  สาํนกั
คอมพิวเตอร์ 

p{ ระบบสารบรรณ
อิเลก็ทรอนิกส์ และจดัเก็บ
เอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ 

ใชง้านอยูใ่น
ปัจจุบนั 

ทุกหน่วยงาน Web-based วา่จา้ง
พฒันา 

2545 - Dell PowerEdge 
2850 
- OS: Win 2003 
- SW : IIS6, ASP 

- Dell 
PowerEdge 2850 
- OS: Win 2003 
- SW : infoma 
Webserv, Infoma 
Webflow 

- Dell PowerEdge 
2850 
- OS: Win 2003 
- SW : Ms SQL 
2000 

  สาํนกั
คอมพิวเตอร์ 

p& ระบบบริการสารสนเทศ
มหาวทิยาลยั (KISS) 

ใชง้านอยูใ่น
ปัจจุบนั 

ทุกหน่วยงาน Web-based พฒันาเอง 2551 - SUN X6250 
- OS: Win 2003 
- SW : IIS6, asp.net 

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

  สาํนกั
คอมพิวเตอร์ 



แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ฉบบัที� " พ.ศ. "$$$-"$$& 

บทสรุปสถานภาพ 

 

 หนา้ที� z-91  
 

 

ตารางที� 3.6 ระบบสารสนเทศเพื�อบริหารบุคคลและงานวิจยั 
ลาํดบั ระบบสารสนเทศ สถานะปัจจุบัน หน่วยงาน

ผู้ใช้งานระบบ 

การ

ปฏิสัมพนัธ์

กบัผู้ใช้ 

ลกัษณะ

การจัดหา 

ปีที�

เริ�มใช้

งาน 

Web Server App Server DB Server Report 

Server 

หน่วยงานที�

รับผิดชอบระบบ 

1 ระบบบุคลากร เงินเดือน
และสวสัดิการ (HPB) 

ใชง้านอยูใ่น
ปัจจุบนั 

ส่วนพฒันา
ทรัพยากร
บุคคล และ
กองคลงั 

Client-Server พฒันาเอง 2546      - SUN Blade 
T6320 
 - OS : Solarlis 
10 
 - SW : Oracle 
10g 

  สาํนกั
คอมพิวเตอร์ 

2 ระบบ MyProfile ใชง้านอยูใ่น
ปัจจุบนั 

บุคลากรของ
มหาวทิยาลยั 

Web-based พฒันาเอง 2550  - SUN Blade 6000 
X6250  
 - OS : Windows 
2003 
- IIS : ASP.net 

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

  สาํนกั
คอมพิวเตอร์ 

3 ระบบประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานของบุคลากร
สายวชิาการ 
(MyEvaluation) 

ใชง้านอยูใ่น
ปัจจุบนั 

บุคลากรสาย
วชิาการและ
เจา้หนา้ที�
เกี�ยวขอ้งของ
มหาวทิยาลยั 

Web-based พฒันาเอง 2551  - SUN Blade 6000 
X6250  
 - OS : Windows 
2003 
- IIS : ASP.net 

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

  สาํนกั
คอมพิวเตอร์ 



แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ฉบบัที� " พ.ศ. "$$$-"$$& 

บทสรุปสถานภาพ 

 

 หนา้ที� z-92  
 

 

ลาํดบั ระบบสารสนเทศ สถานะปัจจุบัน หน่วยงาน

ผู้ใช้งานระบบ 

การ

ปฏิสัมพนัธ์

กบัผู้ใช้ 

ลกัษณะ

การจัดหา 

ปีที�

เริ�มใช้

งาน 

Web Server App Server DB Server Report 

Server 

หน่วยงานที�

รับผิดชอบระบบ 

4 ระบบวจิยัและทรัพยส์ิน
ทางปัญญา 

ใชง้านอยูใ่น
ปัจจุบนั 

ศูนยส์่งเสริม
งานวจิยัและ
ทรัพยส์ินทาง
ปัญญา สวท. 

Web-based พฒันาเอง 2547  - SUN Blade 6000 
X6250  
 - OS : Windows 
2003 
- IIS : ASP.net 

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

  สาํนกั
คอมพิวเตอร์ 

5 ระบบจดัทาํบตัรบุคลากร
และนกัศึกษา 

ใชง้านอยูใ่น
ปัจจุบนั 

ฝ่ายปฏิบตัิการ 
สาํนกั
คอมพิวเตอร์ 

Client-Server จดัจา้ง/ 
จดัจา้ง
และ
พฒันา
เพิ�มเติม
เอง 

2550      - SUN Blade 
T6320 
 - OS : Solarlis 
10 
 - SW : Oracle 
10g 

  สาํนกั
คอมพิวเตอร์ 

6 ระบบ TelEmail ใชง้านอยูใ่น
ปัจจุบนั 

ฝ่ายปฏิบตัิการ 
สาํนกั
คอมพิวเตอร์ 

Web-based จดัจา้ง
และ
พฒันา
เพิ�มเติม
เอง 

2550  - SUN Blade 6000 
X6250  
 - OS : Windows 
2003 
- IIS : ASP.net 

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

  สาํนกั
คอมพิวเตอร์ 



แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ฉบบัที� " พ.ศ. "$$$-"$$& 

บทสรุปสถานภาพ 

 

 หนา้ที� z-93  
 

 

ลาํดบั ระบบสารสนเทศ สถานะปัจจุบัน หน่วยงาน

ผู้ใช้งานระบบ 

การ

ปฏิสัมพนัธ์

กบัผู้ใช้ 

ลกัษณะ

การจัดหา 

ปีที�

เริ�มใช้

งาน 

Web Server App Server DB Server Report 

Server 

หน่วยงานที�

รับผิดชอบระบบ 

7 ระบบรับลงทะเบียนเขา้
หอ้งสัมมนา/อบรม 

ใชง้านอยูใ่น
ปัจจุบนั 

KM Team  Web-based พฒันาเอง 2552  - SUN Blade 6000 
X6250  
 - OS : Windows 
2003 
- IIS : ASP.net 

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

  สาํนกั
คอมพิวเตอร์ 

8 ระบบสาํหรับการจดัทาํ
และคาํนวณโบนสัที�
จดัสรรจากมหาวทิยาลยั 
(ร้อยละ 30)  

ใชง้านอยูใ่น
ปัจจุบนั 

ส่วนพฒันา
ทรัพยากร
บุคคล  

Web-based พฒันาเอง 2553  - SUN Blade 6000 
X6250  
 - OS : Windows 
2003 
- IIS : ASP.net 

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

  สาํนกั
คอมพิวเตอร์ 

 
 
 
 
 
 
 



แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ฉบบัที� " พ.ศ. "$$$-"$$& 

บทสรุปสถานภาพ 
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ตารางที� 3.7 ระบบสารสนเทศเพื�อบริหารเวบ็ไซตข์องมหาวทิยาลยั 
ลาํดบั ระบบสารสนเทศ สถานะปัจจุบัน หน่วยงาน

ผู้ใช้งานระบบ 

การ

ปฏิสัมพนัธ์

กบัผู้ใช้ 

ลกัษณะ

การจัดหา 

ปีที�

เริ�มใช้

งาน 

Web Server App Server DB Server Report 

Server 

หน่วยงานที�

รับผิดชอบระบบ 

1 ระบบบริหารจดัการ
เวบ็ไซต ์(CMS) 

ใชง้านอยูใ่น
ปัจจุบนั 

ทุกหน่วยงาน Web-based วา่จา้ง
พฒันา 

2552 - DELL 
- OS: CenOS 
- SW : Apache, 
PHP 

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

- DELL 
- OS: CenOS 
- SW : MySQL 

  สาํนกั
คอมพิวเตอร์ 

2 ระบบประกาศข่าวบน
เวบ็ไซตม์หาวทิยาลยั 

ใชง้านอยูใ่น
ปัจจุบนั 

ทุกหน่วยงาน Web-based พฒันาเอง 2551 - DELL 
- OS: Win 2003 
- SW : IIS6, 
asp.net 

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

  สาํนกั
คอมพิวเตอร์ 

3 ระบบอนิทราเน็ต ใชง้านอยูใ่น
ปัจจุบนั 

ทุกหน่วยงาน Web-based พฒันาเอง 2551 - SUN X6250 
- OS: Win 2003 
- SW : IIS6, 
asp.net 

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

  สาํนกั
คอมพิวเตอร์ 



แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ฉบบัที� " พ.ศ. "$$$-"$$& 

บทสรุปสถานภาพ 

 

 หนา้ที� z-95  
 

 

ลาํดบั ระบบสารสนเทศ สถานะปัจจุบัน หน่วยงาน

ผู้ใช้งานระบบ 

การ

ปฏิสัมพนัธ์

กบัผู้ใช้ 

ลกัษณะ

การจัดหา 

ปีที�

เริ�มใช้

งาน 

Web Server App Server DB Server Report 

Server 

หน่วยงานที�

รับผิดชอบระบบ 

4 ระบบบริหารการจดัการ
ความรู้ 

กาํลงัพฒันา
ระบบ 

ส่วนพฒันา
ทรัพยากร
บุคคล 
(สทบ.) 

Web พฒันาเอง 2553 -  Keberos : IBM            
thinkCenter              
- OS: Linux Cent5    
-  SW:Apache 
PHP5 

  MySql    สาํนกั
คอมพิวเตอร์ 
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3.3. สรุปสถานภาพด้านโครงสร้างพื�นฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี(มจธ.) มีวทิยาเขต/ศูนยต่์างๆ ประกอบดว้ย มจธ.บาง
มด มจธ.บางขนุเทียน มจธ.วิทยาเขตราชบุรี และศูนยก์ารศึกษาในเมือง มจธ. (KMUTT City Center) มีการ
ติดตัFงอุปกรณ์และระบบตามความจาํเป็นและเหมาะสมในแต่ละวทิยาเขต/ศูนย ์ ในปัจจุบนัการบริหารจดัการ
ดา้นโครงสร้างพืFนฐานเทคโนโลยสีารสนเทศมีการแบ่งเป็นดา้นต่างๆ ดงันีF  

3.3.1.  โครงสร้างพืFนฐานระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

การบริหารจดัการและการติดตัFงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้ธนบุรี มีลกัษณะเป็นการบริหารจดัการ " แบบคือ  สาํนกัคอมพิวเตอร์เป็นผูรั้บผดิชอบใน
ส่วนของการบริการใหก้บัส่วนกลางของมหาวทิยาลยั สาํหรับหน่วยงานระดบัคณะ/สาํนกั/ศูนย/์
ภาควชิา  ที�มีความสามารถบริหารจดัการเองได ้ สามารถดาํเนินการจดัหาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
มาใชภ้ายในหน่วยงานไดเ้องตามภารกิจของหน่วยงาน 

ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายในส่วนที�สาํนกัคอมพิวเตอร์ให้บริการแก่ส่วนกลางของ
มหาวทิยาลยั แบ่งเป็น " กลุ่ม คือ กลุ่มที� M เป็นเครื�องแม่ข่ายเพื�อใหบ้ริการเกี�ยวกบัระบบสารสนเทศ
ต่างๆ ประกอบดว้ยระบบสารสนเทศเพื�อการบริหารการศึกษา ระบบสารสนเทศเพื�อการบริหาร
จดัการ และระบบสารสนเทศเพื�อบริหารบุคคลและงานวิจยั รายละเอียดของเครื�องแม่ข่ายแสดงดงั
ตารางที� N.8 

ตารางที� N.8 เครื�องแม่ข่ายระบบคอมพิวเตอร์กลุ่มที� M 

ที� ยี�ห้อ/รุ่น ปีที�ซื�อ จํานวน หน้าที�/ระบบ 

1 Sun Blade 6000_Chassis 2551 1 Chassis 
2 Sun Blade X6250_BL0 2551 1 Web Intranet server 
3 Sun Blade X6250_BL1 2551 1 Oracel Database server 
4 Sun Blade X6250_BL2 2551 1 SSO-Staff (Apollo) 
5 Sun Blade X6250_BL3 2551 1 SSO-Staff (Athena) 
6 Sun Blade X6250_BL4 2552 1 Solaris10  
7 Sun Blade X6250_BL7 2552 1 .Net2008  
8 Sun Fire 280R 2548 1 Informix Server (ACIS)  
9 Dell PowerEdge 6850 2550 1 MS SQL server (Axapta)  
10 Dell PowerEdge 2850 2549 1 Web Student-Information 
11 Dell PowerEdge 2850 2549 1 MS SQL , Infoma 
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ที� ยี�ห้อ/รุ่น ปีที�ซื�อ จํานวน หน้าที�/ระบบ 

12 Dell PowerEdge 2950 2550 1 File Sharing 
13 Compaq Proliant ML570 2543 1 Axapta Application 
14 PC 2551 1 SSO-Student , Lotus note server 
15 PC 2550 1 Qlik View 
16 IBM X3550 2553 1 New MIS 
17 IBM P520 2553 1 New MIS 
18 IBM P550 2553 1 New MIS 

 

 เครื�องแม่ข่ายกลุ่มที� " เป็นระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสาํหรับใหบ้ริการระบบอินเทอร์เน็ต 
ระบบโทรศพัท ์ระบบเครือข่าย และระบบเครือข่ายไร้สาย รายละเอียดแสดงดงัตารางที� N.9 

ตารางที� N.9 เครื�องแม่ข่ายระบบคอมพิวเตอร์กลุ่มที� " 

ที� ยี�ห้อ/รุ่น ปีที�ซื�อ จํานวน หน้าที�/ระบบ 

1 HP BladeSystem C7000 2552 1 Chassis 
2 HP ProLiant BL460c 2552 1 Log Center 
N HP ProLiant BL460c 2552 4 VMWare ESX  
4 HP ProLiant DL380 G6 2554 2 Backup 
5 Dell PowerEdge 2650 2546 1 Main Web 2 
6 Dell PowerEdge 2650 2546 1 Monitoring 
7 Dell PowerEdge 2650 2546 1 Tell Me More 
8 Dell PowerEdge 2650 2546 2 Antivirus 
9 Dell PowerEdge 2650 2546 2 Radius 
10 Dell PowerEdge 2650 2546 1 DNS 
11 Dell PowerEdge 2650 2546 2 Digest Project 
12 Dell PowerEdge 2950 2550 1 Streaming 
13 HP ProLiant DL385 2549 1 VMWare ESX 
14 HP ProLiant DL385 2549 1 CMS 
15 IBM X3550 2549 1 Backup 
16 IBM ThinkCentre 2549 1 KM 
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3.3.2. โปรแกรมระบบปฏิบติัการและโปรแกรมระบบจดัการฐานขอ้มูล 

โปรแกรมระบบที�มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรีใชง้านอยูป่ระกอบดว้ย 
โปรแกรมระบบปฏิบติัการ (Operating System) และโปรแกรมระบบจดัการฐานขอ้มูล (Database 
Managememt System) มีรายละเอียดดงันีF  

3.3.2.1. โปรแกรมระบบปฏิบติัการ (Operating System)  

โปรแกรมระบบปฏิบติัการที�ทาํหนา้ที�จดัการเครื�องแม่ข่าย ประกอบดว้ย
ระบบปฏิบติัการ Windows และระบบปฏิบติัการ UNIX  ไดแ้ก่ Linux, Solaris, AIX และ 
CentOS  

 

ตารางที� N.10 รายละเอียดโปรแกรมระบบปฏิบติัการ 

ระบบปฏิบัติการ เวอร์ชั�น เครื�องแม่ข่าย ยี�ห้อ/รุ่น 

Solaris Solaris9 ACIS Sun 208R 
Solaris10 KMIS 

Poseidon 
Sun Blade T6320 
Sun Blade T6320 

Unix AIX6.2 New ACIS 
New ACIS 
New ACIS 

IBM X3550 
IBM P520 
IBM P550 

Linux CentOS Mainweb1 
CMS 
MySQL 
Web&Mail Staff 
Web&Mail St. 
Mail JGSEE 
KM 
LDAP 

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) 
 

Windows Windows Server 2000 Account1 Compaq Proliant ML570 
Windows Server 2003 Std. SPSS HP 460c (ESX) 
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ระบบปฏิบัติการ เวอร์ชั�น เครื�องแม่ข่าย ยี�ห้อ/รุ่น 

WSUS HP 460c (ESX) 
Windows Server 2003 R2 Etp. Mainweb2 

Intranet 
Apollo 
Athena 
Cronos 
Hermes 
Infoma 
Krailard2 
Jupiter/Minerva 
Comse1 
SEPM-App. 

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 

Windows Server 2003 R2 Etp. 
x64 

Account3 
Net Backup 
SEPM-DB 

Dell PowerEdge 6850 
HP Proliant DL380 G6 
HP 460c (ESX) 

 

3.3.2.2. โปรแกรมระบบจดัการฐานขอ้มูล (Database Managememt System)  

มีโปรแกรมระบบจดัการฐานขอ้มูลที�ค่อนขา้งหลากหลาย เนื�องจากการพฒันา
ระบบสารสนเทศของมหาวทิยาลยัมีหลายระบบ แต่ละระบบเกิดขึFนในเวลา ความ
ตอ้งการ ความเหมาะสมของเทคโนโลยทีี�ต่างกนั ในอนาคตมหาวทิยาลยักาํลงั
ดาํเนินการพฒันาระบบบนโปรแกรมระบบจดัการฐานขอ้มูล ใหเ้หลือเพียงโปรแกรม
สาํหรับโปรแกรมระบบจดัการฐานขอ้มูลที�ใชง้านในปัจจุบนัประกอบดว้ย ระบบจดัการ
ฐานขอ้มูล Oracle  ,  Informix ,  DB2 , Micofsoft SQL Server และ MySQL Server 

 

 

ตารางที� N.11 รายละเอียดโปรแกรมระบบจดัการฐานขอ้มูล 



แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ฉบบัที� " พ.ศ. "$$$-"$$& 

บทสรุปสถานภาพ 

 

 หนา้ที�  3-100  
 

 

โปรแกรมระบบจัดการ

ฐานข้อมูล 

เวอร์ชั�น เครื�องแม่ข่าย ยี�ห้อ/รุ่น 

Oracle Oracle 10g KMIS 
Poseidon 

Sun Blade T6320 
Sun Blade T6320 

Informix Informix7 ACIS Sun 208R 
DB2 DB2 9.7 MIS IBM P550 
MS SQL MS SQL Server 2000 Account3 Dell PowerEdge 

6850 
MS SQL Server 2005 SEPM-DB HP 460c (ESX) 

MySQL MySQL 5.1.48 MainDB HP Proliant 
DL380 G6 

3.3.3. เครื�องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ต่อพว่ง 

เนื�องจากนโยบายดา้นการจดัหาอุปกรณ์ครุภณัฑด์า้นคอมพิวเตอร์ หน่วยงานสามารถ
ดาํเนินการจดัหามาใชง้านเองได ้ ดงันัFนสาํนกัคอมพิวเตอร์จะดาํเนินการจดัหาให้เฉพาะหน่วยงานที�
สังกดัสาํนกังานอธิการบดี ซึ� งในปีงบประมาณ "$$N มีเครื�องคอมพิวเตอร์ใชง้านจาํนวน "&$ เครื�อง 
เครื�องพิมพจ์าํนวน "�$ เครื�อง และกาํลงัดาํเนินการจดัหาในปีงบประมาณ "$$� เครื�องคอมพิวเตอร์ 
จาํนวน M�� เครื�อง เครื�องพิมพ ์ จาํนวน �� เครื�องและเครื�องสแกนเนอร์ จาํนวน & เครื�อง ในการ
จดัหาเครื�องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพว่งใหก้บัหน่วยงานภายในสาํนกังานอธิการบดีนัFน จะเป็น
ลกัษณะของการเช่าใชง้าน โดยจะดาํเนินการเปลี�ยนเครื�องใหม่ใหทุ้ก N ปี ในส่วนของการซ่อม
บาํรุงรักษานัFน สาํนกัคอมพิวเตอร์จา้งเหมาบุคคลเขา้มาซ่อมบาํรุงรักษาเบืFองตน้ จาํนวน " คน โดย
ทาํหนา้ที�ในการแกไ้ขปัญหาทัFงฮาร์ดแวร์ และซอฟตแ์วร์ของทัFงมหาวทิยาลยัซึ� งมีบุคลากรที�ใช้
บริการจาํนวน M,$�� คน ในส่วนของฮาร์ดแวร์จะทาํการตรวจเช็คเบืFองตน้ก่อน ถา้แกไ้ขไม่ไดก้็
จะแจง้ใหบ้ริษทัมารับเครื�องไปซ่อม ส่วนของซอฟตแ์วร์จะดาํเนินการแกปั้ญหาเองทัFงหมด รวมถึง
การติดตัFงระบบปฏิบติัการ โปรแกรมสาํนกังาน การกาํจดัไวรัส และโปรแกรมอื�นๆตามความ
จาํเป็นตอ้งใชง้าน ในปีงบประมาณ "$$N ที�ผา่นมาไดรั้บแจง้และแกไ้ขปัญหาทัFงดา้นฮาร์ดแวร์และ
ซอฟตแ์วร์ จาํนวนทัFงสิFน M,�NM ปัญหา โดยแบ่งเป็นปัญหาเฉพาะหน่วยงานภายในสาํนกังาน
อธิการบดี จาํนวน �N� ปัญหา และปัญหาของหน่วยงานระดบัคณะ/สาํนกั/ภาค จาํนวน �&� ปัญหา 

นอกจากนีFมหาวทิยาลยัมีหอ้งบริการคอมพิวเตอร์สาํหรับส่วนกลางที�ใหบ้ริการแก่นกัศึกษา
นอกเวลาเรียน โดยมีการจดัหาเครื�องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพว่งในลกัษณะการเช่าใชง้าน
เช่นเดียวกนั ประกอบดว้ย 3 หอ้งคือ ห้องบริการพิวเตอร์ลานแดง เนื�องจากพืFนที�ห้องมีจาํกดัและ
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ตอ้งการจดั Learning Space สาํหรับนกัศึกษาใหมี้พืFนที�สาํหรับการแลกเปลี�ยนเรียนรู้เป็นกลุ่มยอ่ย 
(Learning Space) สาํหรับนกัศึกษาภายในหอ้งจึงสามารถวางเครื�องคอมพิวเตอร์เพื�อใหบ้ริการได้
จาํนวน �� เครื�อง เครื�องพิมพ ์ จาํนวน M� เครื�อง เครื�องสแกนเนอร์จาํนวน " เครื�อง และพืFนที�โตะ๊
บริการสาํหรับนกัศึกษาที�นาํเครื�องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊มาใชง้านโดยแบ่งเป็น � กลุ่มยอ่ย มีบริการ
จุดเชื�อมต่อเครือข่ายไร้สาย จาํนวน " จุด ทัFงนีFหอ้งบริการคอมพิวเตอร์ดงักล่าวเปิดใหบ้ริการ "� 
ชั�วโมงทุกวนั โดยในเวลากลางวนัจะมีนกัศึกษาพี�เลีFยงคอยใหบ้ริการแกไ้ขปัญหาและแนะนาํการใช้
งาน ส่วนในเวลากลางคืนจะมีเจา้หนา้ที�รักษาความปลอดภยัคอยใหบ้ริการ นกัศึกษาสามารถเขา้ใช้
บริการโดยการจองเครื�องใชง้านผา่นระบบโดยใชบ้ตัรนกัศึกษา โดยมีกาํหนดเวลาการใชง้านครัF งละ
ไม่เกิน N ชั�วโมง  หอ้งบริการคอมพิวเตอร์ KLINICS ใหบ้ริการเครื�องคอมพิวเตอร์ จาํนวน �& 
เครื�อง และหอ้งบริการคอมพิวเตอร์ ณ หอสมุดมจธ.วทิยาเขตบางขนุเทียน จาํนวน N� เครื�อง ทัFง " 
หอ้งนีF เปิด-ปิดตามเวลาทาํการของสาํนกัหอสมุด มีเจา้หนา้ที�ประจาํในการใหค้าํปรึกษา 

3.3.4. ระบบเครือข่ายสื�อสารขอ้มูล 

3.3.4.1. เครือข่ายภายใน (Local Area Network : LAN) 

ลกัษณะเครือข่ายภายในของมหาวทิยาลยัแสดงรายละเอียดดงัรูปที� N.1 มีการเชื�อมต่อกนั
โดยมีโหนดหลกั " โหนดติดตัFงที�อาคารเรียนรวม " และอาคารเรียนรวม $ โดยมี Core Switch 
สาํหรับโหนดหลกัยี�หอ้ HP รุ่น 7500 เชื�อมต่อกบั Edge Switch ประจาํอาคารแต่ละอาคาร เป็น
รุ่น 5500 และมี Access Switch กระจายไปแต่ละชัFนมีทัFงรุ่น ���� และ�$�� แต่ละโหนดมีการ
เชื�อมต่อถึงกนัดว้ยสายใยแกว้นาํแสง (Fiber Optic) มีทัFงชนิด Multi Mode และ Single Mode 
บางเส้นทางยงัไม่มีเส้นทางสาํรอง อาจจะทาํใหเ้กิดปัญหาการใชง้านไดก้รณีที�สายสัญญาณขาด
หรือชาํรุด ขณะเดียวกนัที�โหนดอาคารเรียนรวม $ มีขอ้จาํกดัเรื�องของพืFนที�ที�มีขนาดเล็ก และมี
การใชง้านร่วมกนัของหลายหน่วยงานทาํใหมี้ความเสี�ยงเรื�องของความปลอดภยั ในอนาคตมี
การวางแผนดาํเนินการโดยการเพิ�มอาคารหอสมุดเป็นโหนดที� N เพื�อสร้างความมั�นคงและ
เสถียรภาพแก่ระบบเครือข่ายมากยิ�งขึFน 
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รูปที� N.1 การเชื�อมต่อเครือข่ายภายในมหาวทิยาลยั 

เพื�ออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่นกัศึกษาและบุคลากร ในการเขา้ถึงระบบเครือข่ายและ
ระบบสารสนเทศของมหาวทิยาลยั ไดมี้การติดตัFงระบบเครือข่ายไร้สายครอบคลุมพืFนที�ของ
อาคารหลกัของมหาวทิยาลยั จาํนวน "� อาคาร โดยติดตัFงจุดเชื�อมต่อสัญญาณ (Access Point) 
ทุกชัFนของอาคารตามความเหมาะสมของแต่ละพืFนที� รวมถึงการติดตัFงภายในหอ้งบริการ
คอมพิวเตอร์และอาคารหอสมุด โดยมีอุปกรณ์ Wireless Controller จาํนวน MM ตวั และ Access 
Point จาํนวน �M� ตวั  แสดงรายละเอียดดงัรูปที� N.2 
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รูปที� N.2 การใหบ้ริการระบบเครือข่ายไร้สาย 

3.3.4.2. เครือข่ายระยะไกล (Wide Area Network : WAN) 

การเชื�อมต่อระหวา่งวทิยาเขต/ศูนย ์ ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
(มจธ.)ไดเ้ช่าใชว้งจร Metro LAN จากบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ขนาด $� Mbps โดย
เชื�อมต่อระหวา่งมจธ.บางมด-มจธ.บางขนุเทียน �� Mbps และระหวา่งมจธ.บางมด-ศูนย์
การศึกษาในเมือง (KMUTT City Center) M� Mbps ในส่วนของมจธ.วทิยาเขตราชบุรี เชื�อมต่อ
ดว้ย M� Mbps ดว้ยโครงข่ายสายใยแกว้นาํแสงของผูใ้หบ้ริการอินเทอร์เน็ต แสดงรายละเอียดดงั
รูปที� 3.3 และมีบริการเชื�อมสู่เครือข่ายจากภายนอกมหาวทิยาลยัดว้ยอุปกรณ์ Sonicwall 
Aventail รุ่น EX-2500 รองรับการใชง้านพร้อมกนั (Concurrent User) ได ้"$� คน 
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รูปที� N.3 การเชื�อมต่อระหวา่งวทิยาเขต/ศูนย ์

3.3.4.3. เครือข่ายในการเชื�อมต่อเพื�อการแลกเปลี�ยนขอ้มูลกบัหน่วยงานอื�น 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรีมีการเชื�อมต่อกบัสาํนกับริหารการทะเบียน 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื�อใชเ้รียกดูขอ้มูลพืFนฐานส่วนบุคคล เพื�อใชเ้ป็น
ประโยชน์ต่อมหาวทิยาลยัในการตรวจสอบขอ้มูลของนกัศึกษา บุคลากร รวมถึงบุคคลต่าง ๆ
ที�มาทาํธุรกรรมหรือติดต่อกบัทางมหาวทิยาลยั 

3.3.4.4. การเชื�อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรีมีช่องทางการเชื�อมต่ออินเทอร์เน็ต N ช่องทาง
แบ่งเป็นการบริหารจดัการโดยสาํนกัคอมพิวเตอร์ " ช่องทาง มีการเชื�อมต่อต่างประเทศดว้ย
ขนาดช่องสัญญาณ "�� Mbps และเชื�อมต่อภายในประเทศดว้ยขนาดช่องสัญญาณ M Gbps หาก
มีเส้นทางใดเส้นทางหนึ�งมีปัญหาใชง้านไม่ไดจ้ะดาํเนินการเชื�อมต่ออินเทอร์เน็ตดว้ยอีก
ช่องทางทนัที ลกัษณะการใชง้านของนกัศึกษาและบุคลากรมีการใชง้านช่องสัญญาณหนาแน่น
ตลอดเวลา และอีก M ช่องทางบริหารจดัการโดยสาํนกัหอสมุด เชื�อมต่อดว้ยขนาดช่องสัญญาณ 
M Gbps ส่วนใหญ่เป็นการใหบ้ริการแก่นกัศึกษาและบุคลากรที�เขา้มาใชง้านบริการต่างๆภายใน
อาคารหอสมุดเช่น Online DBs, Special DBs, e-Resource, e-KMUTT และ LMS เป็นตน้ 

3.3.5. ระบบรักษาความมั�นคง 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี มีอุปกรณ์ดา้นการรักษาความมั�นคง ติดตัFงอยูที่�
ส่วนกลาง โดยมีภาพรวมการติดตัFงแสดงรายละเอียดดงัรูปที� N.4 โดยมีอุปกรณ์ Juniper SRXN��� 
จาํนวน M ตวัทาํหนา้ที�เป็น Firewall ระหวา่งเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกบัเครือข่ายภายในของ
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มหาวทิยาลยั โดยการจดัแบ่งเครือข่ายภายในของส่วนกลางแบ่งออกเป็นเขตความมั�นคงต่าง ๆ 
จาํนวน $ เขต ดงันีF  

- DMZ Zone เป็นเขตสาํหรับติดตัFงเครื�องแม่ข่ายที�มีการเชื�อมต่อกบัระบบอินเทอร์เน็ต 

- Intranet Zone เป็นเขตสาํหรับติดตัFงเครื�องแม่ข่ายที�มีการใหบ้ริการต่าง ๆ ที�เป็นเครือข่าย
เฉพาะภายใน 

- Internal Zone เป็นเขตสาํหรับติดตัFงเครื�องแม่ข่ายที�มีหนา้ที�ใหบ้ริการเฉพาะ DMZ Zone 
และ Intranet Zone  

- Management Zone เป็นเขตสําหรับติดตัFงเครื�องแม่ข่ายที�ทาํหนา้ที�เป็นระบบบริหารจดัการ 

- Private Zone เป็นเขตสาํหรับติดตัFงเครื�องแม่ข่ายที�ทาํหนา้ที�จดัเก็บขอ้มูล และจดัเก็บ Log 

 
รูปที� N.4 แสดงการแบ่ง Zone ของระบบรักษาความมั�นคง 

3.3.6. หอ้งศูนยส์ารสนเทศ (Data Center)  

หอ้งศูนยส์ารสนเทศของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี อยูที่�อาคารเรียนรวม " 
ชัFน " มีขนาด �� ตารางเมตร โดยแบ่งพืFนที�ออกเป็น " ห้อง ดงันีF  

3.3.6.1. หอ้งที� M เป็นพืFนที�สาํหรับติดตัFงอุปกรณ์/ระบบเพื�อให้บริการระบบเครือข่าย ระบบ
เครือข่ายไร้สาย ระบบอินเทอร์เน็ต และระบบโทรศพัท ์ รวมถึงเป็นพืFนที�ติดตัFงอุปกรณ์
เครือข่ายของสาํนกังานบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศเพื�อการบริหาร (UniNet) ติดตัFงอยู่
ในตู ้Rack จาํนวน N ตู ้เพื�อใหบ้ริการสาํหรับมหาวทิยาลยั/วทิยาลยั/สถาบนั ทางภาคใต ้
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3.3.6.2. หอ้งที� " เป็นพืFนที�สาํหรับติดตัFงเครื�องแม่ข่ายระบบอินทราเน็ต เครื�องแม่ข่ายระบบ
อินเทอร์เน็ต อุปกรณ์ระบบสาํรองขอ้มูล เครื�องแม่ข่ายระบบโทรศพัท ์ และเป็นพืFนที�
สาํหรับติดตัFงอุปกรณ์สาํรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 30 KVA จาํนวน " ตวั 

สภาพพืFนที�ในปัจจุบนัของห้องศูนยส์ารสนเทศค่อนขา้งคบัแคบ ไม่เพียงพอต่อการขยายงานใน
อนาคต และยงัขาดระบบดบัเพลิง ระบบเตือนภยัต่าง ๆ รวมถึงระบบเครื�องปรับอากาศมีไม่
เพียงพอและไม่ไดม้าตรฐานของหอ้งศูนยส์ารสนเทศ (Data Center) มหาวทิยาลยัฯ จึงมีแผนที�
จะดาํเนินการจดัทาํหอ้งศูนยส์ารสนเทศใหม่ในปีงบประมาณ "$$$ 
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4. ยุทธศาสตร์ในการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสารของมหาวทิยาลยั

เทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรีและเป้าหมายโดยรวม 
4.1 วสิัยทศัน์ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสารของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้

ธนบุรี 

“มุ่งสนบัสนุนการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื�อการบริการนกัศึกษาและการบริหารงานอยา่งต่อเนื�อง 

สู่การบูรณาการสารสนเทศและเสริมสร้างองคค์วามรู้  เคียงคู่คุณภาพการศึกษาในระดบัสากล” 

1. องคป์ระกอบวสิัยทศัน์ 

วสิัยทศัน์จะประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบ 4 ดา้น ดงันี5  

จุดมุ่งหมายหลกั (Core Purpose): มุ่งสนบัสนุนการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื�อการบริการ

นกัศึกษาและการบริหารงานอยา่งต่อเนื�อง  

ค่านิยมหลกั (Core Value): สู่การบูรณาการสารสนเทศและเสริมสร้างองคค์วามรู้  

เป้าหมายสูงส่ง (Visionary Goals): เคียงคู่คุณภาพการศึกษาในระดบัสากล  

2. คาํอธิบายวสิัยทศัน์ 

จุดมุ่งหมายหลกั (Core Purpose) : มุ่งสนบัสนุนการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื�อการบริการ

นกัศึกษาและการบริหารงานอยา่งต่อเนื�อง  

บ่งบอกถึงภารกิจสาํคญัในการสนบัสนุนมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรีใหเ้ป็น

สถาบนัการศึกษาที�มีความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ ภายใตร้ะบบคุณภาพการบริการและการ

บริหารจดัการทางการศึกษาดว้ยวทิยาการและเทคโนโลยทีี�ทนัสมยั ตามวสิัยทศัน์แห่งองคก์ร  

ค่านิยมหลกั (Core Value) : สู่การบูรณาการสารสนเทศและเสริมสร้างองคค์วามรู้ 

บ่งบอกถึงคุณค่าที�ส่งมอบความรู้และงานวชิาการอนัเป็นความสามารถหลกัของสถาบนั เพื�อ

เสริมสร้างบณัฑิต และพฒันาบุคลากรทางการศึกษาใหมี้ศกัยภาพดา้นความเป็นมืออาชีพ ภายใตก้ารบูรณา

การเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology Integration) ก่อใหเ้กิดการใชง้านอยา่งคุม้ค่าและได้

ประโยชน์สูงสุด 

เป้าหมายสูงส่ง (Visionary Goals): เคียงคู่คุณภาพการศึกษาในระดบัสากล 
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บ่งบอกถึงเป้าหมายปลายทางในระยะยาวที�จะนาํมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรีให้

ทาํพนัธกิจหลกัทางดา้นบริการทางการศึกษาและวจิยัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพภายใตร้ะบบประกนัคุณภาพที�

เป็นที�ยอมรับในระดบัประเทศและสากล  

4.2 พนัธกจิด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสารของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า

ธนบุรี 

1. จดัหาและใหบ้ริการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื�อสนบัสนุนงานบริการนกัศึกษาและ
งานบริหารของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรีไดอ้ยา่งบูรณาการ มี
เสถียรภาพ มีประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจแก่ผูรั้บบริการ 

2. ศึกษา วเิคราะห์ ปรับปรุง ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื�อสนบัสนุนกระบวนงานของ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรีใหมี้ประสิทธิภาพประสิทธิผลทดัเทียม
มาตรฐานดา้นคุณภาพการศึกษา 

3. เป็นแหล่งการเรียนรู้  ที�สะสมองคค์วามรู้ ความเชี�ยวชาญทั5งงานดา้นวชิาการและการวิจยั 
รวมถึงการสรรสร้างนวตักรรมดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธนบุรี 

 

4.3 ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสารของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้า

ธนบุรี 

ยุทธศาสตร์ที� + การบูรณาการโครงสร้างพื.นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการบริการทาง

การศึกษาที�ยืดหยุ่นและเป็นมาตรฐาน Stadardize IT Infrastructure and Integration for Flexibility 

Education e-Service 

เนื�องจากขอ้มูลในทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรีทั5งในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์และรูปแบบกายภาพ เช่น  เอกสารหลกัสูตร การจดัซื5อจดัจา้ง และรายการเปลี�ยนแปลงแกไ้ข

ในการลงทะเบียน  เป็นตน้ ซึ� งมีความสาํคญัและมีความเกี�ยวเนื�องสัมพนัธ์กนัตามลกัษณะการทาํงาน ดงันั5น

จึงมีความจาํเป็นที�ขอ้มูลตอ้งมีความถูกตอ้ง ครบถว้น มีความน่าเชื�อถือ สามารถติดตามและใชอ้า้งอิง รวมทั5ง

ยืนยนัเป็นหลกัฐานทางกฎหมายได ้มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรีจึงตอ้งมีการบริหารจดัการ

ขอ้มูลทั5งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และรูปแบบกายภาพที�ดีและเป็นระบบ เพื�อทาํให้เกิดการบูรณาการของ

ขอ้มูลทั5งสองรูปแบบ รวมทั5งงานที�เกี�ยวขอ้งได ้อีกทั5งขอ้มูลตอ้งมีความมั�นคงโดยบุคคลที�ไม่เกี�ยวขอ้งจะไม่
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สามารถเขา้ถึงขอ้มูลได ้ดงันั5นยุทธศาสตร์นี5 จึงมีวตัถุประสงค์ในการนาํระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มาบูรณาการเพื�อใชเ้ป็นเครื�องมือในการจดัเก็บขอ้มูลทั5งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และ

รูปแบบกายภาพเชื�อมโยงกบังาน เพิ�มความสะดวกในการสืบคน้ขอ้มูลที�มีความสอดคลอ้ง ถูกตอ้งตรงกนัใน

งานที�เกี�ยวขอ้ง 

เป้าหมาย 

- เพื�อใหเ้กิดความเป็นเอกภาพและมาตรฐานของขอ้มูลที�ใชร่้วมกนัระหวา่ง
หน่วยงาน  

- เพื�อใหเ้กิดฐานขอ้มูลหลกัที�ใชร่้วมกนั (Master Data) เพื�อการทาํงาน 

- เพื�อใหเ้กิดความถูกตอ้ง สอดคลอ้ง ตรงกนัของขอ้มูลโดยยดึโครงสร้างจาก
แหล่งขอ้มูลเดียว (Single Source) 

- เพื�อใหเ้กิดการบูรณาการการจดัเก็บระหวา่งขอ้มูลรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และ
รูปแบบกายภาพ 

- เพื�อใหเ้กิดการรวบรวมขอ้มูลเพื�อใชใ้นการบริการการศึกษาและการบริหาร 

-  เพื�อใหเ้กิดการกาํหนดชั5นความลบัของขอ้มูล แก่บุคคลที�เกี�ยวขอ้งในแต่ละหนา้ที� 
และระดบัการใชง้าน 

ตัวชี.วดั 

- มีโครงสร้างขอ้มูลหลกั และระบบโครงสร้างพื5นฐานเพื�อการใชง้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที�เป็นมาตรฐาน  

- การปรับเปลี�ยนการจดัวางโครงสร้างพื5นฐานเพื�อรองรับงานใหม่ ลดลง 

- มีระบบสารสนเทศที�นาํขอ้มูลหลกัไปใชป้ระโยชน์เพิ�มขึ5น 

- ลดเวลาในการแลกเปลี�ยนขอ้มูลระหวา่งหน่วยงานทั5งภายในและภายนอกสถาบนั 

- ลดเวลาในการติดตามคน้หา และการสูญหายของเอกสารที�เป็นรูปแบบกายภาพ 

- ลดเวลาในการเก็บรวบรวมและประมวลผลดชันีชี5วดัการทาํงาน (KPI) เพื�อกาํหนด
นโยบายและทาํงานรองรับการประเมินจากหน่วยงานภายนอกทั5งหลาย 

- มีการกาํหนดชั5นความลบัในการเขา้ถึงขอ้มูลเพื�อป้องกนัการรั�วไหลของขอ้มูลที�
ไม่ไดรั้บอนุญาต 
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เพื�อใหก้ารดาํเนินงานบรรลุวตัถุประสงคต์ามยทุธศาสตร์ มีแผนการพฒันาระบบที�เกี�ยวขอ้ง 
ดงันี5  

• แผนการออกแบบสถาปัตยกรรมขอ้มูล มาตรฐานขอ้มูลและความมั�นคงของขอ้มูล เพื�อ
การบูรณาการฐานขอ้มูลหลกัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี  

เนื�องจากขอ้มูลเป็นปัจจยัที�สําคญัในการทาํงานของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี ขอ้มูลจะถูกบูรณาการและนาํไปใช้ประโยชน์ไดน้ั5น ขอ้มูลตอ้งไม่มีความหมายขดัแยง้กนั มี
มาตรฐานในการกาํหนดรหัส รูปแบบและโครงสร้างข้อมูล ก่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลด
ขั5นตอนและแรงงานในการเปลี�ยนแปลงรูปแบบขอ้มูล อีกทั5งมีการกาํหนดโครงสร้างระดบัความ
มั�นคงขอ้มูล มีชั5นความลบัที�กาํหนดสิทธิผูใ้ช้ในการเขา้ถึงซึ� งผ่านการวิเคราะห์จากคณะทาํงานโดย
พิจารณาจากตาํแหน่งงาน หนา้ที�ความรับผิดชอบที�เกี�ยวขอ้งของบุคลากรในการเขา้ถึงขอ้มูลไดใ้นแต่
ละระดบั 

การกาํหนดโครงสร้างขอ้มูลในระบบสารสนเทศที�ผา่นมา จะใชข้อ้มูลในแต่ละระบบงานเป็น
หลัก เช่น ในการพฒันาระบบบริหารการศึกษา จะนําข้อมูลและงานที�เกี�ยวข้องกับการบริการ
การศึกษาในแต่ละขั5นตอนมาเป็นตวักาํหนดแฟ้มขอ้มูลและรายละเอียดขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้ง จึงทาํให้เกิด
มุมมองไม่รอบด้านในงานอื�น ๆ ที�อาจเข้ามาเกี�ยวขอ้งสัมพนัธ์กัน การบูรณาการฐานขอ้มูลหลัก
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรีนั5นตอ้งการให้เกิดการบริหารจดัการการใชข้อ้มูลร่วมกนั
ภายใตม้าตรฐานขอ้มูลที�กาํหนด โดยทาํให้เกิดฐานขอ้มูลตน้ฉบบัแบบแหล่งเดียว (Single Original 
Source Database) เพื�อลดความขัดแยง้ ความผิดพลาดจากการนําข้อมูลไปใช้ และทําให้เกิด
ผูรั้บผดิชอบขอ้มูลอยา่งแทจ้ริง  

ในการบูรณาการขอ้มูลตามแนวคิดดงักล่าวจะมีการสร้างขอ้มูลหลกั (Master Data) ที�
เกี�ยวขอ้งในแต่ละงาน เช่น ขอ้มูลนกัศึกษา ขอ้มูลหลกัสูตร ขอ้มูลกิจกรรมนกัศึกษา ขอ้มูลแผนงาน 
ขอ้มูลงบประมาณ ขอ้มูลวสัดุครุภณัฑ์ทางการศึกษา และขอ้มูลบุคลากรทางการศึกษา เป็นตน้ ขอ้มูล
หลกัเหล่านี5 จะมีการใช้ร่วมกนัจากหลายระบบงานทั5งระบบสารสนเทศเพื�อการบริหารการศึกษา 
ระบบสารสนเทศเพื�อการบริหารจดัการ และระบบงานอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง ซึ� งตอ้งการการตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง สอดคลอ้งกนัของขอ้มูลที�มีการใชร่้วมกนัระหวา่งระบบ หากมีการเชื�อมโยงขอ้มูลหลกั
กบัระบบต่าง ๆ แลว้สามารถแสดงความเกี�ยวเนื�องของนกัศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และขอ้มูล
ทางดา้นการบริหารที�มีอยูใ่นระบบงานไดโ้ดยสามารถเรียกดูขอ้มูลในมุมมองต่าง ๆ เช่น บุคคลนี5 มี
ความรับผดิชอบในหลกัสูตร วชิา นกัศึกษา งานวจิยั และงานบริการวชิาการ ใดบา้ง  เป็นตน้  

อีกประการหนึ�ง การดาํเนินการของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรีเกี�ยวขอ้งกบั
ขอ้มูลและหน่วยงานภายนอกจาํนวนมาก เช่น สถาบนัวิจยั สถาบนัควบคุมคุณภาพทางการศึกษา 
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(สกอ. สมศ.) และสถาบนัการศึกษาอื�นในความร่วมมือ เป็นตน้ การบูรณาการขอ้มูลกบัหน่วยงาน
ภายนอกเหล่านี5 เพื�อให้เกิดการใช้ขอ้มูลร่วมกนัภายใตม้าตรฐานขอ้มูลที�กาํหนดจึงมีความสําคญัต่อ
ประสิทธิภาพของการดาํเนินงานในแนวคิดการพึ�งพาและการได้รับประโยชน์จากขอ้มูลและการ
ดาํเนินงานร่วมกัน เสียค่าใช้จ่าย แรงงาน และเวลาในการโอนยา้ย เปลี�ยนแปลงขอ้มูลน้อยที�สุด 
สามารถนาํไปใชไ้ดเ้ร็วและสมบูรณ์ที�สุด  

กรณีขอ้มูลที�ตอ้งอา้งอิงจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี 
ควรใชโ้ครงสร้างขอ้มูลตามแหล่งขอ้มูลหลกัเช่นกนั  เช่น ขอ้มูลบุคคลใชโ้ครงสร้างขอ้มูลของสํานกั
บริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ขอ้มูลนิติบุคคลใชโ้ครงสร้างขอ้มูลของกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
เป็นตน้ เพื�อความถูกตอ้งและรองรับการเชื�อมโยงขอ้มูลระหวา่งหน่วยงาน 

อีกทั5งเนื�องจากการทาํงานของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในปัจจุบนัตอ้ง
พึ�งพาเอกสารทางกายภาพ (กระดาษ) ที�มีจาํนวนมาก ซึ� งยงัไม่สามารถละทิ5งได ้เพราะเป็นเอกสารที�
ถูกตอ้งตามกฎหมายของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรีและหน่วยงานอื�นที�เกี�ยวขอ้ง ซึ� ง
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรียงัไม่สามารถเลิกหรือเปลี�ยนเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ไดท้นัที อีกทั5งกระบวนการในการปรับเปลี�ยนจะตอ้งมีการเจรจากบัหน่วยงานอื�นที�เกี�ยวขอ้งซึ� งตอ้ง
ใชเ้วลานานมากในการดาํเนินงาน  ดงันั5น การดาํเนินงานของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้
ธนบุรี จึงตอ้งทาํการบูรณาการระหวา่งเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และรูปแบบกายภาพดว้ย จึง
จะทาํใหก้ารบูรณาการดา้นขอ้มูลมีความครบถว้นและสามารถใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

• แผนการใชป้ระโยชน์ขอ้มูลจากการบูรณาการเพื�อการบริการและการบริหารที�ย ั�งยนื 

ปัจจุบนัระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รวมถึงระบบ
สารสนเทศเพื�อการบริหารการศึกษาที�กาํลงัพฒันาขึ5นใหม่ แยกการทาํงานระหวา่งระบบสารสนเทศ
กบัแฟ้มเอกสารกายภาพออกจากกนัอยา่งสิ5นเชิง การทาํงานของระบบสารสนเทศที�สร้างขึ5นมีลกัษณะ
เป็นแบบบนัทึกขอ้มูลและผลการปฏิบติังานเขา้ระบบ เช่น ข้อมูลหลกัสูตรจะบนัทึกเมื�อผ่านการ
พิจารณาอนุมัติหลักสูตร  โดยมีเจ้าหน้าที�นําเข้าข้อมูลบางส่วนหรือทั5 งหมดเข้าสู่ระบบ เพื�อ
เตรียมพร้อมสําหรับการนาํขอ้มูลหลกัสูตรไปดาํเนินการในการลงทะเบียนและจดัการเรียนการสอน
ในขั5นตอนต่อไป การยื�นใบคาํร้องของนกัศึกษาที�ตอ้งมีการดาํเนินการหลายขั5นตอน การดาํเนินการ
ในขั5นตอนต่าง ๆ เช่น การอนุมติั การลงนามในเอกสารกายภาพโดยบุคคล และตอ้งมีผูด้าํเนินการ
บนัทึกขอ้มูลผลการทาํงานเขา้สู่ระบบอีกครั5 ง ระบบสารสนเทศไม่ไดเ้ชื�อมโยงหรือทาํการควบคุม
แฟ้มเอกสารกายภาพวา่ดาํเนินการอยูใ่นขั5นตอนใด  
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จากการที�มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรีตอ้งทาํงานร่วมกบัหน่วยงานอื�นเป็น
จาํนวนมากและไม่สามารถกาํหนดให้หน่วยงานอื�นตอ้งใช้เฉพาะขอ้มูลที�เป็นอิเล็กทรอนิกส์เท่านั5น 
แนวคิดในการพฒันาระบบเอกสารของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี จึงควรใช้งาน
แบบคู่ขนานที�เป็นทั5งเอกสารต้นฉบบัที�เป็นกายภาพควบคู่ไปกับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที�อาจถูก
บริหารจดัการโดยระบบการติดตาม e-Tracking  หรืออาจใช้วิธีการปรับปรุงระบบสารสนเทศให้
สามารถเชื�อมโยงร่วมกบัเอกสารกายภาพ ทาํให้สามารถติดตามขั5นตอนและสถานะของงานไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว โดยเอกสารสาํคญัตน้ฉบบัอาจใชเ้ทคโนโลยช่ีวยในการบริหารควบคุมติดตาม แบบการยืนยนั
ตวัตนด้วยคลื�นวิทยุ (RFID) หรือเทคโนโลยีอื�น เป็นตวัช่วยในการควบคุมและเชื�อมโยงรหัสของ
เอกสารที�เกี�ยวขอ้งใหเ้ขา้มาอยูใ่นชุดเดียวกนัได ้ในลกัษณะเดียวกนักบัการบริหารจดัการแฟ้มเอกสาร
ผูป่้วยในระบบโรงพยาบาล ที�สามารถเชื�อมโยงเอกสารหรือวตัถุต่าง ๆ ที�เกิดขึ5นใหม่ เช่น แฟ้มขอ้มูล
กายภาพ หลอดเลือด แผน่ฟิลม์เอก็ซ์เรย ์ฯลฯ เขา้กบัแฟ้มขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ผูป่้วย  เป็นตน้ 

สําหรับระบบการทาํงานแบบใหม่ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี จะตอ้งมี
ภาพแสดงขั5นตอนกระบวนงานที�ทาํให้ผูที้�เกี�ยวขอ้ง เช่น นกัศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ผูบ้ริหาร 
สามารถทราบสถานะของงานแต่ละงานไดว้่าอยู่ที�ข ั5นตอนใด เป็นระยะเวลานานเท่าไรและใครตอ้ง
ดาํเนินการอยา่งไรต่อไปภายในระยะเวลาเท่าไร อยา่งไรก็ตาม การใชเ้ทคโนโลยีดงักล่าวจาํเป็นตอ้ง
สร้างวฒันธรรมองค์กรในการบนัทึกการนาํเขา้-ออกของเอกสารในแต่ละขั5นตอน ที�ทาํให้ขอ้มูลถูก
บนัทึกลงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  

