แผนการบริหารจัดการสารสนเทศ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วัตถุประสงค์ ให้ บ ริ ก ารด้ า นเทคโนโลยี ส านสนเทศของสถาบั น ฯ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เสถี ย รภาพ
มี ค วามเป็ น มาตรฐานและพร้ อ มใช้ง านได้ อ ย่ า งรวดเร็ว โปร่ ง ใสสามารถตรวจสอบได้ ประกอบไปด้ว ย
6 แผนงาน และ 3 โครงการ มีกิจกรรมดังต่อไปนี้
1. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบให้บริการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและบำรุงรักษาทรัพยากร
ด้านสารสนเทศภายในสถาบันฯ
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น มีความ
ทันสมัย และบำรุงรักษาทรัพยากรด้านสารสนเทศให้สามารถใช้งานได้ดี โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้
1.1 ทำการต่ออายุการรับประกันสินค้าและบริการเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ภายในสถาบันฯ
(ระยะเวลา 12 เดือน งบประมาณ 2,000,000 บาท)
1.2 ทำการต่ออายุใบรับรองความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเว็บไซต์สถาบันฯ (TLS/SSL)
(ระยะเวลา 12 เดือน งบประมาณ 30,000 บาท)
1.3 ทำการต่ออายุ D-U-N-S Number ซึ่งเป็นฐานข้อมูลรหัสธุรกิจสำหรับนิติบุคคลสากล
(ระยะเวลา 12 เดือน งบประมาณ 10,000 บาท)
1.4 ทำการต่ออายุการเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เส้นหลัก
(ระยะเวลา 12 เดือน งบประมาณ 801,600 บาท)
1.5 ทำการต่ออายุการเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เส้นสำรอง
(ระยะเวลา 12 เดือน งบประมาณ 513,600 บาท)
1.6 ทำการต่ออายุการรับประกันสินค้าและบริการระบบโทรศัพท์ชนิด IP Phone
(ระยะเวลา 8 เดือน งบประมาณ 150,000 บาท)
1.7 เช่าพื้นที่ Cloud สำหรับใช้ในการสำรองข้อมูลระบบแชร์ไฟล์ ขนาดพื้นที่ 8 TB เพื่อเป็นที่สำรอง
ข้อมูลภายนอกสถาบันฯ
(ระยะเวลา 7 เดือน งบประมาณ 300,000 บาท)

หมายเหตุ ได้รับงบประมาณตามร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2563 โดยคณะกรรมการสถาบันอนุมัติให้ใช้
เงินสะสมไปพลางก่อน
2. การการพัฒนาและป้องกันเครือข่ายสารสนเทศภายในสถาบันฯ
วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการโจมตีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ภายในสถาบันฯ โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้
2.1 เข้าร่วมโครงการ ThaiCERT GMS (Government Monitoring System) ซึ่งอยู่ภายใต้สำนักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อรับมือและป้องกันการโจมตีทาง
ไซเบอร์ ให้แก่ห น่ว ยงานภาครัฐ โดยประกอบด้ว ยโครงการหลัก 2 ส่ว น คือ 1. Government Threat
Monitoring System (GTM) เพื่อช่วยวิเคราะห์รูปแบบการโจมตีทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นกับระบบไอที ข อง
หน่วยงาน และ 2. Government Website Protection System (GWP) เพื่อป้องกันการโจมตีเว็บไซต์ ของ
หน่วยงาน
หมายเหตุ ไม่ใช้งบประมาณ
3. การพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศภายในสถาบันฯ
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศภายในสถาบันฯ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความทันสมัย พร้อมใช้งาน โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้
3.1 ทำการต่ออายุการบำรุงรักษาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)
(ระยะเวลา 12 เดือน งบประมาณ 2,000,000 บาท)
หมายเหตุ ได้รับงบประมาณตามร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2563 โดยคณะกรรมการสถาบันอนุมัติให้ใช้เงิน
สะสมไปพลางก่อน
4. การจัดซื้อและต่ออายุการรับประกันสินค้าของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
วัตถุประสงค์ เพื่อจัดเตรียมฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ให้มีเพียงพอแก่เจ้าหน้าที่ในการ
ใช้งานงานและปฏิบัติงานแก่สถาบันฯ และดำเนินการต่ออายุการรับประกันสินค้า โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ดังนี้
4.1 ดำเนินการต่ออายุการใช้งานระบบอีเมลจำนวน 180 สิทธิ์การใช้งาน
(ระยะเวลา 5 เดือน งบประมาณ 530,000 บาท)