ในอีกมิติหนึ� งของการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที�ถูกบูรณาการ คือข้อมูลที�เกิดขึ5 นในการ
ปฏิบติังาน จะถูกรวบรวม คดัแยก เพื�อสร้างคลงัขอ้มูลในงานดา้นต่างๆ โดยมีวตัถุประสงค์ให้เกิด
แหล่งรวบรวมขอ้มูลหลกัเชิงสะสมที�ใชใ้นการบริหารและการบริการ การจดัเก็บขอ้มูลในคลงัขอ้มูล
นั5นตอ้งคดัเลือก คดักรอง และจดัเก็บขอ้มูลที�ใชเ้พื�อการวิเคราะห์ พยากรณ์ ตามมุมมองของผูบ้ริหาร
ในแต่ละระดบั เช่น ขอ้มูลที�มีผลกระทบต่อความอยู่รอดหรือประสิทธิภาพขององค์กรในระยะยาว 
เช่น จาํนวนนกัศึกษาในแต่ละปี รายไดจ้ากการศึกษา และรายไดจ้ากแหล่งอื�น  ขอ้มูลที�นาํมาวิเคราะห์
ผลตามตวัชี5 วดัที�มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรีกาํหนดขึ5น เพื�อเป็นการติดตามผลการ
ดาํเนินงาน และรองรับการประเมินจากหน่วยงานภายนอก   

ขอ้มูลดงักล่าวควรถูกวิเคราะห์และออกแบบการจดัเก็บแบบอตัโนมติัจากการทาํงานของ
ระบบสารสนเทศไวล่้วงหน้าและไม่ควรใช้วิธีการบนัทึกซํ5 า (Re-entry) แต่ควรบนัทึกอตัโนมติัใน
ขณะที�เกิดเหตุการณ์ในแต่ละขั5นตอนการทาํงาน อาทิ การกําหนดตัวชี5 วดัที� เป็นเวลาให้บริการ
ประชาชนในแต่ละขั5นตอน ควรกาํหนดให้ระบบสามารถนําเวลาเริ� มต้นและเวลาสิ5นสุด (Time 
Stamp) ของแต่ละเหตุการณ์มาคาํนวณได ้โดยไม่ตอ้งให้เจา้หนา้ที�จดขอ้มูลลงในกระดาษแลว้นาํมา
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บนัทึกเขา้สู่ระบบ การนาํขอ้มูลเขา้ฐานขอ้มูลตอ้งไม่กระทบต่อการทาํงานปกติควรแยกการดาํเนิน
ออกเป็นระบบต่างหากหรือนอกเวลาทาํการเพื�อไม่ไปรบกวนเวลาในการประมวลผลในช่วงเวลาปกติ 

นอกจากนี5 ยงัมีการเชื�อมโยงและแลกเปลี�ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก อาทิ สํานัก
งบประมาณ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) หรือ
หน่วยงานอื�น ที�ตอ้งการขอ้มูลเพื�อการดาํเนินการดา้นการตรวจสอบ และประกนัคุณภาพ ดงันั5นการ
ออกแบบโครงสร้างการทาํงานของระบบสารสนเทศ จึงตอ้งเป็นไปในลกัษณะ web service เพื�อการ
ใชง้านไดอ้ยา่งสะดวก 

 
ยุทธศาสตร์ที� 6 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื�อนวตักรรมทางการศึกษาและสนับสนุนการวจัิยพฒันา 

IT for Novel Educational and  Research Development  (นวตักรรมการศึกษา) 

เนื�องจากปัจจุบนัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี มีการออกแบบนวตักรรมทางการ
บริหารและการบริการการศึกษา และนาํไปทดลองใชก้บัหน่วยงานต่าง ๆ โดยมีการปรับปรุงให้เหมาะสม
กบัสภาวะการณ์ จนเป็นตน้แบบใหก้บัหน่วยงานภายนอกที�ไดม้าศึกษาดูงาน นาํไปประยกุตใ์ชก้บัหน่วยงาน
ของตนเอง มาเป็นเวลานาน ทั5งรูปแบบของการบริหารงานในสถานะที�มหาวิทยาลยัออกนอกระบบราชการ 
การออกแบบโมเดลสําหรับการบริหารงาน การพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนบัสนุนการบริการ
การศึกษาที�หลายสถาบนัการศึกษานาํนวตักรรมดงักล่าวไปเป็นตน้แบบในการพฒันาต่อยอด 

เป้าหมาย 
- เพื�อใหเ้กิดนวตักรรมทางเทคโนโลยสีารสนเทศที�นาํไปใชใ้นการบริการการศึกษา

และการบริหารงานมหาวทิยาลยัอยา่งมีประสิทธิภาพ  
- เพื�อใหเ้กิดระบบสนบัสนุนการวจิยัอยา่งสมบูรณ์  
- เพื�อใหเ้กิดตน้แบบในการใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื�อการบริการและการ

บริหารการศึกษา 

ตัวชี.วดั 

- มีระบบสารสนเทศสนบัสนุนการบริหารงานภายใน 
- มีระบบสารสนเทศสนบัสนุนการบริการการศึกษา 
- มีหน่วยงานภายนอก นาํแนวคิดจากตน้แบบที�มหาวทิยาลยัพฒันาไปประยกุตใ์ชง้าน 
- ผูรั้บบริการมีความพอใจในระดบัดี 
- ขอ้ร้องเรียนในเรื�องประสิทธิภาพการใหบ้ริการมีจาํนวนลดลง 
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- มีจาํนวนนกัศึกษาและบุคลากรใชช่้องทางการใหบ้ริการดว้ยตนเอง (e-Services) ของ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี เพิ�มขึ5น 

เพื�อใหก้ารดาํเนินงานบรรลุวตัถุประสงคต์ามยทุธศาสตร์ มีแผนการพฒันาระบบที�เกี�ยวขอ้ง 
ดงันี5  

• แผนการพฒันาระบบสารสนเทศเพื�อการบริการการศึกษา  

ปัจจุบนัการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกลา้ธนบุรียงัเป็นการให้ขอ้มูลเบื5องตน้ ยงัไม่ไดมี้การเชื�อมโยงในลกัษณะ one-stop-service 
ในลกัษณะ self-service  เช่น ผลการสอบคดัเลือก กาํหนดการรับสมคัร เงื�อนไขต่างๆ  สถานะการรับ-
จ่ายเงินที�เกิดจากการจดัซื5อ-จดัจา้ง ความคืบหนา้ของการพิจารณาในโครงการต่างๆ เป็นตน้ จึงควรมี
ระบบที�สามารถมีปฏิสัมพนัธ์กับนักศึกษา บุคลากร หรือผูเ้กี�ยวข้องได้ โดยอาจผ่านช่องทางที�
หลากหลาย เช่น เทคโนโลยีเวบ็  โทรศพัท ์ระบบขอ้ความสั5 น (SMS) หรือ ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ 
(e-Mail) ที�นกัศึกษาหรือประชาชนสามารถสืบคน้หรือสอบถามขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งไดด้ว้ยตนเอง การ
ดาํเนินงานในลกัษณะนี5จะช่วยลดภาระบุคลากรของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรีใน
การตอบคาํถาม และเพิ�มความพึงพอใจในการรับบริการของนกัศึกษาและประชาชน โดยมีตวัอย่าง
ระบบที�สนบัสนุนแผนงานในบทที� q 

• แผนการพฒันาระบบสารสนเทศเพื�อสนบัสนุนงานวจิยั 

 พนัธกิจที�สําคญัประการหนึ� งของมหาวิทยาลัย คือ การเป็นมหาวิทยาลัยวิจยัชั5นนํา 
มหาวิทยาลยัมีนโยบาย และแผนการดาํเนินการในการสนบัสนุนการวิจยัจาํนวนมาก ทั5งการกาํหนด
เป็นภาระงาน และการให้ทุนวิจยัส่งเสริมนกัวิจยัรุ่นใหม่ การมีนกัวิจยัพี�เลี5 ยง ส่งผลให้มีงานวิจยัที�มี
การจดัทาํเพิ�มขึ5นจาํนวนมาก ดงันั5น จึงตอ้งมีระบบจดัเก็บข้อมูลงานวิจยัอย่างเป็นระบบ รวมถึง
สนบัสนุนการสืบคน้ขอ้มูลเพื�อการวิจยั และมีหลายระบบที�ไดด้าํเนินการแลว้ เช่น ระบบฐานขอ้มูล
งานวจิยั ระบบฐานขอ้มูลเครื�องมือวเิคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ซึ� งการพฒันาระบบตอ้งดาํเนินการอยา่ง
ต่อเนื�อง และปรับเปลี�ยนไปตามนวตักรรมที�เกิดขึ5น เพื�อให้มหาวิทยาลยับรรลุวิสัยทศัน์ และมีความ
ย ั�งยนื 

 
ยุทธศาสตร์ที� 7 การส่งเสริมการนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาช่วยสนับสนุนการทาํงาน  

ยุทธศาสตร์นี5 เนน้การส่งเสริมบุคลากรในทุกส่วนให้มีส่วนร่วมในการใชง้าน IT  ให้เจา้หนา้ที�ที�
เกี�ยวขอ้งมีความสามารถในการสร้างสรรค ์ผลิต และใชส้ารสนเทศอยา่งมีวจิารณญาณและรู้เท่าทนั ตามแผน



แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ฉบบัที� " พ.ศ. "$$$-"$$& 

ยทุธศาสตร์ในการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร 

 

 หนา้ที� 4-9 

 

แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารของประเทศไทย ฉบบัที� r พ.ศ. rqqr-rqqs ที�เน้นการพฒันา
บุคลากร 

การดาํเนินการของบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรีตอ้งใช้
ความรู้ทั5งทางวชิาการ และการบริหาร ประกอบกบัการวเิคราะห์  การใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณาดาํเนินการ
ในงานต่างๆ จึงตอ้งใช้องค์ความรู้ กรณีตวัอย่างเพื�อการศึกษาเปรียบเทียบ มาช่วยในการพินิจ พิเคราะห์ 
สังเคราะห์ในแต่ละงานที�มีลกัษณะใกลเ้คียงกนั โดยนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจดัเก็บ คน้หา 
และจดัเรียงสารสนเทศที�ตอ้งการใชง้าน เพื�อสร้างองคค์วามรู้ที�สามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง  

เป้าหมาย 

- เพื�อใหบุ้คลากรสามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งมีวิจารณญาณและรู้เท่าทนั 

- เพื�อพฒันาระบบคลงัความรู้ดา้นการบริหารและการบริการการศึกษา 

- เพื�อเป็นเครื�องมือผลกัดนัใหเ้กิดวฒันธรรมแห่งการเรียนรู้ในองคก์ร 

- เพื�อใหม้หาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี เป็นแหล่งการเรียนรู้ดา้น
ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยทีี�ใหบ้ริการบุคลากรภายในและผูส้นใจทั�วไป 

ตัวชี.วดั 

- มีเนื5อหา (Content) ในฐานความรู้เพิ�มขึ5นอยา่งต่อเนื�อง 

- บุคลากรมีการพฒันาทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศที�ดีขึ5น 

- บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานที�ดีขึ5น 

- ลดเวลาในการเรียนรู้ของบุคลากรใหม่ในการทาํงาน 

 

เพื�อใหก้ารดาํเนินงานบรรลุวตัถุประสงคต์ามยทุธศาสตร์ มีแผนการพฒันาระบบที�เกี�ยวขอ้ง ดงันี5  

• แผนการพฒันาระบบสารสนเทศเพื�อสนบัสนุนงานบริหารจดัการภายใน 

การพฒันาระบบสารสนเทศเพื�อสนบัสนุนงานบริหาร ประกอบดว้ย ระบบจดัเก็บและบริหาร
ขอ้มูลหลกั (Master Data) ที�ใช้ในการปฎิบติังาน ทั5งขอ้มูลแผนงาน งบประมาณ ขอ้มูลบุคลากร 
ขอ้มูลดา้นการคลงัในระบบบญัชี การเงิน รวมถึงการกาํหนดตวัชี5 วดั เพื�อการประเมินประสิทธิผลการ
ทาํงาน โดยมีรายละเอียดระบบที�สนบัสนุนแผนงาน ที�คาดว่าจะพฒันาใหม่ และปรับปรุงระบบเดิม
ใหมี้ประสิทธิภาพมากขึ5น  

• แผนการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื�อการพฒันาบุคลากร  



แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร  
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การจดัทาํระบบสารสนเทศที�สนับสนุนแผนการพฒันาบุคลากร อนัเป็นเครื� องมือที�ช่วย
บนัทึกประวติัการทาํงาน การฝึกอบรม องคค์วามรู้ที�บนัทึก ผลการปฏิบติังาน เพื�อเป็นขอ้มูลในการ
พิจารณาความดีความชอบ หรือปรับระดบัตาํแหน่ง ที�ชดัเจน และถูกตอ้งตรงกบัความเป็นจริง โดยมี
ตวัอยา่งระบบที�สนบัสนุนแผนงาน ในบทที� q 

 

ยุทธศาสตร์ที� 8  การพฒันาโครงสร้างพื.นฐานทางเทคโนโลยสีารสนเทศรองรับระบบงานที�มี

ความมั�นคง Entitle Security and Reliability of IT Infrastructure 

ยทุธศาสตร์นี5 เป็นแนวคิดในการพฒันาโครงสร้างพื5นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคาํนึงถึง
การใช้เทคโนโลยีที�เหมาะสมกับลกัษณะงาน มีความมั�นคง มีระบบสํารองการทาํงาน คาํนึงถึงการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรที�มีอยูร่่วมกนั และมีความยืดหยุ่นในการรองรับการเปลี�ยนแปลงกระบวนงานใน
อนาคตทั5งดา้นหนา้ที�การทาํงานและสมรรถนะที�ตอ้งการ อีกทั5งคาํนึงถึงการสนบัสนุนการนาํสิ�งที�ไดพ้ฒันา
ไวแ้ลว้กลบัมาใชง้านใหม่เมื�อตอ้งการ โครงสร้างพื5นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศที�กล่าวถึงนี5  รวมทั5งดา้น
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที�ทนัสมยั เครือข่ายที�มีความมั�นคง อุปกรณ์รักษาความมั�นคง และซอฟต์แวร์ระบบที�
รองรับการพฒันาที�มีความยดืหยุน่ในการปรับเปลี�ยนและนาํกลบัมาใชง้านใหม่ได ้และการพฒันาระบบนั5น
เนน้สถาปัตยกรรมแบบ Service Oriented Architecture (SOA) เพื�อให้เกิดความยืดหยุน่ในการเปลี�ยนแปลง
ความตอ้งการการใชง้านระบบในอนาคต โดยการแบ่งงานเป็นโมดูลบริการ (Service) ที�สามารถปรับเปลี�ยน
และเรียงร้อยเป็นงานใหม่ไดอ้ย่างรวดเร็ว รวมถึงการพฒันาโครงสร้างพื5นฐานเพื�อให้เกิดความมั�นคงของ
การปฏิบติังาน 

เป้าหมาย 

- เพื�อพฒันาโครงสร้างพื5นฐานทางเทคโนโลยสีารสนเทศที�มีความมั�นคง มีระบบ
สาํรอง สามารถใชท้รัพยากรร่วมกนั และมีความยดืหยุน่ในการรองรับความตอ้งการ
ดา้นสมรรถนะตามภาระงานที�เปลี�ยนแปลง 

- เพื�อใหมี้โครงสร้างพื5นฐานสนบัสนุนแนวทางในการพฒันาระบบสารสนเทศที�มี
ความยดืหยุน่ ปรับเปลี�ยนง่าย และนาํกลบัมาใชใ้หม่ได ้

- เพื�อใหเ้กิดระบบรักษาความมั�นคงของขอ้มูลและเครือข่ายภายใตม้าตรฐานสากล 

- เพื�อใหเ้กิดความพร้อมในการใชง้านระบบสารสนเทศตลอดเวลาที�ตอ้งการ 

ตัวชี.วดั 

- ระยะเวลาในการปรับเปลี�ยนสมรรถนะระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื�อการใหบ้ริการ
ตามภาระงานที�มีการปรับเปลี�ยนตามสถานการณ์ลดลง 



แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร  
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- ระยะเวลาในการปรับเปลี�ยนระบบสารสนเทศเพื�อรองรับความตอ้งการใหม่ลดลง 

- มีความต่อเนื�องในการใชง้าน (Service Availability) ทั5งระบบสารสนเทศและระบบ
เครือข่าย 

- บุคลากร และนกัศึกษามีความพึงพอใจในการใชเ้ทคโนโลย ีและระบบสารสนเทศ
มากขึ5น 

เพื�อใหก้ารดาํเนินงานบรรลุวตัถุประสงคต์ามยทุธศาสตร์ มีแผนการพฒันาระบบที�เกี�ยวขอ้ง 
ดงันี5  

• แผนการพัฒนาโครงสร้างพื5นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื�อสนับสนุน
การบูรณาการ ระบบที�มีความยดืหยุน่ในการรองรับความตอ้งการดา้นหนา้ที�การทาํงาน
และสมรรถนะตามภาระงานที�เปลี�ยนแปลง 

การดาํเนินงานตามแผนการพฒันานี5ประกอบดว้ย การพฒันาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และ
การพฒันาซอฟตแ์วร์ระบบ โดยการพฒันาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายตอ้งมีความมั�นคง มีระบบสํารอง 
สามารถใช้ในทรัพยากรร่วมกนั และมีความยืดหยุน่ในการรองรับความตอ้งการดา้นสมรรถนะตาม
ภาระงานที�เปลี�ยนแปลง โดยอาจใช้ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายขนาดใหญ่ที�มีความสามารถในการ
ทาํงานในลกัษณะเครื�องแม่ข่ายเสมือน (Virtual Machine) หรือใชร้ะบบเครื�องแม่ข่ายขนาดเล็กหลาย
เครื�องมาทาํงานร่วมกนัแบบคลสัเตอร์ (Cluster) ทั5งนี5 ขึ5นอยูก่บัความเหมาะสมกบัชนิดของเครื�องแม่
ข่ายและระบบงานที�ตอ้งการใชง้าน 

ในการพฒันาซอฟต์แวร์ระบบสําหรับระบบงานหลกั (ยกเวน้ระบบงานเฉพาะที�มีลกัษณะ
เป็นชุดสําเร็จ (Package) ซึ� งไม่สามารถกาํหนดกรอบการพฒันาเองได้) ตอ้งคาํนึงถึงการเลือกใช้
สถาปัตยกรรมแบบ Service Oriented Architecture (SOA) เพื�อให้เกิดความยืดหยุ่นต่อการ
เปลี�ยนแปลงระบบสารสนเทศที�ต้องการใช้งานในอนาคต โดยการพฒันาระบบสารสนเทศตาม
สถาปัตยกรรมดงักล่าวจะมีการแบ่งงานเป็นโมดูลบริการ (Services) ที�สามารถนาํกลบัมาใชใ้หม่ หรือ
ปรับเปลี�ยนและเรียงร้อยเป็นงานใหม่ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

• แผนการพฒันาระบบเครือข่ายเพื�อความต่อเนื�องในการทาํงาน 

ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี ที�ควรมีการปรับปรุงเพื�อให้
สามารถรองรับการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ เครือข่ายทอ้งถิ�น (LAN) ทั5งเครือข่ายแบบใช้
สาย และเครือข่ายไร้สาย โดยจะตอ้งมีการเพิ�มระบบสํารอง (Redundancy) เพื�อให้ระบบมีความ
น่าเชื�อถือและเกิดความต่อเนื�องในการทาํงาน แมว้่าอุปกรณ์บางตวั หรือเส้นทางการเชื�อมต่อบาง
เส้นทางเกิดความเสียหาย นอกจากนี5 มหาวิทยาลยัฯ มีโครงการสร้างอาคารใหม่ และมีแผนที�จะรับ
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นกัศึกษาเพิ�มที�วิทยาเขตราชบุรี (สวนผึ5ง) ซึ� งจาํเป็นอยา่งยิ�งที�จะตอ้งสร้างเครือข่ายภายในเพื�อรองรับ
การใชง้านในพื5นที�วทิยาเขตดงักล่าว 

• แผนการพฒันาระบบรักษาความมั�นคงและระบบบริหารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื�อสร้างความน่าเชื�อถือและสนบัสนุนพนัธะตามกฎหมาย 

แผนการพฒันานี5 ดําเนินการเพื�อให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและขอ้มูลที�มีความมั�นคง สร้างความเชื�อมั�นให้กับสังคม รวมทั5งสามารถ
ปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัที�เกี�ยวขอ้งกบัการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้
เหมาะสมกบัการเป็นสถาบนัการศึกษา เช่น มีการจดัเก็บขอ้มูลให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัวา่ดว้ย
การกระทาํความผิดเกี�ยวกบัคอมพิวเตอร์ ที�กาํหนดให้หน่วยงานราชการ ห้างร้าน บริษทัเอกชน ผู ้
ให้บริการอินเทอร์เน็ต รวมทั5งสถาบนัการศึกษาทุกแห่งจะตอ้งเก็บขอ้มูลการจราจรบนเครือข่ายไว้
อยา่งนอ้ย 90 วนั เป็นตน้ 

• แผนการจดัหาระบบเครื�องลูกข่ายใหเ้พียงพอต่อการใชง้าน 

เครื�องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ประกอบเป็นเครื�องมือที�จาํเป็นสําหรับการปฏิบติังาน
และการเรียนรู้ของนกัศึกษา ดงันั5นเครื�องคอมพิวเตอร์ที�ใช้งานจึงควรมีการเปลี�ยนรุ่นใหม่ทุก 4 ปี 
เพื�อให้การปฏิบติังานของบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั5งควรจดัสร้างห้องคอมพิวเตอร์
สําหรับบริการนักศึกษาเพิ�มเติม เพื�อให้สามารถรองรับความตอ้งการใช้งานของนักศึกษาได้อย่าง
ทั�วถึง และนกัศึกษาสามารถใชเ้ป็นช่องทางการเรียนรู้ไดอ้ยา่งเตม็ที�อีกดว้ย 

 
ยุทธศาสตร์ที� 5  การพฒันาโครงสร้างพื.นฐานทางเทคโนโลยใีนการสนับสนุนการเรียนการสอน

เพื�อคุณภาพบัณฑิตที�พงึประสงค์ 

                เทคโนโลยทีางดา้นการศึกษาไดรั้บการพฒันาขึ5นเป็นอยา่งมากและไดผ้า่นการเปลี�ยนแปลงครั5 ง
ใหญ่มาหลายครั5 งใน ระยะเวลาไม่กี�ปีมานี5  ความจาํเป็นในการเปลี�ยนแปลงนี5จะยงัคงมีอิทธิพลต่อไปถึง
วธีิการที�เราสอนและ เรียนรู้ (ศึกษา) ดว้ยความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ นกัศึกษาสามารถเขา้ถึง
การศึกษาไดอ้ยา่งยดืหยุน่และราบรื�น ซึ� งแตกต่างจากการเรียนในอดีต การนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาบูรณา
การในการเรียนการสอนเป็นสิ�งที�สาํคญัอยา่งยิ�ง เพื�อใชใ้นการจดัเตรียมวธีิการเรียนการสอนแบบบุคคล ซึ� ง
ช่วยใหน้กัศึกษาเรียนรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และทาํความเขา้ใจไดดี้ยิ�งขึ5น 
               ยทุธศาสตร์นี5 เล็งเห็นถึงประสิทธิภาพขั5นสูงของระบบที�จะช่วยเหลือการเรียนรู้เพื�อเป็นการ
ขบัเคลื�อนทางปัญญาและกระตุน้ใหเ้กิดวฒันธรรมแห่งการเรียนรู้ในระยะยาว ดงันั5น  เทคโนโลยสีารสนเทศ
จึงเป็นส่วนสาํคญัในการพฒันาการศึกษาของมหาวทิยาลยั และมีวตัถุประสงคที์�จะปรับปรุงผลการเรียนรู้
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ของนกัศึกษาดว้ย เทคโนโลยสีารสนเทศไดรั้บการเตรียมความพร้อมเพื�อสนบัสนุนการเรียนรู้ใหมี้
ประสิทธิภาพ สําหรับผู้เรียนหลากหลายประเภทที�มีขอบเขตความรู้ที�กว้างขวาง ใช้ในการการเสาะแสวงหา

เพื�อการเตรียมพร้อมสาํหรับความตอ้งการดา้นการเรียนรู้ที�หลากหลายและรูปแบบการเรียนที�แตกต่างกนัไป
ในแต่ละคน 
 
เป้าหมาย 

ใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศใหเ้ป็นเครื�องมือในการพฒันาดา้นการเรียนรู้ ติดตามความกา้วหนา้/
พฒันาการเรียนรู้ของนกัศึกษาและบุคลากร   กระตุน้ใหเ้กิดการเรียนการสอนแบบใหม่ ดว้ยการใหบ้ริการ
ออนไลน์ สนบัสนุนทรัพยากร และเทคโนโลยต่ีางๆ เพื�อใหเ้กิดกระบวนการเรียนการสอนแบบใหม่ และ
ประสบการณ์การเรียนรู้ส่วนบุคคลในระดบัสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ตัวชี.วดัผลงาน 
- ผูเ้รียนมีคุณภาพเพิ�มขึ5นตามเป้าหมายของหลกัสูตรเปรียบเทียบกบัตน้ทุน คือ ครูผูส้อน เจา้หนา้ที� เวลาของ
นกัศึกษา (student time) สื�อการเรียนรู้ และอื�นๆ 
- ปริมาณของผูใ้ชที้�เพิ�มขึ5นและอตัราการใชง้านที�เพิ�มขึ5น 
- ทกัษะในการใชง้านดา้นคอมพิวเตอร์ที�เพิ�มขึ5น และการตระหนกัถึงเทคโนโลยสีารสนเทศที�ใชเ้ป็น
เครื�องมือในการเรียนรู้ 
- การใชสื้�อทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศในกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆที�เพิ�มขึ5น แสดงใหเ้ห็นถึงทศันคติที�
เปลี�ยนไปในทางที�ดีขึ5นของผูใ้ชง้านต่อสิ�งแวด ลอ้มในการเรียนรู้ 
 
โดยโครงการที�เป็นส่วนหนึ�งของยทุธศาสตร์นี5  ประกอบดว้ย 
 
                 โครงการสิ�งแวดล้อมในการเรียนรู้ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี 
                 โครงการ KMUTT Lrn-Env สร้างขึ5นเพื�อผลกัดนัใหเ้กิดสังคมการเรียนรู้ที�หลากหลายใน
มหาวทิยาลยั มีการออกแบบโดยเฉพาะเพื�อเนน้สภาพการเรียนรู้แบบ online ทาํใหผู้เ้รียนสามารถเพิ�มพนู
ความรู้จากการเรียนในตาํราแบบเดิมๆซึ�งเหมาะ สาํหรับการเรียนการสอนทุกประเภท รวมถึงการสนบัสนุน
และอาํนวยความสะดวกแก่สมาชิกทุกคน ระบบจะเอื5ออาํนวยใหผู้เ้รียนเขา้ถึงการเรียนรู้แบบครบวงจร ซึ� ง
ไดแ้ก่ แหล่งการเรียนรู้บนเวบ็ไซต ์สื�อการเรียนรู้ กิจกรรม เครื�องมือ และบริการเสริมต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง อีก
ทั5งยงัรับรองความปลอดภยัสําหรับนกัศึกษาที�ใชง้านระบบที�จดัเตรียมไวใ้ห้ ในการแลกเปลี�ยนความคิดเห็น 
ถกปัญหา และปรึกษาหารือในเรื�องต่างๆ 
 
                 KMUTT Lrn-Env ไดบู้รณาการระบบการบริหารจดัการหลายชนิดไวด้ว้ยกนั ดงัตวัอยา่งเช่น 
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ขอ้มูลข่าวสารของนกัศึกษา การลงทะเบียน การประเมินการสอนของอาจารยแ์ละส่วนอื�นๆที�เกี�ยวขอ้ง มี
การนาํเสนอกิจกรรมต่างๆของนกัศึกษาที�มีส่วนช่วยพฒันาการเรียนใหมี้ ประสิทธิภาพยิ�งขึ5น มีการ
เสริมสร้างความเขา้ใจเกี�ยวกบักิจกรรมการเรียนการสอนใหแ้ก่นกัศึกษา 
 
                  โครงการพฒันาสื�อการเรียนรู้แบบอเิลก็ทรอนิกส์เพื�อให้บริการกบัชุมชน (Knowledge to public) 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ อินเทอร์เน็ตและสื�อการเรียนรู้แบบออนไลน์ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ�งสื�อ  
e-Learning  เกมออนไลน์ต่างๆ ไดเ้ขา้มามีบทบาทในรูปแบบและพฤติกรรมการเรียนรู้ของคนเพิ�มขึ5นเรื�อยๆ   
ซึ� งสื�อต่างๆ เหล่านี5 มีทั5งสิ�งที�ดี มีประโยชน์ และสิ�งที�เป็นโทษ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื�อดิจิตอล
ต่างๆ จะเกิดประโยชน์ได้อย่างมากมาย หากผูใ้ช้โดยเฉพาะอย่างยิ�งเยาวชนได้รับคาํแนะนาํ ได้รับการ
ส่งเสริม และทราบขอ้มูลที�เป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจ จะช่วยให้เยาวชนหนัมาใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื�อดิจิตอลต่างๆ อยา่งสร้างสรรค์ สามารถทาํให้เยาวชนเกิดการพฒันาความรู้ไดดี้ขึ5น  เกมหรือสื�อการ
เรียนรู้แบบออนไลน์ต่างๆ ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมไดท้ั5งทางดีและตรงขา้ม ซึ� งในส่วนดีนั5นสามารถเป็น
สื�อพฒันาสมอง ฝึกทกัษะความรู้ในดา้นต่างๆ ให้แก่ผูเ้ล่นได ้แต่ในขณะเดียวกนัเกมก็อาจจะกลายเป็นสื�อ
อนัตรายเป็นพิษภยัที�อาจคาดไม่ถึงได ้ 
 การพฒันาสื�อการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์เพื�อให้บริการกบัชุมชน (Knowledge to public) ซึ� งจะ
จดัทาํสื�อใน r ลกัษณะ คือ สื�อการเรียนรู้แบบ e-Learning สําหรับชุมชน  ในรูปแบบของการใชโ้ปรแกรม 
Macromedia Flash ,การ Simulation หรือการใชเ้ทคนิคอื�นๆ ที�เหมาะสม  และการพฒันาเกมตน้แบบเพื�อการ
เรียนรู้สําหรับให้บริการบนระบบเครือข่าย (Website)  และเป็นศูนยก์ลางขอ้มูล (Hub) ดา้นเกมเพื�อการ
เรียนรู้และคลงัขอ้มูลดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองประเทศไทย 

 
 

4.4 ความสัมพนัธ์ระหว่างยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสารของมหาวิทยาลยั

เทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรีกบัยุทธศาสตร์ที�เกี�ยวข้อง  

ยุทธศาสตร์ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรีที�ก ําหนดขึ5 นนี5  ได้พิจารณาถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี เพื�อให้องคก์รสามารถบรรลุตามวิสัยทศัน์  ดงัแสดงความสัมพนัธ์ในรูปที� 
�.� และรูปที� �.r 
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รูปที� �.� ความสัมพนัธ์ระหวา่งแผนบริหารตอ้งการ � ปีของกระทรวงศึกษาธิการ ยทุธศาสตร์ของ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรีและยทุธศาสตร์ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

จากรูปที� �.�  เป็นการเชื�อมโยงยทุธศาสตร์ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี พ.ศ. rqq4-rqq8 และยุทธศาสตร์จากแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื�อสารเพื�อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. rqq�-rqq� ซึ� งแสดงให้เห็นความสัมพนัธ์ของ
ยทุธศาสตร์สามารถอธิบายไดด้งันี5   
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ยุทธศาสตร์ที�  � ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในหัวข้อ “การบูรณาการ

โครงสร้างพื.นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการบริการทางการศึกษาที�ยืดหยุ่นและเป็นมาตรฐาน” 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื� อสารเพื�อการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในยุทธศาสตร์ที� �  “การสร้างโอกาส เพิมขีดความสามารถและยกระดับมาตรฐานการ

เรียนรู้ด้วยสืออิเล็กทรอนิกส์ (e - Learning)”  เนื�องจากตอ้งมีการกาํหนดมาตรฐานในกระบวนการพฒันา
ระบบสารสนเทศในลกัษณะ ICT-Based Learning และกาํหนดมาตรฐานและจดัหาโครงสร้างพื5นฐาน ICT 
เพื�อการจดัการเรียนการสอนตามมาตรฐานของแต่ละระดบัและประเภทการศึกษา  

 ยทุธศาสตร์ที� r ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี ในหวัขอ้ “เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื�อนวตักรรมทางการศึกษาสนับสนุนการวจัิยพฒันา” สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บทเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื�อสารเพื�อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในยทุธศาสตร์ที� r  “การเป็นผู้นําในการใช้ 

ICT เพิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการ ให้บริการทางการศึกษา (e- Management)”  เนื�องจาก 
แผนการพฒันาระบบสารสนเทศเพื�อสนบัสนุนงานวิจยั และการคิดสร้างสรรนวตักรรมทางการศึกษาใหม่ 
ใหเ้ป็นตน้แบบเพื�อการนาํไปพฒันาของหน่วยงานต่างๆ  

ยุทธศาสตร์ที� 4 ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในหัวขอ้ “การส่งเสริมการนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยสนับสนุนการทํางาน” สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บทเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื�อสารเพื�อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในยุทธศาสตร์ที� r “ยุทธศาสตร์ที @ การ

เป็นผู้ นําในการใช้ ICT เพิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการ ให้บริการทางการศึกษา 

(e- Management) เร่งรัดการใช้โครงสร้างพื5นฐานดา้น ICT เพื�อการบริหารจดัการและการให้บริการทาง
การศึกษา (e – Management Infrastructure) อีกทั5งมุ่งพฒันาประสิทธิภาพระบบการบริหารงาน (Back 
Office) สู่การ เป็นสํานกังานอตัโนมติั (e-Office) และให้บริการดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในลกัษณะใชง้าน
ตามความประสงค์ของแต่ละคน (Self  eService) และยุทธศาสตร์ที� 4 การผลิตและเสริมสร้างศกัยภาพ
ทรัพยากรบุคคลดา้น ICT (e - Manpower) โดยการ พฒันาสมรรถนะพื5นฐานทรัพยากรบุคคล เพื�อสังคม ICT 
และสังคมแห่ง การเรียนรู้ (e-Society & Learning Society) 

ยุทธศาสตร์ที� � ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี ในหัวขอ้ “การพัฒนาโครงสร้าง

พื.นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับระบบงานที�มีความมั�นคง” สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ตามแผน

แม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสารเพื�อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในยุทธศาสตร์ที� � “การ

สร้างโอกาส เพิมขีดความสามารถและยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้ด้วยสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e - Learning)” 
ด้วย การเร่งรัดการใช้โครงสร้างพื5นฐาน ICT เพื�อการเรียนรู้ตามความต้องการอย่างเพียงพอและมี
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ประสิทธิภาพ อีกทั5งยงัสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารเพื�อ
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในยุทธศาสตร์ที� r “ยุทธศาสตร์ที @ การเป็นผู้ นําในการใช้ ICT เพิม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการ ให้บริการทางการศึกษา (e- Management) เร่งรัดการใชโ้ครงสร้าง
พื5นฐานดา้น ICT เพื�อการบริหารจดัการและการใหบ้ริการทางการศึกษา (e – Management Infrastructure) 

ยุทธศาสตร์ที� q ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี ในหวัขอ้ “การพัฒนาโครงสร้าง

พืCนฐานทางเทคโนโลยีในการสนับสนุนการเรียนการสอนเพือคุณภาพบัณฑิตทีพึงประสงค์”  สอดคลอ้งกบั
ยทุธศาสตร์ตามแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสารเพื�อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการใน
ยุทธศาสตร์ที�  � “การสร้างโอกาส เพิมขีดความสามารถและยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้ด้วยสื อ 

อิเล็กทรอนิกส์ (e - Learning)” ดว้ย เร่งรัดการใชโ้ครงสร้างพื5นฐาน ICT เพื�อการเรียนรู้ตามความตอ้งการ 
อยา่งเพียงพอและมีประสิทธิภาพ อีกทั5งยงัสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื�อสารเพื�อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในยุทธศาสตร์ที� r “ยุทธศาสตร์ที @ การเป็นผู้ นําใน

การใช้ ICT เพิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการ ให้บริการทางการศึกษา (e- Management) เร่งรัด
การใชโ้ครงสร้างพื5นฐานดา้น ICT เพื�อการบริหารจดัการและการ ให้บริการทางการศึกษา (e – Management 
Infrastructure) 

จากความสัมพนัธ์ของยุทธศาสตร์ขา้งตน้ที�สอดรับกนั จะทาํให้แผนงานต่าง ๆ ที�ดาํเนินงานอย่าง
ต่อเนื�องเป็นตวัขบัเคลื�อนยุทธศาสตร์ให้หมุนไปดว้ยกนัทั5งยุทธศาสตร์ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื�อสารของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกลา้ธนบุรี และยทุธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
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5. ภาพรวมสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี  

5.1 การวเิคราะห์ความต้องการด้านข้อมูล 

จากการวิเคราะห์ความตอ้งการดา้นขอ้มูล และปัญหาในการบริหารจดัการขอ้มูลของมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี ควรดาํเนินการออกแบบสถาปัตยกรรมขอ้มูล กาํหนดมาตรฐานขอ้มูล และ
สร้างความมั�นคงของขอ้มูล บูรณาการฐานขอ้มูลหลกัของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี 
บริหารจดัการขอ้มูลโดยการบูรณาการเอกสารกายภาพ เช่น เอกสารหลกัสูตร ขอ้มูลการเบิกจ่ายเงิน การ
จดัซื9อจดัจา้ง รายการเปลี�ยนแปลงแกไ้ขในการลงทะเบียน และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เขา้ดว้ยกนั บูรณาการ
การแลกเปลี�ยนขอ้มูลกบัหน่วยงานภายนอกที�เกี�ยวขอ้ง พฒันาระบบคลงัขอ้มูลและตวัชี9 วดัเพื�อการบริการ
การศึกษาและการบริหารงานที�ย ั�งยนื โดยมีวตัถุประสงคแ์ละแนวคิดดงันี9   

• ออกแบบสถาปัตยกรรมขอ้มูล กาํหนดมาตรฐานขอ้มูล และสร้างความมั�นคงของขอ้มูล เพื�อลด
ความขดัแยง้ของขอ้มูล กาํหนดมาตรฐานและรหสัขอ้มูล กาํหนดขอ้มูลหลกั กาํหนดระดบัความ
มั�นคงขอ้มูล กาํหนดชั9นความลบั กาํหนดสิทธิผูใ้ชใ้นการเขา้ถึง และปรับปรุงขอ้มูล  

• บูรณาการฐานขอ้มูลหลกัของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี เพื�อใหเ้กิดการบริการ
การศึกษาและการบริหารจดัการ การใช้ขอ้มูลร่วมกนัภายใตม้าตรฐานขอ้มูลที�กาํหนด โดยทาํ
ให้เกิดฐานขอ้มูลตน้ฉบบัแบบแหล่งเดียว (Single Original Source Database) เกิดผูรั้บผิดชอบ 
หรือเจา้ภาพขอ้มูลอย่างแทจ้ริง เกิดความชดัเจนในการบริการการศึกษาและบริหารจดัการและ
ความรับผิดชอบต่อข้อมูล เมื�อเชื�อมโยงข้อมูลจากข้อมูลหลัก (Master Data) สามารถดู
ความสัมพนัธ์และความเกี�ยวเนื�อง (Data dependency) ตามข้อมูลหลักนั9น ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเช่น หลกัสูตร รายวิชา นักศึกษา อาจารย ์รายการปรับปรุงการลงทะเบียน ผล
การศึกษา และภาระงาน เป็นตน้  

• บริหารจดัการขอ้มูลโดยการบูรณาการเอกสารกายภาพและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เขา้ดว้ยกนั 
เพื�อให้เอกสารกายภาพและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เชื�อมโยงเขา้ด้วยกนัได้ สามารถควบคุม
ติดตามทางเดินและสถานะเอกสารที�เป็นแฟ้มเอกสารกายภาพได ้โดยอาจใชเ้ทคโนโลยีการติด
บาร์โค๊ดที�เอกสารเพื�อเป็นตวัช่วยในการควบคุมและเชื�อมโยงรหสัของเอกสารให้เขา้มาอยู่ใน
ชุดเดียวกันได้ สามารถรองรับการตรวจสอบติดตามสถานะงานและเอกสารผ่านระบบ                   
e-Tracking โดยผูเ้กี�ยวขอ้งได ้ 

• บูรณาการการแลกเปลี�ยนขอ้มูลกบัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อให้เกิดการใช้ขอ้มูลร่วมกนั
ระหว่างมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรีและหน่วยงานภายในและภายนอกที�
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ตอ้งทาํงานเกี�ยวขอ้งกนั  เช่น สํานกังบประมาณ หน่วยงานประกนัคุณภาพ (สกอ. สมศ. 
กพร.) ภายใต้มาตรฐานขอ้มูลที�มีการตกลงร่วมกนั หรือมีการกาํหนดมาจากหน่วยงาน
ภายนอก โดยอยูบ่นพื9นฐานการพึ�งพาและการไดรั้บประโยชน์จากขอ้มูลและการดาํเนินงาน
ร่วมกนั เสียค่าใช้จ่าย แรงงาน เวลาในการโอนยา้ย เปลี�ยนแปลงขอ้มูลน้อยที�สุด สามารถ
นาํไปใชป้ระโยชน์ไดเ้ร็วและสมบูรณ์ที�สุด 

• พฒันาระบบคลงัขอ้มูลและตวัชี9 วดัเพื�อการบริการการศึกษาและการบริหารงานที�ย ั�งยืน 
เพื�อให้เกิดแหล่งรวบรวมข้อมูลหลักเชิงสะสมที�ใช้ในการบริหารและการบริการทาง
การศึกษา และสามารถนาํขอ้มูลมาใชเ้พื�อการวเิคราะห์ พยากรณ์ ในหลากหลายมุมมองของ
ผูบ้ริหารในแต่ละระดบัหรือตามตวัชี9วดัที�มหาวทิยาลยักาํหนดขึ9น 

5.2 การวเิคราะห์ความต้องการด้านระบบสารสนเทศ 

สถานภาพและความตอ้งการดา้นระบบสารสนเทศในปัจจุบนัของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกลา้ธนบุรีถูกรวบรวมจากการระดมสมองผูเ้กี�ยวขอ้ง เช่น ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหารระดบักลาง อาจารย ์
เจา้หน้าที�พฒันาและดูแลระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลยั  และการพิจารณาจากเอกสารเชิงกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลยั อาทิเช่น วิสัยทศัน์ พนัธกิจ แผนพฒันาเชิงกลยุทธ์ พ.ศ."$$[-"$$\ และแผนแม่บทสํานัก
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. "$$]-"$$\  มาประกอบการวิเคราะห์สามารถสรุปแนวทางพฒันาระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลยั โดยจาํแนกเป็น \ กลุ่ม คือ กลุ่มระบบสารสนเทศเพื�อการบริหารและบริการการศึกษา กลุ่ม
ระบบสารสนเทศเพื�อสนบัสนุนการบริหารจดัการภายใน กลุ่มระบบสารสนเทศเพื�อการวิจยั และกลุ่มระบบ
สารสนเทศเพื�อการพฒันาบุคลากรและจดัการความรู้ การจดักลุ่มขอ้มูลดงักล่าว มีแนวคิดเพื�อให้สอดรับกบั
วสิัยทศัน์ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ที�  

มุ่งมั�น   เป็นมหาวทิยาลยัที�ใฝ่เรียนรู้  
มุ่งสู่  ความเป็นเลิศในเทคโนโลยแีละการวจิยั  
มุ่งธาํรง   ปณิธานในการสร้างบณัฑิตที�เก่งและดี  
มุ่งสร้าง  ชื�อเสียงและเกียรติภูมิใหเ้ป็นที�ภูมิใจของประชาคม  
มุ่งกา้ว  ไปสู่การเป็นมหาวทิยาลยัชั9นนาํระดบัโลก  

สอดคลอ้งกบัพนัธกิจที�มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี เป็นสถาบนัทางวิชาการและ
วิชาชีพชั9นสูง มีวตัถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั9นสูง ทาํการสอน ทาํการวิจัย 
ให้บริการวิชาการแก่สังคม ริเริ�ม ปรับแปลง ถ่ายทอด พฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทะนุบาํรุง
ศิลปวฒันธรรม และสนบัสนุนภารกิจของมหาวทิยาลยั ดงันี9  

1. พฒันาบุคลากรใหมี้ความสามารถในการเรียนรู้ พฒันานกัศึกษาใหมี้ความเป็นเลิศทางวิชาการ มี
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวชิาชีพ 
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2. พฒันาระบบการศึกษา ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา ระบบการเรียนรู้ และระบบการ
บริหารงานใหมี้คุณภาพอยา่งต่อเนื�อง 

3. วจิยัและนาํผลไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการสร้างองคค์วามรู้และการพฒันาประชาคมไทย 
 

 
 

รูปที� 5.1 ภาพแสดงความสัมพนัธ์ของกลุ่มระบบสารสนเทศที�สนบัสนุนภารกิจของมหาวทิยาลยั 
 
ระบบสารสนเทศในแต่ละกลุ่มพฒันาขึ9นโดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อให้ผูส้นใจที�จะศึกษาต่อ นกัศึกษา

ปัจจุบนั นกัวิจยัและนกัธุรกิจ คณาจารยแ์ละบุคลากร รวมถึงประชาชนทั�วไปสามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร
และบริการของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรีไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว โดยแบ่งการประเภทการ
บริการตามกลุ่มเป้าหมาย  

 
กลุ่มที� - กลุ่มระบบสารสนเทศเพื�อการบริหารและบริการการศึกษา 

ระบบสารสนเทศในกลุ่มที� 1 พฒันาขึ9นโดยมีวตัถุประสงค์เพื�อให้ผูส้นใจที�จะศึกษาต่อ นักศึกษา
ปัจจุบนั คณาจารยแ์ละบุคลากร สามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารและบริการของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกลา้ธนบุรีไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว  

สาํหรับผูส้นใจศึกษาต่อและประชาชนทั�วไป มีระบบที�ใหบ้ริการเช่น  
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• ระบบ Member (2B-KMUTT)  เป็นระบบที�พ ัฒนาขึ9 นเพื�อเปิดรับสมัครเด็ก

นักเรียนชั9นม.\ , ม.$, ปวช.] และปวช." จากทั�วประเทศมีโอกาสได้เข้าร่วม

โครงการ 2BKMUTT และโครงการอื�น ๆ 

• ระบบรับสมัคร เป็นระบบที�ใช้ในการรับสมคัรนักศึกษาทุกระดับ ตั9 งแต่ระดับ

ปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ซึ� งรายละเอียดต่าง ๆ ของระบบรับสมคัร 

ได้แก่ การบนัทึกการรับสมคัร ออกรหัสสอบอตัโนมติั การพิมพ์ บตัรสอบ การ

พิมพใ์บเสร็จรับเงินค่าสมคัร ค่าสอบภาษาองักฤษ จดัห้องสอบให้อตัโนมติั บนัทึก

ผูมี้สิทธิg สอบ สัมภาษณ์ บนัทึกผูมี้สิทธิg เขา้ศึกษาต่อและผูที้�ติดสํารอง ส่งขอ้มูลผูมี้

สิทธิเขา้ศึกษาต่อใหก้บัระบบลงทะเบียน เพื�อกาํหนดรหสันกัศึกษาและประกาศผูมี้

สิทธิเขา้ศึกษาต่อ นอกจากนี9  มีระบบรับสมคัรผ่านเวบ็ไซต์  ทาํการบนัทึกขอ้มูล

การสมคัรผ่านเวบ็ไซด์มหาวิทยาลยั พิมพใ์บสมคัรและใบชาํระเงินไปชาํระเงินที�

ธนาคาร ได้ภายในวนัที�กาํหนด แทนการส่งธนาณัติแบบเดิมเพื�อลดขั9นตอนการ

ทาํงานของเจา้หน้าที� รวมทั9งผูส้มคัรสามารถตรวจสอบสถานะการชาํระเงินและ

สถานะการสมคัรได ้ดว้ยตนเอง 

• ระบบประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์  ที� เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี เช่น ข่าวประชาสัมพนัธ์ 

• ระบบบริการแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว  e-OneStop Service รองรับช่องทางการ

ให้บริการที�หลากหลาย และบูรณาการช่องทางเหล่านี9 เข้าด้วยกัน ทาํให้แต่ละ

ช่องทางสามารถสอดประสานการทาํงานเกิดความต่อเนื�องของการทาํงานและ

ขอ้มูลภายในระบบ และบูรณาการเขา้กบัระบบสารสนเทศสนบัสนุนงานภายใน 

สาํหรับนกัศึกษาปัจจุบนั มีระบบที�ใหบ้ริการเช่น 

• ระบบทะเบียน เป็นระบบที�ช่วยในการทาํงานเกี�ยวกบัการลงทะเบียนเรียนของ

นักศึกษาทุกระดับ การศึกษา ตั9 งแต่เริ� มเข้าศึกษาจนสําเร็จการศึกษา โดยมี

รายละเอียดดงันี9  การขึ9นทะเบียนนกัศึกษาใหม่ การบนัทึกทะเบียนประวติันกัศึกษา 

การลงทะเบียนนกัศึกษา บนัทึกคะแนนและคาํนวณเกรด บนัทึกการลาพกั /ใหพ้กั / 

ลาออก / ตกออก / คดัชื�อออกของนกัศึกษา Transcript การแจง้จบ ตรวจสอบการ

เรียนจบของนกัศึกษา และพิมพใ์บ Transcript การโอนยา้ยหลกัสูตร การรับเงิน
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ค่าลงทะเบียน บนัทึกขอ้มูลวทิยานิพนธ์  สาํหรับ ระดบั บณัฑิตศึกษา งานแนะแนว

การศึกษา ทุนการศึกษา การฝึกงาน การลงโทษนกัศึกษา ขอ้มูลสถิตินกัศึกษา การ

ขอหลกัฐานทางการศึกษาและการนาํขอ้มูลจากการลงทะเบียนผา่น internet เขา้สู่

ระบบทะเบียน 

• ระบบกรอกประวตัิผ่าน เวบ็ไซต์ เป็นระบบที�ช่วยใหน้กัศึกษาไดก้รอกประวติัของ

ตวัเองผา่น Web เขา้มาก่อนที�จะมีการมอบตวันกัศึกษาซึ�งจะช่วยในเรื�องความถูกตอ้ง

ของขอ้มูล เนื�องจากนกัศึกษาจะเป็นคนกรอกขอ้มูลของตวัเอง และช่วยลดเวลาในการ

ทาํงานของส่วนทะเบียนและสาํนกับณัฑิตในการนาํประวติันกัศึกษามากรอกหลงัจาก

นกัศึกษาเขา้เป็นนกัศึกษาเรียบร้อยแลว้ 

• ระบบขึ?นทะเบียนบัณฑิตผ่าน เว็บไซต์ เป็นระบบที�ช่วยอาํนวยความสะดวกให้กับ

บณัฑิตที�จบการศึกษาไปแลว้และอาจจะไม่สะดวกในการเดินทางกลบัมาขึ9นทะเบียน

บณัฑิตที�มหาวิทยาลยั โดยบณัฑิตสามารถทาํการขึ9นทะเบียนบณัฑิตจากที�บา้นหรือที�

ทาํงานที�มีเครื�องคอมพิวเตอร์ที�สามารถใช้ internet ไดก้็สามารถเขา้ไปทาํการบนัทึก

การขึ9นทะเบียนและพิมพใ์บแจง้การชาํระเงินไปชาํระเงินที�ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุก

สาขา  

• ะบบศิษย์เก่า มจธ. (Alumni System) เป็นระบบที�พฒันาขึ9นเพื�อเก็บขอ้มูลประวติัศิษย์

เก่า ซึ� งประกอบไปดว้ย ขอ้มูลการศึกษา  ที�อยูปั่จจุบนั  ประวติัการทาํงาน  ประวติัการ