4.2 ดำเนินการต่ออายุ Web Hosting สำหรับเว็บไซต์สถาบันฯ www.tpqi.go.th
(ระยะเวลา 12 เดือน งบประมาณ 20,000 บาท)
4.3 ดำเนินการต่ออายุการใช้งานซอฟต์แวร์กราฟิกจำนวน 4 สิทธิ์การใช้งาน
(ระยะเวลา 12 เดือน งบประมาณ 160,000 บาท)
หมายเหตุ ได้รับงบประมาณตามร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2563 โดยคณะกรรมการสถาบันอนุมัติให้
ใช้เงินสะสมไปพลางก่อน
5. การจัดอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่เจ้าหน้าที่
วัตถุประสงค์ เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่เจ้าหน้าที่ โดยมีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานดังนี้
5.1 จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Google G Suite
5.2 จัดฝึกอบรมให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ระยะเวลาดำเนินการปีละ 2 ครั้ง จัดอบรมโดยเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ไม่มีค่าใช้จ่าย)
หมายเหตุ ไม่ใช้งบประมาณ จัดอบรมโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. โครงการอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ บุคคลทั่วไป สามารถใช้งาน
ระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ
สามารถติดตามการดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว
(ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน งบประมาณรวม 1,462,700 บาท)
หมายเหตุ ไม่ได้รับงบประมาณตามร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2563 โดยคณะกรรมการสถาบันอนุมัติให้
ใช้เงินสะสม ตามแผนปฏิบัติราชการปี 2563

7. โครงการพัฒนาผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลขั้นสูง การให้บริการคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ
วัต ถุประสงค์ เพื่อ พัฒนาทัก ษะ และองค์ค วามรู้ด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศให้แก่บุค ลากรที่
ปฏิบัติงานด้าน คอมพิว เตอร์ของสถาบันคุ ณวุฒิว ิชาชีพ ให้ทนั ต่ อ ความเปลี่ยนแปลงที่เ กิดขึ้น และ
สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับงานสถาบันคุณวุฒวิ ชิ าชีพ และสามารถแก้ไข
ปั ญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันได้
(ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน งบประมาณรวม 500,000 บาท)
หมายเหตุ ไม่ได้รับงบประมาณตามร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2563 โดยจะขออนุมัติใช้งบประมาณ
จากเงินสะสมในโครงการพัฒนาบุคลากรของสถาบัน
8. โครงการพัฒนาศูนย์กลางข้อสอบประเมินระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI Digital Exam Center)
วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื ่ อ พั ฒ นาระบบศู น ย์ ข ้ อ สอบคุ ณ วุฒ ิ ว ิ ช าชี พ ดิ จ ิท ั ล และการสอบออนไลน์ ให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงการดำเนินงานการออกข้อสอบแบบเดิม ให้มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ
ง่ายต่อการค้นหา ช่วยลดภาระของผู้ออกสอบ ลดการทุจริตในการสอบ เนื่องจากระบบสามารถสุ่มข้อสอบได้
ทั้งสุ่มแบบซ้ำหรือสุ่มแบบไม่ซ้ำ และเกิดความสะดวก รวดเร็ว ในด้านการประเมินผล
(ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน งบประมาณรวม 8,368,000 บาท)
หมายเหตุ ไม่ได้รับงบประมาณตามร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2563 โดยคณะกรรมการสถาบันอนุมัติให้ใช้
เงินสะสม ตามแผนปฏิบัติราชการปี 2563

สรุปแผนบริหารจัดการสารสนเทศ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
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ผลผลิต
10
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1.1 ทำการต่ออายุการรับประกันสินค้าและบริการเครื่อง
แม่ข ่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ภายในสถาบันฯ
1.2 ทำการต่ออายุใบรับรองความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์
สำหรับเว็บไซต์สถาบันฯ (TLS/SSL)
1.3 ทำการต่ออายุ D-U-N-S Number ซึ่งเป็นฐานข้อ มูล
รหัสธุรกิจสำหรับนิติบุคคลสากล
1.4 ทำการต่ออายุการเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูง เส้นหลัก
1.5 ทำการต่ออายุการเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูง เส้นสำรอง
1.6 ทำการต่ออายุการรับประกันสินค้าและบริการระบบ
โทรศัพท์ชนิด IP Phone
1.7 เช่าพื้นที่ Cloud สำหรับใช้ในการสำรองข้อมู ลระบบ
แชร์ไฟล์ ขนาดพื้นที่ 8 TB เพื่อเป็นที่สำรองข้อมูลภายนอก
สถาบันฯ