เขา้ร่วมกิจกรรม ศิษยเ์ก่าที�ไดรั้บรางวลั ประวติัการใหทุ้นสนบัสนุนการดาํเนินงานของ 

มหาวทิยาลยั 

สาํหรับคณาจารยแ์ละบุคลากร 

• ระบบตารางสอบ  เป็นระบบที�ช่วยเสริมงานระบบทะเบียน ซึ� งเกี�ยวกบัการจดั

ตารางสอบ หอ้งสอบ โดยมีรายละเอียดดงันี9  จดัการเกี�ยวกบัการป้อนเปิดวชิาแยก

ตามกลุ่ม ป้อนเปิดวชิา แต่ละชั9นปี ในแต่ละหลกัสูตร ป้อนรายวชิาที�มีทั9งหมดใน

มหาวทิยาลยั การจดัหอ้งสอบ เลขที�นั�งสอบและ เวลา 

• ระบบตัดเกรดผ่าน เวบ็ไซต์ เป็นระบบที�ไดรั้บการพฒันาขึ9นเพื�อช่วยอาํนวยความ

สะดวกในการป้อนคะแนนและตดัเกรดใหก้บัอาจารยแ์ละเจา้หนา้ที�ไดเ้ขา้มาตดั

เกรดนกัศึกษาไดส้ะดวกขึ9น รวมทั9งช่วยลดภาระใหก้บัส่วนทะเบียนและ
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ประเมินผลไม่ตอ้งทาํการป้อนคะแนนและเกรด ใหม่อีกครั9 ง ซึ� งระบบนี9 มีในส่วน

ของ version ภาษาองักฤษ เพื�อใหอ้าจารยที์�เป็นชาวต่างชาติสามารถเขา้มาใช้

โปรแกรมตดัเกรดผา่นระบบได ้

• ระบบวนัิยนักศึกษา เป็นระบบที�พฒันาขึ9นเพื�อกรอกขอ้มูลความผดิ บทลงโทษ 

เกียรติgและศกัดิg  การบาํเพญ็ประโยชน์และคน้หาขอ้มูลของนกัศึกษา 

• ระบบภาวะการมีงานทาํของบัณฑิต  เป็นระบบที�แสดงผลขอ้มูลภาวะการหางาน

ทาํของบณัฑิต และบณัฑิตศึกษาที�จบการศึกษาแลว้และเขา้มากรอกแบบสอบถาม

ของ สกอ.  ซึ� งอาํนวยความสะดวก รวดเร็วใหใ้นการนาํขอ้มูลที�ไดม้าทาํการ

วเิคราะห์ในดา้นต่าง ๆ เช่น ระยะเวลาการไดง้าน งานที�ไดรั้บตรงสายวชิาที�สาํเร็จ

หรือไม่  เงินเดือนเฉลี�ยที�ไดรั้บ  และจาํนวนผูที้�ศึกษาต่อเป็นตน้ 

สาํหรับนกัศึกษาปัจจุบนัและคณาจารย ์ มีระบบที�ใหบ้ริการเช่น 

• ระบบประเมินการสอนของอาจารย์ เป็นระบบที�สนบัสนุนการการทาํงานของส่วน

งานบริการการศึกษาโดยแบ่งเป็น " ส่วนไดแ้ก่  

- อาจารยเ์จา้หนา้ที� โดยเจา้หนา้ที�จะตอ้งเขา้มาบนัทึกรายวชิาที�อาจารยส์อน และ

บนัทึกแบบสอบถามเขา้ระบบเพื�อใหน้กัศึกษาสามารถเขา้มาประเมินการสอน

ได ้และเมื�อนกัศึกษาประเมินเสร็จแลว้ อาจารย ์และเจา้หนา้ที�สามารถเขา้ดูผล

การประเมินไดต้ามสิทธิของตวัเอง 

- นกัศึกษาโดยเปิดบริการนกัศึกษาทุกคนเขา้มาประเมินการสอนของอาจารย์

ผูส้อนไดโ้ดยจะมีการประเมินการสอนของอาจารยทุ์กเทอม เมื�อสิ9นเทอม เพื�อ

วดัคุณภาพการสอนของอาจารยใ์นมหาวทิยาลยั 

• ระบบสารสนเทศนักศึกษา ระบบแบ่งออกเป็น " ส่วนไดแ้ก่ 

- อาจารยเ์จา้หนา้ที� ช่วยอาํนวยความสะดวกคือ อาจารยแ์ละเจา้หนา้ที� สามารถ
ตรวจสอบขอ้มูลประวติั ขอ้มูลผลการเรียน ขอ้มูลผลการลงทะเบียน และการติด
คา้งต่าง ๆ ของนกัศึกษาที�ตนเองดูแลอยูไ่ดเ้ลยทาง intranet  

- นกัศึกษา เพื�อช่วยอาํนวยความสะดวกใหก้บันกัศึกษาโดยสามารถเขา้ดูระเบียบ/
ประกาศ/ขอ้บงัคบัต่าง ๆ และสามารถตรวจสอบขอ้มูลผลการเรียน ผลการ
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ลงทะเบียน ขอ้มูลการติดคา้งต่าง ๆ ของตวัเองทาง internet ไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งมาที�
มหาวทิยาลยั  

• ระบบจัดทาํบัตรบุคลากรและนักศึกษา เป็นระบบที�พฒันาขึ9น เพื�อใหส้ามารถจดัทาํบตัร

บุคลากรแต่ละประเภทของมหาวิทยาลยัไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว โดยสามารถพิมพ์

ขอ้มูลและรูปของแต่ละคนที�หนา้บตัรของบุคลากรและนกัศึกษาแต่ละประเภท บนัทึก

ขอ้มูลส่วนบุคคลลงในหน่วยความจาํในบตัร และบนัทึกขอ้มูลในฐานขอ้มูลได ้

ระบบที�อยู่ระหว่างการพฒันา 

 ระบบที�อยูร่ะหวา่งการปรับปรุงพฒันา ใหมี้ลกัษณะเป็น Service Oriented Architecture (SOA)  ใน
ปี พ.ศ. "$$o – พ.ศ. "$$\  มีจาํนวน 4 ระบบ ดงันี9  
 
ระบบที�คาดว่าจะทาํการปรับปรุง พฒันาในอนาคต ภายในปี พ.ศ.OPPQ มีดงันี9  

• ระบบการรักษาสถานภาพผ่านเว็บไซต์  เป็นระบบที�อาํนวยความสะดวกให้นกัศึกษา

สามารถโหลดใบชาํระเงินค่ารักษาสถานภาพผา่นเวบ็ไดเ้ลย โดยระบบจะตอ้งทาํการ

บนัทึกคนที�มาทาํคาํร้องรักษาสถานภาพโดยดึงขอ้มูลจากระบบ acis    นกัศึกษาโหลด

ใบชําระเงินค่ารักษาสถานภาพ และ ค่าประกันอุบัติเหตุ (กรณีที�ยงัไม่ได้ชําระค่า

ประกนั )  ไปชาํระเงิน  ทางกองคลงัโหลดการชาํระเงิน จากนั9นทาํการโหลดขอ้มูลการ

รักษาสถานภาพผา่นเวบ็เขา้สู่ระบบ acis  เพื�อประมวลผลการรักษาสภานภาพต่อไป   

• ระบบการยืนยันการเข้าศึกษา เป็นระบบการที�ให้ผูส้มสัครเขา้มายืนยนัการเขา้ศึกษา 

เนื�องจากนกัศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา สามารถเลือกสมคัรได ้" สาขา แลว้สามารถ

สอบผ่านได้ทั9 ง " สาขา   ซึ� งปัจจุบันมีปัญหาในเรื� องที�ต้องมีการออกรหัสให้กับ

นกัศึกษา " รหสั  ดงันั9นเพื�อแกปั้ญหาดงักล่าว จึงมีความคิดวา่ควรจะให้นกัศึกษามาทาํ

การยนืยนัก่อนวา่จะเลือกเรียนในสาขาใด  ก่อนที�จะทาํการออกรหสันกัศึกษาให ้

• การทําใบคําร้องแบบมีลายเซ็นอัตโนมัติ (E-service for student) เป็นระบบที�

สนบัสนุนเรื�องการขอคาํร้องของนกัศึกษาผา่นเวบ็ ซึ� งจะมีทั9งส่วนของนกัศึกษา แลว้ก็

ส่วนของงานทะเบียน ซึ� งในส่วนของงานทะเบียนจะตอ้งมีการกาํหนดเรื�องการไหล

ของเอกสารตามลําดับขั9น เช่น อาจารย์ที�ปรึกษา หัวหน้าภาค คณบดี ซึ� งในส่วน

บุคลากรนี9 จะทาํการดึงจากระบบ สทบ. ซึ� งบุคคลเหล่านี9 จะมีหน้าที�ในการ อนุมัติ
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หรือไม่อนุมติัใบคาํร้องนี9 ต่อไปดว้ย ซึ� งคาดวา่จะนาํในส่วนของ Digital Signature  มา

ใชด้ว้ย  

• ระบบ One Stop Services  เป็นระบบที�ใหบ้ริการต่าง ๆ กบั นกัศึกษา หรือผูส้นใจ

ศึกษาต่อโดยเขา้มารับบริการเพียงจุดเดียวเท่านั9น 

กลุ่มที� O กลุ่มระบบสารสนเทศเพื�อสนับสนุนการบริหารจัดการ  

  ระบบสารสนเทศในกลุ่มที� " ใช้เพื�อสนับสนุนการทํางานภายในของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี เพื�ออาํนวยความสะดวกในการปฏิบติังานและบริหารงานภายใน
และเพื�อให้เกิดการทาํงานและการติดต่อสื�อสารที�มีประสิทธิภาพ มีการควบคุมเส้นทางการเดิน
เอกสาร เกิดการทาํงานภายใตม้าตรฐานเดียวกนั สอดคลอ้งกบัภารกิจของมหาวิทยาลยั  ในการ
พฒันาระบบการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการเรียนรู้ และระบบการ
บริหารงานใหมี้คุณภาพอยา่งต่อเนื�อง ประกอบดว้ย  

ระบบที�คาดว่าจะมีการพฒันาในระยะ--O ปี 

กลุ่มระบบงานคลงั ประกอบดว้ยระบบยอ่ย & ระบบ คือ 

• ระบบรับและลูกหนี? เป็นระบบประมวลผลขอ้มูลทางดา้นการรับเงินของมหาวิทยาลยัทุกการ
ใหบ้ริการและทุกประเภทการชาํระเงิน เพื�อรวบรวมขอ้มูลการรับชาํระเงินให้เป็นแหล่งเดียวกนั 
(Single Source) รวมทั9งบริหารจดัการลูกหนี9 ทุกประเภทของมหาวิทยาลยั โดยเริ�มตั9งแต่การตั9ง
ค่าใหบ้ริการ ซึ� งระบบจะมีรูปแบบการใชบ้ริการใหเ้ลือก (Easy Page) ออกใบแจง้หนี9  (Barcode) 
ตดัเงินผ่านบตัรเครดิต/เดบิต real time จนกระทั�งออกใบเสร็จ โดยผูใ้ช้บริการสามารถออก
ใบเสร็จไดเ้อง 

• ระบบจ่ายและเจ้าหนี? เป็นระบบประมวลผลขอ้มูลทางด้านการจ่ายเงินของมหาวิทยาลยัทุก
ประเภท เพื�อรวบรวมขอ้มูลการจ่ายชาํระเงินให้เป็นแหล่งเดียวกนั (Single Source) รวมทั9ง
บริหารจดัการเจา้หนี9 ทุกประเภทของมหาวิทยาลยัโดยระบบรองรับการดาํเนินการตั9งแต่การขอ
อนุมติัใชเ้งินจนถึงการจ่ายชาํระหนี9  ออกใบกาํกบัภาษี ภงด. และรายงานต่างๆ 

• ระบบการจัดซื?อจัดจ้าง (e-Procurement)  เป็นระบบที�ใช้ในการดําเนินกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยในด้านการจัดซื9 อจัดจ้าง ด้วยวิธีการต่างๆ ภายใต้ระเบียบข้อกําหนดของ
มหาวิทยาลัย โดยเริ� มตั9งแต่การวางแผนการจดัหา การวางแผนเชิญชวน การเชิญชวน การ
คดัเลือกผูข้าย การเซ็นสัญญาและบริหารสัญญา การตรวจรับและเบิกจ่ายเงิน การประเมินผูข้าย 
รวมทั9งสามารถติดตามสถานะของการจดัซื9อจดัจา้งต่างๆ ได้ โดยในปีงบประมาณ "$$o อยู่
ระหว่างการพฒันา ระบบรายงานสถานภาพการจดัซื9อจา้ง ซึ� งเป็นระบบที�ใช้ในการรวบรวม 
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ติดตาม รายงานการจดัซื9อจดัจา้งครุภณัฑ์ ที�ดิน สิ�งก่อสร้าง ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั 
เพื�อให้หน่วยงานดาํเนินงานให้เป็นตามแผนที�วางไว ้เริ� มตั9งแต่แผนการจดัซื9อจดัจา้งภายใน
วงเงินงบประมาณ โอนรายการ เปลี�ยนแปลงรายการ ขอใช้เงินเหลือจ่าย โดยที�หน่วยงานจะ
บนัทึกผลการดาํเนินงาน และพสัดุกลาง/หน่วยตรวจสอบภายในเป็นผูติ้ดตาม (Monitoring) 

• ระบบจัดซื?อสินค้า/บริการ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์  (e-Catalog) เป็นระบบที�ใช้ในการดาํเนิน
กิจกรรมของมหาวิทยาลยัในดา้นการจดัซื9อสินคา้/บริการที�มีมูลค่าไม่สูง โดยการเลือกสินคา้/
บริการจาก e-Catalog จากนั9นผูป้ระกอบการเสนอราคาผา่นระบบดว้ยทางอิเล็กทรอนิกส์และใช้
ระบบการซื9อแบบการประมูลราคาตํ�าสุด (Auction)  ซึ� งสินคา้/บริการที�ไดจ้ะมีความเหมาะสม
และเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานของหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลยัมากที�สุด ภายใต้
ระเบียบขอ้กาํหนดของมหาวิทยาลยั รวมทั9งช่วยในการบริหารจดัการฐานขอ้มูลสินคา้/บริการ
ทั9งหมดของมหาวทิยาลยั 

• ระบบบริหารครุภัณฑ์ (Asset Management)  เป็นระบบที�ใชใ้นการบริหารจดัการทรัพยสิ์นของ
มหาวิทยาลยั เพื�อให้สามารถใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเริ�มตั9งแต่บนัทึกขอ้มูล
รายละเอียดต่างๆ ของครุภณัฑภ์ายในมหาวทิยาลยั จดัพิมพบ์าร์โค๊ต การควบคุมและติดตามการ
ใชง้านแบบ online และ off line  การโอน/ยา้ยครุภณัฑ์ การจาํหน่าย การและสรุปผลรายงาน
ต่างๆ 

• ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์และสแกนเอกสาร (e-Form/e-Service for Treasury) เป็น
ระบบที�สนบัสนุนการทาํงานดา้นเอกสารต่างๆ ของกองคลงัผา่นเวป็ไซด์ โดยมีการทาํงานกบัผู ้
ที�เกี�ยวขอ้งทั9งหน่วยงานภายนอก/ในและบุคลการ ขึ9 นอยู่กบัเรื� องของเอกสาร และเอกสาร
ประกอบในแต่ละเรื� องนั9น จะถูกจดัเก็บด้วยการสแกนเอกสารเป็นชุดแยกตามปีงบประมาณ 
หน่วยงาน หมายเลขเอกสารเรื�อง เพื�อสะดวกในการตรวจสอบจาก สตง. และหน่วยตรวจสอบ 

• ระบบบัญชี c มิติ เป็นระบบที�ช่วยสนบัสนุนการบริหารจดัการดา้นงบประมาณ พสัดุ การเงิน 
และบญัชีของมหาวิทยาลยั ซึ� งเป็นระบบที�กระจายการทาํงานไปยงัหน่วยงานต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลยั ทาํให้หน่วยงานสามารถรับรู้สถานะการดาํเนินงานของตนไดต้ลอดเวลา โดยมี
หน่วยงานกลางเป็นผูต้รวจสอบขอ้มูลในภาพรวมทั9งหมดของมหาวทิยาลยั 

• ระบบบริหารจัดการเงินฝากและเงินลงทุน  เป็นระบบรวบเงินฝาก และเงินลงทุนต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย ทุกรูปแบบ เพื�อวางแผน ประมาณการ ประเมินความเสี� ยง ในการบริหารจัด
การเงินฝาก และเงินลงทุน โดยเริ�มตั9งแต่เก็บรวมรวมเงินฝากและเงินลงทุนรูปแบบต่างๆ บนัทึก
การฝาก-ถอน โอน แจง้เตือนการครบกาํหนด เปรียบเทียบการลงทุนและความเสี�ยง ประมาณ
การรายรับ/รายจ่าย 
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• ระบบโอนเงินงานวิจัย เป็นระบบที�มหาวิทยาลยัใช้สําหรับการโอนเงินงานวิจยัต่างๆ ผ่าน
สถาบนัการเงิน/ธนาคารใหก้บัเจา้หนี9งานวจิยัของมหาวทิยาลยั ไดแ้ก่ นกัศึกษา บุคลากร บริษทั/
ห้างร้าน/บุคคลภายนอก ของมหาวิทยาลยัทุกกองทุน เพื�อใชใ้นการติดตาม ควบคุม การใชจ่้าย
แต่ละโครงการวิจยั ของแต่ละหน่วยงาน โดยเริ�มตั9งแต่หน่วยงานส่งเอกสารตั9งเบิกค่าใชจ่้ายแต่
ละโครงการงานวิจยั บนัทึกการตดัโอนเงินจากบญัชีมหาวิทยาลยัผ่านกองทุนงานวิจยั อนุมติั
การโอนเงิน นาํขอ้มูลการเงินเขา้ระบบ แจง้เตือนไปยงัเจา้หนี9  ออกใบกาํกบัภาษี ภงด.o และ 
ภงด.$o และรายงานในรูปแบบต่างๆ 

 

ระบบงานเดิมที�ใช้อยู่ในปัจจุบัน แต่คาดว่าจะมีการพฒันาในระยะ c-P ปี มีดงันี9  
งานคลงั 

• ระบบบริหารงบประมาณ และ ระบบการจัดสรรงบประมาณเพื�อสนับสนุนมหาวิทยาลัยวิจัย 
เป็นระบบการจดัสรรงบประมาณเพื�อสนบัสนุนมหาวิทยาลยัวิจยัเป็นระบบที�จดัทาํขึ9นเพื�อให้
ผูใ้ชง้านสามารถจดัสรรเงินงบประมาณรายไดจ้ากงานวิจยัให้มีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ9น โดยที�
ผูใ้ชง้านจะทาํการตั9งค่านํ9าหนกัตามหวัขอ้ต่างๆ และทาํการนาํขอ้มูลพื9นฐานจากระบบหลกัทั9ง o 
ระบบเขา้สู่ระบบการจดัสรรงบประมาณฯ เพื�อนาํไปใชใ้นการคาํนวณจาํนวนเงินงบประมาณที�
จัดสรรให้แต่ละหน่วยงาน นอกจากนั9 นระบบยงัสามารถออกรายงานผลการจัดสรรเงิน
งบประมาณเพื�อนาํไปใชป้ระโยชน์ต่อไปได ้

• ระบบสินทรัพย์ถาวร และระบบบริการการจัดการทรัพย์สิน ไดแ้ก่  
ระบบจองห้อง 

 เป็นระบบที�ในการบริหารจดัการใช้ห้องเรียนและห้องประชุม ผ่านอินทราเน็ต โดยผูที้�มี
ความประสงค์ จะจองห้องเพื�อการเรียนการสอน สอบ หรือประชุม สามารถเขา้มาทาํการจอง
ห้องผา่นระบบ มีการติดต่อสื�อสารภายในระบบ และการส่งจดหมายอิเล็กทรานิคส์ ระหว่างผู ้
จองห้องและเจา้ของห้อง (ผูอ้นุมติัการจองห้อง) โดยเจา้ของห้องเป็นผูพ้ิจารณาการอนุมติัการ
จองหอ้ง รวมทั9งสามารถจองหอ้งล่วงหนา้  สืบคน้หอ้งที�วา่ง หรือหอ้งที�ตอ้งการได ้

ระบบจองรถ 

 เป็นระบบที�ช่วยบริหารจดัการการใชร้ถของมหาวิทยาลยัให้มีประสิทธิภาพโดยหน่วยงาน
ทาํการจองรถและผูดู้แลระบบจะทาํการอนุมติัการจองและคาํนวณค่าใชจ่้ายรายเดือนและรายปี 

• ระบบเจ้าหนี? และ ระบบโอนเงินเจ้าหนี? เป็นระบบที�มหาวิทยาลยัจะใชก้ารโอนเงินผา่นสถาบนั
การเงิน/ธนาคารให้กับเจ้าหนี9 ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ นักศึกษา บุคลากร บริษทั/ห้างร้าน/
บุคคลภายนอก ของมหาวิทยาลยัทุกกองทุน ทั9งนี9 เพื�อเป็นการลดขั9นตอนการจ่ายเงิน (เงินสด/
เช็ค) ให้กบัเจา้หนี9 ผ่านเคาน์เตอร์ของงานการเงิน โดยเริ�มตั9 งแต่หน่วยงานส่งเอกสารตั9งเบิก 



แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ฉบบัที� " พ.ศ. "$$$-"$$& 

ภาพรวมสถาปัตยกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร 

 

 หนา้ที� 5-11  

 

บนัทึกการตดัโอนเงินจากบญัชีมหาวิทยาลยัแต่ละกองทุน อนุมติัการโอนเงิน นาํขอ้มูลการเงิน
เขา้ระบบ แจง้เตือนไปยงัเจา้หนี9  ออกใบกาํกบัภาษี ภงด.o และ ภงด.$o และรายงานในรูปแบบ
ต่างๆ 

• ระบบรับชําระเงินผ่านธนาคาร (e-Payment) เป็นระบบที�สนบัสนุนการทาํงานของมหาวิทยาลยั
ด้านการรับชําระเงินค่าบริการสมัครสอบ, การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ  ค่าสมัครสอบ 
Comprehensive หรือบริการต่างๆ ที�หน่วยงานภายในมหาวิทยาลยัตอ้งการให้บริการ โดยทาํ
หนา้ที�เป็นตวักลางระหวา่งหน่วยงานที�ให้บริการและธนาคารเพื�อชาํระค่าบริการต่างๆ และการ
ตรวจสอบขอ้มูลการชาํระ รวมทั9งสามารถออกใบเสร็จการชาํระค่าบริการได ้ ทาํให้ลดขั9นตอน
การทาํงานของผูป้ฎิบติั และผูใ้ชบ้ริการ 

• ระบบชําระเงินค่าตรวจสุขภาพ เป็นระบบในการับการชําระเงินค่าตรวจสุขภาพสําหรับ
นกัศึกษาใหม่ และนกัเรียนโรงเรียนดรุณสิขาลยั เพื�อเป็นขอ้มูลประกอบการรับเขา้ศึกษา โดย
ระบบสามารถรองรับทั9งนกัศึกษาที�มาจาก สกอ. โควตา้ รับตรง และมหาวิทยาลยัสอบคดัเลือก 
ผูใ้ช้บริการสามารถชําระเงินผ่านช่องทางธนาคารหรือชําระเงินสดได้ โดยระบบจะออก
ใบเสร็จรับเงิน รวมทั9งประมวลผล ออกรายงานแจง้ไปยงัหน่วยงาน และรายงานรูปแบบต่างๆ 
ได ้

• ระบบสินค้าคงคลัง และ ระบบเบิกจ่ายวัสดุหน่วยงาน เป็นระบบที�ในการบริหารจดัการวสัดุ
ต่างๆ ภายในหน่วยงาน เพื�อใหเ้กิดความสะดวก และลดขั9นตอนการเบิกจ่ายวสัดุ การคน้หา โดย
ระบบสามารถบนัทึกการจดัหา นาํเขา้จากปีงบประมาณก่อนหนา้ (ยอดยกมา) การเบิกจ่าย การ
ตรวจสอบ การคน้หา รวมทั9งการออกรายงานยอดคงเหลือของวสัดุตามปีงบประมาณ  

• ระบบจดหมายพัสดุไปรษณีย์ (POST) เป็นระบบที�จดัเก็บขอ้มูลจดหมาย-พสัดุไปรษณียที์�ส่ง

เขา้ยงัมหาวิทยาลยัผ่านงานสารบรรณโดยงานสารบรรณจะทาํการป้อนขอ้มูลจดหมาย-พสัดุ

ไปรษณียที์�รับเขา้มา และทาํการคดัแยกตามหน่วยงานผูรั้บ เพื�อให้บุคลากร นกัศึกษา สามารถ

ตรวจสอบและติดตามรายการจดหมาย-พสัดุไปรษณียที์�ยงัไม่สามารถนาํจ่ายได ้ผา่นเวบ็ไซต ์ที�

จะแสดงให้เห็นวนัที�มาถึง ประเภท และวนัหมดเขตรับ เพื�อความสะดวกของเจา้ของ และยงัมี

บริการตรวจสอบเอกสาร – ใบเสร็จรับเงิน ไม่ระบุปลายทางที�ถูกส่งถึงมหาวิทยาลยั โดยไม่ระบุ

ชื�อเจา้ของเอกสาร เป็นการจดัเก็บขอ้มูลจดหมาย-พสัดุ 

งานบริหารทั�วไป 

• ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบที�ใช้ในการสร้าง

เอกสาร รับ-ส่งเอกสาร เวียนแจง้หนังสือ และติดตามงานได้ตั9งแต่เริ�มสร้างเอกสาร จนถึงผู ้
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ปฏิบติังา และการสั�งการในแต่ละขั9นตอน สามารถติดตามงาน/ตรวจสอบขอ้มูล กาํหนดสิทธิ

การอนุญาตเขา้ใชง้านกบัผูใ้ชใ้นระบบ มีระบบรายงานสถิติ กราฟ สามารถติดตามงานหรือส่ง

เรื�องถึงหน่วยงานปลายทาง ปัจจุบนัไดพ้ฒันาและปรับปรุงระบบสารบรรณฯ ใหส้ามารถใชง้าน

ได้มากขึ9น จึงได้เพิ�มฟังก์ชั�นการทาํงานระบบติดตามงานสําหรับผูบ้ริหารบนระบบงานสาร

บรรณฯ ใหมี้ประสิทธิภาพดียิ�งขึ9น พร้อมทั9งจดัอบรมแนวปฏิบติัการทาํงาน ในการใชร้ะบบงาน

ใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนัทั9งมหาวทิยาลยั 

• ระบบแจ้งของหาย (Lost and Found) เป็นระบบประกาศแจง้ให้รับคืนของที�บุคลากรหรือ

นกัศึกษาเก็บได้และนาํมาแจง้ผ่านหน่วยบริการ โดยหน่วยบริการจะทาํการจดัเก็บขอ้มูลของ

หายและจดัเก็บเพื�อให้เจา้ของมารับคืนต่อไป เพื�อให้บุคลากร นกัศึกษา สามารถตรวจสอบและ

รับคืน ของหายผ่านเวบ็ไซต์ ที�จะแสดง รูปภาพ วนัที�ประกาศ รายละเอียด สถานที�พบ และ

สถานที�รับของ 

งานสนับสนุนผู้บริหาร 

• ระบบบริการสารสนเทศมหาวิทยาลัย (KISS) เป็นระบบที�ให้บริการขอ้มูลสารสนเทศเกี�ยวกบั

บุคลากร นกัศึกษา งานวิจยั และการเงิน ให้กบัหน่วยงานต่าง ๆ และผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยั

ในลกัษณะของรายงาน โดยระบบไดใ้ห้บริการขอ้มูลแบ่งออกเป็น \ กลุ่ม คือ รายงานขอ้มูล

สําหรับผูบ้ริหาร รายงานข้อมูลปัจจุบัน รายงานข้อมูลยอ้นหลัง และรายงานข้อมูล 

BENCHMARK 

• รายงานระบบบัญชีของมหาวิทยาลัย (Account Report) เป็นระบบที�สนบัสนุนผูใ้ชใ้ห้สามารถ 

download รายงานประจาํเดือนไปใช้งาน แทนการเรียกรายงานเองจากระบบบญัชี o มิติของ

มหาวิทยาลัย  โดยสํานักคอมพิวเตอร์จะเป็นผูด้าํเนินการนํารายงานเข้าระบบ ซึ� งรายงาน

ดงักล่าวอยูใ่นรูปแบบของ PDF File ทั9งนี9 ระบบบญัชี o มิติจะออกรายงานทุกเดือนในช่วงเวลา

กลางคืนตามที�ไดก้าํหนดไว ้ปัจจุบนัมีรายงานให้ผูใ้ชส้ามารถ download ไปใชง้านไดทุ้กเดือน 

ซึ� งเป็นรายงานงบประมาณรายจ่ายคงเหลือตามหน่วยงาน 

• รายงานข้อมูลการเงิน เป็นระบบที�ให้บริการขอ้มูลดา้นการเงินของมหาวิทยาลยั โดยนาํขอ้มูล

จากระบบบญัชีและระบบอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง มานาํเสนอในรูปแบบ Web พฒันาจากโปรแกรม 

Qlik view โดยสามารถเรียกผ่านจากระบบบริการสารสนเทศ มจธ. (KISS) ดา้นการเงิน ใน
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ปัจจุบนัมีหน่วยงานที�ใช้งานระบบนี9  " หน่วยงาน คือ กองคลงั และกองแผนงาน เนื�องจากพบ

ปัญหาเรื�องการกาํหนดสิทธิg การใชง้าน จึงไม่ไดเ้ปิดใหห้น่วยงานทั�วไปใช ้

• ระบบวิเคราะห์ค่าเล่าเรียน เป็นระบบที�สนับสนุนขอ้มูลทางด้านงบประมาณ และรายรับ

ลงทะเบียน  ซึ� งระบบจะนาํขอ้มูลรายไดจ้ากการศึกษาไดแ้ก่ค่าบาํรุง  ค่าหน่วยกิต และค่าสอบ

วิทยานิพนธ์ มาจดัสรรให้กบัคณะต่าง ๆ ตาม FTES  โดยมีหลกัการคือระบบนี9 จะทาํการดึง

ขอ้มูลจากระบบสารสนเทศการศึกษา (Academic Information System-ACIS) มาคาํนวณดว้ย

อตัราที�มีการกาํหนดไว ้ประกอบไปดว้ย o ส่วนหลกั ๆ คือ แผน-ผล-จริง  

• ระบบวเิคราะห์ค่าเล่าเรียนแผน P ปี เป็นระบบจาํลองแผนจดัสรรค่าเล่าเรียนในอีกห้าปีขา้งหนา้ 

โดยใชข้อ้มูลตั9งตน้จาก “ระบบจดัสรรค่าเล่าเรียนจากระบบระบบวิเคราะห์ค่าเล่าเรียน (TFA)”  

มาทาํการพยากรณ์ขอ้มูลไปยงัปีต่อๆ ไป ผลลพัธ์ที�ไดน้าํไปวิเคราะห์และช่วยตดัสินใจการวาง

แผนการจดัสรรค่าเล่าเรียนในอนาคต 

งานประชาสัมพนัธ์และจัดการข้อมูลข่าวสารภายในหน่วยงาน 

•••• ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) เป็นระบบบริหารจดัการเวบ็ไซต์ และช่วยในการสร้าง
เวบ็ไซต ์ CMS ตามหลกัการของสถาปัตยกรรมเวบ็ไซต ์เพื�อให้ผูดู้แลเวบ็ไซต ์สามารถบริหาร
จดัการขอ้มูลต่างๆ ภายในเวบ็ไซตไ์ดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว และ สวยงาม โครงสร้างของระบบมี
ความยืดหยุ่นสูง มีโมดูลสําเร็จรูป เพื�อช่วยให้ ผูดู้แลเว็บไซต์สามารถหยิบใช้ได้อย่างรวดเร็ว 
โดยประกอบดว้ยโมดูลหลกั เช่น เวบ็บอร์ด ป้ายโฆษณา การดูแลขอ้มูลอีเมล์ของสมาชิก การ
กาํหนดสิทธิg  การใชง้านของผูเ้ยี�ยมชมเวบ็ไซต ์ตลอดจนผูดู้แลเวบ็ไซตค์นอื�นๆ การเก็บรวบรวม
ขอ้มูลทางสถิติ และ การรายงานผล เวบ็บล็อก การสร้างบทเรียนออนไลน์ เป็นตน้ 

 
ปัจจุบนัมีการพฒันาเวบ็ไซตด์ว้ยระบบ CMS แลว้ เช่น เวบ็ไซตม์หาวิทยาลยัวิจยัแห่งชาติ เวบ็ไซต์

สํานักงานวิชาศึกษาทั�วไป เว็บไซต์กองคลงั เวบ็ไซต์งานประกนัคุณภาพ เว็บไซต์งานศิษยเ์ก่าสัมพนัธ์ 
เวบ็ไซตก์องกิจการนกัศึกษา เวบ็ไซตม์ูลนิธิเพื�อการพฒันา มจธ. เวบ็ไซตง์านประชาสัมพนัธ์ เวบ็ไซตห์น่วย
ตรวจสอบภายใน เป็นตน้ 

•••• ระบบประกาศข่าวเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ให้บริการลงประกาศข่าวสารและบริหารจดัการข่าว 
เพื�อประชาสัมพนัธ์ข่าวสารในเวบ็ไซต์มหาวิทยาลยั สําหรับนกัศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลยั 
และบุคคลภายนอก สามารถกาํหนดวนัที�ลงประกาศล่วงหน้าได ้แนบไฟล์ภาพประกอบและ
ไฟล์แนบ และคน้หาข่าวยอ้นหลงัได ้มีหวัขอ้ข่าว เช่น Spotlight, Event, Campus, People, Job, 
จดัซื9อจดัจา้ง เป็นตน้ 
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ปัจจุบนัผูใ้ชห้ลายหน่วยงานไดใ้ชร้ะบบนี9ในการลงประกาศข่าวสาร เพราะมีความสะดวกรวดเร็ว มี
ความถูกตอ้ง และสามารถจดัการแกไ้ขปรับปรุงข่าวไดด้ว้ยผูใ้ชเ้อง 

ระบบที�คาดวา่จะตอ้งการปรับปรุงเพิ�เมติมจากระบบเดิม ในระยะ o-$ ปี ไดแ้ก่ 

• ระบบประกาศข่าวเว็บไซต์มหาวิทยาลัย  เ ป็นเว็บไซต์กลางที� รวบรวมข่าวประกาศ 
ประชาสัมพนัธ์ บทความ ในรูปแบบของสื�อประสม เช่น เนื9อหาขอ้ความ มีรูปภาพและวีดีโอ
ประกอบ มีการจดัหมวดหมู่ การแสดงความคิดเห็น การจดัอนัดบัข่าวสาร บทความในหลาย
ลกัษณะ เช่น ความนิยม จาํนวนคนอ่าน เป็นตน้ และเชื�อมโยงกบัเครือข่าย social network เพื�อ
เป็นช่องทางการกระจายข่าวสารของมหาวิทยาลัย รวมถึงเปิดช่องทางให้เว็บไซต์อื�น ๆ ได้
เชื�อมโยงเพื�อแบ่งปันและแลกเปลี�ยนขอ้มูล 

• ระบบจองห้องประชุม เป็นระบบที�ในการบริหารจดัการใช้ห้องประชุมส่วนกลางของ
มหาวิทยาลยั เพื�อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ระบบสามารถจองห้องประชุมโดยแยกใบจอง split 
ตามวนั แก้ไขขอ้มูลการจอง ยกเลิก/เปลี�ยนแปลงการจอง แจง้เตือนการอนุมติั การตอบกลบั 
การจดัเลี9 ยงประชุม ผ่านระบบและการส่ง e-mail การคน้หาห้องประชุมว่าง การแสดงการ
ประชุมผา่นจอทีว ีการออกรายงานในรูปแบบต่างๆ 

• ระบบ HPB จะเป็นงานในส่วนของการพฒันารายงานเพื�อสนับสนุนงานของผูใ้ช้ และเพิ�ม
ความสามารถในการรองรับการบริหารจดัการเรื�องการเลื�อนระดบัและการขอตาํแหน่งวิชาการ/
สนบัสนุน 

• ระบบ MyEvaluation และระบบวจิยัฯ จะมีการเชื�อมโยงขอ้มูลกนั เพื�อให้บุคลากรบนัทึกขอ้มูล
จากระบบวจิยัฯ แลว้ส่งขอ้มูลไปใหร้ะบบบญัชี o มิติ ทราบวา่ มีการบนัทึกขอ้มูลผา่นระบบแลว้ 
สามารถทาํการเบิกจ่ายเงินได ้และเชื�อมต่อไปยงัระบบ MyEvaluation เพื�อให้บุคลากรสามารถ
เลือกขอ้มูลที�เคยบนัทึกไวแ้ลว้ในระบบวจิยัมาใชแ้สดงผลงานของตนเองในหมวดต่างๆ ได ้

• ระบบวจัิยฯ ปรับปรุงระบบเพื�อให้รองรับการบนัทึกขอ้มูลโดยตวับุคลากรแต่ละคน ซึ� งรวมทั9ง
กรณีที�ผลงานมีผูท้าํมากกวา่ ] คน หรือมากกวา่ ] หน่วยงาน 

• ระบบออกคําสั�งแต่งตั?ง (Order Assignment System :OAS) เป็นระบบที�พฒันาขึ9น เพื�อเพิ�ม
ความสามารถของระบบ HPB เดิม ให้รองรับการออกคาํสั�งแต่งตั9งคณะกรรมการ/คณะทาํงาน
ต่างๆ  และการออกคาํสั�งแต่งตั9งตาํแหน่งบริหาร เพื�อให้มีระบบที�สามารถบริหารจดัการเรื�อง
ดงักล่าวและมีฐานขอ้มูลอยูใ่นระบบ 

•••• เว็บไซต์แจ้งสถานะบริการของมหาวิทยาลัย เวบ็ไซตก์ลางในการแจง้สถานะของบริการต่าง ๆ 
ที�มหาวทิยาลยัใหบ้ริการ เช่น สถานะของเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ไฟฟ้า นํ9 าประปา โทรศพัท ์การ
ใหบ้ริการของหอสมุด ส่วนงานทะเบียน สํานกัคอมพิวเตอร์ งานอาคาร เป็นตน้  เพื�อแจง้สถาน
การใหบ้ริการ ไม่วา่จะเป็นการเปิด-ปิดใหบ้ริการ ชั�วคราว กาํหนดการซ่อมบาํรุงรักษาในจุดต่าง 
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ๆ และแจง้เตือนเหตุ  โดยมีรูปแบบในลกัษณะ widget ที�สามารถให้เวบ็ไซต์ต่าง ๆ สามารถ
นาํไปวางในเวบ็ไซตไ์ด ้รวมถึงการแจง้เตือนผา่น Twitter, SMS 

•••• เว็บไซต์มหาวิทยาลัย 2.0 พฒันาเวบ็ไซต์ของมหาวิทยาลยัให้มีรูปแบบที�มีลกัษณะส่งเสริมให้
เกิดการแบ่งปันขอ้มูล และมีการโตต้อบระหว่างผูใ้ช้งาน และมีการจดัการเนื9อหาที�สะดวก 
รวดเร็ว และมีช่องทางหรือเครื�องมือในการแบ่งปันขอ้มูล ที�มากขึ9น โดยลกัษณะของเวบ็เนน้ใน
ดา้นขอ้มูลข่าวสาร และการสื�อสารระหวา่งผูใ้ชเ้ป็นหลกั มีลกัษณะเรียบง่ายและเขา้ถึงขอ้มูลได้
รวดเร็ว มีการแสดงเนื9อหาข้อมูลในรูปของไฟล์ภาพและวีดีโอ และเชื�อมโยงกับเครือข่าย
ภายนอก เช่น social network 

•••• เวบ็ไซต์มหาวทิยาลยั บนอุปกรณ์เคลื�อนที� พฒันาเวบ็ไซตม์หาวิทยาลยัให้มีรูปแบบที�เหมาะสม 
และรองรับกบัอุปกรณ์เคลื�อนที�ต่าง ๆ  เช่น smartphone tablet เป็นตน้ จดัเตรียมเนื9อหาขอ้มูลที�
เหมาะสม รวมถึงพฒันาในรูปแบบโปรแกรมจะช่วยอาํนวยความสะดวกให้กับผูใ้ช้ เช่น 
ข่าวสารของมหาวิทยาลยัในรูปแบบที�เหมาะกบัอุปกรณ์แต่ละแบบ แผนที�มหาวิทยาลยั ที�บอก
รายละเอียดของสถานที�พร้อมเส้นทางการเดินทาง สมุดโทรศพัท์ และการคน้หารายชื�อผุที้�
ติดต่อ พร้อมเบอร์โทรศพัทที์�สามารถกดโทรออกไดท้นัทีผา่นโทรศพัทมื์อถือ เป็นตน้ 

•••• อินทราเน็ต ปรับปรุงให้เป็น Portal สําหรับบุคลากรมหาวิทยาลยัสามารถที�จะเขา้ถึงขอ้มูล
ข่าวสารต่าง ๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยจะคาํนึงถึงผูใ้ชเ้ป็นศูนยก์ลาง โดยขอ้มูลข่าวสารที�แสดงจะ
เป็นข้อมูลที� เกี�ยวข้องกับบุคลากร หรือเป็นข้อมูลที�สนใจเท่านั9น นอกจากนั9นระบบยงัได้
รวบรวมเครื� องมือและบริการออนไลน์ต่าง ๆ เช่น การค้นหา การรับแจ้งเตือน ปฏิทิน
มหาวิทยาลยั และส่วนตวั ข่าวสารและรายงานจากระบบ Backend ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยัที�มี
ลกัษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล 

 
กลุ่มที� c  กลุ่มระบบสารสนเทศเพื�อการวจัิย 

ระบบสารสนเทศในกลุ่มที� o ใช้เพื�อสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการวิจยัอนัเป็นภารกิจหนึ� งของ
มหาวิทยาลยัที� เน้นวิจยัและนาํผลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้และการพฒันาประชาคม
ไทย ประกอบดว้ยระบบจาํนวน " ระบบ ดงันี9  

• ระบบฐานข้อมูลเครื�องมือวเิคราะห์ทางวิทยาศาสตร์  
 ฐานข้อมูลเครื� องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ถูกพฒันาขึ9 นเพื�อบริการการเก็บข้อมูลเครื� องมือ
วเิคราะห์ทางวทิยาศาสตร์ในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี และให้บริการการคน้หาขอ้มูลและ
บริการการวิเคราะห์ตวัอย่าง ประกอบด้วยขอ้มูลผูจ้าํหน่ายเครื�อง ขอ้มูลผูดู้แลเครื�อง ขอ้มูลกลุ่มงานวิจยั
ในมจธ. ขอ้มูลบริษทั ขอ้มูลประโยชน์ของครุภณัฑ ์ขอ้มูลสถานภาพการใชง้าน และขอ้มูลผูดู้แลครุภณัฑ ์ 
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• ระบบบริหารงานวจัิย การบริการวชิาการและทรัพย์สินทางปัญญา (Research and Intellectual 

Property Management) เป็นระบบที�พฒันาขึ9น เพื�อใหส้ามารถจดัเก็บขอ้มูลผลงานดา้น
โครงการวจิยั บทความวิจยั การประชุมวชิาการและขอ้มูลทรัพยสิ์นทางปัญญาของบุคลากรใน
มหาวทิยาลยั โดยมีการทาํงานดงันี9  
- เริ�มขอทุน ดาํเนินการ ผลการปฏิบติังาน การส่งผลงาน และการรับเงินงวด 
- บุคลากรสามารถใส่ขอ้มูลงานวจิยั การบริการวชิาการต่างๆ  
- ส่งต่องานไปยงัผูเ้กี�ยวขอ้งตาม Work Flow และสามารถเชื�อมโยงกบัระบบประเมินผลการ

ปฏิบติังานได ้
- เชื�อมโยงกบัระบบบญัชี 3 มิติไดใ้นดา้นการรับเงินค่าจา้งหรือเงินจากทุนต่างๆ 
 

กลุ่มที� n กลุ่มระบบสารสนเทศเพื�อการบริหารพฒันาบุคลากรและจัดการความรู้ 

ระบบสารสนเทศในกลุ่มที� \ ใช้เพื�อสนบัสนุนส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้หรือสร้างองคก์รแห่งการ
เรียนรู้ โดยมีระบบสารสนเทศเพื�อจดัเก็บ รวบรวมความเห็น ขอ้โตแ้ยง้ต่าง ๆ ด้านในงานต่างๆ ไวเ้ป็น
กรณีศึกษา หรือเป็นขอ้มูลอา้งอิงในการสนบัสนุนการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพ การพฒันาบุคลากรให้มี
ความรู้ ความสามารถ และความเชี�ยวชาญในงานที�รับผิดชอบ ระบบที�จะพฒันาไดแ้ก่ ระบบในส่วนต่างๆ 
ของงานบริหารงานบุคคล บริหารการพฒันาบุคลากร การบริหารและการจ่ายเงินค่าตอบแทนต่างๆ การ
บริหารและการจ่ายเงิน โดยมีทั9งระบบที�ตอ้งการพฒันาเร่งด่วนในระยะ ]-" ปี และระบบที�ใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 
แต่ตอ้งการปรับปรุงพฒันาในระยะ o-$ ปี ดงันี9  

ระบบที�ตอ้งการพฒันาเร่งด่วนในระยะ ]-" ปี คือ ระบบสารสนเทศเพื�อบริหารบุคคล มี ]� ระบบ
ยอ่ยดงันี9  

• ระบบวางแผนกาํลงัคน (Resource Planning) โดยมีความสามารถ ดังนี? 

- จดัทาํโครงสร้างองคก์ร  
- การขออนุมติักรอบอตัรากาํลงั  
- การวเิคราะห์อตัรากาํลงั  
- การเก็บความเชี�ยวชาญของบุคลากร 
- ช่วยในการจดัทาํแผนอตัรากาํลงั 
- กาํหนดงบประมาณสาํหรับอตัรากาํลงั และประมาณการ 
- ใส่ Job Description ของบุคลากรแต่ละตาํแหน่ง  
- กาํหนดคุณสมบติัเฉพาะตาํแหน่ง ทั9งประสบการณ์และการอบรม 
- กาํหนดสายการบงัคบับญัชา 
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- การทาํงานขา้มหน่วยงานในมิติต่างๆ ตลอดจนสายการบงัคบับญัชา การดูแลบุคลากรใน
เรื�องต่างๆ  

- จดัทาํแผนการสืบทอดตาํแหน่ง Succession Planning 
- การส่ง Alert Message/Report ในกรณีที�มีตาํแหน่งวา่ง  

• ระบบงานรับสมัคร (Recruitment) โดยมีความสามารถดังนี? 
- ผูส้มคัรสามารถเขา้มาบนัทึกขอ้มูลใบสมคัรผา่นWeb ได ้
- สามารถกาํหนดตารางการสัมภาษณ์ แสดงผลการสัมภาษณ์ ดูสถานะของผูส้มคัร และ

สถานะในการสรรหาบุคลากร ค่าใชจ่้ายในการสรรหาบุคลากร  
- ผูส้มคัรสามารถตรวจสอบสถานะไดต้ลอดเวลา  
- สามารถคน้หาขอ้มูลที�ตรงกนัระหวา่งคุณสมบติัของผูส้มคัรกบัคุณสมบติัของตาํแหน่งงาน

ที�ความตอ้งการ  
- มีรายงานแสดงสถานะทุกกระบวนการในการสรรหาบุคลากร 
- ระบบจะโอนยา้ยขอ้มูลจากระบบรับสมคัรไปยงัระบบประวติัส่วนตวัและระบบทะเบียน

ประวติับุคลากรให้อตัโนมติั เมื�อมีการรับบุคลากรใหม่  
- เป็นการทาํงานส่งต่อกนัตาม Work flow ที�กาํหนดไดต้ามแต่ละหน่วยงาน และผูใ้ชส้ามารถ

กาํหนดเงื�อนไขการคดัเลือกไดด้ว้ยตนเอง  
- ตอบกลบั e-Mail ของผูส้มคัรอตัโนมติั เมื�อไดรั้บใบสมคัรแลว้ 
- แจง้กาํหนดการสอบต่างๆ ใหผู้ส้มคัรรู้ผา่น e-Mail อตัโนมติั โดยคดักรองตามเงื�อนไขที�

กาํหนดไว ้หรือเลือกเองตามผูใ้ช ้

• ระบบประวตัิส่วนตัวและประวตัิครอบครัว (Personal Information) 
- เป็นระบบสาํหรับจดัเก็บขอ้มูลส่วนตวั ขอ้มูลประวติัสมาชิกในครอบครัว และขอ้มูลผู ้

ติดต่อกรณีฉุกเฉิน ของบุคลากรและนกัเรียนทุน 
- ช่องทางการติดต่อต่างๆ เช่น ที�อยูปั่จจุบนั ที�อยูต่ามทะเบียนบา้น เบอร์โทรศพัท ์มือถือ e-

mail 
- ขอ้มูลประวติัการศึกษา และเชื�อมโยงกบัผลรายงานตวักลบัจากการลาศึกษาต่อ 
- ประสบการณ์การทาํงาน ความสามารถ  
- บญัชีธนาคารสาํหรับจ่ายเงินเดือน / สวสัดิการ 

• ระบบบริหารจัดการความเคลื�อนไหวของบุคลากร  (Employee Movement)  
- เป็นระบบหลักในการจดัเก็บขอ้มูลความเคลื�อนไหวทั9งหมดของบุคลากร เช่น  ความ

เคลื�อนไหวที�เกี�ยวกบัการตาํแหน่ง/หน่วยงาน/เงินเดือน (บรรจุ ทาํงาน จนลาออก) ความ
เคลื�อนไหวที�เกี�ยวกับการตาํแหน่งบริหาร ความเคลื�อนไหวที�เกี�ยวกับการลาศึกษาต่อ/
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ฝึกอบรม/ดูงาน ความเคลื�อนไหวที�เกี�ยวกบัการลาพิเศษต่างๆ ความเคลื�อนไหวที�เกี�ยวกบั
เงินไดอื้�นๆและ ความเคลื�อนไหวอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 

- มีขั9นตอนการทาํงานเป็นตามระบบการไหลของลาํดบัการทาํงาน (e-Work Flow) เพื�อให้
เริ�มจากมีบนัทึกหรือคาํขอจากหน่วยงานในเรื�องต่างๆ ส่งตามลาํดบัชั9นไปยงัหน่วยงาน
กลางที�เกี�ยวขอ้งและไหลไปยงัผูมี้อาํนาจอนุมติั 

- การทาํสัญญาจา้ง และการต่อสัญญาจา้ง 
- การลงโทษทางวนิยั 
- การใหร้างวลั 
- เครื�องราชอิสริยาภรณ์ 
- เชื�อมโยงกบั ระบบการแจง้เตือน (Alert Management) เพื�อแจง้เตือนระบบใหผู้บ้ริหารและ

ผูเ้กี�ยวขอ้งทราบ เหตุการณ์ที�จะเกิดล่วงหนา้  

• ระบบบริหารการพฒันาบุคลากร (Training) 

- การจดัทาํแผนการจดัฝึกอบรมตาม Training Road Map หรือจาก Competency  
- มีเครื�องมือช่วยในการจดัการอบรม เช่น จองห้องอบรม เชื�อมกบัระบบจองหอ้ง  
- การจดัทาํ Activity Calendar  
- จดัหา/คดัเลือกบุคลากร ไปอบรมภายนอก 
- ประชาสัมพนัธ์การอบรม/สัมมนาทั9งภายในและภายนอกผา่นระบบ  
- เชื�อมโยงเขา้กบัระบบการวางแผนกาํลงัคนในส่วนของ Succession Planning  
- ตั9งแต่เริ�มหลกัสูตร จนปิดหลกัสูตร  
- ช่วยใหบุ้คลากรสามารถวางแผน โดยการกาํหนดหลกัสูตรที�จะตอ้งเขา้อบรม 
- บุคลากร/หน่วยงานสามารถจองอบรมและ/หรือขออนุมติัเขา้ร่วมอบรมได ้ 
- ผูใ้ชส้ามารถกาํหนด Work Flow ของการลาํดบัการทาํงานไดเ้อง  

• ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (MyEvaluation) 
- ช่วยในการประเมินผลของบุคลากร โดยสามารถประเมินไดท้ั9งแบบ o�[ องศา หรือแบบ 

Top Down  
- ระบบสามารถทาํการประเมินไดท้ั9งผลงานของบุคลากร (KPI) ความสามารถ 

(Competency) และพฤติกรรมบุคลากร (Behaviors)  
- การประเมินผลจะเป็นไปตาม Work Flow ที�ผูป้ระเมินกาํหนด  
- ทดลองปรับโครงสร้างเงินเดือนโดยเปรียบเทียบกบัโครงสร้างเงินเดือนของมหาวทิยาลยั

หรือบริษทัอื�นๆ  

• ระบบเวลามาปฏิบัติงานและลาหยุด (Attendance & Leave) 
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- ช่วยในการบริหาร ควบคุมเวลาในการทาํงานของบุคลากร  
- ประมวลผลวนั-เวลาที�มาปฏิบติังาน เชื�อมโยงกบัเครื�องบนัทึกเวลา หรือรับเขา้ขอ้มูลเป็น

ไฟล ์และวนัลาหยดุต่างๆ หรือลาประชุม/อบรม/ศึกษาต่อของบุคลากร  
- บุคลากรสามารถตรวจสอบขอ้มูลเวลาการทาํงานของแต่ละคนไดเ้อง  
- หวัหนา้งานสามารถกาํหนดรูปแบบตารางการทาํงานของลูกนอ้งได ้ 
- แจง้วนัลาสะสมและวนัลาที�เหลืออยูต่ามสิทธิแยกตามประเภทบุคลากรได ้
- แจง้เงื�อนไขในการลาทุกประเภทใหก้บับุคลากรเป็นรายบุคคล หรือตามหน่วยงานไดต้าม

สิทธิของผูใ้ช ้

• ระบบเงินเดือน (Payroll) 
- ประมวลผลเงินได ้เงินตกเบิก เงินเรียกคืน หรือเงินหกัของบุคลากรตามคาํสั�งตามความ

เคลื�อนไหวต่างๆ ของบุคลากร 
- คาํนวณประมาณการการหกัภาษี ณ ที�จ่าย 
- ประมวลผลเพื�อส่งออกขอ้มูลตามคู่บญัชีไปยงัระบบบญัชี 3 มิติสามารถออกรายงานที�

จาํเป็นในการเบิกจ่ายเงินเดือนได ้
- สามารถส่งออกไฟลเ์งินเดือนสุทธิตามรูปแบบของแต่ละธนาคารได ้
- สามารถส่งออกไฟลเ์งินหกัตามรูปแบบของหน่วยงานภายนอก 
- รองรับรหสัเงินได ้และเงินหกัไม่จาํกดั 
- รองรับเงื�อนไขการจ่ายเงินแบบไดเ้งินไดป้ระเภทที� 1 แลว้ถา้ยงัไม่ถึงเกณฑที์�กาํหนด

สามารถจ่ายเงินพิเศษได ้เพื�อใหค้รบตามเกณฑ ์เช่นกรณีเงินช่วยค่าครองชีพชั�วคราว 
- รองรับเงื�อนไขของการไดเ้งินไดป้ระเภทที� 1 แลว้จะมีสิทธิรับเงินไดป้ระเภทที� 2 ตาม

เงื�อนไขของการตาํแหน่งหรือเกณฑที์�กาํหนด เช่น เงินตาํแหน่งวชิาการ/บริหาร กบัเงินราย
เดือนตาํแหน่งวชิาการ/บริหาร 

• ระบบงานสวสัดิการ (Benefits) 
- ช่วยในการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการใหแ้ก่บุคลากรไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว และถูกตอ้งมาก

ยิ�งขึ9น  
- เริ�มตั9งแต่บุคลากรยื�นขอสวสัดิการ การเบิกจ่ายสวสัดิการ การทดลองจ่าย จนถึงการเบิกคืน

เงินสวสัดิการกบักรมบญัชีกลางหรือมหาวทิยาลยั  
- สามารถกาํหนดไดว้า่ตอ้งการจ่ายใหบุ้คลากรผา่นช่องทางใด  
- โดยที�ระบบรองรับสวสัดิการประเภทต่างๆ เช่น สวสัดิการค่ารักษาพยาบาล สวสัดิการค่า

เล่าเรียนบุตร การประกนั  
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- สามารถกรองขอ้มูลบุคลากรที�ยงัไม่แจง้ทาํประกนักบับริษทัประกนัหรือกรณีที�บุคลากรที�
ลาออกไปแลว้ และยงัไม่แจง้บริษทัประกนัได ้

- ทดลองเบิกจ่ายสวสัดิการใหม่ๆ ตามเงื�อนไขที�กาํหนดขึ9นเอง  
- การจดัเก็บขอ้มูลผูรั้บผลประโยชน์เรื�องต่างๆ 

• ระบบบริการข้อมูลด้วยตนเอง (Employee Self-Service) 
- ออกแบบขึ9นเพื�อใหบุ้คลากรสามารถเรียกดูขอ้มูลต่างๆไดด้ว้ยตนเองโดยผา่นทาง Intranet 

หรือทาง Web  ขอ้มูลส่วนตวั  ขอ้มูลเงินไดที้�จ่ายประจาํงวด การคาํนวณภาษี เป็นตน้ 
- บุคลากรสามารถบนัทึกคาํร้องต่างๆ ผา่นทางระบบนี9  เช่น  

- ขอแกไ้ขขอ้มูลส่วนตวั การขอมีบตัรใหม่กรณีบตัรชาํรุด/สูญหาย การต่ออายบุตัร 
การบนัทึกใบลา การบนัทึกคาํร้องขอเบิกค่าสวสัดิการ การร้องเรียนเรื�องต่างๆ 
หรือแมก้ระทั�งการยื�นใบลาออกและการบนัทึกแบบสอบถามการลาออก (Exit 
Interview)  

- ระบบจะทาํการส่งคาํร้องต่างๆต่อไปยงัผูบ้งัคบับญัชาเพื�อทาํการอนุมติั โดยที�
ขั9นตอนการทาํงานต่างๆของระบบนี9จะเป็นไปตาม Work Flow ที�ผูใ้ชส้ามารถ
กาํหนดขึ9นเอง 

• ระบบบริการข้อมูลสําหรับผู้บริหาร (Manager Self-Service : MSS) 
- ทาํงานควบคู่ไปกบัระบบ Employee Self-Service เพื�อให้ผูบ้ริหารสะดวกในการอนุมติัคาํ

ร้องต่างๆ และแจง้ผลการอนุมติัใหบุ้คลากรทราบทาง email  
- สาํหรับการอนุมติัคาํร้อง ผูบ้งัคบับญัชาสามารถมอบหมายสิทธิใหบุ้คคลอื�นทาํการอนุมติั

แทนหรือขา้มขั9นตอนการอนุมติัไปก่อนในระหวา่งที�ยงัไม่สามารถปฏิบติังานได ้ 
- สามารถเรียกดูขอ้มูลส่วนตวัและประวติัต่างๆ ตามสิทธิ และสามารถใชฟั้งกช์นัในการส่ง

ขอ้ความหรือจดหมายต่างๆทาง e-mail ไปยงักลุ่มบุคลากรจาํนวนมากตามเงื�อนไขที�ระบุได ้
- ผูใ้ชข้องหน่วยงานสามารถขออนุมติัตวับุคลากรเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม เพื�อใหแ้ต่งตั9ง

หรือส่งบุคลากรให้เป็นกรรมการ คณะทาํงาน วทิยากร ที�ปรึกษา หรือผูรั้บการอบรม เพื�อส่ง
ต่องานตาม Work Flow ได ้

• ระบบจัดการข้อมูลเพื�อการบริหาร (Management Information System) เป็นระบบที�สามารถ
วเิคราะห์ขอ้มูลกบัสรุปผลให้อยูใ่นรูปแบบของรายงานหรือกราฟ เช่น จดัทาํงบประมาณ
ค่าใชจ่้ายบุคลากรประจาํปี 
- ติดตามรายงานการใชส้วสัดิการมากที�สุดค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ9น  
- ออกรายงานวเิคราะห์จาํนวนเงินที�บุคลากรขอเบิก  
- แสดงรายงานอตัรากาํลงัคนยา้ยเขา้ – ยา้ยออกจากหน่วยงาน หรือ เขา้งาน - ลาออก  
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- เรียกดูรายงานวเิคราะห์ค่าใชจ่้ายของการปรับเงินเดือนในแต่ละหน่วยงานในแต่ละปี  
- รายงานวเิคราะห์การประเมินผลงานของบุคลากรในแต่ละปีได ้

• ระบบการไหลของขั?นตอนการทาํงาน (e-Work Flow) 

- ระบบกลางที�ทาํหนา้ที�บริหารจดัการการไหลของขั9นตอนการทาํงาน (Work Flow) ที�มี
ลกัษณะของการส่งต่องานกนั หรือ มีการขออนุมติัเพื�อทาํสิ�งหนึ�งสิ�งใด 

- โดย Work Flow ที�สามารถแตกต่างกนัในแต่ละหน่วยงานได ้โดยระบบจะเริ�มจาก
หน่วยงานหรือตวับุคลากรเอง เป็นผูข้ออนุมติั  

- ส่งงานไปยงัผูบ้งัคบับญัชาแต่ละลาํดบัชั9นตาม Work Flow ที�กาํหนด 
- กาํหนดสิทธิในการอนุมติัสาํหรับ User แต่ละคน 
- ผูใ้ชส้ามารถกาํหนด Work Flow ของการลาํดบัการทาํงานไดเ้อง  
- มี Template ของ Flow ที�เก็บไวใ้ชง้านได ้หรือสร้าง Template ใหม่ได ้

• ระบบการแจ้งเตือน (Alert Management) 

- ระบบการแจง้เตือน (Alert) ขอ้มูลต่างๆ ที�สาํคญัใหก้บัผูเ้กี�ยวขอ้ง 
- การ Alert สามารถ Alert เมื�อ Login เขา้สู่ระบบ หรือส่ง E-mail แจง้ผูเ้กี�ยวขอ้ง หรืออก

รายงานตามเงื�อนไขที�เลือกช่วงเวลาได ้หรือสามารถตั9งค่าการเตือนก่อนถึงวนัครบกาํหนด
ได ้ 

- การเตือนวนัสาํคญัของบุคลากร หรือผูเ้กษียณ เช่น ครบรอบวนัเกิด ครบรอบเกษียณอายุ 
ครบรอบทดลองงาน การต่อสัญญาจา้ง ฯลฯ  

- การเตือนในการการขออนุมติัต่าง ๆ เช่นการขอลาหยดุ การแจง้เตือนใกลห้มดเวลาขอลา
ศึกษา หรือการเตือนการลาศึกษาต่อเกินเวลา การขอรับทุนซํ9 าซอ้น  

• ระบบการเลื�อนระดับตําแหน่ง 

- สามารถกลั�นกรองและออกรายงานผูมี้คุณสมบติัเบื9องตน้ครบและมีสิทธิขอเลื�อนระดบั
ตาํแหน่ง  และสามารถส่งเมลแ์จง้เตือนบุคลากร ผูบ้งัคบับญัชา (หรือส่งขอ้มูลเตือนผา่นทาง
อื�นๆ) ได ้

- สามารถเชื�อมโยงขอ้มูลจากระบบอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งเพื�อใชใ้นการยื�นขอเลื�อนระดบัตาํแหน่ง 
- สามารถบนัทึกความเห็นของคณะกรรมการได ้ พร้อมทั9งสามารถตั9งค่าการเตือน (Alert) 

ตามเวลาที�ตอ้งการและสามารถแจง้เตือนบุคคลที�ตอ้งการไดห้รือสามารถส่ง Mail อตัโนมติั
เพื�อเตือนตามเวลาที�ตอ้งการได ้

- บุคลากรสามารถยื�นขอเลื�อนระดบัตาํแหน่งผา่นระบบได ้ รวมถึงสามารถติดตาม
ความกา้วหนา้ได ้

- สามารถบนัทึกวนัที�เริ�มการดาํรงตาํแหน่งของระดบัที�ตวัเองถือครอง 
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• ระบบการทาํงานข้ามหน่วยงาน 
- สามารถบนัทึกและเก็บขอ้มูลการทาํงานขา้มหน่วยงานซึ�งมีมากกวา่ 2 หน่วยงานทั9ง

หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกมหาวทิยาลยัได ้
- สามารถส่งต่อขอ้มูลการทาํงานขา้มหน่วยงานให้ระบบอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 

• ระบบการขอกาํหนดตําแหน่งทางวชิาการหรือเชี�ยวชาญ 
- บุคลากรสามารถยื�นขอกาํหนดตาํแหน่งทางวชิาการหรือเชี�ยวชาญ  รวมถึงสามารถติดตาม

ความกา้วหนา้ของเรื�องได ้
- ระบบสามารถตรวจสอบคุณสมบติัเบื9องตน้ได ้
- ระบบสามารถบนัทึกความเห็นของผูป้ฏิบติังาน  คณะกรรมการได ้ พร้อมทั9งสามารถตั9งค่า

การเตือนตามเวลาที�ตอ้งการและสามารถแจง้เตือนบุคคลที�ตอ้งการได ้
- ระบบสามารถล็อคช่วงเวลาในการดาํเนินการได ้
- ระบบสามารถเชื�อมโยงกบัระบบอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งได ้

• ระบบบริหารค่าตอบแทน 
- ระบบสามารถตรวจสอบคุณสมบติัผูมี้สิทธิขึ9นเงินเดือนได ้
- ระบบสามารถคาํนวณยอดเงินเพื�อใชใ้นการขอกรอบวงเงิน 
- เจา้หนา้ที�ของหน่วยงานสามารถทาํการขึ9นเงินเดือน  การจ่ายค่าตอบแทนอื�นๆ ผา่นระบบ

โดยมีการเชื�อมโยงกบัระบบการไหลของขั9นตอนการทาํงาน (e-Work Flow) ได ้
- ระบบสามารถออกรายงานการวเิคราะห์ได ้ รวมถึงสามารถออกขอ้มูลในรูปแบบกราฟได ้
- ระบบสามารถส่งค่าไปยงัการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนไดโ้ดยอตัโนมติัหากมีการ

กาํหนดวนัเริ�มตน้และสิ9นสุด  โดยสามารถทาํการเตือนผูที้�เกี�ยวขอ้งได ้
 

 

ระบบที�ใช้ในปัจจุบัน แต่ต้องการพฒันาปรับปรุงในระยะ c-P ปี 

• ระบบคู่มือปฏิบัติงาน (E-work) 

- เป็นที�รวบรวมเอกสารกระบวนงาน ซึ� งไดแ้ก่เอกสารลาํดบัขั9นตอน เอกสารคาํอธิบาย และ

เอกสารมาตรฐาน ที�ใชง้านผา่นทางอินเทอร์เน็ต และมีเครื�องมือช่วยในการคน้หาเอกสารที�

ตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็ว ซึ� งไดแ้ก่ เอกสารลาํดบัขั9นตอนกระบวนงาน (Procedure Manual) 

เอกสารคาํอธิบายกระบวนงาน (Work Instruction) และเอกสารมาตรฐานของกระบวนงาน 

(Standard Document) ที�ผูใ้ชง้านสามารถเขา้ใชง้านผา่นทางอินเตอร์เน็ต โดยทาํงานอยูบ่น
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ระบบอินทราเน็ตของมหาวิทยาลยั และมีเครื�องมือช่วยในการคน้หาเอกสารที�ตอ้งการได้

อยา่งรวดเร็ว 

- เป็นระบบที�ใหบ้ริการรับ-ส่งเอกสาร เวยีนหนงัสือ ลดการทาํสาํเนาเกินความจาํเป็น และ

ติดตามงานไดต้ั9งแต่เริ�มสร้างเอกสาร จนถึงผูป้ฏิบติังานและการสั�งการในแต่ละขั9นตอน 

• ระบบรับเรื�องราวร้องทุกข์ (Complain) 

- เป็นระบบสาํหรับใหบุ้คลากร นกัศึกษา และบุคคลภายนอกทั�วไป ไดมี้ช่องทางในการส่งคาํ

ร้องเรียนเพื�อแจง้เรื�องราวร้องทุกขต่์าง ๆ ที�เกิดขึ9นใหก้บัทางมหาวทิยาลยัไดรั้บทราบ โดย

ระบบจะส่งอีเมลแ์จง้ไปยงัผูดู้แลระบบเพื�อดาํเนินการตรวจสอบและแกไ้ขปัญหาเรื�อง

ร้องเรียน รวมถึงสามารถแจง้กลบัผลการแกไ้ขไดห้ลายช่องทาง เช่น ทางอีเมล ์ หรือทาง

โทรศพัทที์�ผูแ้จง้ไดใ้หข้อ้มูลไวใ้นระบบ 

• ระบบบุคลากร เงินเดือนและสวสัดิการ (HPB) 

- เป็นระบบที�พฒันาขึ9 น เพื�อการเป็นระบบที�พฒันาขึ9 น เพื�อสนับสนุนการทาํงานของส่ว

พัฒนาทรัพยากรบุคคล /  กลุ่มงานเ งินเดือน กองคลัง  และงานการเ งิน กองคลัง 

ประกอบดว้ย o ระบบที�เกี�ยวขอ้งกนั คือ   

� ระบบบุคลากร (H) สาํหรับบริหารจดัการขอ้มูลบุคลากรในมหาวทิยาลยั  

ตั9งแต่บรรจุ จนถึงออกจากมหาวทิยาลยั 

� ระบบเงินเดือน (P) สําหรับบริหารจดัการเรื� องการเบิกจ่ายเงินไดแ้ละเงินหัก

ของบุคลากรแต่ละคนในมหาวิทยาลัย  โดยดึงคาํสั�งจากระบบบุคลากรมา

ประมวลผลเงินได้และเงินหัก เพื�อคาํนวณเงินได้สุทธิของแต่ละคน ส่งออก

เป็นไฟลโ์อนเงินผา่นธนาคาร และออกรายงานประกอบการเบิกจ่าย  

� ระบบสวสัดิการ (B)  สาํหรับบริหารจดัการเรืองการเบิกจ่ายเงินค่า

รักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตรของบุคลากร   

• ระบบ MyProfile  

- เป็นระบบที�พฒันาขึ9นเพื�อให้บุคลากรแต่ละคน สามารถเห็นขอ้มูลของตนเองที�เก็บไวใ้น

ฐานขอ้มูลของมหาวิทยาลยั และสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งและแกไ้ขได ้เพื�อเป็นการ 

Cleansing Data ให้ขอ้มูลที�จดัเก็บไวมี้ความถูกตอ้งและทนัสมยัมากยิ�งขึ9น เช่น ขอ้มูลเบอร์

โทรศพัทแ์ละ E-mail ขอ้มูลประวติัส่วนตวั ขอ้มูลประวติับิดา-มารดา ขอ้มูลคู่สมรส ขอ้มูล
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การศึกษา การแจง้ขอ้มูลลดหยอ่นภาษี แจง้ตรวจสุขภาพ แจง้ฉีดวคัซีนไขห้วดัใหญ่ และดู

ผลการเบิกค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตร ยอ้นหลงัได ้ตั9งแต่ปีงบประมาณ "$$o เป็น

ตน้ไป เป็นตน้ 

• ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวชิาการ (MyEvaluation) 

- เป็นระบบที�พฒันาขึ9 นเพื�อให้บุคลากรสายวิชาการแต่ละคน สามารถใส่ข้อมูลผลการ

ปฏิบติังานของตนเอง  ส่งใหก้รรมการประเมินผล ทาํการประเมินผา่นระบบได ้

• ระบบ TelEmail   

- เป็นระบบที�พฒันาขึ9น เพื�อให้จดัเก็บขอ้มูลเบอร์โทรศพัท ์และ e-mail ของบุคลากรที�มาขอ

ใช้บริการจากฝ่ายปฏิบติัการ สํานกัคอมพิวเตอร์ และเป็นการจดัเก็บขอ้มูลจากตน้นํ9 าของ

ขอ้มูล เพื�อเชื�อมกบัระบบ HPB ในการแสดงผลขอ้มูลดงักล่าว โดยไม่ตอ้งบนัทึกซํ9 าใน

ระบบ HPB อีกครั9 ง 

• ระบบรับลงทะเบียนเข้าห้องสัมมนา/อบรม 

- เป็นระบบที�พฒันาขึ9น เพื�อให้สามารถบนัทึกขอ้มูลผูเ้ขา้อบรม/สัมมนาไดอ้ยา่งสะดวกและ

รวดเร็วโดยนาํความสามารถของบตัรบุคลากรมาใช้ในการระบุตวับุคคลที�เขา้ร่วมงานได้

สามารถแสดงสถานะของระบบไดว้า่มีผูเ้ขา้ร่วมงานทั9งหมดเท่าไร ผูจ้องแลว้มา หรือไม่มา 

เท่าไร เป็นตน้ 

• ระบบสําหรับการจัดทาํและคํานวณโบนัสที�จัดสรรจากมหาวทิยาลยั (ร้อยละ 30) 

- เป็นระบบที�พฒันาขึ9นเพื�อใหส้ามารถบนัทึกโครงการและบุคคลที�ทาํงานในแต่ละโครงการ

ที�เขียนขอโบนสัที�จดัสรรจากมหาวทิยาลยั โดยสามารใส่คะแนนและคะแนนเงินที�คาดวา่จะ

ได ้ ซึ� งสามารถปรับแต่งคะแนนและจาํนวนเงินให้เพิ�มขึ9นหรือลดลงได ้ตลอดจนสามารถ

คาํนวณวงเงินที�ใช้ไป และที�เหลืออยู่ได้ ซึ� งผลจากการให้คะแนนและจาํนวนเงินที�ให ้

สามารถส่งต่อไปยงัระบบ HPB เพื�อออกคาํสั�งใหจ่้ายเงินได ้(ส่งต่อโดยใชค้น ยงัไม่เชื�อมต่อ

โดยระบบ) 

• อนิทราเน็ต 

- เป็นระบบหลักที�รวบรวมข้อมูลข่าวสารที�สําคญัและจาํเป็นในการทาํงานของบุคลากร

มหาวิทยาลัย โดยจดัรวบรวมข่าวประชาสัมพนัธ์ บริการออนไลน์ และระบบต่าง ๆ มี

เครื� องมือในการค้นหาข้อมูล ปฏิทิน แหล่งรวบรวมเอกสาร และซอฟแวร์สําหรับ
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ดาวน์โหลด และสื�อการอบรมออนไลน์ไวใ้นที�เดียวกนั โดยใชบ้ญัชีชื�อผูใ้ชเ้พียงบญัชีเดียว

ก็สามารถเขา้ใชง้านบริการและระบบต่าง ๆ ไดใ้นทนัทีโดยไม่ตอ้งมีการป้อนรหสัผา่นอีก

ครั9 ง 

 

• ระบบบริหารการจัดการความรู้ (Knowledge Management System: KMS) 

เป็นระบบที�ไวใ้ชส้นบัสนุนยทุธศาสตร์ของมหาลยัคือกา้วไปสู่มหาวิทยลยัหรือองคก์รแห่ง

การเรียนรู้ (LO) ซึ� งโดยใชเ้ครื�องมือที�เรียกวา่ Knowledge Management :KM มาบริหาร

จดัการและกระตุน้ให้ทุกภาคส่วนมีการแบ่งปันและบนัทึกความรู้ของตนนั9นเขา้สู่ระบบ 

กระตุน้และปลูกผงัในบุคคลากรมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ โดยระบบบริหารจดัการความรู้เป็นระบบ

ที�จดัเก็บความรู้ที�มีอยู่ในตวัคนไม่ว่าจะเป็นความรู้ที�ตนสนใจ ที�ได้มาจากแหล่งความรู้

ภายนอก (Explicit Knowledge) จนถึงความรู้หรือทกัษะที�เกิดจากตวับุคคลเอง (Tacit 

Knowledge) โดยระบบจะนาํความรู้จากตวับุคคลากรนั9น จดัรียงและจดัลาํดบัอย่างเป็น

หมวดหมู่เพื�อง่ายต่อการเขา้ถึงและคน้หา  สิ�งสําคญัคือในระบบมีเครื�องมือที�หลากหลาย

เพื�อให้บุคลากรนั9นเลือกที�จะใช้เป็นเครื�องมือในการแบ่งปันขอ้มูลหรือความรู้ ว่าจะเป็น 

Blog ,Page ที�ทาํหนา้ที�เหมือนหรือคลา้ยกบั Wiki และ Web Board ไวส้ําหรับทาํการถาม

ตอบปัญหาต่างๆ โดยมีผูที้� มีความรู้ในด้านนั9 นๆมาตอบปัญหาข้อสงสัย (Knowledge 

Expert) มีระบบเครือข่ายสังคม (Social Network ) เป็นกลไกลในการเชื�อมตวับุคคลแต่ละ

หน่วยงานเข้าด้วยกันเป็นลักษณะคล้ายใยแมงมุมซึ� งทําให้ข้อมูลที� ถูกเผยแพร่เข้าสู่

สังคมมจธ. จะถูกขยายเป็นวงกวา้งและถูกตอ้งไดอ้ย่างรวดเร็ว ทั9งนี9 ทั9งนั9นมีระบบสืบคน้ 

เพื�อไวส้ําหรับให้บุคคลากรทั�วไปเลือกสืบคน้จากคาํต่าง จนไปถึงการแบ่งหมวดหมู่ของ

หวัขอ้ที�บุคลลากรทั�วไปสนใจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

กลุ่มที� P กลุ่มระบบสารสนเทศเพื�อสนับสนุนการเรียนการสอนเพื�อคุณภาพบัณฑิตที�พงึประสงค์ 

ระบบสารสนเทศในกลุ่มที� $ มีวตัถุประสงคที์�จะปรับปรุงผลการเรียนรู้ของนกัเรียนเพื�อสนบัสนุน
การเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพเพื�อคุณภาพบณัฑิตที�พึงประสงค ์ โดยส่งเสริมให้เกิดการจดัเตรียมแหล่งเรียนรู้
ออนไลน์ครบวงจรที�อาํนวยความสะดวกต่อทุกๆกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีอยูทุ่กที� เพื�อเป็นการกระตุน้
ใหเ้กิดการเรียนรู้และผลกัดนัใหมี้การแบ่งปันความรู้ในระยะยาว ทั9งยงัเป็นการสร้างปฏิสัมพนัธ์ที� 
แน่นแฟ้นยิ�งขึ9นระหวา่งครูผูส้อนกบันกัเรียนรุ่นใหม่อีกดว้ย ระบบดงักล่าวประกอบดว้ย 

• ระบบพอร์ทลั (Portal System) โดยมีความสามารถ ดังนี? 
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- รายการแสดงสิ�งที�เชื�อมโยงกบัมหาวทิยาลยัอยา่งครอบคลุม  

- นาํเสนอในรูปแบบที�ง่ายและเป็นอนัหนึ�งอนัเดียวกนัเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพและอาํนวย

ความสะดวกในการเขา้ถึงใหก้บัผูใ้ชง้าน  

- อนุญาตให้ผูใ้ชง้านสามารถจดัระเบียบการเก็บรวบรวมแหล่งของขอ้มูลและทรัพยากร

ที�ใหบ้ริการที�หลากหลายและแตกต่างกนัไดต้ามความตอ้งการของผูใ้ชง้านแต่ละคน 

• ระบบการจัดการความรู้ (KM System) โดยมีความสามารถ ดังนี? 

- ช่วยในการรักษาและรวบรวมความรู้ซึ� งเป็นทุนทางปัญญาของมหาวทิยาลยัไว ้ 

- ช่วยใหเ้กิดการแบ่งปันองคค์วามรู้ในองคก์ร 

- Wiki  วิกิพีเดียจะนาํมาใช้เพื�อก่อให้เกิดความร่วมมือทั9งทางดา้นเนื9อหา และกิจกรรม

ต่างๆ 

• ระบบจัดการการเรียนรู้ (LMS System) โดยมีความสามารถ ดังนี? 

- ใหบ้ริการสภาพแวดลอ้มของการศึกษาแบบออนไลน์อยา่งครบวงจร  

- รองรับกิจกรรมการเรียนรู้ที�หลากหลายในลกัษณะที�ง่ายและไม่สลบัซบัซอ้น  

• ระบบการจัดการห้องสมุด (Komplete Library Management System) โดยมีความสามารถ 

ดังนี?  

- วางแผนจดัการทรัพยากรในสํานกัหอสมุดเพื�อเพิ�มประสิทธภาพของกิจกรรมการเรียน

การสอนที�เกี�ยวขอ้งกบัการใหบ้ริการของสาํนกัหอสมุด 

• ระบบเครือข่ายสังคมเพื�อการเรียนรู้ (Social Network for Learning System) โดยมี

ความสามารถ ดังนี? 

- ผูใ้ช้งานสามารถสร้างเครือข่ายทางสังคมในรูปแบบของการสื�อสารและการโตต้อบ 

เพื�อให้เกิดความน่าสนใจในการเรียนรู้ตามความตอ้งการและวฒันธรรมของคนรุ่น

ปัจจุบนั 

 
 

• ระบบการประเมินผลการสอน (Teaching evaluation system) โดยมีความสามารถ 

ดังนี? 
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- รวบรวมและจดัการการเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลแบบอิเล็กทรอนิกส์ ในลกัษณะที�

จะสามารถปรับเปลี�ยนและนาํมาใชใ้นการประเมินมืออาชีพดา้นวิชาการ การ

วจิยัและการวางแผนอาชีพได ้

• ระบบอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้อง (Others related System) 
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ตารางที� 5.1 รายชื�อระบบจาํแนกตามสถานะระบบ 

ระบบบริหารและบริการ

การศึกษา 
ระบบสนับสนุนงานภายใน ระบบบริหารการพฒันาบุคลากร ระบบสนับสนุนงานวจิัย 

ระบบที�ใชง้านอยูใ่นปัจจุบนั และคาดวา่จะพฒันาปรับปรุงในระยะ o-$ ปี 
 

• ระบบสารสนเทศนกัศึกษา 
(ระบบใหม่) 

• ระบบ Member (2B-
KMUTT) 

• ระบบรับสมคัร 

• ระบบรับสมคัรผา่น
เวบ็ไซต ์

• ระบบทะเบียน 

• ระบบกรอกประวตัิผา่น
เวบ็ไซต ์

• ระบบตารางสอบ 

• ระบบตดัเกรดผา่น Web 

• ระบบประเมินการสอน

กลุ่มระบบแผนงาน งบประมาณ 

• ระบบวเิคราะห์ค่าเล่าเรียน 

• ระบบวเิคราะห์ค่าเล่าเรียนแผน 5 ปี 

• ระบบการจดัสรรงบประมาณเพื�อ
สนบัสนุนมหาวทิยาลยัวจิยั 
กลุ่มระบบการเงินและบญัชี 

• ระบบบญัชี 3 มิติ 

• รายงานระบบบญัชีของ
มหาวทิยาลยั (Account Report) 

• รายงานขอ้มูลการเงิน 

• ระบบรับชาํระเงินผา่นธนาคาร (E-
Payment) 

• ระบบโอนเงินเจา้หนี9  

• ระบบชาํระเงินค่าตรวจสุขภาพ 

• ระบบบุคลากร เงินเดือนและสวสัดิการ (HPB) 

• ระบบ MyProfile 

• ระบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของบุคลากรสาย
วชิาการ (MyEvaluation) 

• ระบบจดัทาํบตัรบุคลากรและนกัศึกษา 

• ระบบ TelEmail 

• ระบบรับลงทะเบียนเขา้หอ้งสัมมนา/อบรม 

• ระบบสาํหรับการจดัทาํและคาํนวณโบนสัที�จดัสรร
จากมหาวทิยาลยั (ร้อยละ 30) 
กลุ่มระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

• ระบบคู่มือปฏิบตัิงาน (E-work) 

• ระบบรับเรื�องราวร้องทุกข ์(Complain) 

• ระบบจดหมายพสัดุไปรษณีย ์(POST) 

• ระบบแจง้ของหาย (Lost and Found) 

- 
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ระบบบริหารและบริการ

การศึกษา 
ระบบสนับสนุนงานภายใน ระบบบริหารการพฒันาบุคลากร ระบบสนับสนุนงานวจิัย 

ของอาจารย ์

• ระบบสารสนเทศนกัศึกษา
สาํหรับนกัศึกษา 

• ระบบกิจกรรมนกัศึกษา 

• ระบบวนิยันกัศึกษา 

• ระบบขึ9นทะเบียนบณัฑิต
ผา่นเวบ็ไซต ์

• ระบบภาวะการมีงานทาํ
ของบณัฑิต 
ระบบศิษยเ์ก่า มจธ. 

กลุ่มระบบบริหารจดัการพสัดุ 

• ระบบเบิกจ่ายวสัดุหน่วยงาน 

• ระบบจองห้อง 

• ระบบจองรถ 

• ระบบฐานขอ้มูลเครื�องมือวเิคราะห์
ทางวทิยาศาสตร์ 
กลุ่มระบบอินทราเน็ต 

• ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
และจดัเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
ระบบบริการสารสนเทศ
มหาวทิยาลยั (KISS) 

 

ระบบที�คาดวา่จะมีการพฒันาใหม่ ในระยะ ]-" ปี 

• ระบบบริการแบบหลาย
ช่องทาง e-Service Multi 
Channel Contact Center  

 

• ระบบ e-Tracking 

• ระบบเชื�อมโยงขอ้มูลหน่วยงาน
ภายนอก 

• ระบบบญัชี o มิติ 

• ระบบรับและลูกหนี9  

• ระบบวางแผนกาํลงัคน 

• ระบบงานรับสมคัร 

• ระบบประวตัิส่วนตวัและประวตัิครอบครัว 

• ระบบบริหารจดัการความเคลื�อนไหวของบุคลากร 

• ระบบบริหารการพฒันาบุคลากร 

• ระบบบริหารงานวิจยั การ
บริการวชิาการและทรัพยส์ิน
ทางปัญญา 

• ระบบฐานขอ้มูลเครื�องมือ
วเิคราะห์ทางวทิยาศาสตร์  
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ระบบบริหารและบริการ

การศึกษา 
ระบบสนับสนุนงานภายใน ระบบบริหารการพฒันาบุคลากร ระบบสนับสนุนงานวจิัย 

• ระบบจ่ายและเจา้หนี9  

• ระบบการจดัซื9อจดัจา้ง (e-

Procurement) 

• ระบบจดัซื9อสินคา้/บริหารดว้ย

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Catalog) 

• ระบบบริหารครุภณัฑ ์(Asset 

Management) 

• ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์

และสแกนเอกสาร (e-Form/e-

Service for Treasury) 

• ระบบบริหารจดัการเงินฝากและ

เงินลงทุน 

• ระบบโอนเงินงานวจิยั  

• ระบบประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

• ระบบเวลามาปฏิบตัิงานและลาหยดุ 

• ระบบเงินเดือน 

• ระบบงานสวสัดิการ 

• ระบบบริการขอ้มูลดว้ยตนเอง 

• ระบบบริการขอ้มูลสาํหรับผูบ้ริหาร 

• ระบบจดัการขอ้มูลเพื�อการบริหาร 

• ระบบการไหลของขั9นตอนการทาํงาน 

• ระบบการแจง้เตือน 

• ระบบการเลื�อนระดบัตาํแหน่ง 

• ระบบการทาํงานขา้มหน่วยงาน 

• ระบบการขอกาํหนดตาํแหน่งทางวชิาการหรือ
เชี�ยวชาญ 

• ระบบบริหารค่าตอบแทน 

 

การดาํเนินการจดัหาระบบดงักล่าว อาจมีการเปลี�ยนแปลงตามสถานการณ์ และงบประมาณที�จดัหาได ้ทั9งจาํนวนระบบ และปีที�คาดหวงัจะดาํเนินการ  
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5.3 ภาพรวมสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุรี 

หัวขอ้นี/ เป็นการวิเคราะห์ภาพรวมสถาปัตยกรรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารที�
เหมาะสมกับมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของสภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศที�มีอยู่ในปัจจุบนั ความซับซ้อนของการบริหารจดัการ การใชง้าน  บุคลากรดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ และงบประมาณที�ตอ้งใช ้รวมทั/งพิจารณาการออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
แม่ข่าย การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ และกรอบเทคโนโลยีเพื�อการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อีกดว้ย 

5.3.1 การจัดวางระบบแม่ข่ายและข้อมูลเชิงตําแหน่ง 

การจดัวางระบบแม่ข่ายและขอ้มูลเชิงตาํแหน่งที�นิยมกนัอยา่งแพร่หลาย มีอยู ่2 แบบหลกั ๆ 
ดว้ยกนั คือ ระบบแบบรวมศูนย ์ (Centralized System) และระบบแบบกระจาย (Distributed 
System) โดยมีหลกัการออกแบบที�แตกต่างกนัดงันี/  

ระบบแบบรวมศูนย ์หมายถึง การออกแบบระบบคอมพิวเตอร์โดยยึดหลกัการรวมแม่ข่าย
ของขอ้มูลและระบบสารสนเทศไวที้�ใดที�หนึ�ง จดัทาํเป็นศูนยก์ลางแม่ข่ายของระบบทั/งหมดไว ้ซึ� ง
ในทางกายภาพเครื�อง  แม่ข่ายอาจเป็นเครื�องเดียวหรือหลายเครื�องที�ทาํงานร่วมกนัเสมือนเป็น
เครื�องเดียวก็ได ้

ระบบแบบกระจาย หมายถึง ระบบแบบกระจายการทาํงานออกเป็นแม่ข่ายหลายเครื�อง 
หลายระบบ ทาํใหเ้ครื�องหรือระบบมีขนาดเล็กลงและสอดรับกบัความตอ้งการที�เกิดขึ/นเป็นส่วน ๆ 
ซึ� งแต่ละระบบอาจจะแยกออกจากกนัอย่างอิสระทั/งทางดา้นฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ และทาํการ
ติดตั/งในสถานที�ที�ห่างไกลกนัตามความต้องการของหน่วยงานท้องถิ�นที�ใช้งาน ซึ� งทาํให้การ
ประมวลผลและข้อมูลกระจายอยู่ตามการติดตั/ งเครื� องแม่ข่าย แต่อาจมีการแลกเปลี�ยนหรือ
ปรับปรุงขอ้มูลระหวา่งกนัผา่นระบบเครือข่ายได ้

ระบบแม่ข่ายและขอ้มูลแบบรวมศูนยมี์ขอ้ดีเมื�อเปรียบเทียบกบัระบบแบบกระจายหลาย
ประการ ดงันี/  

1. การบริหารระบบคอมพิวเตอร์ การเขา้ถึงและการรวบรวมขอ้มูลทาํไดอ้ยา่งรวดเร็ว
และถูกตอ้ง ซึ� งช่วยใหป้ระหยดัเวลา และค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน  

2. เป็นระบบที�สามารถช่วยลดความซํ/ าซ้อนและความขดัแยง้ของขอ้มูลในองคก์ร ทาํ
ใหข้อ้มูลมีความเป็นเอกภาพ 

3. ประหยดัค่าลิขสิทธิT ซอฟตแ์วร์ซึ� งมีราคาสูง และมีราคาเพิ�มขึ/นตามจาํนวนจุดที�ติดตั/ง
เพิ�ม  
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4. เป็นการใชท้รัพยากรบุคคลทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ� งมีความชาํนาญเฉพาะ
ด้านได้อย่างเต็มที�  ไม่ต้องกระจายดูแล และให้บริการในหลายที� ลดภาระของ
บุคลากรในการบาํรุงรักษา 

5. มีความน่าเชื� อถือ (Reliability) ความสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื� อง 
(Availability) การบํา รุง รักษาแบบเบ็ดเสร็จไม่ต้องหยุดบริการ (Online 
Maintenance) มีความสามารถในการขยายตัวเพื�อรองรับระบบงานที�มากขึ/ น 
(Scalability) 

6. การติดตั/งปรับปรุงเปลี�ยนแปลงระบบสารสนเทศทาํไดง่้ายดว้ยค่าใชจ่้ายที�ต ํ�ากวา่ 
7. เป็นระบบที�ท ําให้การจัดวางระบบรักษาความมั�นคงของข้อมูลทําได้อย่างมี

ประสิทธิภาพดว้ยค่าใชจ่้ายที�ต ํ�ากวา่ 
8. ง่ายต่อการใช้งานของผูใ้ช้ (Easy to Use) ลดการทาํงานซํ/ าซ้อน ในการถ่ายโอน

ขอ้มูล  
ซึ� งรายละเอียดการเปรียบเทียบขอ้ดีขอ้เสียสาํหรับการจดัวางระบบแม่ข่ายแบบรวมศูนย์

และแบบกระจายแสดงไวใ้นตารางที� $.6 

ตารางที� $.2 เปรียบเทียบขอ้ดีขอ้เสียของระบบแม่ข่ายและขอ้มูลแบบรวมศูนยแ์ละแบบกระจาย 
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ปัจจัย หัวข้อพจิารณา 

ระบบแบบ

รวมศูนย์ 

(Centralized 

System) 

ระบบแบบ

กระจาย 

(Distributed  

System) 

ด้านข้อมูล - การบูรณาการขอ้มูล (Integration) ง่าย ยาก 
 - การใชท้รัพยากรร่วมกนั ง่าย ยาก 
 - การควบคุมการแกไ้ข ง่าย ยาก 

ด้านการประมวลผล - ความเร็วในการประมวลผล ชา้ เร็ว 

ด้านซอฟต์แวร์  - ค่าใชจ่้ายลิขสิทธิT ซอฟตแ์วร์ระบบ นอ้ย มาก 
 - ค่าใชจ่้ายในการติดตั/ง นอ้ย มาก 
 - ความซํ/ าซอ้น นอ้ย มาก 
 - การพฒันาเพิ�มเติม ง่าย ยาก 

ด้านระบบสารสนเทศ  - การติดตั/งปรับปรุงและเปลี�ยนแปลง ง่าย ยาก 
 - ค่าใชจ่้ายในการติดตั/งปรับปรุง
เปลี�ยนแปลง 

นอ้ย มาก 

ด้านอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์  -  ค่าใชจ่้ายเทียบต่อประสิทธิภาพ นอ้ย มาก 
 - การใชอุ้ปกรณ์ร่วมกนั ยดืหยุน่ ไม่ยดืหยุน่ 

ด้านการเชื�อมโยงระบบ

เครือข่าย 

 - ความตอ้งการขนาดช่องสัญญาณสู่
ศูนยก์ลาง 

มาก นอ้ย 

 - ค่าใชจ่้ายในการเช่าช่องสัญญาณ มาก นอ้ย 
ด้านระบบรักษาความมั�นคง  - จาํนวนระบบที�ตอ้งการ มาก นอ้ย 

 - ความซบัซอ้นในการบริหารจดัการระบบ นอ้ย มาก 
 - โอกาสเกิดช่องโหวใ่หถู้กบุกรุก นอ้ย มาก 
 - ค่าใชจ่้ายในการจดัหาและบริหารระบบ นอ้ย มาก 

ด้านการบริหารจัดการ  - ความยุง่ยากในการจดัการ นอ้ย มาก 
 - การจดัสรรทรัพยากรบุคคล นอ้ย มาก 
 - ค่าใชจ่้ายในการบริหาร นอ้ย มาก 

ค่าใช้จ่ายโดยรวมในความ

เป็นเจ้าของ 

ค่าใชจ่้ายรวม ฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์                        
การบาํรุงรักษา  และการบริหาร 

นอ้ย มาก 

การให้บริการ ณ จุดเดียว การใหบ้ริการ ณ จุดเดียว (One Stop Service) สะดวก ทาํไดย้าก 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีการจดัวางระบบแม่ข่ายและข้อมูลเชิง
ตาํแหน่งเป็นแบบรวมศูนย ์โดยขอ้มูลและเครื�องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายต่างๆ ถูกติดตั/งและดูแล โดย
สาํนกัคอมพิวเตอร์ ซึ� งตั/งอยู ่ณ อาคารเรียนรวม 2 ชั/น 2 หน่วยงานส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลยัฯ ทั/ง
ส่วนกลาง และวิทยาเขตสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดโ้ดยตรงผ่านเครือข่ายที�มีอยู่ ส่วนหน่วยงานบาง
หน่วยงาน เช่น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และสํานกัหอสมุด จะมีการ Synchronize ขอ้มูลกบั
สํานักคอมพิวเตอร์ ไปเก็บไวเ้ป็นฐานข้อมูลของตวัเอง (แบบทนัทีทนัใด หรือเป็นช่วงเวลา) 
นอกจากนี/หน่วยงานที�ตอ้งการพฒันาระบบขึ/นใชง้านเองสามารถขอใชพ้ื/นที�เครื�องคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายที�สํานักคอมพิวเตอร์มีอยู่ได้ หรือสามารถจดัหาเครื�องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแลว้นาํมาฝากไว้
ติดตั/งไวก้บัสาํนกัคอมพิวเตอร์ (Co-Location) ได ้

5.3.2 การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศ  

ระบบสารสนเทศที�มหาวทิยาลยัพระจอมเกลา้ธนบุรีใชง้านอยูใ่นปัจจุบนั มีทั/งที�พฒันาขึ/น
เอง และจา้พฒันา โดยส่วนใหญ่มีสถาปัตยกรรมเป็นแบบ Multi-tier Web Application และมีบาง
ระบบที�มีสถาปัตยกรรมเป็นแบบ Client-Server เช่นระบบบญัชี แต่อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลยัมี
โครงการที�จะพฒันาระบบใหม่โดยใชส้ถาปัตยกรรมเป็นแบบ Multi-tier Web Application ทั/งหมด 
สําหรับภาษาที�ใชใ้นการพฒันาระบบมีหลายภาษาดว้ยกนัไดแ้ก่ ASP.Net, Java และ PHP ซึ� งการ
พฒันาระบบดว้ยภาษาที�แตกแต่งกนัหลายภาษานั/นจะส่งผลต่อการจดัการดูแล และปรับปรุงแกไ้ข
ระบบให้มีความยุ่งยากและซบัซ้อนขึ/น เนื�องจากจะตอ้งใช้ผูดู้แลที�มีความรู้ในภาษาที�หลากหลาย 
ดงันั/นมหาวิทยาลยัจึงควรพิจารณาเลือกภาษาที�เหมาะสมเพียง 2 ภาษาเพื�อความสะดวกในการ
จดัการดูแล นอกจากนี/และการปรับปรุงแกไ้ขระบบสารสนเทศของมหาวทิยาลยัฯ จาํเป็นตอ้งมีการ
เชื�อมต่อและแลกเปลี�ยนข้อมูลกัน ทั/ งระหว่างหน่วยงานภายในด้วยกันเอง และระหว่าง
มหาวิทยาลยัฯ กบัหน่วยงานภายนอก เช่น สกอ. ดงันั/นมหาวิทยาลยัฯ จึงควรปรับสถาปัตยกรรม
ระบบสารสนเทศและเครื�องมือในการพฒันาซอฟตแ์วร์ให้เป็นแบบ Service Oriented Architecture 
(SOA) เพื�อให้สามารถตอบสนองต่อการปรับเปลี�ยนกระบวนงานในอนาคตไดดี้ขึ/น  แนวทางการ
พฒันาซอฟต์แวร์แบบสถาปัตยกรรม SOA มีขอ้ดีที�สามารถตอบสนองต่อการเปลี�ยนแปลงไดดี้
และสามารถพฒันาไดโ้ดยใชภ้าษา Java หรือ PHP ซึ� งเป็นภาษาเดิมที�มีใชอ้ยูแ่ลว้ อีกทั/งยงัคงกรอบ
เทคโนโลยีการทาํงานของระบบแบบ Multitier Web Application ไว ้ทาํให้การปรับเปลี�ยนแนว
ทางการพฒันาซอฟตแ์วร์ไม่ตอ้งใชเ้วลามากนกั  การพฒันาซอฟตแ์วร์แบบสถาปัตยกรรม SOA มี
จุดเด่นอยูที่�การพฒันาซอฟตแ์วร์โดยแบ่งส่วนให้เป็นไปตามฟังก์ชนัการทาํงานในแต่ละส่วนของ
องคก์รแลว้จึงนาํโปรแกรมในแต่ละส่วนมาประกอบรวมกนัเป็นกระบวนการทาํงาน  การพฒันา
ในลกัษณะนี/ทาํใหเ้กิดความยดืหยุน่ในการปรับเปลี�ยนระบบซอฟตแ์วร์ตามการปรับตวัขององคก์ร
ไดดี้  การพฒันาซอฟตแ์วร์แบบ SOA มีสถาปัตยกรรมระบบดงัรูปที� $." 
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รูปที� $.2 สถาปัตยกรรมระบบแบบ SOA 

 
สถาปัตยกรรมระบบแบบ SOA ประกอบดว้ย 3 Layers ดงันี/  

• Layer 1 : Development Platform เป็นส่วนที�ใชใ้นการพฒันาระบบงานต่าง ๆ 

• Layer 2 : Business  Performance Management Service  มีองคป์ระกอบหลกัดงันี/  
o Interactive Services เป็นส่วนที�ทาํหนา้ที�ติดต่อกบัผูใ้ชง้านในระบบ 
o Process Services เป็นส่วนที�ใช้ในการประมวลผลตามความตอ้งการของ

ระบบนั/น ๆ 
o Information Services เป็นส่วนที�นาํขอ้มูลของระบบงานอื�น ๆ ที�เพียงพอเพื�อ

ใชใ้นการประมวลผลของ Process Services  
o Partner Services และ Business Application Services เป็นส่วนที�ใช้ในการ

เชื�อมต่อกบัระบบงานภายนอกหน่วยงานเพื�อแลกเปลี�ยนขอ้มูลซึ� งกนัและกนั 
o Application and Database Services เป็นส่วนของระบบงานและฐานขอ้มูล

ภายในที�จะใชร่้วมกบัขอ้มูลอื�น ๆ ในการประมวลผล 
o Enterprise Service Bus (ESB) เป็นส่วนของการเชื�อมต่อระหวา่งส่วนต่าง ๆ ที�

กล่าวมาจะทาํการเชื�อมต่อโดยผา่น  ESB ดงัแสดงในรูปที� $.3 
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รูปที� $.3 การเชื�อมต่อของระบบต่าง ๆ ผา่น ESB 

 

• Layer 3 : Infrastructure Service ส่วนนี/จะเป็นส่วนที�ทาํหนา้ที�เชื�อมต่อกบัฮาร์ดแวร์
และระบบเครือข่ายสื�อสารขอ้มูล 

สถาปัตยกรรมระบบแบบ SOA นี/ มีลกัษณะการออกแบบการทาํงานเป็นโปรแกรมบริการ 
(Service Program) ยอ่ย ๆ และการเชื�อมต่อของขอ้มูลจะทาํผา่น ESB โดยที�การทาํงานในภาพรวม
ของกระบวนงานคือการนาํโปรแกรมบริการหลาย ๆ โปรแกรมมาเชื�อมต่อกนัโดยใช ้Web Service 
ซึ� งใหป้ระโยชน์ในการพฒันาหรือปรับปรุงระบบสารสนเทศดงันี/  

• ทาํใหโ้ปรแกรมบริการที�ตอ้งการใชซ้ํ/ ากนัในหลายกระบวนงานสามารถถูกนาํมาใชอี้ก
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (Service Reusability) ทาํใหล้ดเวลาและค่าใชจ่้ายในการพฒันา
ระบบงานสารสนเทศใหม่ 

• ทาํใหก้ารปรับปรุงและปรับเปลี�ยนระบบสารสนเทศใหส้อดคลอ้งกบักระบวนงานทาง
ธุรกิจที�เปลี�ยนแปลงไปทาํไดอ้ยา่งสะดวกและใชเ้วลาในการปรับเปลี�ยนลดลง โดยการ
นาํ Service ที�มีอยู่แล้วมาใช้งานและพฒันาเฉพาะโปรแกรมบริการใหม่ที�ตอ้งการ
เพิ�มเติม 

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

Portal 
Service

Workflow
Business Actviity

Business-to-Business  
Interactions

Enterprise 
Information 

System 
Adapter

Script
Plain Old Java Object, 

Stateless Session 
Bean
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Services

Information Mgmt
XML Database
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• ทาํให้การออกแบบระบบสารสนเทศทาํได้สะดวกจากมุมมองของบุคลากรที�เขา้ใจ
ขั/นตอนของธุรกิจ โดยการออกแบบเป็นแผนภาพการไหลของกระบวนงานทางธุรกิจ
ที�ทาํให้บุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถนาํไปพฒันาต่อเป็นระบบ
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความชัดเจนตามความต้องการของ
กระบวนงานที�ตอ้งการ 

• ทาํให้การเชื�อมต่อทั/งในดา้นกระบวนงานและขอ้มูลระหวา่งกระบวนงานภายในและ
ภายนอกหน่วยงานทาํไดอ้ยา่งมีความมั�นคงมากขึ/นผา่น ESB และ Web Service 