2

2.1 เข้าร่วมโครงการ ThaiCERT GMS (Government
Monitoring System)

เพื่อพัฒนาระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
มีความทันสมัย และบำรุงรักษา
ทรัพยากรด้านสารสนเทศให้
สามารถใช้งานได้ดี

1.1 เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ภายในสถาบันฯ
ได้รับการต่ออายุการ
รับประกันสินค้าและบริการ
1.2 ได้รับการต่ออายุใบรับรอง
ความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์
1.3 ได้รับการต่ออายุ
D-U-N-S Number ซึ่งเป็น
ฐานข้อมูลรหัสธุรกิจสำหรับนิติ
บุคคลสากล
1.4, 1.5 ได้รับการต่ออายุการ
เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง เส้นหลัก และเส้น
สำรอง
1.6 โทรศัพท์ชนิด IP Phone
ได้รับการต่ออายุการ
รับประกันสินค้าและบริการ
1.7 มีพื้นที่ Cloud สำหรับใช้
ในการสำรองข้อมูลระบบแชร์
ไฟล์ ขนาดพื้นที่ 8 TB
เพื่อรับมือและป้องกันการโจมตี 2.1 ระบบเทคโนโลยี
ทางไซเบอร์ โดย ThaiCERT จะ สารสนเทศภายในสถาบันฯ
คอยช่ ว ย Monitor ระบบที ่ เ ข้ า และเว็บไซต์ของสถาบันฯ ได้
ร่วมโครงการ
อยู่ในระบบ ดังนี้
1. Government Threat
Monitoring System (GTM)
เพื่อช่วยวิเคราะห์รูปแบบการ
โจมตีทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นกับ
ระบบไอทีของหน่วยงาน
และ

แผนงานปีงบประมาณ 2563
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งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(ประมาณการ)

ผู้รับผิดชอบ

3,805,200
เทวัญ
*ได้รับงบประมาณ
ตามร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณ 2563
โดยคณะกรรมการ
สถาบันอนุมัติให้ใช้
เงินสะสมไปพลาง
ก่อน

เทวัญ
* ไม่ใช้งบประมาณ

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

แผนงานปีงบประมาณ 2563
2563

2562

ผลผลิต
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งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(ประมาณการ)

ผู้รับผิดชอบ

2. Government Website
Protection System (GWP)
เพื่อป้องกันการโจมตีเว็บไซต์
ของหน่วยงาน
3

3.1 ทำการต่ อ อายุ ก ารบำรุ ง รั ก ษาระบบสำนั ก งาน เพื่อให้ระบบสำนักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)
อิเล็กทรอนิกส์
(E-Office) ได้รับการปรับปรุง
แก้ไขอย่างต่อเนื่องและใช้งานได้
ตรงความต้องการ

3.1 ระบบสำนักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)
ได้รับการปรับปรุงแก้ไข และ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้
งานอย่างต่อเนื่อง

2,000,000
จิติมนต์,
*ได้รับงบประมาณ รัชนีวรรณ
ตามร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณ 2563
โดยคณะกรรมการ
สถาบันอนุมัติให้ใช้
เงินสะสมไปพลาง
ก่อน

4

4.1 ดำเนินการต่ออายุการใช้งานระบบอีเมลจำนวน 180
สิทธิ์การใช้งาน
4.2 ดำเนินการต่ออายุ Web Hosting สำหรับเว็บไซต์
สถาบันฯ www.tpqi.go.th
4.3 ดำเนินการต่ออายุการใช้งานซอฟต์แวร์กราฟิก
จำนวน 4 สิทธิก์ ารใช้งาน

เพื่อจัดเตรียมฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ให้มี
เพียงพอแก่เจ้าหน้าที่ในการใช้
งานงานและปฏิบัติงานแก่สถาบัน
ฯ และดำเนินการต่ออายุการ
รับประกันสินค้า