หากมหาวิทยาลยัฯ ยงัไม่สามารถจดัเตรียมโครงสร้างพื/นฐานเพื�อทาํงานเต็มรูปแบบของ 
SOA ได ้   มหาวิทยาลยัฯควรกาํหนดแนวทางในการพฒันาระบบสารสนเทศทั/งหมดให้ออกแบบ
เป็นโปรแกรมบริการ และทาํการพฒันา Process โดยการเชื�อมโปรแกรมบริการเขา้ดว้ยกนัดว้ย
วิธีการอื�นนอกเหนือจากการใช้ ESB หรือ Web Service ตวัอย่างเช่น ใชภ้าษา Java ในการเชื�อม 
เป็นตน้ ทั/งนี/ เพื�อประโยชน์ในการปรับเปลี�ยนเป็น SOA เตม็รูปในระยะต่อไป 

 

5.3.3 ภาพรวมการประยุกต์สถาปัตยกรรมแบบ SOA เข้ากับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี 

จากการที�ระบบงานสารสนเทศที�ต้องการจะต้องรองรับการทํางานในลักษณะที� มี
สถาปัตยกรรมแบบ SOA นั/นเราสามารถออกแบบระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลยัฯให้เขา้กบั
สถาปัตยกรรมแบบ SOA ดงัรูปที� $.u ไดด้งันี/  
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รูปที� $.u การประยกุต ์SOA เขา้กบัระบบสารสนเทศของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

  
 

การทาํงานของระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลยัฯสามารถแบ่งผูใ้ชง้านออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่
ดงันี/  

1. ผูใ้ช้งานระบบภายในมหาวิทยาลยัฯ ซึ� งประกอบด้วยอาจารย ์/ เจา้หน้าที� / นกัศึกษา 
จากคณะ หรือหน่วยงานต่างๆ ทั/งที�ส่วนกลาง และวิทยาเขต โดยผูใ้ชง้านในกลุ่มนี/ ได้
สามารถเข้าใช้งานระบบได้ โดยผ่านที�ระบบเครือข่ายสื�อสารขอ้มูลภายใน (LAN) 
เครือข่ายบริเวณกวา้ง (WAN) และเครือข่ายระยะไกลผา่นเครือข่ายส่วนตวัเสมือนที�มี
อยูไ่ด ้

2. ประชาชนทั�วไปที�สามารถเขา้มาใชบ้ริการของระบบสารสนเทศที�ให้บริการโดยผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

3. ผู ้ใช้งานของหน่วยงานอื�น ๆ ที�ต้องทําการเชื� อมต่อกับระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลยั เพื�อใชใ้นการแลกเปลี�ยนขอ้มูลต่าง ๆ โดยผูใ้ชง้านในส่วนนี/ จะสามารถ
ใชง้านระบบผา่นเครือข่ายสื�อสารขอ้มูลที�ถูกจดัอยูใ่นลกัษณะของ  Extranet ได ้
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การเชื�อมต่อของผูใ้ช้งานทั/ง 3 กลุ่มที�กล่าวมานั/นได้มีการเชื�อมต่อโดยผ่านเขตความ
ปลอดภยัระดบัแรกที�เรียกวา่ Demilitarize Zone (DMZ) และผา่นเขา้สู่ Web Server ซึ� งจะทาํหนา้ที�
เป็นระบบกลางในการเขา้ใชร้ะบบต่าง ๆ ที�อยูใ่นชั/นความปลอดภยั/ถดัไป 

นอกจากการใชง้านของผูใ้ชง้านดงักล่าวมาแลว้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลยัฯ ที�จะ
พฒันาขึ/นใหม่จะตอ้งถูกออกแบบให้สามารถเชื�อมต่อระหว่างระบบงานที�กาํลงัพฒันาอยู่ และ
เชื�อมต่อกบัหน่วยงานอื�น ภายนอกมหาวิทยาลยัฯ เช่น สกอ. การเชื�อมต่อระหวา่งระบบงานต่าง ๆ 
ทั/งภายในและภายนอกกบัระบบสารสนเทศของมหาวทิยาลยัฯ นั/นสามารถทาํไดโ้ดยผา่น Gateway 
ซึ� งจะทาํหนา้ที�ปรับแต่งขอ้มูลและแปลความตอ้งการต่าง ๆ ของระบบนั/น ๆ ให้สามารถเชื�อมต่อ
เข้ากับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ ในลักษณะของ Web Service ข้อมูลของการ
ประมวลผลส่วนหนึ�งจะถูกส่งผา่นไปสู่ระบบคลงัขอ้มูลเพื�อในการประมวลผลสําหรับผูบ้ริหารใน
การตดัสินใจต่อไป 

การเชื�อมต่อระหวา่งผูใ้ชง้านในระบบและการเชื�อมต่อระหวา่งระบบงานต่าง ๆ กบัระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลยัฯ และฐานขอ้มูลของระบบสามารถทาํไดโ้ดยผา่น Enterprise Service 
Bus (ESB) ซึ� งจะทาํหนา้ที�เชื�อมต่อและส่งผา่นขอ้มูลและความตอ้งการของระบบงานต่าง ๆ ที�มี
การเชื�อมต่อซึ� งกนัและกนัในลกัษณะของการใช้โปรแกรมบริการ (Service Program) หรืออีกนัย
หนึ� งคือ การพฒันาระบบจะพิจารณาระบบงานนั/น ๆ ในรูปแบบของโปรแกรมบริการ (Service 
Program) ซึ� งการแยกลกัษณะงานออกมาเป็นโปรแกรมบริการต่าง ๆ ทาํให้ลดขั/นตอนการพฒันา
ระบบเพราะจะมีโปรแกรมบริการบางส่วนที�สามารถใช้ร่วมกนัได ้เช่นโปรแกรมบริการดา้นการ
สอบถามขอ้มูล ซึ� งโปรแกรมบริการในลกัษณะนี/สามารถใช้ร่วมกนัไดก้บัระบบงานหลายระบบ 
นอกเหนือจากนั/ นเมื�อมีการปรับปรุงเปลี�ยนแปลงด้านความต้องการของระบบก็จะสามารถ
ปรับเปลี�ยนไดง่้ายและรวดเร็ว 

5.4 การออกแบบโครงสร้างพืNนฐานแม่ข่ายบริการและระบบสนับสนุนการทาํงาน  

ปัจจุบนัมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมีแม่ข่าย และระบบสนับสนุนใช้งานอยู่
จาํนวนหนึ� ง แต่อย่างไรก็ตามแม่ข่ายบางเป็นแม่ข่ายเก่าซึ� งส่งผลให้ประสิทธิภาพการทาํงานของระบบ
โดยรวมลดลง ดงันั/นมหาวิทยาลยัฯ จึงควรมีการปรับปรุงแม่ข่ายบริการ และระบบสนับสนุนเพิ�มเติม
ดงัต่อไปนี/  
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5.4.1 แม่ข่ายฐานข้อมูล (Database Server) 

แม่ข่ายเพื�อการบริหารฐานขอ้มูล (Database Management System: DBMS) โดยมี
สถาปัตยกรรมฐานข้อมูลเป็นแบบเชิงสัมพนัธ์ (Relational Database) และต้องรองรับ
เทคโนโลยี XML เพื�อการเชื�อมต่อแลกเปลี�ยนขอ้มูลกบัระบบฐานขอ้มูลแบบเชิงสัมพนัธ์อื�น ๆ 
ได้ โดยในการใช้งานนั/นจะต้องสามารถบริหารพื/นที�จัดเก็บข้อมูลแบ่งแยกตามระบบงาน 
กาํหนดสิทธิการปรับปรุงขอ้มูล สิทธิในการเรียกใช้ขอ้มูลที�สามารถแบ่งระดบัชั/นได ้บริหาร
จดัการเมื�อมีการใชข้อ้มูลพร้อมกนั (Concurrency Control) บนัทึกรายการเขา้ใชแ้ละปรับปรุง
ขอ้มูลของแต่ละบุคคล กลุ่มคนและหน่วยงาน โดยใชจ้ดัเก็บขอ้มูลเพื�อใชใ้นระบบสารสนเทศ
ต่าง ๆ ของมหาวทิยาลยัฯ ซึ� งมีประกอบไปดว้ยดงันี/  

• ฐานขอ้มูลเพื�อการปฏิบติังานตามภารกิจการใหบ้ริการของมหาวทิยาลยัฯ (Front Office)  

• ฐานขอ้มูลดา้นการบริหารงานสาํนกังานทั�วไป (Back Office) 

• ฐานขอ้มูลเพื�อใหบ้ริการประชาชนและองคก์รภายนอก 

• ฐานขอ้มูลสาํหรับการบริหารจดัการองคค์วามรู้ 

5.4.2  แม่ข่ายการให้บริการเวบ็ (Web Server) 
แม่ข่ายการใหบ้ริการเวบ็ เป็นซอฟตแ์วร์ระบบที�จาํเป็นและสาํคญัมากในการสนบัสนุน 

ระบบงานสารสนเทศ เพื�องานของมหาวิทยาลยัฯ ในสถาปัตยกรรมระบบเปิดที�ใชเ้ทคโนโลยี
เวบ็ในการทาํงาน ซึ� งจะทาํให้การบริหารจดัการระบบโปรแกรมลูกข่ายที�ใชเ้พื�อการทาํงานกบั
ระบบสารสนเทศทาํไดง่้าย เมื�อพิจารณาจากมุมมองดา้นการรักษาความมั�นคงและประสิทธิภาพ
ของการทาํงาน การออกแบบแม่ข่ายการให้บริการเว็บจาํเป็นต้องกําหนดให้มีแม่ข่ายการ
ให้บริการเว็บอย่างน้อย " ชุด คือ แม่ข่ายการให้บริการเว็บเพื�ออินทราเน็ต และแม่ข่ายการ
ใหบ้ริการเวบ็เพื�ออินเทอร์เน็ต 

5.4.3  แม่ข่ายการให้บริการเวบ็แอพพลิเคชัน (Web Application Server) 

แม่ข่ายการให้บริการเวบ็แอพพลิเคชนั เป็นซอฟต์แวร์ระบบที�จาํเป็นและสําคญัมากใน
การสนบัสนุนระบบงานสารสนเทศ เพราะเป็นแม่ข่ายที�บริหารจดัการการทาํงานของโปรแกรมที�
พฒันาขึ/นตามกระบวนการขั/นตอนทางธุรกิจที�ต้องการ ซึ� งตอ้งเลือกให้สอดคล้องและทาํงาน
ร่วมกบัระบบซอฟต์แวร์พื/นฐานอื�น ๆ ที�ใช้ในการพฒันาระบบสารสนเทศ ดงันั/นในระยะยาว
มหาวิทยาลยัฯควรเลือกแม่ข่ายการให้บริการเวบ็แอพพลิเคชนัที�สนบัสนุนสถาปัตยกรรมระบบ
เปิด ซึ� งในรายงานฉบบันี/ เสนอให้ใช้กรอบเทคโนโลยีจาวา (Java Framework Technology) หรือ 
PHP เพราะเป็นเทคโนโลยีที�สนบัสนุนสถาปัตยกรรมระบบเปิดและไม่ขึ/นกบัระบบปฏิบติัการ
ของเครื�องแม่ข่าย นอกจากนี/ แม่ข่ายการให้บริการเวบ็แอพพลิเคชันยงัถูกใช้เพื�อสนบัสนุนการ
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ทาํงานอื�น ๆ ของอินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ต ดังนั/นเพื�อประสิทธิภาพของการทาํงานจึงอาจ
จาํเป็นตอ้งมีแม่ข่ายการให้บริการเวบ็แอพพลิเคชนัอยา่งน้อย " ชุด คือ แม่ข่ายการให้บริการเวบ็
แอพพลิเคชนัเพื�ออินทราเน็ต และแม่ข่ายการใหบ้ริการเวบ็แอพพลิเคชนัเพื�ออินเทอร์เน็ต 

5.4.4 แม่ข่ายเพื�อการให้บริการ Web Service Gateway 

แม่ข่าย Web Service Gateway เป็นแม่ขายที�ทาํหนา้ที�ในการเชื�อมต่อแลกเปลี�ยนขอ้มูลกบั
ระบบอื�น ๆ ที�อยูท่ ั/งภายในและภายนอกองคก์รโดยใชม้าตรฐาน ของ Web Service ซึ� งใชรู้ปแบบ
ภาษา Web Service Description Language (WSDL) และใชโ้พรโตคอล SOAP ซึ� งในการพฒันา
ช่องทางการสื�อสารผา่นระบบนี/จะตอ้งมีการกาํหนดกลุ่มขอ้มูลและโปรแกรมบริการ (Services) ที�
ตอ้งการให้หน่วยงานภายนอกใช้งาน การพฒันากลุ่มขอ้มูลและโปรแกรมบริการจะตอ้งทาํใน
รูปแบบมาตรฐาน e-Government XML Namespace สําหรับ e-Service ที�กาํหนดโดยกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารเพื�อการเชื�อมโยงขอ้มูลระหว่างหน่วยงานที�เป็นมาตรฐาน
และมีประสิทธิภาพ ซึ� งสามารถนาํไปเผยแพร่ติดตั/งใน Web Service Directory ใด ๆ ผ่าน
โพรโตคอล UDDI ได ้เช่น หากมีระบบ Web Service Directory ของหน่วยงานภาครัฐหรือ e-
Service ของรัฐบาล เป็นต้น จะทาํให้การให้บริการผ่านช่องทางการสื�อสารนี/ มีความสะดวก
คล่องตวัและมีประสิทธิภาพ 

5.4.5 แม่ข่ายเพื�อการให้บริการการเชื�อมต่อ SOA 

เพื�อให้การพฒันาระบบซอฟต์แวร์เป็นไปอย่างมีเอกภาพและมีความยืดหยุ่นในการ
ปรับเปลี�ยนและแลกเปลี�ยนขอ้มูล จึงจาํเป็นตอ้งมีแพลตฟอร์มร่วมกนัในการพฒันา โดยแม่ข่าย 
SOA มีหน้าที�เชื�อมต่อและรวบรวมขอ้มูลจากฐานขอ้มูลต่าง ๆ เพื�อนาํมาใช้ในการประมวลผล
ก่อนนาํส่งใหแ้ม่ข่ายเวบ็แอพพลิเคชนั โดยการเขา้ถึงขอ้มูลจะตอ้งผา่นแม่ข่ายแลกเปลี�ยนขอ้มูลซึ� ง
ทาํหนา้ที�รักษาความมั�นคงให้กบัแม่ข่ายฐานขอ้มูล นอกจากนี/ ยงัเป็นเครื�องมือที�ใชส้นบัสนุนการ
พฒันาซอฟต์แวร์ให้เป็นไปตามกระบวนการทาํงานของ            มหาวิทยาลยัฯได้โดยง่าย การ
ควบคุมขั/นตอนในการพฒันาซอฟต์แวร์และการติดตั/งใช้งาน  สนับสนุนการพฒันาซอฟต์แวร์
แบบกรอบเทคโนโลยีเว็บ (Web Framework Technology) และการเชื�อมต่อของระบบงาน
สารสนเทศและขอ้มูลเมื�อตอ้งการทาํงานแบบบูรณาการขา้มหน่วยงานโดยยงัคงรักษาระดบัความ
มั�นคงภายในแต่ละหน่วยงานที�เหมาะสมได ้

5.4.6  แม่ข่าย Web Caching 

แม่ข่าย Web Caching ทาํหนา้ที�ในการเก็บขอ้มูลที�ถูกเรียกใชง้านผา่นเวบ็ และนาํขอ้มูล
เดิมที� เก็บไว้มาใช้ซํ/ าในกรณีที� มีการเรียกใช้ข้อมูลชุดเดิมอีก  จึงสามารถลดการการใช้
ช่องสัญญาณลงได ้และในปัจจุบนั Web Caching สามารถทาํงานร่วมกบัอุปกรณ์เครือข่ายเพื�อให้
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การบงัคบัการใช ้Web Caching เกิดขึ/นโดยอตัโนมติั (Transparent Caching)  ในแผนระยะยาวแม่
ข่าย Web Caching ควรมีความสามารถสนบัสนุนการใชง้าน E-Learning เพื�อเป็นเครื�องมือในการ
สนบัสนุนการเรียนรู้นอกห้องเรียนของนกัศึกษา เป็นการพฒันาบุคลากรของมหาวิทยาลยั ทั/งใน
ส่วนกลางและวิทยาเขตต่างๆ ดงันั/นแม่ข่าย Web Caching ที�ใชต้อ้งมีความสามารถในการสําเนา
ขอ้มูลจากเครื�องแม่ข่ายในส่วนกลางไปยงัเขต (Reverse Caching)  เพื�อแบ่งเบาภาระของ Web 
Server และ Streaming Server 

5.4.7 แม่ข่ายให้บริการแบบ Multi-Channel Contact Center 
 เนื�องจากมหาวทิยาลยัฯ จะตอ้งมีหน่วยในการให้บริการแก่นกัศึกษา และผูส้นใจทั�วไปที�

ตอ้งการเขา้มาศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัฯ ดงันั/นเพื�อให้การบริการเป็นไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
จึงควรมีช่องทางในการติดต่อเพื�อรองรับผูใ้ช้งานได้จากหลายช่องทาง และทุกช่องทางจะตอ้ง
สามารถเชื�อมโยงถึงขอ้มูลเดียวกนัได ้ดงันั/นมหาวิทยาลยัฯ จึงควรมีแม่ข่ายให้บริการแบบ Multi-
Channel Contact Center ที�รองรับการติดต่อกบันกัศึกษา และบุคคลทั�วไปไดห้ลายช่องทาง เช่น 
โทรศพัท์ โทรสาร การส่งข้อความสั/ น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และเว็บไซต์ เป็นต้น โดยทุก
ช่องทางดงักล่าวสามารถเชื�อมโยงกบัฐานขอ้มูลเดียวกนั เพื�อการบริการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

5.4.8 แม่ข่ายระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management System) 

ความรู้ที�เกิดขึ/นภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นความรู้ดา้นวิชาการที�ได้จากการบรรยาย 
และการทาํวจิยั หรือความรู้ในการปฏิบติังานที�ไดจ้ากประสบการณ์การทาํงานของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยฯ นับเป็นสิ� งสําคญัที�ควรจะอยู่กับองค์กรตลอดไป ถึงแมบุ้คลากรเหล่านั/นจะ
โอนยา้ย เปลี�ยนตาํแหน่ง หรือออกจากมหาวิทยาลยัฯ ไป ดงันั/นเพื�อที�จะทาํให้องคค์วามรู้มีการ
สืบทอดไปสู่บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ อย่างย ั�งยืน มหาวิทยาลัยฯ จึงควรมีแม่ข่ายระบบ
บริหารจดัการองค์ความรู้ ซึ� งมีหน้าที�ในการรวบรวม และจดัเก็บองค์ความรู้ต่าง ๆ อย่างเป็น
หมวดหมู่ และมีเครื�องมือในการสืบคน้องคค์วามรู้ที�มีอยูอ่ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั/งสามารถ
เชื�อมโยงแหล่งขอ้มูลความรู้อื�นได ้

5.4.9 แม่ข่ายระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ (Learning Management System:  LMS) 
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ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้เป็นระบบที�ช่วยเสริมการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  เพื�อช่วยเพิ�มทกัษะ และความรู้ต่าง ๆ ในการเรียนของนกัศึกษา และการปฏิบติังาน
ของบุคลากร รวมทั/งเป็นช่องทางให้ความรู้แก่ผูที้�สนใจทั�วไปอีกดว้ย โดยระบบสามารถสร้าง
สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ผา่นระบบเครือข่ายเพื�อสนบัสนุนทั/งในส่วนของผูเ้รียนและผูส้อน เช่น 
การจดัตารางเรียน การสร้างเนื/อหา การกาํหนดหลกัสูตร การวดัผล และการสื�อสารระหวา่งผูเ้รียน
กบัผูส้อน เป็นตน้ 

5.4.10  แม่ข่าย Streaming Server 
เป็นแม่ข่ายที�ทาํหนา้ที�ในการให้บริการเสียงและวิดีทศัน์ในลกัษณะต่อเนื�อง ทั/งแบบตาม

ความตอ้งการ (On Demand) และแบบถ่ายทอดสด (Live Broadcast) เพื�อนาํไปใชใ้นการเรียนการ
สอน การพฒันาบุคลากร การประชาสัมพนัธ์ การฝึกอบรม และการเผยแพร่ความรู้ ให้แก่นกัศึกษา 
บุคลากรของมหาวทิยาลยัฯ และผูส้นใจทั�วไปอีกดว้ย 

5.4.11 แม่ข่ายส่งสารทนัท ี(Instant Messaging Server: IM) 

ปัจจุบนัเทคโนโลยี Instant Messaging (IM) ไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก  โดยสามารถ
ให้บริการส่งสารที�เป็นไดท้ั/ง ตวัอกัษร ภาพ และเสียง โดยการสื�อสารสามารถทาํไดท้ั/งแบบหนึ� ง
ต่อหนึ� งและแบบกลุ่ม นอกจากนั/นยงัใช้เพื�อการถ่ายโอนแฟ้มขอ้มูลระหวา่งกนัแบบทนัทีไดด้ว้ย  
การใช้ IM นั/นมีจุดเด่นตรงที�สามารถทราบสถานะของคู่สนทนาไดว้่ากาํลงัใชร้ะบบ IM อยู่
หรือไม่ก่อนที�จะส่งขอ้มูล ทาํให้สามารถสื�อสารโตต้อบกนัไดท้นัที  แต่ระบบ IM ที�นิยมใชก้นัอยู่
ในปัจจุบนันั/น ใชง้านผา่นเครือข่ายสาธารณะทาํให้เกิดความเสี�ยงในการที�ขอ้มูลจะรั�วไหล  ดงันั/น
มหาวิทยาลยัฯ จึงควรจดัหาระบบ IM สําหรับใชง้านภายในเพื�อช่วยรักษาความมั�นคงของขอ้มูล
และลดปริมาณการใชช่้องทางในการสื�อสารทางอินเทอร์เน็ตของมหาวทิยาลยัฯ 

5.4.12 แม่ข่ายระบบไปรษณย์ีอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Mail Server) 
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แม่ข่ายระบบไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ เป็นเครื�องมือสื�อสารที�สําคญัขององคก์ร  ควรเลือก
สถาปัตยกรรมไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ที�สะดวกต่อการใช้งานและมีความปลอดภยั ในปัจจุบนั
โปรโตคอลที� เป็นมาตรฐานสําหรับไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ SMTP/Secure SMTP, 
POP�/Secure POP3 และ IMAP/Secure IMAP ผูใ้ช้ตอ้งมีโปรแกรมที�สนับสนุนโพรโตคอล
ดงักล่าวเพื�อใช้งานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ แต่ดว้ยเทคโนโลยีเวบ็ในปัจจุบนั ทาํให้สามารถใช้
งานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ผ่านทางเวบ็บราวเซอร์ได้ ซึ� งทาํให้เกิดความสะดวกในการใช้งาน 
มหาวิทยาลัยฯต้องมีระบบรักษาความมั�นคงในการใช้งานไปรษณีย์อิ เล็กทรอนิกส์ ซึ� ง
ประกอบดว้ย 

• โพรโทคอล SSL เป็นโพรโทคอลที�สร้างช่องทางสื�อสารที�มีการเขา้รหัสลบัให้กบัขอ้มูล  เพื�อ
ป้องกนัการลกัลอบอ่านขอ้มูลที�สื�อสารผา่นช่องทางนี/  

• ระบบ Public Key Infrastructure (PKI) เพื�อใชใ้นการบริหารจดัการกุญแจที�ใชใ้นการเขา้รหสัลบั
จดหมายเพื�อรักษาความลบัของขอ้ความ (Privacy) และลงลายเซ็นดิจิทลัเพื�อเป็นการยืนยนัผูส่้ง 
(Non-Repudiation) และป้องกนัการแกไ้ขขอ้ความ (Content Integrity) 

5.4.13 แม่ข่ายเพื�อการพสูิจน์ตน (Authentication Server) 
แม่ข่ายเพื�อการพิสูจน์ตน มีความสําคญัมากต่อการบริหารจดัการผูใ้ชง้านให้เป็นเอกภาพ  

แม่ข่ายเพื�อการพิสูจน์ตนเป็นศูนยก์ลางการเก็บฐานขอ้มูลของผูใ้ช้งานและสิทธิในการเขา้ใชง้าน
สําหรับระบบสารสนเทศขององค์กร ทาํให้ระบบสารสนเทศเหล่านั/นไม่ตอ้งจดัสร้างฐานขอ้มูล
ผูใ้ชง้านไวใ้นระบบของตวัเอง ซึ� งจะทาํให้เกิดความซํ/ าซ้อนของขอ้มูลผูใ้ชง้าน เกิดความขดัแยง้
กนัของขอ้มูลและมีความยุง่ยากในการบริหารจดัการและรักษาความมั�นคงของฐานขอ้มูล โดยที�
ระบบตอ้งมีความสามารถในการพิสูจน์ตนของผูใ้ชแ้ต่ละคนไดห้ลายระดบัตามลาํดบัความสําคญั
ของชั/นขอ้มูล ในปัจจุบนัมหาวิทยาลยัฯมีแม่ข่ายพิสูจน์ตนอยูแ่ลว้ โดยใชโ้พรโทคอล LDAP ซึ� ง
เป็นระบบเปิดจึงมีความสะดวกในการปรับปรุงให้ระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยัฯ ให้
เชื�อมต่อกบั LDAP 

5.4.14 แม่ข่ายเพื�อการกาํหนดสิทธิการเข้าใช้ระบบ (Identity Management Server) 

ระบบสารสนเทศมีขอ้มูลที�จาํเป็นต้องแบ่งระดบัชั/นสิทธิT การจดัการเพื�อให้การเขา้ถึง
ขอ้มูลเป็นไปอย่างถูกตอ้งตามสิทธิและหน้าที�ของบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง  จึงมีความจาํเป็นที�ตอ้งมี
เครื�องแม่ข่าย เพื�อการกาํหนดสิทธิการเขา้ใชร้ะบบสารสนเทศในระดบัชั/นสิทธิT การจดัการต่าง ๆ  
โดยทาํงานร่วมกบัเครื�องแม่ข่ายเพื�อการพิสูจน์ตนเพื�อกาํหนดสิทธิT ในการเขา้ใชข้อ้มูลของแต่ละ
ระบบงานตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล กลุ่มคนและหน่วยงาน 

5.4.15 แม่ข่าย Certificate Authority 
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การสร้างความมั�นคงและความน่าเชื�อถือในการใช้งานระบบสารสนเทศจะต้องมี
โครงสร้างพื/นฐานในการรักษาความมั�นคงของระบบแบบกุญแจสาธารณะ (Public Key 
Infrastructure: PKI) เพื�อใช้งานร่วมกบัระบบไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์และแม่ข่ายอื�น ๆ ดงัที�ได้
กล่าวไปแลว้  แม่ข่าย Certificate Authority ทาํหน้าที�บริหารจดัการและสนบัสนุนการใช้งาน
ใบรับรองดิจิทลั (Digital Certificate) ให้กบับุคคล (ลายเซ็นดิจิทลั) บริการ (ระบบสารสนเทศ) 
หรือเครื�อง (เครื�องแม่ข่าย เครื�องลูกข่าย) ที�ใช้กุญแจสาธารณะในการรักษาความมั�นคง โดยอาจ
ทาํงานร่วมกบัระบบแม่ข่าย Certificate Authority สาธารณะที�ให้บริการภายนอกเพื�อสร้างระดบั
ความเชื�อมั�นตามมาตรฐานสากล  การใชง้าน Digital Certificate และ PKI จะนาํไปสู่การลงลายมือ
ชื�อดิจิทลั (Digital Signature) กบัเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เพื�อใช้ในการพิสูจน์ตวัจริงของ
เอกสาร และการใชกุ้ญแจส่วนบุคคลเพื�อพิสูจน์ตนในการเขา้ใชง้านระบบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยั
ฯ ก่อใหเ้กิดความมั�นคงของระบบและความน่าเชื�อถือของขอ้มูลมากยิ�งขึ/น 

5.4.16 Domain Name Server (DNS Server) 

DNS Server ทาํหน้าที�ในการแปลงชื�อเครื� องคอมพิวเตอร์ให้เป็นหมายเลขไอพี (IP 
Address) เนื�องจากผูใ้ชง้านทั�วไปจะจดจาํหมายเลขไอพีไดย้าก การออกแบบ DNS Server จะตอ้ง
ให้มี DNS Server หลายชุดทาํงานในลกัษณะระบบหลกั (Primary Server) และระบบรอง 
(Secondary Server) โดยให้ระบบรองกระจายตวัไปอยู่ตามกลุ่มของระบบเครือข่าย เพื�อการ
ให้บริการที�รวดเร็ว และสามารถทาํงานทดแทนกนัไดเ้พื�อรองรับสภาวะที�มีปัญหาจากการหยุด
ทาํงานของระบบบางส่วน 

5.4.17  แม่ข่าย DHCP 
แม่ข่าย DHCP ทาํหนา้ที�ในการกาํหนดหมายเลขไอพี (IP Address) และขอ้มูลของระบบ

เครือข่ายที�จาํเป็นให้กับเครื� องคอมพิวเตอร์เมื�อเริ� มต้นการทาํงานเพื�อให้เครื� องคอมพิวเตอร์
สามารถเชื�อมต่อผ่านทางระบบเครือข่ายได ้ในปัจจุบนัการทาํงานของ DHCP Server สามารถ
ทาํงานร่วมกับอุปกรณ์เครือข่าย ทาํให้การบริหารจัดการหมายเลขไอพีทาํได้สะดวกและมี
ประสิทธิภาพมากขึ/ น เนื�องจากเป็นการบริหารจดัการหมายเลขไอพีแบบรวมศูนย์ และตอ้งมี 
DHCP Server มากกว่าหนึ� งเครื�อง เพื�อให้สามารถทาํงานทดแทนกนัไดแ้ละรองรับสภาวะที�มี
ปัญหาจากการหยดุทาํงานของ DHCP Server เครื�องใดเครื�องหนึ�ง 

5.4.18 แม่ข่าย RADIUS 

แม่ข่าย RADIUS ทาํหน้าที�ในการควบคุมการใช้ทรัพยากรบนเครือข่ายโดยอาศัย
ฐานขอ้มูลผูใ้ชบ้นแม่ข่าย LDAP ในการพิสูจน์ตน กาํหนดสิทธิT และบนัทึกขอ้มูลการใชง้าน โดย
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สามารถกํากับควบคุมการเข้าใช้งานเครือข่ายผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ทั/ งในส่วนของข่ายสาย 
เครือข่ายไร้สาย และการเขา้ใชร้ะยะไกล (Remote Access) 

5.4.19 แม่ข่าย Anti-virus Server and Gateway 

เนื�องจากปัจจุบนัมีการกระจายของไวรัสคอมพิวเตอร์จาํนวนมาก ทาํให้มีความจาํเป็นที�
ตอ้งมีเครื�องมือในการตรวจจบัและป้องกนัการติดไวรัสให้กบัคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย 
ซึ� งปัจจุบนัมหาวิทยาลยัฯ มีแม่ข่าย Anti-virus สําหรับให้บริการอพัเดทซอฟตแ์วร์ป้องกนัไวรัส
สาํหรับเครื�องลูกข่ายแลว้ 

5.4.20 แม่ข่าย Patch Management 

ระบบซอฟต์แวร์ปัจจุบนั จาํเป็นตอ้งมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบนั (Update) เพื�อแกไ้ข
ขอ้บกพร่อง ต่าง ๆ และเพิ�มเสถียรภาพอยู่เสมอ ประกอบกบัมหาวิทยาลยัฯ มีเครื�องคอมพิวเตอร์
จาํนวนมาก จึงจาํเป็นตอ้งมีเครื�องมือในการบริหารจดัการการอพัเดทให้เป็นไปอยา่งอตัโนมติั 

5.4.21 แม่ข่าย Server Management 

เป็นแม่ข่ายที�ทาํหนา้ที�ในการบริหารจดัการเครื�องแม่ข่าย เพื�อเป็นการติดตาม ตรวจสอบ
การทาํงานและการใช้ทรัพยากรของเครื�องแม่ข่าย ซึ� งจะสนับสนุนให้การบริหารจดัการระบบ
เครื�องแม่ข่ายสามารถดาํเนินการในเชิงรุก สร้างความมีเสถียรภาพและการให้บริการที�ต่อเนื�องของ
ระบบงานสารสนเทศ  ปัจจุบนั  มหาวิทยาลยัฯ มีแม่ข่ายจาํนวนมากและจะเพิ�มขึ/นอีกในอนาคต  
ดงันั/นจึงมีความจาํเป็นที�จะตอ้งมีระบบบริหารจดัการแม่ข่ายแบบรวมศูนยเ์พื�อให้เจา้หน้าที�ดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศที�มีจาํนวนจาํกดัสามารถตรวจสอบสถานะการทาํงาน การใชท้รัพยากรและ
บริหารจัดการเครื� องแม่ข่ายได้อย่างสะดวก เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี/  
มหาวทิยาลยัฯ ตอ้งมุ่งพฒันาการบริหารจดัการแม่ข่ายในเชิงรุก คือเปลี�ยนการดาํเนินการจากแบบ
ตามแกปั้ญหา (Reactive Management) ไปสู่การบริหารจดัการแบบควบคุมสถานการณ์ (Proactive 
Management) ซึ� งจะทาํใหส้ามารถป้องกนัปัญหาต่าง ๆ ที�อาจเกิดขึ/นไดล่้วงหนา้ 

5.4.22 แม่ข่าย Desktop Management   

เป็นแม่ข่ายที�ทาํหนา้ที�ในการบริหารจดัการเครื�องลูกข่าย เช่น การติดตั/งซอฟตแ์วร์ การ
ตรวจสอบและจดัทาํทะเบียนทรัพยากรด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ และการบาํรุงรักษาผ่าน
เครือข่าย เป็นตน้ ซึ� งจะทาํใหป้ระหยดัค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการลูกข่าย 

5.4.23 แม่ข่ายระบบบริหารจัดการเครือข่าย (Network Management System: NMS) 

เนื�องจากระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลยัฯในปัจจุบนัประกอบด้วย อุปกรณ์เครือข่าย
จาํนวนมาก ทั/งบนเครือข่าย LAN, MAN และ WAN จึงมีความจาํเป็นที�จะตอ้งมีเครื�องมือสําหรับ
ใชใ้นการบริหารจดัการระบบเครือข่าย โดยตอ้งมีแม่ข่าย NMS ซึ� งทาํหน้าที�ในการจดัเก็บขอ้มูล
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จากอุปกรณ์เครือข่ายเพื�อนาํมาใช้ในการบริหารจดัการขอ้บกพร่อง (Fault Management) บริการ
การตั/งค่า (Configuration Management) บริการประสิทธิภาพ (Performance Management) บริการ
ความมั�นคง (Security Management) และบริหารปริมาณการใช้งาน (Accounting Management) 
ของระบบเครือข่าย  นอกจากนี/มหาวิทยาลยัฯ ยงัควรปรับปรุงกระบวนการบริหารจดัการจากแบบ 
Reactive ใหเ้ป็น Proactive เพื�อเพิ�มความน่าเชื�อถือของระบบเครือข่ายซึ� งเป็นส่วนสําคญัในการใช้
งานระบบสารสนเทศทั/งหมดของมหาวิทยาลยัฯ 

5.4.24 แม่ข่ายระบบบริหารจัดการการสํารองข้อมูล 
ระบบบริหารจดัการการสํารองขอ้มูล มีหนา้ที�ในการสํารองขอ้มูลจากที�เก็บขอ้มูลหลกัสู่

ที�เก็บขอ้มูลสํารอง เช่น เทป CD หรือ DVD เป็นตน้ โดยสามารถสํารองขอ้มูลผา่นระบบเครือข่าย
ได ้สามารถตั/งเวลาในการทาํการสาํรองขอ้มูลโดยอตัโนมติัได ้สามารถสํารองขอ้มูลจากระบบต่าง 
ๆ ได ้และสามารถนาํขอ้มูลที�สํารองไวก้ลบัมาใช้ไดอ้ย่างสะดวก มีความรวดเร็วในการสํารอง
ขอ้มูล สามารถบีบอดัข้อมูลก่อนทาํการสํารองข้อมูลผ่านเครือข่ายเพื�อลดความหนาแน่นของ
ระบบเครือข่าย สามารถควบคุมการสํารองขอ้มูลจากส่วนกลางของระบบสํารองขอ้มูลได ้  เมื�อทาํ
การสาํรองขอ้มูลแลว้ตอ้งจดัเก็บสื�อในพื/นที�ที�มีความมั�นคงและควรอยูค่นละสถานที�กบัเครื�องแม่
ข่าย และเนื�องจากภาระหน้าที�ของมหาวิทยาลยัฯ มีความสําคญัและมีผูใ้ช้งานระบบเป็นจาํนวน
มากดงันั/นจึงควรพิจารณาจดัตั/งศูนยค์อมพิวเตอร์สาํรอง (Disaster Recovery Center) เพิ�มเติม 

5.5 การออกแบบระบบโครงสร้างพืNนฐานระบบคอมพวิเตอร์สนับสนุนการทาํงาน 

5.5.1 การปรับปรุงโครงสร้างระบบคอมพวิเตอร์แม่ข่าย 

การดาํเนินงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลยัฯ ส่วนใหญ่ขึ/นกบัระบบสารสนเทศเป็นหลกั 
ดงันั/นเครื�องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที�สนบัสนุนระบบสารสนเทศต่างๆ จึงจะตอ้งมีจาํนวนที�เพียงพอ 
และมีสมรรถนะที�จะรองรับปริมาณการใชง้านจากผูใ้ช้จาํนวนมากได ้โดยรายละเอียดโครงสร้าง
พื/นฐานระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายมีดงัต่อไปนี/  

5.5.1.1 เครื�องคอมพวิเตอร์แม่ข่ายขนาดใหญ่ 

ปัจจุบนัมหาวิทยาลยัฯ มีเครื�องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ Rack ที�รองรับระบบงาน
ต่างๆ ของมหาวิทยาลยัฯ อยู่เป็นจาํนวนมาก ซึ� งการมีเครื�องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลายเครื�อง
เพื�อทาํงานรองรับระบบงานต่างๆ แยกกันนั/นมีผลทาํให้ขาดความยืดหยุ่นในการจดัสรร
ทรัพยากรของเครื�อง ดงันั/นมหาวิทยาลยัฯ จึงควรใชเ้ครื�องแม่ข่ายขนาดใหญ่เพื�อรองรับการ
ทาํงานของระบบสารสนเทศที�มีอยู่ อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลยัมีเครื�องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ขนาดใหญ่ที�ใชส้ถาปัตยกรรมแบบ RISC อยูแ่ลว้ จาํนวน 2 เครื�อง สําหรับรองรับระบบ MIS 
ที�กาํลงัพฒันาขึ/น แต่เครื�องดงักล่าวก็ไม่เพียงพอที�จะรองรับการโอนยา้ยระบบสารสนเทศที�มี
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อยู่จากเครื� องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ Rack เดิมมาได้ ดังนั/ นในระยะยาวเมื�อเครื� อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ Rack ที�มีอยู่หมดอายุการใช้งาน มหาวิทยาลยัฯ ควรจดัหาเครื�อง
คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที�มีสมรรถนะสูง และมีความสามารถในการจดัแบ่ง (Partitioning) 
ทรัพยากรใหท้าํงานเป็นหลายแม่ข่ายเสมือน (Virtual Server) ไดใ้นเครื�องเดียวกนั ดงัแสดงใน
รูปที� $.5 ซึ� งจะทาํให้สามารถบริหารการใช้งานระบบเครื� องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์นี/ ได้
ตลอดเวลา และเกิดความยดืหยุน่ในการใชง้านมากขึ/น 

 

รูปที� $.5 แสดงความสามารถในการจดัแบ่งทรัพยากรใหท้าํงานเป็นหลายแม่ข่ายเสมือน (Virtual Server) 
ในเครื�องคอมพิวเตอร์เดียวกนั 

5.5.1.2 การปรับปรุงโครงสร้างพืNนฐานเครื�องแม่ข่ายขนาดเล็ก 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยฯ มีเครื� องแม่ข่ายขนาดเล็กจํานวนมากที�รองรับระบบ
สารสนเทศสนบัสนุนต่าง ๆ แต่เครื�องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจาํนวนมากมีอายุการใช้งานเกิน 5 
ปี และไม่มีเครื�องซํ/ าสํารองเพื�อทาํงานแทนเมื�อแม่ข่ายหลกัเกิดปัญหา จึงเป็นจุดที�เมื�อเกิด
ปัญหาขึ/น จะทาํให้ระบบทั/งหมดล่มลงเพราะจุดนี/ จุดเดียว (Single Point of Failure) ดงันั/น 
มหาวิทยาลยัฯ ควรจดัหาเครื�องแม่ข่ายสําหรับการบริการที�สําคญัเพิ�มเติมเพื�อให้มีเครื�องแม่
ข่ายซํ/ าสํารอง (Redundant Server) เช่น แม่ข่าย DHCP e-Mail Anti-virus และ Web เป็นตน้ 
โดยเครื�องแม่ข่ายซํ/ าสาํรองนี/สามารถทาํงานควบคู่กบัแม่ข่ายหลกัเพื�อลดภาระการทาํงาน และ
อาจมีสมรรถนะที�ด้อยกว่าแม่ข่ายหลักได้ ในอนาคตมหาวิทยาลัยฯ ควรปรับเปลี�ยน



แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ฉบบัที� " พ.ศ. "$$$-"$$& 

ภาพรวมสถาปัตยกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร 

 

 หนา้ที� 5-49  
 

สถาปัตยกรรมของแม่ข่ายขนาดเล็กจากการทาํงานแบบเครื�องเดี�ยว ๆ เป็นการทาํงานแบบกลุ่ม 
(Server Cluster) ที�มีคุณสมบติัในการทาํ Load Balancing และ N+1 Fail-over  โดยในแต่ละ
กลุ่มอาจให้บริการมากกว่าหนึ� งอย่าง เช่น ให้บริการ DNS DHCP RAS และ RADIUS ใน 
Cluster เดียวกัน ซึ� งจะช่วยเพิ�มความซํ/ าสํารองของเครื� องแม่ข่ายและทาํให้สามารถใช้
ทรัพยากรต่าง ๆ ของเครื� องแม่ข่ายได้อย่างคุ้มค่ามากขึ/ น  อีกทั/งยงัทาํให้สามารถจดัสรร
ทรัพยากรต่าง ๆ ที�ใช้ร่วมกนัให้เหมาะสมกบัความตอ้งการในการใช้งานในสถานการณ์ที�
แตกต่างกนัไดด้ว้ย 

สาํหรับกลุ่มแม่ข่ายที�มีการทาํงานแบบ Load Balancing เหมาะสาํหรับแม่ข่ายที�ไม่
จดัเก็บขอ้มูลไวด้ว้ยตวัเองแต่เขา้ถึงขอ้มูลผา่นระบบบริหารจดัการฐานขอ้มูลหรือแม่ข่าย
บริการแฟ้มขอ้มูล เช่น แม่ข่ายเวบ็ แม่ข่ายไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ ส่วนกลุ่มแม่ข่ายแบบ N+1 
Fail-over นั/นใชส้าํหรับแม่ข่ายที�จดัเก็บขอ้มูลดว้ยตนเองและเป็นผูใ้หบ้ริการขอ้มูลนั/นแก่แม่
ข่ายอื�น ๆ ที�อยูใ่น Load Balanced Cluster ดงัแสดงในรูปที� $.� 
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รูปที� 5.6 สถาปัตยกรรมเครื�องแม่ข่ายแบบ Cluster 

5.5.1.3 การจัดสรรเครื�องแม่ข่าย 
ตามโครงสร้างพื/นฐานแม่ข่ายบริการและระบบสนบัสนุนที�มหาวิทยาลยัฯ ควรจะมี

นั/น มหาวิทยาลยัฯ ควรจดัสรรเครื�องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื�อรองรับการทาํงานของแม่ข่าย
บริการ และระบบสนับสนุนทั/งหมดอย่างเหมาะสม โดยแบ่งเป็นเครื�องแม่ข่ายขนาดใหญ่ 
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และเครื�องแม่ข่ายขนาดเล็ก อย่างละ 2 ชุด เพื�อทาํงานแบบซํ/ าสํารอง (Redundant) ซึ� งกนัและ
กนั โดยมีรายละเอียดในการจดัสรร ดงันี/  

• เครื�องแม่ข่ายขนาดใหญ่ควรใชส้าํหรับรองรับระบบต่างๆ ไดแ้ก่ ระบบจดัการ
ฐานขอ้มูล, Application Server, Web Service Gateway, SOA Sserver, 
Streaming Server และ Data Warehouse 

• เครื�องแม่ข่ายขนาดเล็กควรใชส้าํหรับรองรับแม่ข่ายบริการต่างๆ ที�ไม่ตอ้งการ
เครื�องที�มีสมรรถนะสูงมากนกั เช่น Web server, Web caching, LMS, Instant 
Messaging Server, Mail Server, Authentication Server, Identity 
Management Server, Certificate Authority, DNS, DHCP, RADIUS, Anti-
virus Server, Patch Management, Server Management, Desktop 
Management, Network Management และ Backup Server เป็นตน้ 
 

5.5.2 การปรับปรุงโครงสร้างพืNนฐานเครื�องคอมพวิเตอร์ลูกข่าย 
นโยบายการจดัหาเครื�องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายของมหาวิทยาลยัฯ อนุญาตให้หน่วยงาน

สามารถจดัหาเครื�องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายไดเ้อง ทั/งในส่วนเครื�องคอมพิวเตอร์สําหรับการทาํงาน
ของบุคลากร และเครื�องคอมพิวเตอร์สําหรับบริการนกัศึกษา ซึ� งจาํนวนเครื�องคอมพิวเตอร์ที�มีอยู่
นั/นมีเพียงพอต่อการใช้งาน ในส่วนการดูแลรักษานั/นสํานกัคอมพิวเตอร์ไดจ้ดัจา้งบริษทับริษทั
ภายนอก (Outsource) มาดูแลแกปั้ญหาพื/นฐานทั�วไป เพื�อให้บริการกบัทุกหน่วยงาน อย่างไรก็
ตามหน่วยงานที�จดัหาเครื�องคอมพิวเตอร์เองส่วนใหญ่จะใชง้านเครื�องคอมพิวเตอร์นานเกินอายุ
การใชง้าน ส่งผลทาํให้เกิดปัญหาการใชง้านมาก ซึ� งสํานกัคอมพิวเตอร์จะตอ้งใชเ้วลามากในการ
ดูแลแกปั้ญหา ดงันั/นสําหรับหน่วยงานที�จดัเช่าเครื�องจึงควรเปลี�ยนเครื�องคอมพิวเตอร์ทุก 3 ปี 
ส่วนหน่วยงานที�จดัซื/อเครื�องควรเปลี�ยนเครื�องทุก 3-5 ปี เพื�อให้การทาํงานมีประสิทธิภาพดีขึ/น 
และลดปัญหาต่างๆ ที�จะเกิดขึ/นจากการใช้งเครื�องเก่าอีกดว้ย นอกจากนี/ เนื�องจากวิทยาเขตราชบุรี
(สวนผึ/ง) กาํลงัดาํเนินการสร้างอาคารใหม่และมีแผนที�จะรับนกัศึกษาเพิ�มเติม ดงันั/นมหาวิทยาลยั
จึงควรจดัเตรียมเครื�องคอมพิวเตอร์เพิ�มเติมเพื�อรองรับการขยายตวัดงักล่าว 

5.6 การออกแบบระบบเครือข่ายสื�อสารข้อมูล 

เครือข่ายสื�อสารขอ้มูลของมหาวิทยาลยัฯในปัจจุบนั มีทั/งระบบเครือข่ายทอ้งถิ�นแบบมีสาย และ
แบบไร้สาย ระบบเครือข่ายระยะไกล และระบบเครือข่ายเชื�อมต่ออินเทอร์เน็ต  แต่ระบบเครือข่ายบางส่วน
มีการติดตั/งที�ทาํใหเ้กิดการหยดุชะงกัของการใหบ้ริการได ้เมื�อเกิดความเสียหายของบางจุด (Single Point of 
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Failure) และไม่สามารถรองรับความตอ้งการในอนาคต โดยระบบเครือข่ายสื�อสารขอ้มูลที�มหาวิทยาลยัฯ 
ควรปรับปรุงมีดงันี/  

5.6.1 ระบบเครือข่ายท้องถิ�น (Local Area Network: LAN) 

การออกแบบเครือข่ายภายในของมหาวิทยาลยัฯ สามารถพิจารณาแนวทางไดด้งัต่อไปนี/  

• การเชื�อมต่อระบบเครือข่ายแบบมีสาย (Wired LAN) 
การออกแบบโครงรูปและการเชื�อมโยงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ควรคาํนึงถึง

ระดับชั/น (Hierarchy or Multilayer) ของอุปกรณ์เครือข่ายที�กระจายไปตาม
หน่วยงานยอ่ยหรือผูใ้ชง้านในองคก์ร เพื�อให้การจดัการเครือข่ายมีประสิทธิภาพใน
การใชง้าน จึงพิจารณาเชื�อมโยงเครือข่าย ดงันี/  

1. ระบบเครือข่ายตอ้งคาํนึงการเชื�อมต่อระหวา่งเครื�องแม่ข่ายและเครื�อง
ลูกข่าย โดยตอ้งวางใหเ้ครื�องแม่ข่ายเชื�อมต่อกบัอุปกรณ์เครือข่ายหลกั 
(Core Switch) ที�ใกลที้�สุด เพื�อให้มีช่องทางเชื�อมต่อในการให้บริการ
ที�มีความเร็วสูง 

2. ระบบเครือข่ายจะตอ้งมีระดบัชั/นที�สั/นหรือแบนราบ (Flat Network) 
ซึ� งจะทาํให้การสื�อสารในเครือข่ายคล่องตวัและไม่ทาํให้เกิดคอขวด
ในการสื�อสาร 

3. ระบบเครือข่ายจะตอ้งรองรับการขยายตวัได ้(Scalable) เพื�อให้ง่ายต่อ
การปรับเปลี�ยนเครือข่ายให้เหมาะสมกับการใช้งานขององค์กรใน
อนาคตจึงควรออกแบบ ระบบเครือข่ายเป็นแบบกลุ่มยอ่ย (Modular) 

4. ระบบเครือข่ายจะตอ้งสามารถป้องกนัการผิดพลาดของระบบ (Fault 
Tolerant) ที�เกิดจากระบบและเกิดจากผูใ้ช้งาน ซึ� งในการออกแบบ
จะตอ้งเนน้ระบบซํ/ าสํารอง (Redundancy) และระบบการแบ่งภาระใน
การสื�อสารของเครือข่าย (Load Balancing) 

5. ระบบเครือข่ายจะต้องมีระบบการบริหารจดัการเครือข่าย (Network 
Management System) เพื�อใชค้วบคุมและติดตามสถานะของเครือข่าย
และเป็นขอ้มูลเพื�อการตดัสินใจในการบริหารจดัการเครือข่าย 

การออกแบบตามมาตรฐานของระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ ควรมีอุปกรณ์เชื�อมโยงสํารอง
ไวเ้ป็นคู่ (Redundant) เพื�อป้องกนักรณีที�อุปกรณ์เกิดความเสียหาย และสามารถที�จะแกไ้ขให้ใช้
งานไดเ้หมือนเดิมในทนัทีทนัใด อีกทั/งยงัสามารถรองรับการใชง้านของระบบเครือข่ายที�ความเร็ว
สูงไดอี้กดว้ย จากอุปกรณ์เชื�อมโยงที�สํารองไวจ้ะถูกใช้งานควบคู่กบัอุปกรณ์หลกัอยู่ตลอดเวลา 
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ดงัแสดงในรูปที� $.7 ซึ� งแสดงให้เห็นอุปกรณ์เชื�อมโยง ระดบัอุปกรณ์กระจาย (Distribution) และ
ระดบัอุปกรณ์หลกั (Core) จะมีจาํนวนเป็นคู่อยู่เสมอ ซึ� งจะทาํให้ระบบเครือข่ายมีเสถียรภาพใน
การทาํงานสูง ไม่เกิดการขดัขอ้งเนื�องจากการสื�อสารหนาแน่นในระบบเครือข่าย (Non-Blocking)  

รูปที� $.7 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลกัตามมาตรฐาน (Generic Hierarchical Network) 
          

การเชื�อมต่อเครือข่ายท้องถิ�นของมหาวิทยาลัยฯ มีลักษณะเป็นลาํดับชั/นถูกต้องตาม
มาตรฐาน ดงัรูปที� $.� แต่จุดอ่อนของเครือข่ายตามรูปนี/ คือ Distribution Switch แต่ละตวัจะ
เชื�อมต่อเขา้กบั Core Switch เพียงตวัเดียว ซึ� งเป็นสาเหตุที�ทาํใหเ้กิด Single-Point of Failure 
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รูปที� $.� ระบบเครือข่ายทอ้งถิ�นของมหาวทิยาลยัฯในปัจจุบนั 

ดงันั/นเพื�อใหเ้กิดเสถียรภาพสูงสุดมหาวทิยาลยัฯ ควรปรับปรุงเครือข่ายทอ้งถิ�มใหม่ดงันี/  

- เนื�องจากมหาวทิยาลยัฯ มีพื/นที�กวา้ง อีกทั/งมีแผนที�จะขยายพื/นที�เพิ�มขึ/นในอนาคต 
ดงันั/นการวาง Core Switch ไวที้�อาคารเรียนรวม 2 และอาคารเรียนรวม 5 จึงทาํให้
ตอ้งมีการเดินสายระหวา่ง Core Switch กบั Distribution Switch บางตวัในระยะ
ทางไกล ดงันั/นในระดบัชั/นหลกัจึงควรติดตั/ง Core Switch จาํนวน 3 ตวั ดงัรูปที� 
$.& 

- เพื�อแกปั้ญหา Single-Point of Failure จะตอ้งเชื�อมต่อ Distribution Switch เขา้กบั 
Core Switch ที�อยู่ใกลที้�สุดจาํนวน " ตวัจาก 3 ตวัที�มีอยู่ เพื�อประหยดัค่าใช้จ่าย 
และเพิ�มประสิทธิภาพในการส่งขอ้มูล และใชส้าย Fiber Optic ชนิด Single Mode 
ตามที�แสดงในรูปที� $.& 

- เนื�องจากอุปกรณ์ Access Switch บางส่วน หน่วยงานเป็นผูจ้ดัหาและดูแลเอง ทาํ
ให้สํานักคอมพิวเตอร์ไม่สามารถบริหารจดัการได้ ปัญหาการใช้งานต่างๆ ที�
เกิดขึ/นส่วนหนึ�งมาจากการติดตั/งและใชง้าน Access Switch ที�ไม่ถูกตอ้ง ดงันั/น
มหาวทิยาลยัฯ จึงควรมีนโยบายใหส้าํนกัคอมพิวเตอร์จดัการดูแลเครือข่ายทอ้งถิ�น
ทั/งหมด ตั/งแต่ Core Switch จนถึงพอร์ตทีใชใ้นการเชื�อมต่อคอมพิวเตอร์ของผูใ้ช ้

 



แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ฉบบัที� " พ.ศ. "$$$-"$$& 

ภาพรวมสถาปัตยกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร 

 

 หนา้ที� 5-54  
 

Core
Switch

Core
Switch

Server Farm

Distribute & Access Layer 
ณ อาคาร และชั/นต่างๆ

Distribute & Access Layer 
ณ อาคาร และชั/นต่างๆ

Distribute & Access Layer 
ณ อาคาร และชั/นต่างๆ

Core
Switch

 
รูปที� $.& ระบบเครือข่ายทอ้งถิ�นของมหาวทิยาลยัฯที�ควรจะเป็น 

• เครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN: WLAN) 
ในปัจจุบนัรูปแบบการใชค้อมพิวเตอร์แบบเคลื�อนที�  (Mobile Computer) มี

ความนิยมมากขึ/น และมีความจาํเป็นตอ้งใชง้านในบางสถานที� เช่น ห้องประชุม เป็น
ตน้ ดงันั/นในการออกแบบเครือข่ายจึงตอ้งนาํเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายมาใช้เพื�อ
เพิ�มความสะดวกในการใชง้านร่วมกบัคอมพิวเตอร์แบบพกพา แต่เนื�องจากเครือข่าย
ไร้สายมีจุดอ่อนในดา้นความเร็วในการสื�อสารขอ้มูล ขนาดของช่องสัญญาณ และ
การรักษาความมั�นคง ดงันั/นจึงควรพิจารณาการใช้ระบบ Authentication และ VPN 
ร่วมกบัเครือข่ายไร้สายเพื�อเสริมความมั�นคงให้กบัระบบ กล่าวคือในการอนุญาตให้
เขา้ในระบบเครือข่ายไร้สายได้จะตอ้งผ่านการตรวจสอบสิทธิT ของมหาวิทยาลยัฯ 
และเมื�อต้องมีการส่งข้อมูลที�มีความสําคัญ จะต้องมีการเข้ารหัสข้อมูลเพื�อให้
สามารถปกปิดจากบุคคลที�ลกัลอบดกัจบัสัญญาณขอ้มูล 

สําหรับมหาวิทยาลยัฯในปัจจุบนั มีการใชง้านเครือข่ายไร้สายทั/งส่วนกลาง 
และวิทยาเขต เพื�ออาํนวยความสะดวกให้แก่บุคลากร และส่งเสริมการเรียนรู้นอก
หอ้งเรียนสาํหรับนกัศึกษา แต่การใชง้านผา่นเครือข่ายไร้สายมีปริมาณมาก เครือข่าย
ไร้สายที�มหาวิทยาลยัฯ มีอยูย่งัไม่เพียงพอที�จะรองรับความตอ้งการได ้ดงันั/นจึงควร
สํารวจ และออกแบบจุดติดตั/ง Access Point เพิ�มเติม รวมทั/งอุปกรณ์ Controler ที�ใช้
สาํหรับบริหารจดัการ Access Point อีกดว้ย 
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5.6.2 เครือข่ายบริเวณกว้าง (Wide Area Network: WAN) 

มหาวทิยาลยัฯ มีเครือข่ายบริเวณกวา้งเพื�อเชื�อมต่อกบัวทิยาเขตต่างๆ 4 แห่งดว้ยกนั ไดแ้ก่ 
บางขุนเทียนเชื�อมต่อดว้ยแบนวิทธิT  40 Mbps, บางกอกโคด้เชื�อมต่อดว้ยแบนวิทธิT  10 Mbps, 
ราชบุรี(ศาลากลางจงัหวดั)เชื�อมต่อดว้ยแบนวิทธิT  10 Mbps และราชบุรี(สวนผึ/ง)เชื�อมต่อดว้ยแบน
วิทธิT  10 Mbps โดยช่องสัญญาณทุกแห่งใชผ้า่นเครือข่าย Uni-Net การใชง้านช่องสัญญาณของทุก
วทิยาเขตดงักล่าวส่วนใหญ่จะใชเ้พื�อเชื�อมต่ออินเทอร์เน็ต เพื�อเขา้ใชร้ะบบสารสนเทศที�ส่วนกลาง 
และเพื�อติดต่อผา่นระบบโทรศพัท์ (VoIP) อยา่งไรก็ตามในอนาคตจะมีการขยายตวัของวิทยาเขต 
โดยเฉพาะอย่างยิ�งวิทยาเขตบางขุนเทียน และราชบุรี(สวนผึ/ง) ที�มหาวิทยาลยัฯ มีแผนที�จะสร้าง
อาคารใหม่ และรับนกัศึกษาเพิ�มขึ/น รวมทั/งมีการใชง้านระบบสื�อสารผา่นเครือข่ายที�เพิ�มขึ/น เช่น 
ระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ระบบโทรศพัท์ VoIP และระบบ e-Learning ซึ� งการขยายตวั 
และการใชง้านระบบสื�อสารที�เพิ�มขึ/นนี/  จะส่งผลให้การใชง้านช่องสัญญาณเครือข่ายบริเวณกวา้ง
ที�มีอยู่ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการที�เพิ�มขึ/น ดงันั/นในอนาคตมหาวิทยาลยัจึงควรปรับเพิ�มขนาด
ช่องสัญญาณเครือข่ายบริเวณกวา้งให้มีขนาดที�ใหญ่ขึ/น พร้อมกบัจดัสรรช่องสัญญาณโดยจาํกดั
การจราจรของขอ้มูลที�ไม่มีความจาํเป็น ไม่ให้รบกวนการจราจรของขอ้มูลที�เกี�ยวกบัการทาํงาน 
และการศึกษา 

5.6.3 เครือข่ายเชื�อมต่ออนิเทอร์เน็ต 

ปัจจุบนัมหาวิทยาลยัมีช่องทางหลกัในการเชื�อมต่ออินเทอร์เน็ต " ช่องทางได้แก่ ช่อง
ทางผ่านเครือข่าย Uni-Net มีขนาดช่องสัญญาณ � Gbps และช่องทางผา่นเครือข่าย TT&T ขนาด
ช่องสัญญาณ "�� Mbps ส่วนวทิยาเขตต่างๆ จะเชื�อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยผา่นเครือข่ายบริเวณกวา้ง 
แล้วมาผ่านช่องทางทั/ งสองดังกล่าวที� ส่วนกลาง เนื� องจากการจราจรข้อมูลของผู ้ใช้งาน
อินเทอร์เน็ต มีหลากหลายชนิดของขอ้มูลด้วยกนั ขอ้มูลบางชนิดอาจไม่มีความจาํเป็นต่อการ
ทาํงาน และการศึกษา ดงันั/นมหาวิทยาลยัฯ จึงควรจดัสรร และจาํกดัการจราจรของขอ้มูลที�ไม่มี
ความจาํเป็นดงักล่าวให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

นอกจากช่องทางหลกัที�สํานกัคอมพิวเตอร์ดูแลอยู่แลว้นั/น หน่วยงานบางหน่วยงานก็มี
ช่องทางเชื�อมต่ออินเทอร์เน็ตเป็นของตวัเอง เช่น สํานกัหอสมุด มีช่องทางต่ออินเทอร์เน็ตขนาด
ช่องสัญญาณ �Gbps ผ่านเครือข่าย Uni-Net โดยบุคลากรและนักศึกษาที�ตอ้งการใช้ช่องทางนี/
สามารถตั/งค่า Proxy ที�โปรแกรมเวบ็บราวเซอร์ของผูใ้ช้ไดเ้อง ซึ� งช่องทางที�หน่วยงานจดัหาเอง
นั/น หากไม่มีการจัดการด้านความมั�นคงที�ดีพออาจทาํให้เกิดช่องโหว่ในการจู่โจมของผูไ้ม่
ประสงค์ดีได้ ดังนั/ นมหาวิทยาลัยฯ จึงควรจดัการดูแลเรื� องความมั�นคงของช่องทางเชื�อมต่อ
อินเทอร์เน็ตของหน่วยงานดว้ย 
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5.7 การออกแบบสถาปัตยกรรมด้านการรักษาความมั�นคง 

การออกแบบสถาปัตยกรรมดา้นการรักษาความมั�นคงนั/นมีวตัถุประสงคห์ลกัในการป้องกนัอยู ่4 
ประการ คือ 

• การรักษาความลบัของขอ้มูล (Secrecy) 

• การพิสูจน์ทราบผูใ้ช้งานและตรวจสอบสิทธิในการเขา้ใช้งานระบบ (Authentication and 
Authorization) 

• การตรวจจบัการเปลี�ยนแปลงของขอ้มูล (Message Integrity) 

• การป้องกนัใหร้ะบบมีความคงทนในการใหบ้ริการ (Availability) 
ซึ� งการจะออกแบบให้ระบบมีระดบัการรักษาความมั�นคงระดบัใดและเนน้หนกัในวตัถุประสงค์ใด ขึ/นอยู่
กบัความจาํเป็น ลกัษณะการใชง้าน และมูลค่าพึงประเมินของระบบ (Asset Value) นั/น 

 การออกแบบสถาปัตยกรรมด้านการรักษาความมั�นคงของมหาวิทยาลัยฯ จะต้องคํานึงถึง
วตัถุประสงค์ทั/งสี�ประการที�กล่าวมา เนื�องจากขอ้มูลหลกัที�มหาวิทยาลยัฯ ตอ้งรับผิดชอบ มีทั/งขอ้มูลที�
เกี�ยวกบัความเป็นส่วนตวัของนกัศึกษาจาํนวนมาก และขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบัลิขสิทธิT งานวิจยัต่างๆ ของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ ดังนั/นการออกแบบการป้องกันให้ข้อมูลมีความมั�นคงเป็นภารกิจที�สําคญั 
นอกจากนี/ยงัควรบริหารใหร้ะบบมีความคงทนในการให้บริการ (Availability) เพื�อสร้างคุณภาพการบริการ
อีกดว้ย  

 การออกแบบสถาปัตยกรรมดา้นการรักษาความมั�นคงสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การ
รักษาความมั�นคงทางดา้นกายภาพ (Physical) และการรักษาความมั�นคงทางดา้นตรรกะ (Logical) สําหรับ
มหาวทิยาลยัฯ มีรายละเอียดการออกแบบสถาปัตยกรรมดา้นการรักษาความมั�นคง ซึ� งแบ่งตามประเภทของ
การรักษาความมั�นคง ดงัต่อไปนี/  

5.7.1 การรักษาความมั�นคงทางด้านกายภาพ (Physical) 

การรักษาความมั�นคงทางดา้นกายภาพ เป็นการคาํนึงถึงการเขา้ถึงโดยตรงทางกายภาพ
ของผูบุ้กรุกไปยงัระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ดงันั/นในการรักษาความมั�นคงในลกัษณะนี/  
มหาวิทยาลัยฯ ควรคาํนึงถึงการกําหนดที�ตั/ งห้องเครื� องแม่ข่ายและจุดเชื�อมต่อต่าง ๆ ของ
สายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้มีความปลอดภยัและสามารถป้องกนัการเขา้ถึงของบุคคลผู ้
ที�ไม่มีส่วนเกี�ยวข้อง มหาวิทยาลัยฯ ควรมีการทาํระบบควบคุมการผ่านเข้า-ออก เช่น ระบบ
ควบคุมประตูโดยใชคี้ยก์าร์ด และระบบการตรวจจบักิจกรรมภายในศูนยฯ์ เช่น ระบบกลอ้งวงจร
ปิด รวมทั/งควรมีระบบการบนัทึกสําหรับผูที้�เข้า-ออกเพื�อใช้งานเครื�องแม่ข่ายโดยตรง ซึ� งใน
ปัจจุบนัมหาวทิยาลยัฯมีการติดตั/งระบบคียก์าร์ดเพื�อควบคุมการเขา้-ออกห้องแม่ข่ายแลว้ แต่ยงัไม่
มีการควบคุมการเขา้-ออกห้องที�เป็นพื/นที�ทาํงานของผูดู้แลระบบที�นบัวา่มีความสาํคญัเช่นกนั 
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สําหรับการป้องกนัระบบเครือข่ายของคอมพิวเตอร์นั/น การวางสายสัญญาณเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ควรจะมีการจดัวางให้เป็นไปตามแบบมาตรฐาน โดยที�จุดเชื�อมต่อทั/งหมดจะตอ้งอยู่
ในตูที้�มีกุญแจปิดเพื�อป้องกนัไม่ให้บุคคลภายนอกมีการเขา้ถึงจุดเชื�อมต่อเหล่านั/นได ้สําหรับจุด
เชื�อมต่อคอมพิวเตอร์ที�อยู่ตามสํานักงานควรให้มีจุดเชื�อมต่อเฉพาะจุดที�มีการใช้งานจริง จุด
เชื�อมต่อที�ยงัไม่ใช้งานไม่ควรมีการปล่อยสัญญาณไว ้ซึ� งอาจจะเป็นจุดให้ผูบุ้กรุกใช้เชื�อมต่อ
คอมพิวเตอร์เขา้มาถึงระบบคอมพิวเตอร์ได ้  

5.7.2 การรักษาความมั�นคงทางด้านตรรกะ (Logical) 
การรักษาความมั�นคงทางดา้นตรรกะเป็นการเนน้การป้องกนัการบุกรุกที�เขา้มาทางระบบ

เครือข่ายจากภายนอก ซึ� งจะตอ้งมีการจดัวางโครงสร้างระบบป้องกนัให้มีความสามารถในการ
ป้องกันโดยคาํนึงถึงการจดัลาํดบัชั/นของการป้องกนัและการกาํหนดนโยบายการป้องกันเป็น
หมวดหมู่ เพื�อให้เหมาะสมกบัการใช้งานของบุคคลแต่ละกลุ่มและไม่ให้เกิดความสับสน ซึ� ง
จะตอ้งใช้อุปกรณ์และเครื�องมือที�มีความสามารถในการจดัการกบัการรักษาความมั�นคงทางดา้น
ตรรกะหลายชนิดร่วมกนั อุปกรณ์เหล่านี/  ไดแ้ก่  

• อุปกรณ์ LAN Switch ที�มีความสามารถในการทาํระบบ VLAN (Virtual LAN) และ
ควบคุมการเขา้ใชร้ะบบเครือข่าย การทาํ VLAN เพื�อแบ่งแยกระบบคอมพิวเตอร์แต่
ละกลุ่มออกจากกัน ทําให้สามารถกําหนดนโยบายด้านรักษาความมั�นคงที�
เหมาะสมกับการใช้งานของแต่ละกลุ่มและทาํให้ผูบุ้กรุกทาํการดักจบัข้อมูลที�
สําคญัไดย้าก ส่วนการควบคุมการเขา้ใช้เครือข่ายสามารถทาํไดห้ลายวิธี เช่น การ
ระบุ MAC Address ของเครื�องคอมพิวเตอร์ที�มีสิทธิเขา้ใช้หรือการพิสูจน์ตนตาม
มาตรฐาน IEEE 802.1x โดยผูใ้ช้จะตอ้งกรอกชื�อผูใ้ช้และรหัสผ่านเพื�อทาํการ
พิสูจน์ตนก่อนการเขา้ใชเ้ครือข่าย 

• อุปกรณ์ Router ที�มีความสามารถในการทาํ Packet Filter เพื�อป้องกนัการบุกรุกที�
สามารถตรวจจบัไดใ้นโพรโทคอลระดบัชั/นที� 3 และ 4 

• อุปกรณ์ Firewall เพื�อป้องกันการบุกรุกที�สามารถตรวจจบัได้ในโพรโทคอล
ระดบัชั/นที� 3 และ 4 โดยที�ควรมีการติดตั/ง Firewall ทั/งในส่วนของ Internet เพื�อ
ป้องกนัการบุกรุกจากภายนอก และในส่วนของอินเทอร์เน็ตเพื�อป้องกนัการบุกรุก
จากภายในเครือข่ายของมหาวทิยาลยัฯเอง 

• อุปกรณ์ Intrusion Prevention System (IPS) เพื�อใชใ้นการตรวจจบัความผิดปกติที�
เกิดขึ/นในระบบเครือข่าย ทั/งในระดบัโปรแกรมและระดบัขอ้มูล รวมทั/งป้องกนั
การโจมตีด้วยการส่งข้อมูลจาํนวนมหาศาลเพื�อทาํให้ระบบเครือข่ายหรือระบบ
คอมพิวเตอร์หยดุทาํงาน 
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• ระบบการป้องกนัไวรัสคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย เพื�อป้องกนัการติดไวรัสผา่นทาง
เวบ็และไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ โดยทาํการติดตั/งระบบป้องกนัไวรัส (Anti-virus 
Gateway) เพื�อทาํการตรวจสอบขอ้มูลจากเวบ็ไซต์และขอ้มูลที�ส่งมาในไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ และกาํจดัไวรัสก่อนปล่อยใหข้อ้มูลนั/นผา่นเขา้สู่ระบบเครือข่าย 

• ระบบการป้องกนัไวรัสบนเครื�องคอมพิวเตอร์ ทั/งในส่วนของเครื�องแม่ข่ายและ
เครื� องลูกข่าย โดยทาํการติดตั/ งโปรแกรมเพื�อตรวจจับไวรัสที�อาจติดมากับสื� อ
บนัทึกขอ้มูลต่าง ๆ 

• ระบบปรับปรุงซอฟตแ์วร์ให้เป็นปัจจุบนั (Patch Management) ใชใ้นการปรับปรุง
แกไ้ขขอ้บกพร่องหรือช่องโหว่บนซอฟต์แวร์หรือระบบปฏิบติัการเพื�อไม่ให้เกิด
ขอ้ผดิพลาดในการทาํงานหรือเป็นจุดอ่อนใหมี้การบุกรุกได ้

• ระบบพิสูจน์ตน (Authentication System) เพื�อจดัเก็บชื�อผูใ้ช้และขอ้มูลที�เป็น
ความลบั เช่น รหสัผา่น ลายพิมพนิ์/วมือหรือรหัสบตัรประจาํตวั เป็นตน้ และยงัใช้
เก็บขอ้มูลประจาํตวั (Profile) ไวที้�ส่วนกลางเพื�อใช้กาํหนดการรักษาความมั�นคง
และอาํนวยความสะดวกแก่ผูใ้ช้ โดยการติดตั/งระบบ Directory Service ที�เป็น
มาตรฐาน เช่น LDAP และ RADIUS เป็นตน้ 

• ระบบการตรวจสอบสิทธิการเขา้ใช้งานระบบ (Authorization System) เพื�อใช้ใน
การจาํกดัสิทธิT ในการใชท้รัพยากรและขอ้มูลให้เป็นไปตามกลุ่ม และระดบัของผูใ้ช ้
โดยการติดตั/งระบบ Identity Management หรือ Web Portal ที�ทาํงาน โดยการนาํ
ขอ้มูลผูใ้ชจ้าก Directory Service มาใชใ้นการกาํหนดสิทธิT ของผูใ้ช ้

• ระบบ Public Key Infrastructure (PKI) ที�ใชใ้นการบริหารจดัการกุญแจสาธารณะ 
(Public Key) โดยการออกใบรับรองดิจิทลั (Digital Certificate) ให้แก่ผูใ้ชบ้ริการ
กุญแจสาธารณะ เช่น แม่ข่าย ลูกข่ายและบุคคล เพื�อนาํไปใชใ้นการพิสูจน์ตน การ
ลงนามอิเล็กทรอนิกส์และการ รักษาความลบัของขอ้มูล (Privacy) เป็นตน้ 

• ระบบการเขา้รหัสลบัขอ้มูลที�ส่งผ่านระบบเครือข่าย ของมหาวิทยาลยัฯทั/ง LAN 
และ WAN เพื�อการปกปิดขอ้มูลที�สาํคญั เช่น ขอ้มูลรหสัผา่นของผูใ้ช ้เป็นตน้ 

• แม่ข่าย VPN ทาํหน้าที�ในการสร้างช่องสัญญาณสื�อสารที�มีความมั�นคงระหว่าง
เครื�องลูกข่ายมายงัแม่ข่าย VPN โดยมหาวิทยาลยัฯ ควรนาํเทคโนโลยีนี/มาใช้เพื�อ
รักษาความมั�นคงให้กับการใช้งาน โดยเฉพาะการใช้งานที�ท ําผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต ซึ� งอาจจะเกิดขึ/นในการให้บริการแบบเคลื�อนที�ในอนาคต หรือการ
ทาํงานภาคสนามของบุคลากรของมหาวิทยาลยัฯ 
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ทั/งนี/ รายละเอียดการเลือกใช้เทคโนโลยีด้านความมั�นคงต่าง ๆ ให้เหมาะสมกบัจุดใช้งานและ
ระดบัความมั�นคงไดแ้สดงตวัอยา่งไวใ้นตารางที� $.7 

ตารางที� $.3 การเลือกใชเ้ทคโนโลยดีา้นการรักษาความมั�นคง 

องค์ประกอบที�ต้องการความมั�นคง เทคโนโลยีที�ใช้รักษาความมั�นคง 

เครื�องแม่ข่าย Application Firewall, IDS/IPS,  
Digital Certificate, Antivirus 

เครื�องลูกข่าย Personal Firewall, Digital Certificate, 
Antivirus 

จุดใชง้านเครือข่าย (Edge Device) 
เช่น Switch Hub Access Point 

VLAN, MAC Filtering, Access Control List, 
IEEE 802.1x, Encryption (สาํหรับ WLAN),  

อุปกรณ์เครือข่ายหลกั 
(Core and Distribute Device) 

Access Control List, Network Firewall,  
IPS/IDS 

Gateway Network Firewall, IPS/IDS, Antivirus Gateway, 
VPN 

ผูใ้ช ้ Username/Password, Token Card,  
One-time password, Digital Certificate, 
Biometric ID 

อุปกรณ์พกพา (Mobile Devices) VPN, Authentication 
 

มหาวิทยาลัยฯได้ดาํเนินการจดัหาระบบดังกล่าวข้างต้นมาใช้งานแล้วบางส่วน เช่น อุปกรณ์ 
Firewall, IPS และ ระบบป้องกนัไวรัสสําหรับเครื�องคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ แต่อุปกรณ์ที�มีอยู่โดยเฉพาะ 
Firewall และ IPS มีการติดตั/งตาํแหน่งละ 1 ตวั ซึ� งเป็นสาเหตุให้เกิด Single-Point of Failure ดงันั/น
มหาวิทยาลยัฯ ควรจดัหาอุปกรณ์เพิ�มเติมเพื�อให้มีอุปกรณ์ซํ/ าสํารอง ที�สามารถทาํงานแทนกนัไดเ้มื�อตวัใด
ตวัหนึ�งมีปัญหา นอกจากนี/การจดัแบ่งเขตรักษาความมั�นคงทางเครือข่าย (Security Zone) ในปัจจุบนับาง
เขตไม่ไดแ้บ่งโดยใช ้Firewall แต่ใชก้ารแบ่ง VLAN และใช้ Packet Filtering ในการกาํหนดนโยบายการ
เขา้ถึงในเขตความมั�นคงนั/นๆ ดงันั/นมหาวิทยาลยัฯ ควรนาํ Firewall มาใชใ้นการแบ่งเขตรักษาความมั�นคง
ทั/งหมด โดยพิจารณากาํหนดเขตรักษาความมั�นคงไดด้งัแสดงในรูปที� $.�� 
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รูปที� $.1� การแบ่งเขตรักษาความมั�นคงของมหาวทิยาลยัฯในภาพรวม 

 

จากรูปที� $.11 เขตรักษาความมั�นคงจะถูกแบ่งออกเป็น Internet DMZ, Intranet DMZ, Production 
Zone, Enterprise Zone และ Management & Service Zone ทั/งนี/ เพื�อให้การกาํหนดกฎใน Firewall สามารถ
กาํหนดให้มีความเหมาะสมกบัการเข้าถึงของแต่ละเขตได้ถูกตอ้งและมีความมั�นคง สอดคล้องกับการ
ทาํงานร่วมกนัของเครื�องแม่ข่ายที�ทาํงานแบบสถาปัตยกรรม n-tier สําหรับ DMZ ซึ� งจะเห็นวา่มีหลายเขต
ตามการเชื�อมต่อกบัเครือข่ายภายนอก เช่น Internet DMZ และ Intranet  DMZ เป็นตน้ ทั/งนี/ จะช่วยทาํให้
สามารถกาํหนดกฎให้กบั Firewall ตามความเขม้แข็งที�สอดคลอ้งกบัความน่าเชื�อถือของแต่ละเขต จากรูป
นั/นจะเห็นว่าใน  DMZ จะไม่มีเครื� องแม่ข่ายใดมีรหัสผูใ้ช้เก็บอยู่ หรือมีการต่อเชื�อมตรงกบัระบบ
ฐานข้อมูลขององค์กร การจัดสร้างและติดตั/ งให้ได้วตัถุประสงค์ตามที�เสนอนี/  สามารถจดัสร้างโดย 
Firewall แบบหลายช่องทาง หรือจะใช ้ VLAN  ช่วยในการจดัแบ่งเขตดว้ยก็ได ้แต่ควรใชใ้นกรณีที�มีความ
จาํเป็น เนื�องจากมีอุปกรณ์ Firewall ไม่เพียงพอหรืออุปกรณ์ Firewall มีช่องทางเชื�อมต่อไม่เพียงพอ จาก
การสํารวจสถานะภาพปัจจุบนัของมหาวิทยาลยัฯพบวา่   มหาวิทยาลยัฯ จดัแบ่งโซนความมั�นคงออกเป็น
สัดส่วนที�ดีอยูแ่ลว้ แต่ควรมีการกาํหนด VLAN เพื�อแบ่ง    เน็ตเวริT กออกเป็นส่วน ๆ ซึ� งจะทาํให้สามารถ
บริหารจดัการดา้นความมั�นคงไดง่้ายขึ/น 
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5.7.3  การรักษาความมั�นคงด้านข้อมูล (Data Security) 

เนื�องจากมหาวิทยาลยัฯ มีหน้าที�ในการรักษาความมั�นคงของขอ้มูลที�เกี�ยวเกี�ยวกบัความ
เป็นส่วนตวัของนกัศึกษาจาํนวนมาก และขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบัลิขสิทธิT งานวิจยัต่างๆ ของบุคลากร
ในมหาวิทยาลยัฯ รวมทั/งความถูกตอ้งของขอ้มูล เช่น การลงทะเบียน ผลการเรียนของนกัศึกษา 
เป็นตน้ ดงันั/นมหาวิทยาลยัฯ จึงตอ้งมีกระบวนการจดัการการสื�อสารและการจดัเก็บขอ้มูลที�มี
ความมั�นคงน่าเชื�อถือและสามารถตรวจสอบการเปลี�ยนแปลงได้ เช่นในการพฒันาระบบ
สารสนเทศตอ้งกาํหนดให้มีการบนัทึกประวติัการเขา้ใชแ้ละเปลี�ยนแปลงขอ้มูลที�สําคญั ขอ้มูลที�
สําคญัอาจตอ้งมีการใชล้ายมือชื�อดิจิทลั (Digital Signature) เพื�อการจดัการเรื�อง Message Integrity 
และการยนืยนัผูส้ร้างขอ้มูล และขอ้มูลตอ้งมีการทาํสําเนาทั/งในรูปแบบ Real Time โดยระบบของ
ศูนยค์อมพิวเตอร์สาํรอง หรือการสาํเนาดว้ยระบบเทปหลายสําเนาซึ� งตอ้งทาํการจดัการในสถานที�
ปลอดภยัที�ห่างไกลกนั 

5.7.4 การรักษาความมั�นคงของการควบคุมเครื�องแม่ข่าย 

การควบคุมเครื�องแม่ข่ายมีความเสี�ยงประการหนึ� ง คือ การบริหารรหัสผ่านของผูดู้แล
ระบบ ระบบปฏิบติัการในปัจจุบนัสามารถมีผูดู้แลระบบไดห้ลายระดบั ดงันั/นจึงควรมีการจดั
ระดบัและสิทธิT การบริหารระบบให้กบัผูดู้แลระบบแต่ละระดบัอย่างเหมาะสม ไม่ควรให้ผูดู้แล
ระบบทุกคนอยูใ่นระดบัสิทธิT เดียวกนั โดยเฉพาะระดบัสิทธิT สูงสุดที�มีผลต่อการทาํงานทุกประเภท
ของระบบคอมพิวเตอร์ พึงระลึกเสมอวา่ไม่มีความลบัสําหรับผูดู้แลสูงสุดในระบบคอมพิวเตอร์ 
ดงันั/นผูรั้บผิดชอบในฐานะผูดู้แลระบบสูงสุดควรเป็นผูที้�มีความน่าเชื�อถือ และไม่ควรมีเพียงคน
เดียว เพื�อไม่ให้เกิดปัญหาในกรณีเหตุสุดวิสัยที�ผูดู้แลสูงสุดคนหนึ� งไม่สามารถปฏิบติัหน้าที�ได ้
เพื�อบริหารจดัการในประเด็นนี/ จึงควรกาํหนดให้มีนโยบายการบริหารรหัสผา่นของผูดู้แลระบบ
ของมหาวิทยาลยัฯอย่างชดัเจน กรณีของรหัสผ่านของผูดู้แลสูงสุดควรให้มีการเก็บสํารองในตู้
มั�นคงและควบคุมการใชใ้นรูปแบบของคณะกรรมการ 

5.7.5 การตรวจสอบและแผนสํารอง 
ส่วนหนึ�งของการรักษาความมั�นคง คือตอ้งมีกระบวนการตรวจการทาํงานตามนโยบายที�

วางไว ้วา่ไดมี้การดาํเนินการถูกตอ้งหรือไม่ เพื�อประเมินประสิทธิผลของระบบรักษาความมั�นคง
ที�มี และผลกระทบต่อการทาํงานในด้านของสมรรถนะและผลิตผลของการทาํงาน ผลการ
ตรวจสอบเหล่านี/ ควรตอ้งถูกนาํมาปรับแต่งระบบ โดยอาจตอ้งมีการคาํนึงถึงการบริหารจดัการ
ทางวฒันธรรมองคก์รดว้ย การตรวจสอบนั/นควรตอ้งมีการดาํเนินการทั/งจากบุคลากรภายใน และ
บุคลากรภายนอกดว้ย 
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ความสาํคญัอีกประการหนึ�งของการรักษาความมั�นคง คือ ตอ้งมีการกาํหนดนโยบายเรื�อง
การจดัทาํแผนสํารองและซักซ้อมการทาํงานตามแผนสํารอง เพื�อให้บุคลากรของมหาวิทยาลยัฯ
สามารถดาํเนินการทาํงานได ้เมื�อเกิดเหตุสุดวิสัยขึ/นที�ส่งผลให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่
สามารถทาํงานได ้

5.7.6 ระบบรักษาความมั�นคงเพื�อปฏิบัติตามกฎหมายที�เกี�ยวข้อง 
มหาวิทยาลัยฯ ได้การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขึ/ นมาโดยมีทั/ งส่วนของ 

Application และระบบการเชื�อมต่อเครือข่าย ในปัจจุบนันี/ ไดมี้กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัการใช้งาน
และการให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ ซึ� งประกาศให้มีผลบังคับใช้ในช่วงเวลาที�ผ่านมา คือ 
พระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระทาํความผิดเกี�ยวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยกฎหมายฉบบั
ไดมี้ขอ้บญัญติัให้หน่วยงานรัฐตอ้งดาํเนินการทาํให้เกิดความมั�นคงและมีความน่าเชื�อถือสําหรับ
ขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที�ใชง้าน ซึ� งทาํให้มหาวิทยาลยัฯ ตอ้งปฏิบติั
ตามขอ้บญัญติัเหล่านี/  โดยเฉพาะพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระทาํความผิดเกี�ยวกบัคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดมี้ขอ้บญัญติับงัคบัใหห้น่วยงานรัฐและเอกชนตอ้งเก็บขอ้มูลการใชง้านระบบ เช่น 
ขอ้มูลการจราจรบนระบบเครือข่ายและขอ้มูลการเขา้ใช้ระบบ เป็นตน้ ไวเ้ป็นระยะเวลาตามที�
กฎหมายกาํหนด ถ้าไม่ปฏิบติัตามอาจจะได้รับการลงโทษตามถูกกาํหนดไวใ้น พรบ. ดังนั/น
มหาวิทยาลยัฯ จึงมีความจาํเป็นตอ้งพฒันาระบบรักษาความมั�นคงปลอดภยัที�ปฏิบติัตามกฎหมาย
เหล่านี/  โดยพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระทาํความผิดเกี�ยวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดมี้การ
กาํหนดระยะเวลาให้แลว้เสร็จภายในเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2551 การพฒันาระบบรักษาความมั�นคง
ที�ปฏิบติัตามกฎหมายที�กล่าวนี/  มหาวิทยาลยัฯสามารถนาํระบบโครงสร้างพื/นฐานดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศที�ไดด้าํเนินการแลว้หรือกาํลงัจะดาํเนินการตามแผนมาบูรณาการเขา้ดว้ยกนัและตอ้ง
จดัหาอุปกรณ์ในการเก็บขอ้มูลการเขา้ใช้งานระบบที�สามารถทาํงานไดต้ามขอ้กาํหนดของ พรบ. 
หรืออาจพิจารณาเลือกใช้ Freeware โดยจะตอ้งมีงบประมาณในการจดัหาอุปกรณ์ในส่วนของ
เครื�องแม่ข่ายและอุปกรณ์ในการจดัเก็บขอ้มูลการใชร้ะบบ  

5.8 การออกแบบการบริหารจัดการเครือข่ายและคอมพวิเตอร์ 

เนื�องจากมหาวิทยาลัยฯ มีโครงสร้างพื/นฐานสําหรับสนับสนุนการทาํงานจาํนวนมาก ทั/งด้าน
เครือข่าย ด้านเครื�องแม่ข่าย และด้านระบบสารสนเทศ อีกทั/งอุปกรณ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ปัจจุบนัมีการเชื�อมต่อกนัในลกัษณะตรรกะมากขึ/น ทาํให้มีความสลบัซับซ้อนสูงเกินกว่าที�จะบริหารดว้ย
มือ ดงันั/นการบริหารจดัการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที�มีอยูแ่ละที�จะพฒันาขึ/นใหม่ให้มีประสิทธิภาพ
และไดรั้บประโยชน์ในการใชง้านสูงสุด จึงจาํเป็นตอ้งมีเครื�องมือสนบัสนุนการทาํงานอยา่งนอ้ย 5 ระบบ 
คือ ระบบบริหารจดัการเครือข่าย (Network Management System) ระบบบริหารจดัการเครื�องแม่ข่าย 
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(Server Management System) ระบบบริหารจดัการซอฟต์แวร์ระบบ (System Software Management 
System) ระบบบริหารจดัการการสํารองขอ้มูล (Storage Management System) และระบบบริหารจดัการ
เครื�องลูกข่าย (Client Management System) 

5.8.1 ระบบบริหารจัดการเครือข่าย 

สถาปัตยกรรมของระบบบริหารจดัการเครือข่ายมีอยู่  3 แบบ คือ แบบรวมศูนย ์
(Centralized) แบบมีลาํดบัชั/น (Hierarchical) และแบบกระจาย (Distributed) ซึ� งมหาวิทยาลยัมี
วิทยาเขตเพียง 4 แห่ง การเชื�อมต่อจากวิทยาเขตเขา้มายส่ัวนกลางจึงสามารถเชื�อมต่อเขา้มาได้
โดยตรงโดยไม่ตอ้งมีการแบ่งศูนยก์ลางของแต่ละพื/นที� (Regional Hub) และมีผูดู้แลระบบอยู่ที�
ส่วนกลางเพียงที�เดียว ดงันั/นจึงควรใชร้ะบบบริหารจดัการเครือข่ายแบบรวมศูนยอ์ยูที่�ส่วนกลาง
เพื�อให้ผูดู้แลระบบสามารถควบคุมดูแลและบริหารจดัการอุปกรณ์เครือข่ายทั/งหมดที�ติดตั/งใน
มหาวิทยาลยัฯ โดยระบบบริหารจดัการเครือข่ายนี/ ควรมีความสามารถในการบริหารจดัการตาม
หนา้ที�อยา่งนอ้ยดงันี/  

• ตรวจจบัขอ้ผดิพลาดในการทาํงานของอุปกรณ์เครือข่าย (Fault Management) 

• ตรวจสอบประสิทธิภาพในการทาํงานของเครือข่าย (Performance Management)  

• เป็นเครื�องมือช่วยการปรับตั/งค่าของอุปกรณ์ (Configuration Management) 

• ควบคุมการใชท้รัพยากรบนเครือข่าย (Accounting Management) 

• สนบัสนุนการรักษาความมั�นคงของระบบเครือข่าย (Security Management)  
 

5.8.2 ระบบบริหารจัดการเครื�องแม่ข่าย 
ตามข้อเสนอการออกแบบในรายงานฉบบันี/ ได้มีการบูรณาการเครื� องแม่ข่ายเพื�อการ

ทาํงานตามภารกิจของมหาวทิยาลยัฯ ทาํให้มีการรวมศูนยเ์ครื�องแม่ข่ายจาํนวนมากที�อยูภ่ายใตก้าร
ดูแลของหน่วยงานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ดงันั/นจึงจาํเป็นตอ้งมีเครื�องมือช่วยในการบริหาร
จดัการเครื�องแม่ข่ายให้สามารถใช้งานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  โดยระบบบริหารจดัการเครื�องแม่
ข่ายตอ้งมีความสามารถอยา่งนอ้ยดงัต่อไปนี/  

• ตรวจสอบสถานะการทาํงานของเครื�อง (Fault Management) 

• ตรวจสอบภาระการทาํงานของเครื�อง (Utilization Monitoring) เช่น การตรวจสอบ
ภาระการทาํงานของตวัประมวลผล (CPU) ปริมาณการใช้หน่วยความจาํ (RAM) 
ปริมาณการใชพ้ื/นที�บนฮาร์ดดิสก ์ปริมาณการส่งขอ้มูลผา่น I/O เป็นตน้ 

• ปรับปรุงระบบซอฟตแ์วร์ใหเ้ป็นปัจจุบนั (Software Update) 
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• ทาํการบนัทึกประวติัการทาํงานของเครื�อง (Logging) เช่น การเปิดปิดเครื�อง การ
รีบูตเครื�อง      เป็นตน้ 

• การบริหารจดัการเครื�องระยะไกล (Remote Control) 
 

5.8.3 ระบบบริหารจัดการซอฟต์แวร์ระบบ 
มหาวิทยาลยัฯ มีระบบสารสนเทศที�ตอ้งใช้งานระบบโปรแกรมเวบ็ และระบบบริหาร

จดัการฐานขอ้มูล ซึ� งมีความยุ่งยากในการเฝ้าติดตามหรือตรวจสอบสมรรถนะในการทาํงานของ
ระบบ ทาํใหมี้ผลต่อสมรรถนะการทาํงานของระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลยัฯ ดงันั/นจึงควรมี
เครื�องมือช่วยในการบริหารจดัการซอฟตแ์วร์ระบบเพื�อทาํให้การบริหารจดัการทาํไดส้ะดวกและ
มีประสิทธิภาพมากขึ/น ซึ� งระบบบริหารจดัการซอฟต์แวร์ระบบตอ้งมีความสามารถอย่างน้อย
ดงัต่อไปนี/  

• สามารถดูสถานะการทาํงานและแจง้เตือนการเปลี�ยนแปลงของทรัพยากรสําคญัใน
ระบบ Database Server, Application Server และ Web Server ได ้

• มีความสามารถในการกาํหนดนโยบายในการ Monitor สําหรับเครื�องต่าง ๆ ไดจ้าก
ศูนยก์ลาง และสามารถเลือกระดบัทรัพยากรต่าง ๆ ที�ตอ้งการ Monitor 

• มีความสามารถในการตรวจจบั Response Time ของ Web Application และแจง้
เตือนเมื�อ Response Time เกิน Threshold ที�กาํหนดไวใ้นหลายรูปแบบ เช่น ส่ง e-
Mail, SNMP Trap ได ้

• สามารถกาํหนดระดบัความวิกฤตของเหตุการณ์ และ Action อยา่งอตัโนมติัเมื�อเกิด
เหตุการณ์ ตลอดจนทาํการส่งขอ้ความ อีเมล ์ไปใหผู้ดู้แลระบบ 

• มีความสามารถในการกาํหนดมุมมอง (View) เพื�อให้เหมาะสมกบัผูใ้ชแ้ต่ละคนได ้
เช่น ผูบ้ริหารตอ้งการดูสถานะการทาํงานของระบบในลกัษณะที�เป็น Application 
หรือ Business Views ส่วนผูดู้แลระบบตอ้งการดูสถานะการทาํงานของระบบใน
ลกัษณะที�เป็น Technical Views  ได ้

 

5.8.4 ระบบบริหารจัดการการสํารองข้อมูล 

หวัใจสําคญัอีกประเด็นหนึ�งของการบริหารจดัการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คือการ
บริหารจดัการความมั�นคงของข้อมูล ซึ� งการสํารองข้อมูลเพื�อเรียกกลับมาใช้งานเมื�อต้องการ
นบัเป็นการบริหารจดัการความมั�นคงของขอ้มูลในระดบัตน้ที�ควรทาํ และควรทาํอย่างเป็นระบบ 
ที�ทาํให้มั�นใจว่าจะสามารถนําข้อมูลกลับมาใช้งานใหม่ได้ในระยะเวลาที�เหมาะสม ดังนั/ น
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มหาวิทยาลัยฯ จึงควรมีระบบบริหารจัดการการสํารองข้อมูล ที�มีความสามารถอย่างน้อย
ดงัต่อไปนี/  

• เป็นระบบบริหารจดัการการสาํรองขอ้มูลแบบรวมศูนย ์

• สามารถบริหารจดัการสํารองขอ้มูลจากเครื�องแม่ข่ายที�ตอ้งการผ่านระบบเครือข่าย
ได ้

• สามารถทาํการสาํรองขอ้มูลระหวา่งที�มีการใชข้อ้มูลอยูไ่ด ้

• สามารถเลือกทาํการสํารองและนาํกลบัขอ้มูลเพียงบางส่วนที�ตอ้งการหรือทั/งหมด
ได ้

• สามารถทาํการสาํรองขอ้มูลไดห้ลายสาํเนาแบบ Remote 
 

5.8.5 ระบบบริหารจัดการเครื�องลูกข่าย 

มหาวิทยาลัยฯ มีเครื� องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายจาํนวนมาก ซึ� งกําลังคนในปัจจุบันมีไม่
เพียงพอในการดูแลบาํรุงรักษาจาํนวนมาก ดงันั/นจึงควรมีเครื� องมือช่วยในการบริหารจดัการ
เครื�องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายเหล่านี/ จากส่วนกลางเพื�อทาํให้การบริหารจดัการทาํได้สะดวกและมี
ประสิทธิภาพมากขึ/นในสถานการณ์ที�มีกาํลงัคนนอ้ย ซึ� งระบบบริหารจดัการเครื�องคอมพิวเตอร์
ลูกข่ายตอ้งมีความสามารถอยา่งนอ้ยดงัต่อไปนี/  

• สามารถคน้หา ตรวจสอบและเก็บขอ้มูล Hardware ที�อยู่ในเครื� องลูกข่ายลง
ฐานขอ้มูล โดยสามารถที�จะเก็บขอ้มูล เช่น CPU ดิสก์ไดร์ฟ และหน่วยความจาํ 
เป็นตน้ และสามารถทาํรายงานได ้

• สามารถดูสถานะการทาํงานและแจง้เตือนการเปลี�ยนแปลงของทรัพยากรสําคญัใน
ระบบได ้เช่น CPU ดิสกไ์ดร์ฟ และหน่วยความจาํ เป็นตน้ 

• สามารถตรวจสอบสถานะการทาํงานของเครื�อง (Fault Management) 

• สนับสนุนการบริหารจัดการการลงโปรแกรมและการกู้คืนในกรณีที� เครื� อง
คอมพิวเตอร์ลูกข่ายมีปัญหา 
 

5.8.6 การติดตัNง ปรับแต่งศูนย์สารสนเทศบริหารจัดการระบบเครือข่ายและคอมพวิเตอร์ 
ปัจจุบนัศูนยส์ารสนเทศ (Data Center) ของมหาวิทยาลยัฯ ตั/งอยู่ที�ชั/น " อาคารเรียน

รวม 2 จากการสาํรวจในเบื/องตน้พบวา่ศูนยส์ารสนเทศของมหาวทิยาลยัฯ มีขนาดเล็กไม่รองรับ
การขยายตวัในอนาคต รวมทั/งในปัจจุบนัศูนยส์ารสนเทศยงัขาดระบบพื/นฐานที�จาํเป็นในการ
ดาํเนินงาน ไดแ้ก่ ระบบสาํรองไฟฟ้าที�มีไม่เพียงพอ ไม่มีระบบดบัเพลิงและระบบเตือนภยัต่างๆ 
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และไม่มีระบบกาํเนิดไฟฟ้า (Generator) ดงันั/นมหาวิทยาลยัฯ จึงควรปรับยา้ยศูนยส์ารสนเทศ
ใหม่ให้มีพื/นที� เหมาะกับการขยายตัวในอนาคต และติดตั/ งระบบพื/นฐานที�สําคัญในการ
ดาํเนินงานดงักล่าวใหค้รบถว้นเพื�อการใหบ้ริการที�มีประสิทธิภาพ 

 

5.8.7 การบริหารการจ้าง Outsource 
นอกเหนือจากการรวมศูนยก์ารบริหารจดัการและการมุ่งสู่การบริหารจดัการแบบควบคุม

สถานการณ์ (Proactive Management) ดงัที�ไดก้ล่าวไปแลว้ มหาวิทยาลยัฯ ยงัมีขอ้จาํกดัที�สําคญัอีก
อย่างหนึ� งคือจาํนวนเจา้หน้าที�ผูดู้แลระบบไม่เพียงพอ ทาํให้เจา้หน้าที�ไม่สามารถดูแลได้อย่าง
ทั�วถึงและทนัต่อความตอ้งการ  จึงควรพิจารณาจา้งบริษทัภายนอก (Outsource)  การบริหารจดัการ
เครื� องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายบางส่วนโดยต้องทําควบคู่กับการพัฒนาความรู้
ความสามารถของเจา้หนา้ที�ของมหาวิทยาลยัฯ ทั/งในลกัษณะของการฝึกอบรมและ On The Job 
Training กบับริษทัภายนอก (Outsource) เพื�อปรับปรุงความสามารถในการดูแลระบบเครือข่าย
และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของมหาวทิยาลยัฯ 
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6. แผนการดําเนินการโครงการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2555-2559  

จากระบบดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารที�ไดอ้อกแบบไวใ้นบทที� 5 สามารถทาํการแบ่งออกเป็น

แผนการดาํเนินการโครงการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร พ.ศ. 2555-2559 จาํแนกตามยทุธศาสตร์ แผนงาน 

โครงการ และปีงบประมาณ โดยสรุปงบประมาณจาํแนกตามยทุธศาสตร์ดงัแสดงในตารางที� 6.1 และมีรายละเอียดดงัแสดง

ในตารางที� 6.2   

        ตารางที� 8.1 สรุปงบประมาณปี พ.ศ. 2555-2559 จาํแนกตามยทุธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 

2555 

ปีงบประมาณ 

2556 

ปีงบประมาณ 

2557 

ปีงบประมาณ 

2558 

ปีงบประมาณ 

2559 
รวม 

ยทุธศาสตร์ที 1  การบูรณาการ
โครงสร้างพื�นฐานทาง          
เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรับ
การบริการทางการศึกษาที
ยดืหยุน่และเป็นมาตรฐาน 

4,000,000 8,000,000 0 8,000,000 3,000,000 23,000,000 

ยทุธศาสตร์ที 2  เทคโนโลยี
สารสนเทศเพือนวตักรรมทาง
การศึกษาสนบัสนุนการวจิยั
พฒันา 

2,000,000 0 0 15,000,000 0 17,000,000 

ยทุธศาสตร์ที 3 ส่งเสริมการนาํ
เทคโนโลยสีารสนเทศมาช่วย
สนบัสนุนการทาํงาน 

20,000,000 0 20,000,000 0 0 40,000,000 

ยทุธศาสตร์ที 4 การพฒันา
โครงสร้างพื�นฐานทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศรองรับ
ระบบงาน ทีมีความมันคง 

111,000,000 90,000,000 150,500,000 40,500,000 5,500,000 397,500,000 

ยทุธศาสตร์ที 8 การพฒันา
โครงสร้างพื�นฐานทาง
เทคโนโลยใีนการสนบัสนุน
การเรียนการสอนเพือคุณภาพ                 
บณัฑิตทีพึงประสงค ์

15,700,000 14,150,000 13,850,000 6,000,000 8,300,000 58,000,000 

รวมทั งสิ น 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 ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

โครงการที� ชื�อแผนงาน/ โครงการ /ระบบงาน ปี หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง วตัถุประสงค์ กจิกรรม ตวัชี0วดั งบประมาณ 

ปี 2555

งบประมาณ 

ปี 2556

งบประมาณ 

ปี 2557

งบประมาณ 

ปี 2558

งบประมาณ 

ปี 2559

งบประมาณรวม

ปี 2555-2559

หมายเหตุ

แผนงานที� 1.1  • แผนการออกแบบสถาปัตยกรรมข้อมูล มาตรฐานข้อมูลและความมั�นคงของข้อมูล เพื�อการบูรณาการฐานข้อมูลหลกัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี 

โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมขอ้มลู 

มาตรฐานขอ้มลู และความมั�นคงของขอ้มลู

2556 - สาํนกัคอมพิวเตอร์  - เพื�อวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง

ฐานขอ้มลูหลกั (Master Common Data) 

สนบัสนุนการบรูณาการขอ้มลูและระบบ

สารสนเทศ

 - เพื�อลดความขดัแยง้ในความหมายขอ้มลู

 - มีมาตรฐานในการกาํหนดรหัส รูปแบบ

และโครงสร้างขอ้มลู 

 - ลดขัBนตอนและแรงงานในการ

เปลี�ยนแปลงรูปแบบขอ้มลู 

 -  มีการกาํหนดโครงสร้างระดบัความมั�นคง

ขอ้มลู 

 - มีการกาํหนดสิทธิผูใ้ชใ้นการเขา้ถึงตาม

ชัBนความลบัขอ้มลู

 - จดัตัBงคณะทาํงานเพื�อดาํเนินการวิเคราะห์

ออกแบบกาํหนดฐานขอ้มลูหลกัที�ใชร้่วมกนั 

(Master Common Data)