4.1 ระบบอีเมลได้รับการต่อ
อายุการใช้งานอย่างต่อเนื่อง
4.2 Web Hosting สำหรับ
เว็บไซต์สถาบันฯ
www.tpqi.go.th ได้รับการ
ต่อการใช้งาน
4.3 มีซอฟต์แวร์กราฟิกให้ใช้
งานได้อย่างต่อเนื่อง

710,000
เทวัญ
*ได้รับงบประมาณ
ตามร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณ 2563
โดยคณะกรรมการ
สถาบันอนุมัติให้ใช้
เงินสะสมไปพลาง
ก่อน

5

5.1 จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกีย่ วกับการใช้งาน Google G
Suite
5.2 จัดฝึกอบรมให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัย
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศแก่
เจ้าหน้าที่

6

โครงการอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลการให้บริการ
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

เพื่อส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ บุคคล
ทั่วไป สามารถใช้งานระบบ
ฐานข้อมูลการให้บริการระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐาน

5.1 เจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการ
อบรมเกี่ยวกับการใช้งาน
Google G Suite และความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 2 ครั้งต่อปี
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรม
การใช้งานระบบฐานข้อมูลการ
ให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
อย่างน้อย 310 คน มีสื่อการ

เทวัญ
*ไม่ใช้งบประมาณ
จัดอบรมโดย
เจ้าหน้าที่ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1,462,700
*ไม่ได้รับ
งบประมาณตาม
ร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณ 2563

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ผลผลิต
10

7

โครงการพัฒนาผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลขัน้ สูง การให้บริการ
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ

8

โครงการพัฒนาศูนย์กลางข้อสอบประเมินระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพ (TPQI Digital Exam Center)

อาชีพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และสามารถติดตามการ
ดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว

อบรมเพื่อใช้เป็นคู่มือในการ
ดำเนินการด้วยตนเองได้

เพื่อพัฒนาทักษะ และองค์
ความรูด้ า้ นเทคโนโลยี
สารสนเทศให้แก่บุคลากรที่
ปฏิบตั งิ านด้าน คอมพิวเตอร์
ของสถาบันคุณวุฒวิ ชิ าชีพ ให้
ทันต่อความเปลีย่ นแปลงที่
เกิดขึน้ และสามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสมกับงานสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ และสามารถแก้ไข
ปัญหาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของสถาบันได้
เพื่อพัฒนาระบบศูนย์ข้อสอบ
คุณวุฒิวิชาชีพดิจิทัลและการสอบ
ออนไลน์ ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ปรับปรุงการดำเนินงาน
การออกข้อสอบแบบเดิม ให้มี
การจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ
ง่ายต่อการค้นหา ช่วยลดภาระ
ของผู้ออกสอบ ลดการทุจริตใน
การสอบ เนื่องจากระบบสามารถ
สุ่มข้อสอบได้ ทั้งสุ่มแบบซ้ำหรือ
สุ่มแบบไม่ซ้ำ และเกิดความ
สะดวก รวดเร็ว ในด้านการ
ประเมินผล

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้แก่นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์และพนักงาน
คอมพิวเตอร์ให้มีความรู้ทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ เหมาะสมกับงาน
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และ
แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
รวดเร็ว

มีระบบและแอปพลิเคชั่นที่ใช้
ในระบบศูนย์กลางข้อสอบ
ประเมินระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
(TPQI Digital Exam
Center) จำนวน 1 ระบบ

แผนงานปีงบประมาณ 2563
2563

2562
11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
(ประมาณการ)

ผู้รับผิดชอบ

โดยคณะกรรมการ
สถาบันอนุมัติให้ใช้
เงินสะสม ตาม
แผนปฏิบัติ
ราชการปี 2563
500,000
จิติมนต์,
*ไม่ได้รับ
รัชนีวรรณ
งบประมาณตาม
ร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณ 2563
โดยจะขออนุมัติใช้
งบประมาณจาก
เงินสะสมใน
โครงการพัฒนา
บุคลากรของ
สถาบัน

8,368,000
จิติมนต์,
*ไม่ได้รับ
รัชนีวรรณ
งบประมาณตาม
ร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณ 2563
โดยคณะกรรมการ
สถาบันอนุมัติให้ใช้
เงินสะสม ตาม
แผนปฏิบัติ
ราชการปี 2563

หมายเหตุ :

ระยะเวลาตามแผนดำเนินการ
ระยะเวลาที่ได้ดำเนินการจริงและเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ระยะเวลาที่ได้ดำเนินการจริงแต่ยังไม่เสร็จ