 - กาํหนดรหัสขอ้มลูร่วม

 - กาํหนดโครงสร้างขอ้มลู

 - กาํหนดระดบัความมั�นคง

 - กาํหนดสิทธิการเขา้ถึงขอ้มลู

 - ติดตามการออกแบบระบบสารสนเทศให้มี

โครงสร้างขอ้มลูหลกัเป็นไปตามที�ออกแบบ

 - มีโครงสร้างขอ้มลูหลกัที�เป็นมาตรฐาน

 - ลดปริมาณงานในการปรับแก้

โครงสร้างขอ้มลูเพื�อรองรับงานใหม่

 - ใชเ้วลาในการเปลี�ยนแปลงรูปแบบ

ขอ้มลูนอ้ยลง

 - ผูใ้ชเ้ขา้ถึงตามชัBนความลบัขอ้มลูตาม

สิทธิที�ไดร้ับ

0 5,000,000 0 0 0 5,000,000

โครงการบรูณาการฐานขอ้มลูหลกัมจธ. 2555 เป็น

ตน้ไป

- สาํนกัคอมพิวเตอร์  - เพื�อทาํให้เกิดมุมมองรอบดา้นในงานที�

เกี�ยวขอ้งกนัจากการบรูณาการฐานขอ้มลูหลกั

 - เกิดการบริหารจดัการการใชข้อ้มลูร่วมกนั

ภายใตม้าตรฐานขอ้มลูที�กาํหนด

 - เกิดฐานขอ้มลูตน้ฉบบัแบบแหล่งเดียว 

(Single Original Source Database)

 - ลดความขดัแยง้ ความผดิพลาดจากการนาํ

ขอ้มลูไปใช ้

 - ทาํให้เกิดผูร้ับผดิชอบขอ้มลูอยา่งแทจ้ริง

 - จา้งพฒันาและโอนยา้ยขอ้มลูเพื�อบรูณาการ

เป็นฐานขอ้มลูหลกั

  - กาํหนดหน่วยงานที�เป็นแหล่งขอ้มลู

 - กาํหนดภาระงานให้แก่หน่วยงานเจา้ของ

 - กาํหนดขอ้มลูที�ใชร้่วมกนัระหว่างระบบ

 - กาํหนดรูปแบบในการเชื�อมโยงขอ้มลู

 - กาํหนดแนวปฏิบตัิในการพฒันาระบบให้

สามารถเชื�อมโยงขอ้มลูกบัระบบงานอื�นๆ ได้

 - มีขอ้มลูตน้ฉบบัจากแหล่งเดียว (Single

 Original Source)

 - มีการกาํหนดหน่วยงานผูร้ับผดิชอบ

ขอ้มลู

 - มีระบบสารสนเทศที�นาํขอ้มลูหลกัไป

ใชป้ระโยชน์เพิ�มขึBนอยา่งนอ้ย 1 ระบบ

ต่อปี

4,000,000 3,000,000 0 3,000,000 3,000,000 13,000,000

แผนงานที� 1.2  แผนการใช้ประโยชน์ข้อมูลที�ถูกบูรณาการเพื�อการบริหารและการบริการที�ที�ยั�งยนื

ยุทธศาสตร์ที� 1 การบูรณาการโครงสร้างพื0นฐานทางเทคโนโลยสีารสนเทศสําหรับการบริการทางการศึกษาที�ยดืหยุ่นและเป็นมาตรฐาน
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แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ฉบบัที� 2 พ.ศ. 2555-2559
แผนการดาํเนินการโครงการฯ

ตารางที� 6.2 แผนงาน/โครงการ ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

โครงการที� ชื�อแผนงาน/ โครงการ /ระบบงาน ปี หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง วตัถุประสงค์ กจิกรรม ตวัชี0วดั งบประมาณ 

ปี 2555

งบประมาณ 

ปี 2556

งบประมาณ 

ปี 2557

งบประมาณ 

ปี 2558

งบประมาณ 

ปี 2559

งบประมาณรวม

ปี 2555-2559

หมายเหตุ

โครงการพฒันาระบบคลงัขอ้มลูและตวัชีBวดั

เพื�อการบริหารงานที�ย ั�งยนื

2558 - สาํนกัคอมพิวเตอร์

- กองแผนงาน

 - เพื�อเกิดแหล่งรวบรวมขอ้มลูหลกัเชิง

สะสมที�ใชใ้นการบริหารและการบริการ 

 - เพื�อเกิดขอ้มลูที�นาํมาวิเคราะห์ผลตาม

ตวัชีBวดัที�กาํหนด

 - จา้งปรับแต่งระบบคลงัขอ้มลูปัจจุบนัเพื�อทาํ

การดึงขอ้มลูจากระบบสารสนเทศที�มีอยูแ่ละทาํ

การประมวลผลให้อยูใ่นรูปแบบที�ตอ้งการใน

ระบบคลงัขอ้มลู

 - กาํหนดรูปแบบขอ้มลูที�ตอ้งการจาก

แหล่งขอ้มลูจากระบบ

 - วิเคราะห์ คดักรอง กาํหนดเงื�อนไขในการใช้

ขอ้มลู

 - กาํหนดตวัชีBวดัเพื�อการทาํงานประจาํ และการ

อยูร่อดระยะยาว

 - ประเมินผลขอ้มลูเปรียบเทียบกบัตวัชีBวดั

 - ออกแบบรายงานสารสนเทศต่าง ๆ  ที�

ผูบ้ริหารตอ้งการ

 จาํนวนสารสนเทศจากการวิเคราะห์

ขอ้มลูจากคลงัขอ้มลูเพิ�มขึBนอยา่งนอ้ย

ร้อยละ 5 ต่อปี

0 0 0 5,000,000 0 5,000,000

4,000,000 8,000,000 0 8,000,000 3,000,000 23,000,000รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที� 1
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แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ฉบบัที� 2 พ.ศ. 2555-2559
แผนการดาํเนินการโครงการฯ

ตารางที� 6.2 แผนงาน/โครงการ ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

โครงการที� ชื�อแผนงาน/ โครงการ /ระบบงาน ปี หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง วตัถุประสงค์ กจิกรรม ตวัชี0วดั งบประมาณ 

ปี 2555

งบประมาณ 

ปี 2556

งบประมาณ 

ปี 2557

งบประมาณ 

ปี 2558

งบประมาณ 

ปี 2559

งบประมาณรวม

ปี 2555-2559

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที� 2 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื�อนวตักรรมทางการศึกษาสนับสนุนการวจิัยพัฒนา 

แผนงานที� 2.1   • แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื�อการบริการการศึกษา  

โครงการพฒันาระบบบริการแบบเบด็เสร็จ

จุดเดียว e- One Stop Services

2555 - สาํนกัคอมพิวเตอร์

- ทุกหน่วยงาน

 - เพื�อลดภาระบุคลากรของมจธ.ในการ

บริการขอ้มลู เนื�องจากสามารถสืบคน้ดว้ย

ตนเอง

 - เพิ�มความพึงพอใจของการรับบริการของ

ประชาชน

 - กาํหนดช่องทางการให้บริการ

 - กาํหนดผูร้ับผดิชอบในการให้บริการแต่ละ

ช่องทาง

 - ประเมินผลการให้บริการแต่ละช่องทาง

 - จดัหาพร้อมกบัโครงการที� 4.1.2 โครงการ

จดัหาเครื�องแม่ข่าย และอุปกรณ์ประกอบ 

สาํหรับระบบบริการประชาชน e-Services แบบ

 Multi Channel Contact Center

 - ผูร้ับบริการมีความพอใจในระดบัดีขึBนไป

 - เกิดประสิทธิผลการทาํงานที�สูงขึBน 

(ปริมาณงานมากขึBน ใชเ้วลานอ้ยลง)

  - ขอ้ร้องเรียนในเรื�องประสิทธิภาพการ

ให้บริการมีจาํนวนลดลง

2,000,000 0 0 0 0 2,000,000

แผนงานที� 2.2   • แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื�อสนับสนุนงานวจิัย

โครงการพฒันาระบบงานสนบัสนุนการวิจยั

 ประกอบดว้ยระบบงานยอ่ย ดงันีB

  - ระบบฐานขอ้มลูเพื�อการวิเคราะห์ทาง

วิทยาศาสตร์

 - ระบบบริหารงานวิจยั การบริการวิชาการ

และทรัพยส์ินทางปัญญา

2558 - สาํนกัคอมพิวเตอร์

-สาํนกัวิจยัและบริการ

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี(สวท.)

 - เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ

งานวิจยัให้เชื�อมโยงต่อเนื�องกนั

 -  เพื�อเป็นแหล่งขอ้มลูและเพยแพร่งานวิจยั

 - กาํหนดขอ้มลูและรูปแบบการเผยแพร่ขอ้มลู

วิจยั

 - ผูใ้ชง้านมีความพอใจในการใชง้าน

ระบบต่าง ๆ ในระดบัดีขึBนไป

 -,มีจาํนวนผูเ้ขา้ใชบ้ริการฐานขอ้มลูและ

เวบ็ไซตม์ากขึBน

0 0 0 15,000,000 0 15,000,000

2,000,000 0 0 15,000,000 0 17,000,000

ยุทธศาสตร์ที� 3 ส่งเสริมการนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาช่วยสนับสนุนการทาํงาน 

แผนงานที� 3.1  แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื�อสนับสนุนงานบริหารจัดการภายใน

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที� 2
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แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ฉบบัที� 2 พ.ศ. 2555-2559
แผนการดาํเนินการโครงการฯ

ตารางที� 6.2 แผนงาน/โครงการ ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

โครงการที� ชื�อแผนงาน/ โครงการ /ระบบงาน ปี หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง วตัถุประสงค์ กจิกรรม ตวัชี0วดั งบประมาณ 

ปี 2555

งบประมาณ 

ปี 2556

งบประมาณ 

ปี 2557

งบประมาณ 

ปี 2558

งบประมาณ 

ปี 2559

งบประมาณรวม

ปี 2555-2559

หมายเหตุ

โครงการพฒันาระบบงานสนบัสนุนการ

บริหารจดัการภายในมจธ. ประกอบดว้ย

ระบบงานยอ่ย ไดแ้ก่  

- ระบบบญัชี 3 มิติ

 - ระบบรับและลูกหนีB

 - ระบบจ่ายและเจา้หนีB

 - ระบบการจดัซืBอจดัจา้ง

 - ระบบจดัซืBอสินคา้/บริหารดว้ย

อิเล็กทรอนิกส์

 - ระบบบริหารครุภณัฑ์

 - ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์และสแกน

เอกสาร

 - ระบบบริหารจดัการเงินฝากและเงินลงทุน

 - ระบบโอนเงินงานวิจยั

2555 - สาํนกัคอมพิวเตอร์

- กองแผนงาน

- งานสารบรรณ

- กองคลงั

 - เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ

งานภายในให้เชื�อมโยงต่อเนื�องกนั

 - กาํหนดตวัชีBวดัในการประเมินผลการบริหาร

 - กาํหนดขัBนตอนในการบริการงานที�เกิดความ

ต่อเนื�อง เชื�อมโยงในแต่ละงาน

 - ผูใ้ชง้านมีความพอใจในการใชง้าน

ระบบต่าง ๆ ในระดบัดีขึBนไป

 - ลดเวลาในการปฏิบตัิงานในแต่ละงาน

 - มีขอ้มลูที�ใชร้่วมกนัระหว่างระบบมาก

ขึBน

 - ลดปริมาณการบนัทึกขอ้มลูซํB า 

(Re-Entry)

20,000,000 0 0 0 0 20,000,000
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แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ฉบบัที� 2 พ.ศ. 2555-2559
แผนการดาํเนินการโครงการฯ

ตารางที� 6.2 แผนงาน/โครงการ ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

โครงการที� ชื�อแผนงาน/ โครงการ /ระบบงาน ปี หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง วตัถุประสงค์ กจิกรรม ตวัชี0วดั งบประมาณ 

ปี 2555

งบประมาณ 

ปี 2556

งบประมาณ 

ปี 2557

งบประมาณ 

ปี 2558

งบประมาณ 

ปี 2559

งบประมาณรวม

ปี 2555-2559

หมายเหตุ

แผนงานที� 3.2  แผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื�อการพัฒนาบุคลากร 

โครงการพฒันาระบบบริหารทรัพยากร

บุคคลและจดัการองคค์วามรู้ ไดแ้ก่

 - ระบบวางแผนกาํลงัคน

 - ระบบงานรับสมคัร

 - ระบบบริหารการพฒันาบุคลากร

 - ระบบเงินเดือน

 ฯลฯ รายละเอียดของระบบทัBงหมดอยูใ่น

บทที� 5

2557 - สาํนกัคอมพิวเตอร์

- ส่วนพฒันาทรัพยากร

บุคคล

 - เพื�อให้เกิดเส้นทางการพฒันาบุคลากรดา้น

เทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Competency 

Roadmap)

 - เพื�อมีระบบจดัเก็บขอ้มลูบุคลากรอยา่ง

สมบรูณ์

 - จดัหาผูเ้ชี�ยวชาญกาํหนดเส้นทางการพฒันา

บุคลากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ

 - เตรียมขอ้มลูบุคลากรเพื�อจดัเก็บ

 - กาํหนดให้บุคลากรแต่ละคนช่วยปรับปรุง

ขอ้มลูการฝึกอบรม หรือขอ้มลูอื�นๆ ของตนเอง

 - เชื�อมโยงกบัระบบการกาํหนดสิทธิi การเขา้ถึง

ขอ้มลูระบบสารสนเทศ

 - มีเส้นทางการพฒันาบุคลากร

  - ใชเ้วลาในการสืบคน้ขอ้มลูขอ้มลู

เกี�ยวกบัการอบรม และเส้นทางพฒันา

ศกัยภาพบุคลากรนอ้ยลง

0 0 20,000,000 0 0 20,000,000

0 0 20,000,000 0 0 40,000,000

ยุทธศาสตร์ที� 4 การพัฒนาโครงสร้างพื0นฐานทางเทคโนโลยสีารสนเทศรองรับระบบงานที�มคีวามมั�นคง 

แผนงานที� 4.1  แผนการพัฒนาโครงสร้างพื0นฐานระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื�อสนับสนุนการบูรณาการระบบที�มคีวามยดืหยุ่นในการรองรับความต้องการด้านหน้าที�การทาํงานและสมรรถนะตามภาระงานที�เปลี�ยนแปลง

4.1.1 โครงการปรับปรุงโครงสร้างพืBนฐาน เพื�อ

ส่งเสริมนวตักรรมการศึกษา และลดตน้ทุน

การบริหารจดัการ

2555 - 

2559

- สาํนกัคอมพิวเตอร์  - เพื�อให้มหาวิทยาลยัฯ มีโครงสร้างพืBนฐาน

ที�จะรองรับนวตักรรมการศึกษาใหม่ๆ ได้

 - เพื�อให้เกิดการบรูณาการโครงสร้าง

พืBนฐานร่วมกนั ระหว่างคณะ/สาํนกั/

หน่วยงาน ทัBงหมดของมหาวิทยาลยั

 - เพื�อลดค่าใชจ้่ายในการดูแลรักษา ปรับปรุง

เปลี�ยนแปลง และบริหารจดัการ

 - เพื�อรองรับการขยายตวัของมหาวิทยาลยัฯ

 ที�กาํลงัเพิ�มขึBน

 - จดัหาเครื�องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ Blade

 - จดัหาเครื�องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายขนาดใหญ่

 - จดัหาระบบบริหารจดัการเครื�องจกัรเสมือน

 - จดัหาซอฟตแ์วร์ระบบต่างๆ ที�จาํเป็น

 - ติดตัBงระบบ พร้อมถ่ายโอนขอ้มลูจากเครื�อง

เก่าไปยงัเครื�องใหม่

 - มีนวตักรรมการศึกษาใหม่ เพิ�มขึBน

 - มีเครื�องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายใหม่

เพียงพอกบัระบบทัBงหมด

 - จาํนวนเครื�องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ 

Rack ลดลง และปริมาณการใชไ้ฟฟ้าลดลง

 - สามารถรองรับปริมาณการใชง้าน

ไดม้ากขึBน

16,000,000 0 41,000,000 1,000,000 1,000,000 59,000,000

แผนงานที� 4.2  แผนการพัฒนาระบบเครือข่ายเพื�อความต่อเนื�องในการทาํงาน

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที� 3
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แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ฉบบัที� 2 พ.ศ. 2555-2559
แผนการดาํเนินการโครงการฯ

ตารางที� 6.2 แผนงาน/โครงการ ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

โครงการที� ชื�อแผนงาน/ โครงการ /ระบบงาน ปี หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง วตัถุประสงค์ กจิกรรม ตวัชี0วดั งบประมาณ 

ปี 2555

งบประมาณ 

ปี 2556

งบประมาณ 

ปี 2557

งบประมาณ 

ปี 2558

งบประมาณ 

ปี 2559

งบประมาณรวม

ปี 2555-2559

หมายเหตุ

4.2.1 โครงการปรับปรุงเครือข่ายหลกั เพื�อการ

เรียนรู้นอกห้องเรียน

2555 - 

2558

- สาํนกัคอมพิวเตอร์  - เพื�อสนบัสนุนการคน้ควา้ และเรียนรู้นอก

ห้องเรียน สาํหรับนกัศึกษา และบุคลากร

ของมหาวิทยาลยั

 - เพื�อรองรับการขยายตวัของมหาวิทยาลยัฯ

 ที�กาํลงัเพิ�มขึBน

 - เพื�อปรับปรุงเครือข่ายให้มีการเสริมซอ้น 

(Redundance) และรองรับการจดัแบ่งเขต

ความมั�นคง

 - เพื�อรองรับการบริหารจดัการถึงอุปกรณ์ 

Access Switch

 - ติดตัBงสายใยแกว้นาํแสงระหว่าง Distribute 

Switch กบั Core Switch อยา่งนอ้ย 2 ตวั

 - จดัหาอุปกรณ์ Core Switch และ Distribute 

Switch ทดแทนอุปกรณ์เดิมที�หมดอายุ

 - จดัหาอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายที�รองรับ

มาตรฐาน 802.11n

 - จดัหาอุปกรณ์ Access Switch ทดแทน และ

เพิ�มเติม

 - ปริมาณการคน้ควา้ และการเรียนรู้ของ

นกัศึกษา และบุคลากรมีเพิ�มขึBน

 - เครือข่ายทอ้งถิ�นมีเสถียรภาพมากขึBน

 - การบริหารจดัการเครือข่ายง่ายขึBน

35,000,000 30,000,000 0 5,000,000 0 70,000,000

4.2.2 โครงการสร้างโครงข่ายคอมพิวเตอร์ เพื�อ

ขยายโอกาสการศึกษาสู่ภูมิภาคตะวนัตก

2556 - 

2557

- สาํนกัคอมพิวเตอร์  - เพื�อวางเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลกัภายใน

วิทยาเขตราชบุรี (สวนผึBง)

 - เพื�อสอดรับกบัแผนการรับนกัศึกษา และ

การเปิดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตราชบุรี

 (สวนผึBง) ในอนาคต

 - เพื�อให้มีช่องทางการเชื�อมต่อ สาํหรับใช้

งานระบบ และขอ้มลูจากส่วนกลางได้

 - สร้างศนูยข์อ้มลูสารสนเทศวิทยาเขตราชบุรี 

(สวนผึBง)

 - วางข่ายสายคอมพิวเตอร์ทั�วทัBงวิทยาเขต

 - จดัหาอุปกรณ์ Core Switch, Distribute Switch

 และ Access Switch ติดตัBง ณ อาคารต่างๆ ใน

วิทยาเขต

 - ปริมาณการใชง้านเครือข่ายภายในวิทยา

เขตราชบุรี (สวนผึBง) เพิ�มขึBน

0 35,000,000 25,000,000 0 0 60,000,000

4.2.3 โครงการสร้างช่องทางการสื�อสาร

สนบัสนุนการทาํงาน และบริการ

อิเล็กทรอนิกส์สาํหรับนกัศึกษา

2556 - 

2557

- สาํนกัคอมพิวเตอร์  - เพื�อรองรับการสร้างบริการอิเล็กทรอนิกส์

รูปแบบใหม่

 - เพื�อเพิ�มช่องทางในการสื�อสารสาํหรับการ

ทาํงาน และสนบัสนุนการศึกษา

 - เพื�อจดัหาระบบโทรศพัทใ์หม่ทดแทน

ตูส้าขาเดิมที�หมดอายุ

 - เพื�อลดค่าใชจ้่ายในการติดต่อระหว่างวิทยา

เขต

 - จดัหาอุปกรณ์ Gateway โทรศพัท์

 - ติดตัBง และทดสอบแม่ข่ายโทรศพัทแ์ละแม่ข่าย

 Web Conference บนเครื�องแม่ข่ายที�มีอยู่

 - มีบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบใหม่

เพิ�มขึBน

 - มีปริมาณผูใ้ชง้านระบบโทรศพัทผ์า่น

เครือข่ายไอพี และระบบประชุมทางไกล

เพิ�มขึBน

 - ค่าใชจ้่ายในการเดินทางเพื�อประชุม

ระหว่างวิทยาเขตลดลง

0 20,000,000 10,000,000 0 0 30,000,000

แผนงานที� 4.3  แผนการพัฒนาระบบรักษาความมั�นคงและระบบบริหารจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศเพื�อสร้างความน่าเชื�อถือและสนับสนุนพันธะตามกฎหมาย
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แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ฉบบัที� 2 พ.ศ. 2555-2559
แผนการดาํเนินการโครงการฯ

ตารางที� 6.2 แผนงาน/โครงการ ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

โครงการที� ชื�อแผนงาน/ โครงการ /ระบบงาน ปี หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง วตัถุประสงค์ กจิกรรม ตวัชี0วดั งบประมาณ 

ปี 2555

งบประมาณ 

ปี 2556

งบประมาณ 

ปี 2557

งบประมาณ 

ปี 2558

งบประมาณ 

ปี 2559

งบประมาณรวม

ปี 2555-2559

หมายเหตุ

4.3.1 โครงการปรับปรุงระบบความมั�นคงเครือข่าย 2555 - 

2558

- สาํนกัคอมพิวเตอร์  - เพื�อให้ระบบความมั�นคงเครือข่ายมีการ

เสริมซอ้น (Redundance)

 - เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพดา้นความมั�นคง

เครือข่าย

 - จดัหาอุปกรณ์ Firewall, IPS เพิ�มเติมเพื�อให้

ระบบมีการเสริมซอ้น (Redundance)

 - จดัหาระบบพิสูจน์สิทธิในการเขา้ใชง้าน

เครือข่าย

 - จดัแบ่งแม่ข่ายใหม่ตามเขตความมั�นคง

 - ระบบเครือข่ายมีความมั�นคงเพิ�มขึBน 18,000,000 3,000,000 0 20,000,000 0 41,000,000

4.3.2 โครงการปรับปรุงศนูยข์อ้มลูสารสนเทศ 

(Data Center)

2555 - สาํนกัคอมพิวเตอร์  - เพื�อปรับปรุงให้ศนูยค์อมพิวเตอร์มี

ประสิทธิภาพในการรองรับการทาํงานของ

อุปกรณ์เครือข่าย และเครื�องแม่ข่าย

 - เพื�อสร้างเสถียรภาพให้กบัระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศที�มีอยู่

 - เพื�อให้มีความต่อเนื�องในการทาํงาน

 - สร้างศนูยข์อ้มลูสารสนเทศใหม่ที�มีความ

พร้อมในดา้นระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ 

ระบบดงัเพลิง ระบบเตือนภยั และระบบการ

เขา้ถึงทางกายภาพ พร้อมดว้ยสิ�งอาํนวยความ

สะดวกอื�น ที�จาํเป็นสาํหรับการติดตัBงเครื�องแม่

ข่าย และอุปกรณ์เครือข่าย ตามมาตรฐานสากล

 - โอนยา้ยอุปกรณ์จากศนูยเ์ดิมไปยงัศนูยใ์หม่

 - จดัหาและติดตัBงระบบเฝ้าดู และควบคุม 

(Monitor & Control) เพื�อการบริหารจดัการ

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที�มีอยู่

 - จดัหาและติดตัBงระบบแสดงผล แบบหลายจอ

 - ศนูยข์อ้มลูสารสนเทศมีเสถียรภาพ 

และความมั�นคงเพิ�มขึBน

 - รองรับการให้บริการที�เพิ�มขึBนในอนาคต

 - ระยะเวลาในการระบุถึงปัญหาของ

ระบบนอ้ยลง

 - ระยะเวลาที�ไม่สามารถใชง้านระบบ

ลดลง

40,000,000 0 0 0 0 40,000,000
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แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ฉบบัที� 2 พ.ศ. 2555-2559
แผนการดาํเนินการโครงการฯ

ตารางที� 6.2 แผนงาน/โครงการ ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

โครงการที� ชื�อแผนงาน/ โครงการ /ระบบงาน ปี หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง วตัถุประสงค์ กจิกรรม ตวัชี0วดั งบประมาณ 

ปี 2555

งบประมาณ 

ปี 2556

งบประมาณ 

ปี 2557

งบประมาณ 

ปี 2558

งบประมาณ 

ปี 2559

งบประมาณรวม

ปี 2555-2559

หมายเหตุ

4.3.3 โครงการสร้างศนูยส์าํรองฉุกเฉิน และ

ระบบสาํรองขอ้มลู

2557 - 

2558

- สาํนกัคอมพิวเตอร์  - เพื�อให้มีการสาํรองขอ้มลูที�มีความสาํคญั

ขา้มวิทยาเขต

 - เพื�อให้มีพืBนที�ในการจดัเก็บขอ้มลู เพียงพอ

ต่อการขยายตวัในอนาคต

 - จดัหาอุปกรณ์จดัเก็บขอ้มลูขนาดใหญ่ 

สาํหรับติดตัBงที�ศนูยข์อ้มลูสารสนเทศวิทยาเขต

ราชบุรี (สวนผึBง)

 - จดัหาระบบบริหารจดัการ เพื�อทาํการสาํรอง

ขอ้มลูระหว่าง ส่วนกลาง (บางมด) กบัราชบุรี 

(สวนผึBง) แบบ Asyncronous

 - จดัหาอุปกรณ์จดัเก็บขอ้มลูขนาดใหญ่เพิ�มเติม

 สาํหรับระบบจดัขอ้มลูการจราจรบนเครือข่าย

 - จดัหาอุปกรณ์จดัเก็บขอ้มลูขนาดใหญ่ เทป

สาํรองขอ้มลูเพิ�มเติม สาํหรับส่วนกลาง

 - มีพืBนที�จดัเก็บขอ้มลูเพียงพอต่อความ

ตอ้งการ

 - มีการสาํรองขอ้มลูระหว่างวิทยาเขต

 - ระบบสารสนเทศมีความน่าเชื�อถือมาก

ขึBน

0 0 50,000,000 10,000,000 0 60,000,000
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แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ฉบบัที� 2 พ.ศ. 2555-2559
แผนการดาํเนินการโครงการฯ

ตารางที� 6.2 แผนงาน/โครงการ ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

โครงการที� ชื�อแผนงาน/ โครงการ /ระบบงาน ปี หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง วตัถุประสงค์ กจิกรรม ตวัชี0วดั งบประมาณ 

ปี 2555

งบประมาณ 

ปี 2556

งบประมาณ 

ปี 2557

งบประมาณ 

ปี 2558

งบประมาณ 

ปี 2559

งบประมาณรวม

ปี 2555-2559

หมายเหตุ

แผนงานที� 4.4  แผนการจัดหาระบบเครื�องลูกข่ายให้เพียงพอต่อการใช้งาน

4.4.1 โครงการจดัหาเครื�องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 

และอุปกรณ์ประกอบ

2555 - 

2559

- สาํนกัคอมพิวเตอร์  - เพื�อจดัหาเครื�องคอมพิวเตอร์ทดแทนเครื�อง

เดิมที�หมดอายุ

 - จดัเช่าเครื�องคอมพิวเตอร์พร้อม

ระบบปฏิบตัิการ และโปรแกรมป้องกนัไวรัส

 - จดัหาอุปกรณ์ประกอบที�จาํเป็น เช่น 

เครื�องพิมพ ์สแกนเนอร์

 - มีเครื�องคอมพิวเตอร์ และเครื�องพิมพท์ี�

มีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อการใชง้าน

 - อตัราส่วนของบุคลากรที�จาํเป็นตอ้งใช้

คอมพิวเตอร์เป็นประจาํเป็นอตัราส่วน 1 

คน ต่อ 1 เครื�อง

  - อตัราส่วนของบุคลากรที�ไม่จาํเป็นตอ้ง

ใชค้อมพิวเตอร์อยา่งเป็นประจาํ เป็น

อตัราส่วน 2 คน ต่อ 1 เครื�อง

2,000,000 2,000,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 17,500,000

4.4.2 โครงการสร้างห้องคอมพิวเตอร์สาํหรับ

ให้บริการนกัศึกษา

2557 - สาํนกัคอมพิวเตอร์  - เพื�อเพิ�มช่องทางในการคน้ควา้ และเรียนรู้

ของนกัศึกษา

 - เพื�อขยายการให้บริการคอมพิวเตอร์แก่

นกัศึกษาทัBงส่วนกลาง และวิทยาเขตอื�น

 - จดัหาสถานที�ในการจดัตัBงห้องคอมพิวเตอร์

สาํหรับให้บริการนกัศึกษา ทัBงส่วนกลาง และ

ส่วนภูมิภาค

 - สร้างห้องคอมพิวเตอร์ใหม่ พร้อมทัBง

เฟอร์นิเจอร์ที�จาํเป็น

 - นกัศึกษามีความพึงพอใจในการใช้

บริการห้องคอมพิวเตอร์มากขึBน

0 0 20,000,000 0 0 20,000,000

111,000,000 90,000,000 150,500,000 40,500,000 5,500,000 397,500,000

5.1.1 โครงการพฒันาพฒันาสิ�งแวดลอ้มในการ

เรียนรู้ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอม

เกลา้ธนบุรี (Learning Enviornment)

2554-2557 - สาํนกัหอสมุด

- สาํนกัคอมพิวเตอร์

- ภาควิชาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์

- คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ

- สถาบนัการเรียนรู้

 - เพื�อใชเ้ป็นเครื�องมือในการพฒันาดา้นการ

เรียนรู้

 - เพื�อติดตามความกา้วหนา้/พฒันาการ

เรียนรู้ของนกัศึกษาและบุคลากร มจธ.

 - เพื�อกระตุน้ให้เกิดการเรียนการสอนแบบ

ใหม่

 - เพื�อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 - สาํรวจความพร้อมและความตอ้งการใชร้ะบบ 

ICT เพื�อการเรียนรู้ของนกัศึกษาและบุคลากร

 - ออกแบบพฒันาเครื�องมือสนบัสนุนการเรียนรู้

 - ประชาสัมพนัธ์การใชง้านเครื�องมือสนบัสนุน

การเรียนรู้

 - ทาํวิจยัและติดตามประเมินผลระบบ

สนบัสนุนการเรียนรู้

 - ประสิทธิภาพการเรียนการสอนดีขึBน

 - อตัราการใชง้านของระบบสนบัสนุน

การเรียนรู้เพิ�ม

 - นกัศึกษาและบุคลากรมีทกัษะการใช้

งานดา้น ICT ดีขึBน

 - ใช ้ICT ในกิจกรรมการเรียนรู้มากขึBน

14,700,000 13,150,000 12,350,000 4,200,000 6,500,000 50,900,000

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที� 4

ยุทธศาสตร์ที� 5 การพัฒนาโครงสร้างพื0นฐานทางเทคโนโลยใีนการสนับสนุนการเรียนการสอนเพื�อคุณภาพบัณฑิตที�พึงประสงค์
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แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ฉบบัที� 2 พ.ศ. 2555-2559
แผนการดาํเนินการโครงการฯ

ตารางที� 6.2 แผนงาน/โครงการ ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

โครงการที� ชื�อแผนงาน/ โครงการ /ระบบงาน ปี หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง วตัถุประสงค์ กจิกรรม ตวัชี0วดั งบประมาณ 

ปี 2555

งบประมาณ 

ปี 2556

งบประมาณ 

ปี 2557

งบประมาณ 

ปี 2558

งบประมาณ 

ปี 2559

งบประมาณรวม

ปี 2555-2559

หมายเหตุ

5.1.2 โครงการพฒันาสื�อการเรียนรู้แบบ

อิเล็กทรอนิกส์เพื�อให้บริการกบัชุมชน 

(Knowledge to public)

2555-2559  - สาํนกัหอสมุด  - เพื�อพฒันาสี�อการเรียนรู้แบบ e-Learning 

ให้บริการชุมชน

 - เพื�อพฒันาเกมตน้แบบเพื�อการเรียนรู้

สาํหรับเยาวชน/ชุมชน

 - เพื�อขยายโอกาสดา้นการเรียนรู้สู่ชุมชนให้

ทั�วถึงและเท่าเทียมกนั

 - เพื�อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 - ประเมินและคดัเลือกเนืBอหาสื�อการเรียนรู้ทัBง 2

 รูปแบบ

 - ผลิตสื�อ e-Learning เพื�อบริการชุมชน

 - ติดตามประเมินผลการใชส้ื�อทัBง 2 แบบ

 - ปริมาณการเขา้ใชง้าน

 - ผลการนาํความรู้จากสื�อไปประยกุตใ์ช้

กบัชุมชน/ชีวิตประจาํวนั

1,000,000 1,000,000 1,500,000 1,800,000 1,800,000 7,100,000

15,700,000 14,150,000 13,850,000 6,000,000 8,300,000 58,000,000

132,700,000 112,150,000 184,350,000 69,500,000 16,800,000 535,500,000รวมทั0งสิ0น

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที� 5
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โครงสร้างของสาํนกัคอมพิวเตอร์และบุคลากร 
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7. โครงสร้างของสํานักคอมพวิเตอร์และบุคลากร 

7.1 วสัิยทศัน์  พนัธกจิ  และกลยุทธ์สํานักคอมพวิเตอร์ 

วสัิยทัศน์ 

สาํนกัคอมพิวเตอร์จะเป็นเลิศในการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสารเพื�อบรรลุตาม
ยทุธศาสตร์รวมของมหาวทิยาลยั โดยเฉพาะยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัอิเล็กทรอนิกส์ (e-University) 
 

พนัธกจิ 

สาํนกัคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานกลางของมหาวทิยาลยัที�มีหนา้ที�รับผิดชอบในการให้บริการดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสารเพื�อสนบัสนุนการศึกษา การบริหารจดัการ การวจิยัและบริการวชิาการ 
 

กลยุทธ์ 

1. พฒันาเครือข่ายและระบบความปลอดภยัในการเขา้ถึงสารสนเทศ 

2. พฒันาระบบสารสนเทศเพื�อการบริหารจดัการ การศึกษา และการวจิยั 

3. ยกระดบัความสามารถ ICT ใหก้บับุคลากร 

4. เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้งานดา้น ICT 

5. สร้างความสามารถในการพึ�งพาตนเอง 

7.2 โครงสร้างและภารกจิของสํานักคอมพวิเตอร์ 

สาํนกัคอมพิวเตอร์จดัตัHงขึHนตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที� J โดยมีพระราช
กฤษฎีกาจดัตัHงส่วนราชการในสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี  

พ.ศ. MNNM ซึ� งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที� PQJ ตอนที� MR ลงวนัที� S กุมภาพนัธ์ MNRM มีหนา้ที�
และความรับผดิชอบดงันีH  

• สนบัสนุนการศึกษา วจิยั และพฒันาดา้นคอมพิวเตอร์ของสถาบนั 

• บริการดา้นคอมพิวเตอร์แก่หน่วยงานต่าง ๆ ภายในสถาบนั 

• บริการคอมพิวเตอร์เพื�อสารสนเทศบริการและการจดัการการศึกษาของสถาบนั 

• เป็นหน่วยงานกลางในการวางแผนและจดัหาทรัพยากรคอมพิวเตอร์ของสถาบนั 

• เป็นหน่วยงานที�ดาํเนินการวจิยัและพฒันาดา้นคอมพิวเตอร์ 
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การจัดแบ่งหน่วยงาน แบ่งส่วนราชการออกเป็น P สํานักงาน กับ R ฝ่าย ตามประกาศทบวง 
มหาวทิยาลยั เรื�อง การแบ่งส่วนราชการในสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี (ฉบบัที� R) พ.ศ. MNRM ซึ� ง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที� PQJ  ตอนที� RJ  ลงวนัที� V มีนาคม MNRM ดงันีH  

(P) สาํนกังานผูอ้าํนวยการ 
(M) ฝ่ายปฎิบติัการ 
(R) ฝ่ายพฒันาระบบ 
(W) ฝ่ายวจิยัและฝึกอบรม 

 
สํานักคอมพิวเตอร์ได้มีการปรับเปลี�ยนโครงสร้างภายในองค์กรใหม่เพื�อให้สอดคล้องกับการ

ปฏิบติังาน และได้รับการอนุมติัการปรับเปลี�ยนโครงสร้างองค์กรของสํานักคอมพิวเตอร์ ตามมติสภา
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ครัH งที� MS เมื�อวนัพฤหสับดีที� PN กุมภาพนัธ์ MNWW โดยมีประเด็น
หลกั ดงันีH  

P. ยบุฝ่ายต่าง ๆ ใหเ้หลือเพียงสาํนกังานผูอ้าํนวยการ 
M. จดัแบ่งส่วนงานเป็นการภายในมหาวทิยาลยั ดงันีH  

(P) สาํนกังานผูอ้าํนวยการ 
(M) ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ 
(R) ฝ่ายพฒันาระบบ 
(W) ฝ่ายวจิยัและฝึกอบรม 
(N) ฝ่ายสื�อสารและโทรคมนาคม 

และใชโ้ครงสร้างองคก์รดงักล่าว มาจนถึงปัจจุบนั ดงัแสดงใน รูปที� Z.P  
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รูปที� Z.P ความสัมพนัธ์ของสายบงัคบับญัชาดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร 
     ของสาํนกัคอมพิวเตอร์ 

 
ภารกจิของสํานักคอมพวิเตอร์ 

 P.  นาํเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสารมาใชใ้นการศึกษา การบริหารจดัการ และการวจิยั 
 M.  ยกระดบัความสามารถดา้นสารสนเทศและการสื�อสารใหบุ้คลากรมหาวทิยาลยัและชุมชน 

 R.  พฒันาการบริหารจดัการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสารใหมี้คุณภาพตาม   
          มาตรฐานสากล 

 

7.3 การแบ่งงานภายใน หน้าที*ความรับผดิชอบ และอตัรากาํลงัของสํานักคอมพวิเตอร์ 

สํานกัคอมพิวเตอร์ มีการแบ่งหน้าที�ความรับผิดชอบตามโครงสร้างองค์กรในหัวขอ้ 7.3.1 และมี
กรอบอตัรากาํลงัของหน่วยงานในหวัขอ้ 7.3.2 
 

../.0 หน้าที*ความรับผดิชอบตามโครงสร้างองค์กร สํานักคอมพวิเตอร์ 

1. ฝ่ายสื�อสารและโทรคมนาคม ประกอบดว้ยงานบริการ ดงันีH  
 1.1  งานบริการระบบเครือข่ายหลกั  
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• บริหารจดัการ ติดตัHง แกไ้ขปัญหาเครื�องแม่ข่าย อุปกรณ์และระบบเครือข่ายหลกั วงจรและ

ข่ายสายสัญญาณอินเทอร์เน็ต และการเชื�อมต่อระหวา่งวทิยาเขต 

• บริหารจดัการเครื�องแม่ข่าย อุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภยั 

• วเิคราะห์ วางแผน ออกแบบ ควบคุม แกไ้ขปัญหา ปรับปรุง บาํรุงรักษาอุปกรณ์และระบบ

เครือข่ายหลกั  

• บริหารจดัการการจดัสรรหมายเลข IP Address 

 1.2  งานบริการระบบเครือข่ายไร้สาย 
 1.3  งานบริการอินเทอร์เน็ต 
 1.4  งานบริการโทรศพัท ์
2. ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ ประกอบดว้ยงานบริการ ดงันีH  
 2.1  งานบริการคอมพิวเตอร์เพื�อการเรียนการสอน 
 2.2  งานบริการซ่อมบาํรุงคอมพิวเตอร์ 
 2.3   งานจดัหาคอมพิวเตอร์เพื�อสนบัสนุนการบริหารจดัการของมหาวทิยาลยั 
 2.4  จดัทาํบตัรประจาํตวับุคลากรและนกัศึกษาของมหาวทิยาลยั 
 2.5  บริการซอฟทแ์วร์ลิขสิทธิa  
3.  ฝ่ายพฒันาระบบ มีหน้าที� วิเคราะห์และออกแบบระบบ มีการพฒันาคาํสั�งคอมพิวเตอร์ และออกแบบ
ฐานขอ้มูล  การใหบ้ริการ การประสานงาน ใหค้าํปรึกษาวางแผน ระบบสารสนเทศเพื�อการบริหารการศึกษา 
ระบบสารสนเทศเพื�อการบริหารจดัการ และ ระบบอื�น ๆ เพื�อสนบัสนุนการบริการให้กบั อาจารย ์เจา้หนา้ที� 
นกัศึกษา และบุคคลทั�วไป เกี�ยวกบัการเรียนการสอน การบริหารการเงิน การจดัการเอกสาร และ การจดัการ
ขอ้มูลที�เป็นมาตรฐาน ตลอดจนดูแลบาํรุงรักษาระบบให้สามารถทาํงานได ้อยา่งมีประสิทธิภาพ ปัจจุบนั
ระบบที�ใหบ้ริการมีดงันีH  
 3.1 ระบบสารสนเทศเพื�อการบริหารการศึกษา     
 3.2 ระบบสารสนเทศเพื�อการบริหารจดัการ 
 3.3 ระบบสารสนเทศเพื�อบริหารบุคคลและงานวจิยั 
 3.4  ระบบสารสนเทศเพื�อบริหารเวบ็ไซตข์องมหาวทิยาลยั 
4. ฝ่ายวจิยัและฝึกอบรม ประกอบดว้ยงานบริการ ดงันีH  
 4.1  บริการทดสอบความสามารถของบุคลากรมหาวทิยาลยั 

• เป็นการวดัความรู้ความสามารถดา้นคอมพิวเตอร์ เพื�อใชใ้นการขอเลื�อนระดบัของพนกังาน

ตามแผนเส้นทางพฒันาบุคลากร (Training Roadmap) ของมหาวทิยาลยั 
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• จดัฝึกอบรมและทดสอบซํH าใหก้บัผูที้�ไม่ผา่นการทดสอบในครัH งแรก 

 4.2  บริการฝึกอบรมดา้น ICT ใหก้บับุคลากรมหาวทิยาลยั 

• จดัฝึกอบรมเชิงปฎิบติัการในลกัษณะ Project Base หรือ Problem Base โดยการจดัทาํ

หลกัสูตรอบรมใหเ้หมาะสมลกัษณะงาน/ปัญหาที�พบในการทาํงาน เพื�อผูป้ฎิบติังาน

สามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการทาํงานไดจ้ริง 

 4.3  บริการหลกัสูตรฝึกอบรมดว้ยตนเองผา่นระบบเครือข่าย 

• จดัทาํหลกัสูตรฝึกอบรมผา่นระบบเครือข่ายเพื�อใหบุ้คลากรสามารถเลือกหลกัสูตรที�

ตอ้งการและเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองแบบ ไม่จาํกดัเวลา และสถานที�  

 4.4  บริการใหย้มืเครื�องคอมพิวเตอร์ ห้องฝึกอบรม และอุปกรณ์ 

• การบริการใหย้มืเครื�องคอมพิวเตอร์ ห้องฝึกอบรม พร้อมอุปกรณ์ แก่หน่วยงานต่าง ๆ 

ภายในมหาวทิยาลยัสาํหรับจดัฝึกอบรม ประชุม/สัมมนา กิจกรรมอื�น ๆ ที�สอดคลอ้งกบั

ภารกิจของหน่วยงานและของมหาวทิยาลยั 

 4.5  การจดัหาและบาํรุงรักษาเครื�องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 

•  เพื�อเตรียมความพร้อมของเครื�องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทัHงปริมาณและคุณภาพใหพ้ร้อม

ใหบ้ริการอยา่งเพียงพอและมีประสิทธิภาพในการใชง้าน 

5.  สาํนกังานผูอ้าํนวยการ เป็นหน่วยงานสนบัสนุนการให้บริการต่าง ๆ ตามภารกิจของสาํนกัคอมพิวเตอร์ 
ดงันีH  
 5.1  งานบริหารทั�วไป/งานธุรการ 
 5.2  งานบุคคล 
 5.3  งานการเงิน 
 5.4  งานพสัดุ 
 5.5  งานนโยบายและแผน 

5.6 งานประกนัคุณภาพ 

ทัHงนีH  สํานกัคอมพิวเตอร์มีการแบ่งความรับผิดชอบงานและระบบสารสนเทศตามโครงสร้างองคก์ร
ดงัแสดงในรูปที� 7.2 
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สํานักคอมพิวเตอร์

สํานักงานผู้อํานวยการ ฝoายพัฒนาระบบ ฝoายสื�อสารและโทรคมนาคม ฝoายบริการคอมพิวเนตอร์ ฝoายวิจัยและฝpกอบรม

- งานบริหารทั�วไป
- งานธุรการ
- งานบุคคล
- งานนโยบายและแผน
- งานบุคคล
- งานการเงิน
- งานจัดซื.อจัดจ้าง

- ระบบสารสนเทศเพื�อการ
บริหารการศึกษา

- ระบบสารสนเทศเพื�อการ
บริหารจัดการ

- ระบบสารสนเทศเพื�อบริหาร
บุคคลและงานวิจัย

- ระบบสารสนเทศเพื�อการบริหาร
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย

- ระบบเครือข่ายหลัก
- ระบบเครือข่ายไร้สาย
- ระบบอินเทอร์เน็ต
- ระบบโทรศัพท์

- งานบริการคอมพิวเตอร์
เพื�อการเรียนการสอน (ลานแดง)

- งานซ่อมบํารุงคอมพิวเตอร์ 
(CC-Service)

- งานจัดหาเครื�องคอมพิวเตอร์
เพื�อการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัย
- งานจัดทําบัตรประจําตัวบุคลากร

และนักศึกษา
- งานบริการซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ9

- อบรมคอมพิวเตอร์ให้กับ
บุคลากร มจธ.

- จัดทําและพัฒนาหลักสูตรอบรม
คอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ (e-Training)
- บริการยืมใช้เครื�องคอมพิวเตอร์

อุปกรณ์ห้องอบรม

 
 
 
 

รูปที� Z.M การแบ่งงานภายในตามโครงสร้างองคก์รของสาํนกัคอมพิวเตอร์ 
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../.1 อตัรากาํลงัของสํานักคอมพวิเตอร์ 

ปัจจุบนัสาํนกัคอมพิวเตอร์มีบุคลการจาํนวน WS คน แบ่งออกเป็น M สายงาน ตามสถานภาพ ดงันีH  
 P. พนกังาน   รวม   MR คน   

-  สายงานเทคนิค     จาํนวน MQ คน  
-  สายงานสนบัสนุน    จาํนวน  R คน 

 M. ลูกจา้ง    รวม   MP คน   
-  สายงานเทคนิค   จาํนวน  MQ คน 
-  สายงานสนบัสนุน   จาํนวน   P คน 

R.  จา้งเหมาบริการ   รวม N คน 
  -  สายงานเทคนิค   จาํนวน   W คน 
  -  สายงานสนบัสนุน   จาํนวน   P คน 

 
ตารางที� Z.P อตัรากาํลงัของสาํนกัคอมพิวเตอร์ 

ฝ่าย พนักงาน ลูกจ้าง จ้างเหมา รวม (คน) 

สาํนกังาน
ผูอ้าํนวยการ 

นกับริหารงานทั�วไป (จW)  – 1 คน 
นกับริหารการเงิน (จR) – 1 คน 
นกัพสัดุ (จP) – 1 คน 

เจา้หนา้ที�ธุรการ – 1 คน - 
 

W 

ฝ่ายพฒันา
ระบบ 

นกัคอมพิวเตอร์ (สวN) – P คน 
นกัคอมพิวเตอร์ (สวW) – N คน 
นกัคอมพิวเตอร์ (สวR) – P คน 
นกัคอมพิวเตอร์ (สวM) – M คน 

นกัคอมพิวเตอร์ – 15 คน 
นกัสารสนเทศ – P คน 

- 
 

M5 

ฝ่ายบริการ
คอมพิวเตอร์ 

นกัคอมพิวเตอร์ (สวW) – M คน 
นกัคอมพิวเตอร์ (สวR) – P คน 
นกัคอมพิวเตอร์ (สวM) – P คน 

 ซ่อมบาํรุง – M คน J  

ฝ่ายสื�อสารและ
โทรคมนาคม 

นกัคอมพิวเตอร์ (สวN) – P คน 
นกัคอมพิวเตอร์ (สวM) – P คน 
วศิวกร (สวR) – P คน 
ช่างเทคนิค (สวM) – P คน 

นกัคอมพิวเตอร์ – M คน 
วศิวกร – R คน 
ช่างเทคนิค -P คน 

วศิวกร – M คน PM 

ฝ่ายวจิยัและ
ฝึกอบรม 

นกัคอมพิวเตอร์ (สวW) – P คน 
นกัคอมพิวเตอร์ (สวR) – P คน 
นกัคอมพิวเตอร์ (สวM) – P คน 

- จดัเลีHยง – P คน W 
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7.4 โครงสร้างอื*น ๆ นอกสํานักคอมพวิเตอร์ 

เพื�อให้การทาํงานที�เกี�ยวขอ้งกบัเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื�อถือและตรวจสอบได ้
มหาวทิยาลยัมีหน่วยตรวจสอบภายในทาํหนา้ที�ตรวจสอบการทาํงานของสํานกัคอมพิวเตอร์และทุกหน่วยงาน
ภายในมหาวทิยาลยั ดงัแสดงในรูปที� 7.R 

 
รูปที�  7.R โครงสร้างอื�น ๆ นอกสาํนกัคอมพิวเตอร์ 

หน่วยตรวจสอบภายในมีภารกิจดงันีH  
1. ตรวจสอบรายงานต่าง ๆ วา่ไดด้าํเนินการอยา่งถูกตอ้ง มีระบบการควบคุมภายในที�ดี รัดกุม และ

เหมาะสม 

2. ประเมินผล วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ขอ้มูลทุกด้านในการปฏิบติังานว่า สมบูรณ์ ถูกตอ้ง และ

เชื�อถือไดห้รือไม่ 

3. สอบทานวิธีการป้องกันดูแลรักษาทรัพย์สินประเมินการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและคุม้ค่า 

4. สอบทาน และประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในที�ฝ่ายบริหารกาํหนด 

5. ใหค้าํปรึกษา เสนอแนะ แก่หน่วยรับตรวจ เพื�อใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพยิ�งขึHน 

7.5 การว่าจ้างดําเนินการ (Outsource)  

สืบเนื�องมาจากการที�เทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี�ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ประกอบกบัมหาวิทยาลยัมี
ขอ้จาํกดัในหลายด้าน เช่น โครงสร้างผลตอบแทน การพฒันาบุคลากร ความก้าวหน้าในสายอาชีพ และกรอบ
อตัรากาํลงั เป็นตน้ ทาํให้ในบางภารกิจใช้วิธีการว่าจา้งดาํเนินการ (Outsource) สํานักคอมพิวเตอร์ได้ว่างจา้ง
ดาํเนินการดงันีH  
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1. จา้งเหมาบุคคล จาํนวน M คน เพื�อใหบ้ริการซ่อมบาํรุงคอมพิวเตอร์ และติดตัHงซอฟตแ์วร์

เบืHองตน้ 

2. จา้งนกัศึกษาพี�เลีHยงใหค้าํปรึกษาและแกไ้ขปัญหาแก่นกัศึกษาที�มาใชบ้ริการภายในหอ้งบริการ

คอมพิวเตอร์ วนัละ P คน 

3. งานส่วนพฒันาระบบงานคอมพิวเตอร์และฐานขอ้มูล ซึ� งเป็นระบบขนาดใหญ่ จาํเป็นตอ้งใช้

บุคลากรที�มีทกัษะหลากหลาย ตัHงแต่ผูบ้ริหารโครงการ นกัวเิคราะห์ออกแบบระบบ 

โปรแกรมเมอร์ นกัทดสอบระบบ ทาํใหต้อ้งใชบุ้คลากรจาํนวนมากประกอบกบัหน่วยงานมีการ

คุมอตัรากาํลงัทาํใหป้ริมาณงานที�มีจาํนวนมากไม่สอดคลอ้งกบัอตัรากาํลงั สาํนกัคอมพิวเตอร์

จึงใชว้ธีิการ จดัจา้งที�ปรึกษาเขา้มาพฒันาระบบงาน เมื�อพฒันาระบบงานเรียบร้อยแลว้จึงมาทาํ

การฝึกอบรมเจา้หนา้ที�ประจาํใหมี้ทกัษะในการบาํรุงรักษาระบบ ปรับปรุงแกไ้ขโปรแกรมไดใ้น

ระดบัหนึ�ง และทาํหนา้ที�ประสานงานระหวา่งบริษทัที�ปรึกษากบัผูใ้ชง้านระบบภายใน

มหาวทิยาลยัฯ  
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8. กลยุทธ์การบริหารโครงการ 

เพื อให้การดําเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารประสบความสําเร็จ  
จาํเป็นตอ้งมีการบริหารจดัการที ดี  โดยจดัให้มีการพฒันาโครงสร้างการบริหารจดัการ ระบบการ
ติดตามประเมินผล และควรจดัให้มีบุคลากรที รับผิดชอบโดยตรง  และมีเครื องมือในการบริหารและ
ประเมินผลแผนอยา่งชดัเจนและมีประสิทธิภาพ โดยอาศยัดชันีชี4 วดัความสําเร็จในหลายมิติและหลาย
ระดบั ทั4งมิติเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และระดบับริหารจนถึงระดบัปฏิบติัการ ทั4งนี4  ตอ้งประสาน
ความร่วมมือของบุคลากรของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี จากหลายหน่วยงาน ทั4ง
หน่วยงานบริหารซึ งเป็นผูก้าํหนดนโยบายและวางแผน หน่วยงานที ดาํเนินภารกิจหลกัระดบัคณะฯ / 
สํานัก/ศูนย์ฯ และหน่วยงานที ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร เพื อให้แผนงาน 
โครงการ และกิจกรรมที กาํหนดไว ้บรรลุวตัถุประสงค์ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี  
พระจอมเกลา้ธนบุรี 

8.1 การบริหารจัดการ 

การบริหารจดัการและติดตามผลการทาํงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรีจะดาํเนินการโดยมีโครงสร้างดงันี4  

1. ให้รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร ทาํหน้าที  ผูบ้ริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัสูง  
(Chief Information Officer : CIO) ของมหาวทิยาลยัฯ 

2.    การวางแผนการทาํงานในแต่ละยุทธศาสตร์ ให้ดาํเนินการโดยสํานกัคอมพิวเตอร์ และให้
รายงานผลการทาํงานต่อ CIO ของมหาวทิยาลยัฯ  

นอกจากนี4  เพื อให้การพฒันางานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีดาํเนินการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลในทางปฏิบติั จึงตอ้ง
ดาํเนินการดงันี4  

1. จดัทาํแผนปฏิบติัการ 5 ปีและแผนปฏิบติัการประจาํปีดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื อสาร (ICT) ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรีที สอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์
มหาวทิยาลยัฯ เพื อใหเ้กิดความชดัเจนในการดาํเนินงาน 

2. ให้ทุกคณะฯ/สํานกั /ศูนยฯ์ หน่วยงานต่างๆ ดาํเนินการจดัทาํแผนปฏิบติัการ # ปี และ
แผนปฏิบัติการประจาํปีด้านธุรกิจ ที สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื อใหเ้กิดความชดัเจนในการประสานการดาํเนินงาน 
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3. กาํหนดให้การดําเนินการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศนี4 เป็นส่วนหนึ งของ  
Public Service Agreement (PSA) และการประกนัคุณภาพ ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธนบุรีเพื อใหเ้กิดการสนบัสนุนดา้นงบประมาณอยา่งเป็นรูปธรรม 

4. สร้างความเขา้ใจแก่ผูเ้กี ยวขอ้งทุกระดบัของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี
เพื อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ ยอมรับและนาํแผนไปสู่การปฏิบติั 

8.2 กลยุทธ์ในการดําเนินการตามกลยุทธ์ 

จากแผนงาน โครงการ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื อสารที มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรีจะดาํเนินการจดัทาํ จดัหา อาจจะใช้วิธีการจดัซื4อหรือการจ้างจดัทาํในแต่ละ
ปีงบประมาณตามที กาํหนดในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศนั4น มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกลา้ธนบุรีจาํเป็นอย่างยิ งที จะตอ้งมีการวางแผน กาํหนดกลยุทธ์ในการบริหารจดัการ ดาํเนินการและ
ควบคุมการดาํเนินการ ใหโ้ครงการดงักล่าวเป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของโครงการ โดยมี
กลยทุธ์หรือแนวทางในการบริหารดงันี4  

• กลยทุธ์การนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชเ้พิ มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการและการ
จดัการการศึกษา 

• กลยทุธ์ในการพฒันาระบบสารสนเทศเพื อประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

• กลยทุธ์การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื อสารเพื อสนบัสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

• กลยทุธ์ในการพฒันาบุคลากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื อสาร 

• กลยทุธ์การบริหารทรัพยากรเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื อสารใหมี้ความมั นคงและ
เกิดผลประโยชน์สูงสุด 

• กลยทุธ์ในการจดัเก็บรวบรวมขอ้มูลดชันีชี4วดั (Key Indicator: KI & Key Performance 
Indicator: KPI) 

• กลยทุธ์ในการปรับเปลี ยนสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ไปสู่สถาปัตยกรรมที เปิดกวา้งขึ4น 

• กลยทุธ์ในการบริหารรหสัผา่นของผูดู้แลระบบและผูใ้ชง้านระบบ 

• กลยทุธ์ในการบริหาร Public Key Infrastructure (PKI) 

• กลยทุธ์การบริหารจดัการขอ้ตกลงระดบัการใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 



แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศ  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ฉบบัที  ! พ.ศ. !###-!##% 

กลยทุธ์การบริหารโครงการ 

 

 หนา้ที   8-3  
 

 

8.2.1  กลยุทธ์การนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้เพิ$มประสิทธิภาพในการบริหาร          

 จัดการและการจัดการการศึกษา 

� ศึกษาและกําหนดรูปแบบข้อมูล แบบฟอร์มรายงาน ที จะใช้ในระบบสารสนเทศ
สนับสนุนการทาํงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ให้สามารถติดต่อสื อสาร เชื อมโยงและ
แลกเปลี ยนขอ้มูลกบัหน่วยงานในมหาวิทยาลยัฯ ได ้ 

� ศึกษาและกาํหนดรายละเอียดเพิ มเติมของชุดขอ้มูลในแผนที ขอ้มูล 
� รวบรวมและกาํหนดคาํอธิบายของคาํศพัท์และขอ้มูลทางบริหารและทางเทคโนโลยีที 

ใชใ้นการทาํงานของมหาวทิยาลยัฯ เพื อความเขา้ใจที ตรงกนั 
� การนําเข้าข้อมูลเป็นขั4 นตอนที สําคัญของการบูรณาการข้อมูล เพราะถ้าระบบ

สารสนเทศและการจดัเก็บขอ้มูลถูกบูรณาการเรียบร้อยแลว้ แต่ขอ้มูลไม่มีการนาํเขา้ 
หรือถูกปรับปรุงให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันในเวลาที เหมาะสม การใช้งานระบบ
สารสนเทศและขอ้มูลจะไม่เกิดประโยชน์อยา่งแทจ้ริง ดงันั4นจึงควรส่งเสริมผลกัดนัให้
กระบวนการนาํเขา้ขอ้มูลมีประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมให้การนาํเขา้ขอ้มูลดาํเนินการจาก
แหล่งต้นทาง คือกาํหนดมาตรการให้เจ้าของข้อมูลเป็นผูน้ําเข้าหรือปรับปรุงขอ้มูล
โดยตรง เพื อให้เกิดความความรับผิดชอบต่อความถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนัของขอ้มูล
มากขึ4 น สําหรับมาตรการที นาํมาใช้สามารถเป็นทั4งมาตรการด้านการบงัคบัและการ
ส่งเสริมโดยมีการตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ แต่จะตอ้งมีการพฒันาระบบสารสนเทศ
และเครื องมือเพื อรองรับการทาํงานในการนาํเขา้ขอ้มูลดว้ย 

8.2.2  กลยุทธ์ในการพฒันาระบบสารสนเทศเพื$อประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

1) ควรมีการกาํหนดแนวทางการดาํเนินงานเพื อสนบัสนุนการพฒันาระบบสารสนเทศ ดงันี4  
� จดัตั4งกลุ่มทาํงานด้านพฒันาศกัยภาพการทาํงาน (Productivity Improvement Team) 

เพื อการจัดวางขั4นตอนการทาํงาน ออกแบบและเขียนผงัการทาํงาน (Workflow 
Diagram) พฒันาเป็นเอกสารคู่มือปฏิบติังานประกอบการประกนัคุณภาพ และนาํเขา้
ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Workflow) คู่มือปฏิบติังานนี4จะเป็นเอกสาร
กาํหนดคุณลักษณะความต้องการของระบบสารสนเทศ (System Requirement 
Specification) ที มีประโยชน์มากในขั4นตอนการพฒันาระบบสารสนเทศ 

� การจัดซื4 อซอฟต์แวร์และจัดจ้างทําระบบสารสนเทศ ต้องมีระบบการบริหาร
ฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ (Relational Database Management System: RDBMS) ที 
สามารถเชื อมโยงขอ้มูลระหวา่งระบบตามที ไดว้างแผนไว ้ 
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� ในระหว่างจดัจ้างบริษทัภายนอกพฒันาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยฯ ควรตั4ง
คณะทาํงานกาํกับ ดูแลและเรียนรู้การทาํงานในทุกขั4นตอน นับแต่การวิเคราะห์ 
ออกแบบระบบ พฒันาระบบ และบริหารการเปลี ยนแปลงเกี ยวกบัการพฒันาระบบ 

� ควรจดัทาํเวบ็ไซต์ (Website) เพื อการติดตาม รายงานการทาํงาน และเป็นเครื องมือ
สื อสารของโครงการพฒันาระบบสารสนเทศ ซึ งจะช่วยทาํให้ทุกฝ่ายสามารถติดตาม
ความกา้วหนา้และการเปลี ยนแปลงของโครงการฯ ไดต้ลอดระยะเวลา 

2) การจดัจา้งบริษทัเพื อพฒันาระบบสารสนเทศควรพิจารณาดาํเนินการขั4นตอนดงันี4  
� กาํหนดตวับุคคลที จะเป็นเจ้าของงาน ผูใ้ห้ขอ้มูลด้านกระบวนงานทางธุรกิจ และ      

ผูป้ระสานงาน ในแต่ละระบบสารสนเทศและระบบสนบัสนุนอื น ๆ 
� กาํหนดวิธีการทาํงานร่วมกนัแบบ Joint Application Development (JAD) ซึ งตอ้งมี

การทาํงานและสร้างความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรที เกี ยวข้องทุกฝ่ายอนัได้แก่ 
บุคลากรของหน่วยงานเจา้ของระบบงานในฐานะที มีความเขา้ใจในกระบวนงานทาง
ธุรกิจ บุคลากรของบริษทัผูพ้ฒันาระบบสารสนเทศในฐานะผูล้งมือพฒันา และ
บุคลากรของคณะที ปรึกษา (ถา้มี) หรือบุคลากรของสํานกัคอมพิวเตอร์ในฐานะที เป็น
ผูป้ระสานความแตกต่างระหว่างกระบวนงานทางธุรกิจและกระบวนการทาง
คอมพิวเตอร์ และเป็นผูเ้ขา้ใจและให้ขอ้เสนอแนะเกี ยวกบัผลกระทบของการเลือกใช้
กระบวนการทางคอมพิวเตอร์ที มีต่อการทํางานขององค์กร ตลอดจนสามารถ
วเิคราะห์ภาพรวมของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศในเชิงบูรณาการได ้เพื อให้เกิดการ
ประสานการทํางานที ดีและทําให้การพัฒนาตามโครงการฯ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

� กํากับ  ควบคุม ให้ค ําป รึกษาแก่บริษัทผู ้พ ัฒนาระบบสารสนเทศเพื อจัดทํา
สถาปัตยกรรมขอ้มูล (Information Architecture) เพื อให้เกิดการบูรณาการขอ้มูล และ
เกิดหลกัการแหล่งขอ้มูลตน้ฉบบัแหล่งเดียว (Single Original Source of Information) 
ลดการป้อนข้อมูลซํ4 า (Re-entry) และมีมาตรฐานในการกําหนดรูปแบบและ
เทคโนโลยกีารแลกเปลี ยนขอ้มูลทั4งภายในและภายนอก 

� กําหนดกรอบด้านเทคโนโลยีและเครื องมือที จะใช้พัฒนา (Technology and 
Development Framework) เพื อกาํหนดสถาปัตยกรรม n-tier Client/Server  เทคนิค
การพฒันา การใช ้Program Library และการออกแบบติดตั4งฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์
ที เกี ยวข้องโดยคํานึงถึงการสนับสนุนสถาปัตยกรรมแบบ Service Oriented 
Architecture (SOA) ทาํให้ระบบสารสนเทศสามารถมีการนาํรหัสโปรแกรมมาใช้
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ใหม่ได้ง่าย และช่วยให้การปรับเปลี ยนระบบสารสนเทศทาํได้ง่าย ใช้เวลาและ
ค่าใชจ่้ายนอ้ยลง  

� กาํหนดกรอบความเข้าใจเบื4องต้นเกี ยวกับการสร้างรูปแบบหน้าจอร่วมสําหรับ
ผูใ้ชง้าน (Unified User Interface) เพื อทาํให้ผูใ้ชส้ามารถทาํงานขา้มระบบงานไดง่้าย 
ซึ งจะช่วยส่งเสริมการทาํงานแบบ One-Stop Service 

� กาํหนดกรอบแนวทางการพฒันาระบบสารสนเทศในมิติของ n-tier Architecture ที มี
ผลต่อหน้าที การทาํงาน สมรรถนะ และการรักษาความมั นคงของระบบสารสนเทศ 
และระบบทั4งหมดในภาพรวม โดยการกาํหนดและออกแบบการสื อสารระหวา่ง tier 
ของระบบสารสนเทศที ทาํให้การทาํงานของอุปกรณ์ Firewall ที ป้องกนัระหวา่ง tier 
ทาํงานไดอ้ยา่งมีสมรรถนะและมีประสิทธิภาพที เหมาะสมและดีที สุด 

� กาํกบัและตรวจสอบการเก็บขอ้มูล ตรวจสอบเอกสารรายละเอียดความตอ้งการ
เบื4องตน้ (System Requirement Specification) กาํหนดรูปแบบการนาํเสนอ และ
ประชุมร่วมกนัเพื อทาํความเขา้ใจกบัเจา้ของระบบงานก่อนทาํการตรวจรับเอกสาร
รายละเอียดความตอ้งการเบื4องตน้ 

� กาํกบัและควบคุมให้บริษทัผูพ้ฒันาระบบสารสนเทศ ทาํการพฒันาระบบตน้แบบ 
เพื อให้ผูใ้ช้งานไดเ้ห็นขั4นตอนการทาํงานตวัอย่างและเขา้ใจก่อนตดัสินใจให้พฒันา
ระบบในรายละเอียด ในขั4นตอนนี4ควรจะประยุกตใ์ชข้ั4นตอนของ Rapid Application 
Development (RAD) เพื อรวบรวมขอ้มูลนาํไปปรับแต่งรายละเอียดความตอ้งการ
เบื4องตน้ใหมี้ความชดัเจนและเหมาะสมกบักระบวนงานที ตอ้งการมากขึ4น 

� พิจารณาปรับปรุงขั4นตอนการทาํงานให้เหมาะสมกบัการนาํระบบสารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งาน เพื อประโยชน์ในการลดขั4นตอนการทาํงานที ไม่
จาํเป็น เช่น ขั4นตอนการตรวจสอบขอ้มูลและการลงนาม เป็นตน้ 

� ตอ้งมีการกาํหนดวิธีและฟังก์ชันการนาํเขา้และการส่งออกขอ้มูล ซึ งตอ้งทาํได ้ทั4ง
แบบ Interactive และ Batch เพื อการนาํเขา้และการส่งออกเป็นรายขอ้มูลหรือเป็น
ขอ้มูลจาํนวนมาก ถา้ระบบงานหรือระบบสารสนเทศเดิมมีขอ้มูลที ตอ้งทาํการนาํเขา้
ในระบบสารสนเทศที พฒันาขึ4น จะตอ้งกาํหนดให้บริษทัผูพ้ฒันาระบบสารสนเทศ 
ทาํการถ่ายโอนขอ้มูล (Data Migration) ตลอดจนทาํการตรวจสอบความถูกตอ้งของ
ขอ้มูลที ถูกถ่ายโอนดว้ย 

� กาํหนดให้บริษทัผูรั้บจา้งจดัทาํเอกสารประกอบรายงานความกา้วหน้าอยา่งต่อเนื อง
รวมถึงให้บริษทัจดัทาํคู่มือระบบ (System Manual) และเอกสารการออกแบบ (As-
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Built Design) เพื อการบาํรุงรักษาดูแลระบบสารสนเทศ และคู่มือการใช้งานสําหรับ
ผูใ้ช ้

8.2.3  กลยุทธ์การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื$อสารเพื$อสนับสนุนการเรียนรู้   

 ตลอดชีวติ 

� ตอ้งมีการส่งเสริมให้มีการพฒันาเนื4อหาความรู้ที เป็นอิเล็กทรอนิกส์มากขึ4 น เช่น       
e-Learning, e-Book และ e-Journal มากขึ4น 

� ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีลักษณะการเรียนการสอนที เป็น
ลกัษณะการวิเคราะห์ และการถาม-ตอบมากขึ4น โดยให้นกัศึกษาเรียนรู้จากบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ที มหาวทิยาลยัฯ มีบริการมาก่อน 

� ปรับเปลี ยนการมอบหมายงานในการเรียนการสอนผา่นสื ออิเล็กทรอนิกส์ 
� ส่งเสริมให้การเรียนการสอนที เป็น Project-Based Learning (PBL) เพื อให้นกัศึกษา

ไดใ้ชเ้ครื องมือดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศในการคน้หาขอ้มูล 
� ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมนักศึกษาในลักษณะการเรียนรู้เป็นกลุ่มความสนใจ โดย

มหาวทิยาลยัฯ สนบัสนุนเครื องมือดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศเพื อกิจกรรมเหล่านั4น 

8.2.4 กลยุทธ์ในการพฒันาบุคลากรด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื$อสาร 

การพัฒนาบุคลากรเพื อให้มีทักษะและความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความสําคัญอย่างยิ ง ซึ งต้องมีการบริหารจัดการและ
ดาํเนินการที เหมาะสม เพื อไม่ให้การลงทุนพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดความเสียหาย หรือ
สูญเปล่า โดยมีรายละเอียดแนวทางการจดัการดงันี4  

1)  แนวทางพฒันาบุคลากรรองรับการใชง้านระบบสารสนเทศ 
ในระหวา่งจดัจา้งบริษทัภายนอกพฒันาระบบสารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรีควรกาํหนดบุคลากรและกาํหนดหน้าที ความรับผิดชอบที ชัดเจนในการดูแล
ติดตามระบบสารสนเทศที กาํลงัพฒันา อีกทั4งส่งบุคลากรดงักล่าวไปฝึกอบรมในหัวขอ้ที 
เกี ยวขอ้งกบัการทาํงานตามภาระหนา้ที  เช่น 
� อบรมเพื อเป็นผูดู้แลรักษาระบบฐานขอ้มูล (Database Administrator)  
� อบรมเพื อเป็นผูดู้แลระบบปฏิบติัการ (Operating System Administrator)  
� อบรมวิธีการเขียนโปรแกรม (Programming)  เพื อการแกไ้ขปรับปรุงโปรแกรมใน

ภายหลงั  
� อบรมผูใ้ช้ให้มีความรู้พื4นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์บนพื4นฐานของเวบ็ (Web-

based Technology) 
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� อบรมวิธีจดัเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที ง่ายต่อการสืบคน้และเรียกใช้
ระหวา่งหน่วยงาน 

2)   แนวทางการพฒันาบุคลากรใหมี้การเรียนรู้อยา่งต่อเนื อง 
� จดัทาํ Training Road Map เพื อการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรอยา่งต่อเนื อง พร้อม

จดัเก็บประวติัการฝึกอบรมเขา้ในระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  
� กาํหนดหลกัสูตรในการพฒันาบุคลากรให้มีความเชี ยวชาญในสายงานโดยใช้ระบบ

สารสนเทศเป็นเครื องมือ อาทิ การวิเคราะห์และสรุปผลขอ้มูลจากระบบสารสนเทศ 
เพื อจดัทาํขอ้มูลสําหรับผูบ้ริหาร วิธีการนาํเสนอขอ้มูลเพื อการตดัสินใจ แนวทางใน
การนาํเสนอขอ้มูล 

8.2.5  กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื$อสารให้มีความมั$นคงและ

เกดิผลประโยชน์สูงสุด 

1.) การบริหารจดัการการใชง้านทรัพยากรเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื อสาร 
ทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นทรัพยากรที มีมูลค่าในการลงทุนที สูง ดงันั4นใน

การใชง้านจะตอ้งมีนโยบายและการบริหารจดัการเพื อให้เกิดความมั นคงและประโยชน์สูงสุด
ต่อการทาํงานขององคก์ร ซึ งมีรายละเอียดดงันี4  
� การบริหารจัดการช่วงเวลาการใช้งาน ควรมีการวิเคราะห์ช่วงเวลาการใช้งาน

ความสาํคญัและความจาํเป็นในการใชง้านของระบบงานสารสนเทศต่าง ๆ เพื อทาํการ
กาํหนดนโยบายและบริหารจดัการจดัสรรตารางเวลาการอนุญาตให้ใชง้านระบบงาน
สารสนเทศเหล่านั4นในแต่ละช่วงเวลา เพื อการกระจายการใช้ทรัพยากรเทคโนโลยี
สารสนเทศไดอ้ยา่งเหมาะสมตลอดช่วงเวลาที ตอ้งการ 

� การใช้งานอินเทอร์เน็ต ตอ้งมีการกาํหนดนโยบายการใช้อินเทอร์เน็ตในเวลาทาํงาน
ปกติให้เหมาะสม เพื อป้องกนัไม่ให้ระบบเครือข่ายมีความหนาแน่นของการจราจรที 
มากเกินไป จนกระทั งระบบสารสนเทศที ตอ้งการใชง้านไม่สามารถทาํงานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

� การบริหารจดัการการรักษาความมั นคงของเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ งเป็นเรื องที ตอ้ง
ดาํเนินการทั4งดา้นวฒันธรรมการทาํงานขององคก์รและเทคโนโลยี ทั4งนี4 องคป์ระกอบ
สําคญัที ต้องคาํนึง คือ นโยบาย หน่วยงานบริหาร กระบวนงาน เครื องมือเพื อการ
รักษาความมั นคง และกระบวนการตรวจสอบ นอกจากนี4ควรมีการจดัทาํนโยบายการ
รักษาความมั นคงในภาพรวมขององคก์ร มีการออกระเบียบเพื อการรักษาความมั นคง
ทั4งส่วน เช่น ระเบียบการนาํอุปกรณ์สํารองขอ้มูล (Flash Drive และ Portable Hard 
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Disk) มาใช้งาน การทาํให้เกิดนโยบายการรักษาความมั นคงในภาพรวมและการ
ปฏิบติัที เคร่งครัด จาํเป็นตอ้งมีหน่วยงานที เป็นเจา้ภาพประสานงานการวางนโยบาย
การรักษาความมั นคงของเทคโนโลยีสารสนเทศของทุกหน่วยงานที เกี ยวขอ้ง และ
ต้องบริหารจัดการให้ เ กิดการตรวจสอบการบังคับใช้นโยบาย ในด้านของ
กระบวนงานตอ้งมีการกาํหนดกระบวนการทาํงานและการตรวจสอบจากทั4งภายใน
และภายนอก 

� การบริหารจดัการดา้นการรักษาความมั นคงเพื อเสถียรภาพการใหบ้ริการ ซึ งกาํลงัเป็น
ปัญหาที สําคญัของหน่วยงานจาํนวนมาก โดยการถูกไวรัสคอมพิวเตอร์จู่โจม ทาํให้
ระบบสารสนเทศไม่สามารถทาํงานไดเ้ป็นปกติ หน่วยงานควรมีนโยบายในดา้นการ
ใช้ทรัพยากรนอกองค์กร ซึ งอาจทาํให้เกิดปัญหาดา้นความมั นคงของระบบได ้เช่น 
การใช้อินเทอร์เน็ต หรือการใช้เว็บเมล์สาธารณะที อาจจะชักนาํไวรัสคอมพิวเตอร์
หรือโปรแกรมหนอน เพื อการบุกรุกเข้ามาสู่ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยฯได ้ 
เป็นตน้ 

!.) การบริหารจดัการการวา่จา้งดาํเนินการ (Outsource Management) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรีอาจว่าจา้งหน่วยงานอื นเขา้มาดาํเนินการ

งานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศบางอยา่งของมหาวทิยาลยัฯ แทนการใชบุ้คลากรของมหาวิทยาลยั
ฯ ดาํเนินการเอง อย่างไรก็ตาม การกระทาํดงักล่าวอาจเกิดประเด็นปัญหาด้านการรักษาความ
มั นคงได ้มหาวิทยาลยัฯ ตอ้งบงัคบับริษทัผูใ้ห้บริการลงนามในสัญญาไม่เปิดเผยขอ้มูล (Non-
Disclosure Agreement) เพื อป้องกนัไม่ให้บริษทัเหล่านี4 อา้งความเป็นเจ้าของขอ้มูลหรือใช้
ขอ้มูลในทางที ทาํให้เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลยัฯ และบุคคลที เกี ยวขอ้งกบัขอ้มูลนั4น 
นอกจากนี4มหาวทิยาลยัฯ ควรกาํหนดนโยบายและดาํเนินการบริหารจดัการบริษทัผูใ้ห้บริการ
ไม่ให้สามารถเขา้ถึงขอ้มูลที มีความลบัและความสําคญั อีกทั4งไม่ควรให้บริษทัผูใ้ห้บริการมี
รหัสผ่านส่วนตัวสําหรับการทาํงานเป็นผูดู้แลระบบในฐานะผูดู้แลสูงสุด บุคลากรของ
มหาวิทยาลยัฯ ตอ้งเป็นผูบ้ริหารจดัการรหัสผา่นสําหรับผูดู้แลระบบในฐานะผูดู้แลสูงสุด ถา้
บริษัทผู ้ให้บริการจําเป็นต้องทํางานในฐานะผู ้ดูแลสูงสุดต้องดําเนินการภายใต้การ
ควบคุมดูแลของบุคลากรผูรั้บผดิชอบโดยตรงของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
โดยบุคลากรของมหาวทิยาลยัฯ ตอ้งเป็นผูป้้อนรหสัผา่นดว้ยตนเอง 
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8.2.6 กลยุทธ์ในการจัดเกบ็รวบรวมข้อมูลดัชนีชี7วดั (Key Indicator: KI & Key 

Performance Indicator: KPI) 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลการทาํงานเพื อหาดชันีชี4 วดัต่าง ๆ ทั4งในรูปของการวดัผลสัมฤทธิ�
และสมรรถนะของการทาํงาน (Key Indicator: KI & Key Performance Indicator: KPI) ควรทาํ
การวางแผนดาํเนินการร่วมกบัการพฒันาระบบสารสนเทศ โดยทาํการวิเคราะห์และกาํหนดขอ้มูล
ที เกี ยวขอ้ง เพื อให้ผูพ้ฒันาระบบสารสนเทศพฒันาฟังก์ชนัการเก็บขอ้มูลที ตอ้งการ และกาํหนด
สูตรการคาํนวณ ตลอดจนการออกรายงานในรูปแบบที ตอ้งการ รวมไวเ้ป็นส่วนหนึ งของระบบ
สารสนเทศ เพื อให้เกิดการเก็บขอ้มูลแบบอตัโนมติัระหว่างการทาํงาน และสามารถเชื อมต่อกบั
ระบบสารสนเทศเพื อการวิเคราะห์ดชันีชี4วดัหรือนาํไปใชป้ระโยชน์ตามที ตอ้งการต่อไป 

 

8.2.7 กลยุทธ์ในการปรับเปลี$ยนสถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร์ไปสู่สถาปัตยกรรมที$เปิดกว้างขึ7น 

เพื อประโยชน์ในการลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรีควรดาํเนินการพฒันาระบบสารสนเทศทั4งหมดตาม
สถาปัตยกรรมแบบเปิด (Open System Architecture) เป็น Web-based Technology ภายใตก้รอบ
การพฒันาแบบ Services Oriented Architecture (SOA) ทาํให้ระบบสารสนเทศที พฒันาขึ4น
สามารถมีการนาํรหัสโปรแกรมมาใชใ้หม่ไดง่้าย และช่วยให้การปรับเปลี ยนระบบสารสนเทศ
ทาํได้ง่าย ใช้เวลาและค่าใช้จ่ายน้อยลง และไม่ขึ4 นกับสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์เฉพาะ 
(Proprietary) ทาํใหม้หาวทิยาลยัฯ มีโอกาสในการจดัหาระบบหรือจดัจา้งพฒันาระบบจากผูข้าย
หรือผูรั้บจา้งไดม้ากราย ซึ งจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวทิยาลยัฯ  

  

8.2.8 กลยุทธ์ในการบริหารรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งานระบบ 

การบริหารรหสัผา่นของผูดู้แลระบบและผูใ้ชง้านระบบมีความสาํคญัอยา่งมากต่อความ
มั นคงและความน่าเชื อถือของระบบและกระบวนการทาํงานของมหาวิทยาลยัฯ จึงควรมีการ
กาํหนดนโยบายใหถื้อปฏิบติัดงัแนวทางตวัอยา่งต่อไปนี4  

 �.)   การกําหนดนโยบายการบริหารจัดการรหัสผ่านของผู ้ดูแลระบบของเครื อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบสารสนเทศ  

การกาํหนดนโยบายการบริหารจดัการรหัสผ่านของผูดู้แลระบบในการถือปฏิบติั มี
รายละเอียดดงัต่อไปนี4  
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1. จดัใหมี้การใชโ้ปรแกรมสร้างรหสัผา่นที มีคุณสมบติัเหมาะสม 
2. จดัสร้างรหัสผ่านหลกั (Master Password) แลว้เก็บรักษาโดยผูบ้ริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศระดับสูง  (CIO) หรือผูที้ ได้รับมอบหมายแต่ไม่ควรเป็น System 
Programmer เพื อการควบคุมและตรวจสอบการเปลี ยนแปลงระบบทั4งหมด สําหรับ
การเก็บรักษาใหเ้ก็บรักษาในซองเฉพาะ เซ็นชื อกาํกบั และเก็บไวใ้นที ปลอดภยั 

3. จดัสร้างรหัสผ่านสําหรับ System Administrator จาํนวน 2 ชุด ให้เก็บรักษาโดย 
System Programmer เป็นผูใ้ชง้านหลกัในการปฏิบติังานทั4งหมด และผูอ้าํนวยการ
สาํนกัคอมพิวเตอร์เป็นผูเ้ก็บรักษาเพื อการสาํรองการทาํงาน 

4. System Programmer ทาํหนา้ที อยา่งนอ้ยดงัต่อไปนี4  
4.1. เป็นผูค้วบคุมและบริหารจดัการในการปฏิบติังานกับเครื องคอมพิวเตอร์และ

ระบบสารสนเทศทั4งหมด 
4.2. จดัสร้างรหสัผา่นสาํหรับเจา้หนา้ที ดูแลเรื อง การออกรหสัผา่นสําหรับผูใ้ชท้ ั วไป 

(User Password) 
4.3. จดัแบ่งหน้าที การทาํงานแต่ละดา้นและสร้างรหสัผา่นสําหรับเจา้หน้าที ควบคุม

และบริหารจัดการระบบ (System Operator) ในแต่ละงานของเครื อง
คอมพิวเตอร์ 

5. ขั4นตอนการใชร้หสัผา่นแต่ละระดบั 
5.1. การจดัการกบัรหสัผ่านระดบั System Administration ของ System Programmer 

และ ผูอ้าํนวยการสาํนกัคอมพิวเตอร์ใหด้าํเนินการโดยวธีิใดวธีิหนึ งดงันี4  
5.1.1. ขอ CIO หรือผูที้ ไดรั้บมอบหมายจดัการใหด้ว้ยตนเอง 
5.1.2. System Programmer หรือผูอ้าํนวยการสํานกัคอมพิวเตอร์ขอรหัสผ่าน

หลกัมาจาก CIO มาดาํเนินการ โดยใหด้าํเนินการภายใตก้ารดูแลของ CIO 
หรือผูที้  CIO มอบหมาย หลงัจากดาํเนินการเรียบร้อยแลว้ CIO ตอ้ง
เปลี ยนรหัสผ่านหลกันั4นทนัที และทาํการเปลี ยนรหัสผ่านหลกัในซอง
เฉพาะดว้ย 

5.2. ถา้ System Programmer ไม่สามารถปฏิบติัหน้าที ได ้และมีเหตุจาํเป็นตอ้งใช้
รหัสผ่านระดับ System Administration ให้ผูอ้าํนวยการสํานักคอมพิวเตอร์
ปฏิบติัหนา้ที แทน หรือผูที้ จาํเป็นตอ้งใชร้หสัผา่นระดบั System Administration 
ตอ้งขอรหัสผา่นของผูอ้าํนวยการสํานกัฯ มาใชง้าน ซึ งเมื อใชง้านเสร็จสิ4นแลว้
ผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ จะตอ้งเปลี ยนรหสัผา่นของตนเองทนัที 
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6. ทาํการทดสอบรหสัผา่นหลกั (Master Password) ตามเวลาที กาํหนด แมว้า่ไม่มีการใช้
งานก็ตาม 
 

!.) การกาํหนดนโยบายการบริหารจดัการรหสัผา่นของผูใ้ชง้านระบบของเครื องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายและระบบสารสนเทศ 

การกําหนดนโยบายการบริหารจัดการรหัสผ่านของผู ้ใช้งานระบบในการถือปฏิบัติ มี
รายละเอียดดงัต่อไปนี4  

1. จดัให้มีการสร้างรหัสผ่านครั4 งแรกให้กับผูใ้ช้งานระบบโดยวิธีการปกปิดและใช้
รหสัผา่นที คาดเดาไดย้าก เช่น ใชก้ารสุ่มรหสัผา่นใหก้บัผูใ้ชง้านระบบแต่ละคน 

2. กาํหนดระเบียบการเลือกรหัสผ่านที คาดเดาไดย้ากและความรับผิดชอบการใช้งาน
สาํหรับผูใ้ชง้านระบบ และประกาศใหผู้ใ้ชง้านทราบโดยทั วกนั 

3. ผูใ้ชง้านระบบตอ้งถูกบงัคบัใหท้าํการเปลี ยนรหสัผา่นในการเริ มใชง้านครั4 งแรก 
4. ผูดู้แลระบบตอ้งตรวจสอบสถานะของการเขา้ใช้งานครั4 งแรกของผูใ้ช้งานระบบ ถา้

ผูใ้ช้งานระบบไม่เข้าใช้งานครั4 งแรกภายในระยะเวลาที กาํหนด ผูดู้แลระบบต้อง
ยกเลิกสิทธิ� การใชง้านของผูใ้ชง้านระบบผูน้ั4น 

5. ผูดู้แลระบบตอ้งทาํการตรวจสอบรหสัผา่นของผูใ้ช้งานระบบทั4งหมดดว้ยโปรแกรม
ทายรหัสผ่าน ซึ งมีใช้งานอยูโ่ดยทั วไป ถา้พบว่าสามารถทายรหัสผ่านของผูใ้ช้งาน
ระบบรายใดได ้ใหท้าํการเตือนผูใ้ชง้านระบบรายนั4นให้ทาํการเปลี ยนแปลงรหสัผา่น 
ถา้รหสัผา่นของผูใ้ชง้านระบบรายใดสามารถถูกทายไดจ้าํนวนครั4 งตามที ประกาศใน
ระเบียบ หรือไม่ยอมเปลี ยนรหสัผา่นที ถูกทายไดน้ั4น ผูดู้แลระบบตอ้งยกเลิกสิทธิ� การ
ใชง้านของผูใ้ชง้านระบบนั4นทนัที 

8.2.9 กลยุทธ์ในการบริหาร Public Key Infrastructure (PKI) 

Public Key Infrastructure (PKI) เป็นเทคโนโลยีท◌ี◌่ใช้เพื อการลงลายมือชื อ
อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) และการเขา้รหัสและถอดรหัสเอกสาร (Encryption/Decryption) 
นบัว่าเป็นเทคโนโลยีที มีความสําคญั ขณะเดียวกนัสามารถเป็นอนัตรายต่อองค์กรได้อย่างมาก 
หากไม่มีการบริหารจัดการที ดีและเหมาะสม ทั4 งนี4 เนื องจากข้อมูลของ PKI เป็นข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ที สามารถทาํสําเนาได ้ดงันั4นจึงอาจเกิดการหลอกลวงในการนาํไปใชโ้ดยที เจา้ของ
ผูรั้บผิดชอบไม่รับรู้ เสมือนการถูกปลอมลายมือชื อ แต่ไม่สามารถทาํการตรวจสอบได้โดยง่าย 
ดงันั4นจึงควรตอ้งมีนโยบายกาํกบัการสร้าง การเก็บรักษา และการใช้งาน เพื อกาํหนดขอบเขต
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ความรับผิดชอบและความเสียหายที อาจจะเกิดขึ4นต่อองคก์รและบุคคลผูใ้ช ้PKI แนวทางนโยบาย
และการบริหารจดัการที ควรปฏิบติัมีดงันี4  
� การสร้าง PKI จะตอ้งอยูใ่นการควบคุมของผูเ้ป็นเจา้ของ 
� การใช้ PKI ขององค์กรเพื อการทาํงานตามภาระหน้าที  ตอ้งมีระเบียบกาํหนดขอบเขต

อาํนาจและความรับผิดชอบของการใช ้PKI สาํหรับงานแต่ละงาน 
� องค์กรอาจทาํสําเนา PKI ของบุคลากรเก็บรักษาไว ้เพื อการกูคื้นเอกสารและขอ้มูลของ

องคก์รที ถูกเขา้รหัสไวโ้ดยบุคลากร แต่ทั4งนี4ตอ้งทาํในรูปแบบคณะกรรมการและทาํการ
เก็บรักษาโดยการเก็บไวใ้นซองที ปิดผนึกและลงนามโดยคณะกรรมการ และตอ้งเก็บ
รักษาไวใ้นตูที้ มั นคงขององคก์ร 

� ตอ้งทาํการให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กร เกี ยวกบัการใช้งาน PKI ขอ้ควรระวงั 
ความรับผดิชอบ และความเสียหายที อาจจะเกิดขึ4นกบัตวัเองและองคก์ร ในกรณีที ไม่มี
ความระมดัระวงัในการใชง้าน 

 

8.2.10 กลยุทธ์การบริหารจัดการข้อตกลงระดับการให้บริการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

การบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลยัฯ ทาํให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการใชท้รัพยากรเทคโนโลยสีารสนเทศ ซึ งสาํนกัคอมพิวเตอร์ เป็นผูรั้บผิดชอบหลกัใน
การใหบ้ริการระบบงานต่าง ๆ แก่หน่วยงานภายในมหาวทิยาลยัฯ เช่นระบบอินเทอร์เน็ต ระบบ
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบความมั นคง ระบบสารสนเทศเพื อสนับสนุนการบริหารงาน
ทั วไป ตลอดจนเครื องแม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์  

เพื อให้การบูรณาการงานเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลยัฯ ประสบผลสําเร็จ
สูงสุดและเพื อให้การบริหารการบริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นไปตามความ
ตอ้งการของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ จึงจาํเป็นที จะต้องพฒันากระบวนการ
ควบคุมระดับบริการที ตกลงกันร่วมกันระหว่างผู ้ให้บริการ (สํานักคอมพิวเตอร์) และ
ผูรั้บบริการ (หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ) ซึ งเรียกว่า “ข้อตกลงระดับบริการ” 
(Service -Level Agreement: SLA)  

ผลลพัธ์ที สาํคญัของการมีกระบวนการทาํสัญญาขอ้ตกลงระดบับริการนั4น เพื อเป็นการ
สร้างความเข้าใจในสิ งที ผู ้ใช้บริการสามารถคาดหวงัระดับบริการทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื อสารจากผูใ้ห้บริการคือสํานักคอมพิวเตอร์ ซึ งมีหัวข้อที จาํเป็นต้อง
พิจารณาดงันี4  
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• วนัเดือนปี และระยะเวลาของขอ้ตกลงระดบับริการ 

• บริการที ให้ เช่น ระบบสารสนเทศการเงิน ระบบอินเทอร์เน็ต  ระบบสื อสารขอ้มูล การ
รักษาความมั นคงของระบบและขอ้มูล การพิสูจน์ตน โครงสร้างพื4นฐานการเขา้รหสัแบบ
กุญแจสาธารณะ (Public Key Infrastructure: PKI) เป็นตน้ 

• การวดัระดบับริการ 
o สภาพพร้อมใช้งาน (Availability) เช่น การให้บริการตลอด 24 ชั วโมง หรือ 8 

ชั วโมงทาํการ เวน้วนัเสาร์-อาทิตย ์เป็นตน้ 
o ขนาดของการบริการ (Service Quantity) เช่น ขนาดช่องสัญญาณ เป็นตน้ 
o ประสิทธิภาพ (Performance) ของการบริการ เช่น ความเร็วของการส่งขอ้มูล 

(Kbps) และความเร็วในการแกไ้ขปัญหา เป็นตน้ 
o เสถียรภาพ (Stability) ของการบริการ เช่น ความถี ของการล่มของระบบ เป็นตน้ 

• งบประมาณที ใชใ้นการใหบ้ริการดงักล่าว 

• ระบบการรายงานผลการบริการต่อผูใ้ชบ้ริการ 

• การลงนามขอ้ตกลง 

การพฒันาข้อตกลงระดับบริการ 

เพื อเป็นการประกันการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศต่อผู ้ใช้บริการและเพื อบรรลุ
วตัถุประสงคข์องมหาวทิยาลยัฯ ในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการใชง้าน 
จาํเป็นตอ้งมีขั4นตอนในการพฒันาขอ้ตกลงระดบับริการ ซึ งสามารถแบ่งขั4นตอนการพฒันาไดด้งัรูปที  
8.1 

การพฒันารูปแบบของขอ้ตกลงระดบับริการ (Develop Templates) จะตอ้งเขา้ใจรายละเอียด
ของการบริการ และตอ้งรู้ถึงวิธีการนบัจาํนวนหรือขนาดของบริการเป็นอยา่งดี เพื อให้สามารถทราบ
ถึงปริมาณของการบริการ ซึ งจาํเป็นตอ้งกาํหนดคุณลกัษณะ นิยาม ขอบเขตการบริการไดอ้ยา่งละเอียด 
จากนั4นจึงนาํรูปแบบของขอ้ตกลงระดบับริการที กาํหนด ไปตกลงหรือต่อรองกบัผูใ้ชบ้ริการ เพื อสร้าง
ความเขา้ใจทั4งผูใ้หแ้ละผูรั้บบริการ เมื อมีความเขา้ใจตรงกนัในรายละเอียด ทั4งสองฝ่ายจึงดาํเนินการทาํ
ขอ้ตกลงระดบับริการร่วมกนั ผูใ้ห้บริการตอ้งปฏิบติัและติดตามดูแลบาํรุงรักษาตามขอ้ตกลงระดบั
บริการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในขั4นตอนสุดทา้ยจะตอ้งมีการประเมินบริการให้เป็นไปตาม
ขอ้ตกลง อีกทั4งผูใ้หบ้ริการควรนาํผลการประเมินไปปรับปรุงบริการใหดี้ขึ4นตามขอ้ตกลงระดบับริการ  
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รูปที  8.1 วฏัจกัรการพฒันาขอ้ตกลงระดบับริการ 

 

การควบคุมเพื�อให้เป็นไปตามข้อตกลงระดับบริการ 

การควบคุมข้อตกลงระดับบริการเป็นเรื องสําคญัเพราะจะช่วยให้ผลการดาํเนินการของผู ้
ให้บริการเป็นไปตามข้อตกลงระดับบริการ  ผูใ้ห้บริการจะต้องควบคุมกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ใน
กฎเกณฑ์ที กาํหนดไว ้ ผูใ้ห้บริการตอ้งจดัการกบัปัญหา ขอ้ผิดพลาด ขอ้บกพร่อง ในทางปฏิบติัที เป็น
สาเหตุทาํให้ไม่สามารถให้บริการได้ รวมถึงพิจารณาความจาํเป็นที จะต้องจดัหาทรัพยากรต่าง ๆ 
เพิ มเติม เช่น งบประมาณและบุคลากร เป็นตน้ 

 

8.3 การติดตามประเมนิผล 

เพื อให้การติดตามประเมินผลแผนแม่บทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการ
ดาํเนินงานดงัต่อไปนี4  

1.  พฒันาระบบสารสนเทศเพื อการติดตามประเมินผล 
2. กาํหนดตวัชี4 วดัเพื อบ่งชี4 ถึงความสําเร็จของการดาํเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื อสารของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
3. ให้สํานกัคอมพิวเตอร์ ทาํหนา้ที ติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผลความกา้วหน้าของการ

ดาํเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารในภาพรวมและรายงาน
ให ้CIO ของมหาวทิยาลยัฯ ทราบ 

ตวัชี4 วดัเพื อบ่งชี4 ถึงความสําเร็จของการดาํเนินการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื อสารของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี สามารถวดัไดจ้ากการกระทาํและตวับ่งชี4
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ความสําเร็จ ซึ งสามารถแบ่งแยกออกได้เป็น ! ประเภท คือ เป็นตวับ่งชี4 จากผลสําเร็จเชิงคุณภาพ 
(Intangible) และเชิงปริมาณ (Tangible) ของการดาํเนินการตามแผนฯ โดยมีตวัอยา่งดงัต่อไปนี4  

8.3.1 ตัวบ่งชี7จากผลสําเร็จเชิงคุณภาพ (Intangible) ของการดําเนินการตามแผนฯ 

- มีการจดัโครงสร้างองคก์รใหม่ สอดคลอ้งกบัภารกิจและการทาํงาน (มีโครงสร้าง
องคก์รใหม่) 

- มีการจดัแบ่งกลุ่มบุคลากร (มีการแบ่งประเภทของบุคลากรทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามลกัษณะของงาน เช่น ผูบ้ริหารฐานขอ้มูล และ ผูบ้ริหารระบบ 
เป็นตน้) 

- มีการบํารุงรักษางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื อง (มีบุคลากร
บาํรุงรักษาระบบและดูแลระบบต่อเนื อง) 

- มีการปรับแกร้ะบบอย่างต่อเนื อง (มีบุคลากรภายในหรือภายนอกปรับแกร้ะบบ     
ต่อเนื อง) 

- บุคลากรภายในมีความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมด้านเครื องมือเทคโนโลยี
สารสนเทศสนับสนุนการทาํงานมากขึ4 น เช่น มีความสะดวกสบาย (วดัจาก
แบบสอบถามผูเ้กี ยวขอ้ง) 

- ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจในบริการที ไดรั้บเพิ มขึ4น เช่น มีความสะดวกสบายใน
การใชบ้ริการ (วดัจากแบบสอบถามผูเ้กี ยวขอ้ง) 

- ความต่อเนื องของการทาํงานของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (วดัจากจาํนวนครั4 ง
และช่วงเวลาการหยดุทาํงานของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ) 

- มีการตดัสินใจดีขึ4น สามารถวิเคราะห์หรือจดัทาํสารสนเทศในมิติอื น ๆ เพื อการ
ตัดสินใจ นอกเหนือการรูปแบบที เตรียมไว้ล่วงหน้า สามารถทําได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (วดัจากแบบสอบถามผูเ้กี ยวขอ้ง) 

8.3.2 ตัวบ่งชี7จากผลสําเร็จเชิงปริมาณ (Tangible) ของการดําเนินการตามแผนฯ 

- ระยะเวลาที ใช้ในการทาํงาน เช่น การจดัทาํจดัสร้าง การตรวจสอบ การติดตาม 
การส่งเอกสาร การรายงาน ลดลง (หน่วยของเวลา) 

- ขั4นตอนที ใช้ในการทาํงาน เช่น การจดัทาํจดัสร้าง การตรวจสอบ การติดตาม  
การส่งเอกสาร การรายงาน ลดลง (จาํนวนผูที้ เกี ยวขอ้ง จาํนวนผูอ้นุมติั และ/หรือ
จาํนวน ขั4นตอนการทาํงาน)  

- จาํนวนของขอ้มูล เอกสาร แบบฟอร์ม รายงาน ที เกี ยวขอ้งมีจาํนวนลดลง  
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(จาํนวนแผน่ของเอกสารต่อจาํนวนของธุรกรรม)  
- จาํนวนบุคลากรภายในและผูรั้บบริการที มีทกัษะการใช้เครื องมือเทคโนโลยี

สารสนเทศที จดัหาตามแผนแม่บทฯ (จาํนวนผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม จาํนวนครั4 งการ
จดัการฝึกอบรม จาํนวนงบประมาณที ใช)้  

- ลดการเก็บขอ้มูลที ซํ4 าซอ้นไม่เป็นเอกภาพ (สัดส่วนของขอ้มูลที ถูกจดัเก็บซํ4 าซ้อน
ต่อจาํนวนขอ้มูลที ถูกจดัเก็บทั4งหมด)  

- มีการใชข้อ้มูลร่วมกนั (จาํนวนครั4 งการเขา้ใชข้อ้มูลที จดัเก็บที ส่วนกลาง) 
- มีการใชง้านระบบสารสนเทศเพิ มขึ4น (นบัจากจาํนวนธุรกรรม หน่วยเป็นจาํนวน   

ธุรกรรม) 
- มีปริมาณขอ้มูลที ส่งผา่นเครือข่ายมากขึ4น (นบัจากขอ้มูล หน่วยเป็น Bytes) 
- จาํนวนเปอร์เซ็นต์ของเวลาที เครื องคอมพิวเตอร์ใช้งานได้ หรือ Availability 

(สัดส่วนของเวลาที เครื องคอมพิวเตอร์ใชง้านไดต่้อเวลาทั4งหมด) 
- จาํนวนเปอร์เซ็นต์ของเวลาที เครือข่ายใช้งานได ้หรือ Availability (สัดส่วนของ

เวลาที เครือข่ายใชง้านไดต่้อเวลาทั4งหมด) 



 

รายชื�อคณะทํางานจดัทําแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที� ' พ.ศ. ')))-'))+  
 
 

ลาํดบั ชื�อ-สกลุ ตาํแหน่ง 

� นายพิชยั โฆษิตพนัธวงศ ์ ผูอ้าํนวยการสาํนกัคอมพิวเตอร์ 
� นางสาวนพรัตน ์รุ่งพราน หวัหนา้ฝ่ายพฒันาระบบ  

สาํนกัคอมพิวเตอร์ 
& นางสาวเรืองอุไร เพียกขนุทด หวัหนา้ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์/ 

หวัหนา้ฝ่ายสื.อสารโทรคมนาคม 
สาํนกัคอมพิวเตอร์ 

/ นางอจัฉรา  ธารอุไรกลุ ผูช่้วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมชุมชน/  
ผูช่้วยคณบดีฝ่ายประกนัคุณภาพ  
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5 ผศ.ดร.วชิรศกัดิ8  วานิชชา รองคณบดีฝ่ายโครงการ  
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

9 นายมนตรี สุภทัทธรรม ผูช่้วยคณบดีฝ่ายโครงสร้างพื:นฐาน 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

< นายกิตติพงศ ์วะระทรัพย ์ อาจารยป์ระจาํ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
= นางสาวสุณิสา  สถาพรวจนา อาจารยป์ระจาํ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
? นางพิราภรณ์ ศิริสวสัดิ8 วฒันา นกับริหารจดัการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
�@ นางกสุุมา เอี.ยมไพศาล นกับริหารจดัการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

 


