เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการสารสนเทศ
ประจำปงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 4
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ขอเสนอและประเด็นเพื่อทราบ
ขอใหที่ประชุมรับทราบความคืบหนาในการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการสารสนเทศ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) ประจำปงบประมาณ 2563 ระหวางเดือน กรกฎาคม – กันยายน
2563
สรุปสาระสำคัญ/บทวิเคราะห
ตามขอกำหนดของ ก.พ.ร. ไดกำหนดใหองคการมหาชน รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริห าร
จัดการสารสนเทศใหกับคณะกรรมการบริหารในทุก ๆ ไตรมาส ทั้งนี้เพื่อใหคณะกรรมการบริหารไดรับทราบถึง
ผลการดำเนินการตามแผนดังกลาว และใหขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุง/พัฒนาการบริหารจัดการสารสนเทศ
ใหดียิ่ง ๆ ขึ้น
ดังนั้นเพื่อใหเปนไปตามขอกำหนดดังกลาว อีกทั้งยังเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สารสนเทศขององคกร สคช. จึง ขอรายงานผลการดำเนิ นการตามแผนบริห ารจั ด การสนเทศของ สคช.
ซึ่งประกอบดวยแผนบริหารจัดการสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการภายใน สคช. และ แผนกงาน
พัฒนาระบบศูนยกลางขอมูลเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมีสาระสำคัญสรุปไดดังนี้
1. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบใหบริการเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและบำรุงรักษา
ทรัพยากรดานสารสนเทศภายในสถาบัน
ลำดับที่

1.2

กิจกรรม
เชาพื้นที่ Cloud สำหรับใชในการสำรองขอมูล
ระบบแชรไฟล ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา 7 TB
เพื่อเปนที่สำรองขอมูลภายนอกสถาบันฯ

ผลการดำเนินงาน
ดำเนินการเรียบรอยแลว

2. การการพัฒนาและปองกันเครือขายสารสนเทศภายในสถาบันฯ
ลำดับที่

กิจกรรม
ผลการดำเนินงาน
2.1 ตรวจสอบการทำงานของระบบความปลอดภัยของ ดำเนินการเรียบรอยแลว
Server

3. การจัดซื้อและตออายุการรับประกันสินคาของฮารดแวรและซอฟตแวรคอมพิวเตอร
ลำดับที่

กิจกรรม
3.1 จางเหมาบริการตออายุการใหบริการดูแลและ
บำรุงรักษาเครื่องแมขายคอมพิวเตอรและอุปกรณ
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร

ผลการดำเนินงาน
ดำเนินการเรียบรอยแลว

4. โครงการอบรมการใชงานระบบฐานขอมูลการใหบริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
ลำดับที่

กิจกรรม
4.1 สงเสริมใหผูมีสวนไดสวนเสียกับระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพ บุคคลทั่วไป สามารถใชงานระบบ
ฐานขอมูลการใหบริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผลการดำเนินงาน
ดำเนินการจัดอบรมออนไลนครั้งที่ 2 เมื่อวันที่
5 สิงหาคม 2563 จำนวน 55 องคกรรับรอง

5. โครงการพัฒนาผูดูแลระบบฐานขอมูลขั้นสูง การใหบริการคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ
ลำดับที่

5.1

กิจกรรม
เพื่อพัฒนาทักษะและองคความรูดานเทคโนโลยี
สารสนเทศให แ ก บ ุ ค ลากรที ่ ป ฏิ บ ั ต ิ ง านด า น
คอมพิวเตอรของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ใหทันตอ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และสามารถประยุกต
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับงานสถาบัน
คุ ณ วุ ฒ ิ ว ิ ช าชี พ และสามารถแก ไ ขป ญ หาด า น
เทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันได

ผลการดำเนินงาน
1. เจาหนาที่จำนวน 2 ทาน เขาอบรม COBIT
5, 2019 เมื่อวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2563
2. เจาหนาที่ เขาอบรมหลักสูตร SQL
20761 : Query Data with Transact
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563

6. โครงการพัฒนาศูนยกลางขอสอบประเมินระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
(TPQI Digital Exam Center)
ลำดับที่

6.1

กิจกรรม
ผลการดำเนินงาน
เพื่อพัฒนาระบบศูนยขอสอบคุณวุฒิวิชาชีพดิจิทัล อยูระหวางดำเนินงานงวดที่ 3
และการสอบออนไลน ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ปรับปรุงการดำเนินงานการออกขอสอบแบบเดิม
ใหมีการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบงายตอการ
คนหา ชวยลดภาระของผูออกสอบ ลดการทุจริตใน
การสอบ เนื่องจากระบบสามารถสุมขอสอบได ทั้ง
สุมแบบซ้ำหรือสุมแบบไมซ้ำ และเกิดความสะดวก
รวดเร็ว ในดานการประเมินผล

7. โครงการพัฒนาระบบบริการขอมูลคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ (TPQI-NET)
ลำดับที่

7.1

กิจกรรม
ผลการดำเนินงาน
1. เพื่อรองรับและปรับปรุงระบบใหสอดคลองกับ อยูระหวางดำเนินงานงวดที่ 2
พระราชกฤษฎีกา จัดตั้ง สคช. ฉบับที่ 2 พ.ศ.
2562
2. เพื่อดำเนินการในการปรับปรุงระบบใหมีความ
ทันสมัยทั้งในสวนของซอฟตแวรระบบ (System
software) และแอปพลิเคชั่น (Application) และ
มีความมั่นคงปลอดภัยในการใหบริการระบบ
ฐานขอมูลการใหบริการระบบคุณวุฒวิชาชีพ
3. เพื่อปรับปรุงระบบในดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
ระบบบริการขอมูลคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐาน
อาชีพ TPQI-NET ใหสามารถทำงานไดอยาง
ตอเนื่อง
8. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรดิจิทัล (E-Office)

ลำดับที่

กิจกรรม
ผลการดำเนินงาน
8.1 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบสำนักงาน
อยูระหวางการตรวจรับงานงวดที่ 3
อิเล็กทรอนิกส สำหรับการบริการจัดการการ
และกำลังดำเนินงานงวดที่ 4
ดำเนินงานและบริหารงานภายในองคกร (Back
Office) ทั้งหมด รวมถึงการประมวลผลเพื่อออก
รายงานแบบ Real Time และบริการจัดการระบบ
จัดเก็บขอมูลใหเหมาะสมกับกิจกรรมการ
ดำเนินงานของ สคช. ทั้งนี้เพื่อใหสามรถปฏิบัติงาน
รวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ

9. โครงการจัดทำระบบฐานขอมูลการประเมินมาตรฐานทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและ
บุคลากรภาครัฐ
ลำดับที่

กิจกรรม
9.1 1. เพื่อพัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการประเมิน
ตนเอง Self-Assessment ของขาราชการและ
บุคลากรภาครัฐ
2. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบฐานขอมูล
Self-Assessment ใหสามารถบริการขอมูลแก
ผูใชบริการอยางรวดเร็ว
3. เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลการประเมิน
มาตรฐานทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและ
บุคลากรภาครัฐ
4. เพื่อพัฒนา API สำหรับเชื่อมโยงขอมูลการ
ประเมินมาตรฐานทักษะดานดิจิทัลของขาราชการ
และบุคลากรภาครัฐและระบบการสอบออนไลน
ดวยคอมพิวเตอร (CBT)

ผลการดำเนินงาน
อยูระหวางเตรียมทดสอบระบบ (UAT) ในวันที่
22 กันยายน 2563

สรุปแผนบริหารจัดการสารสนเทศ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
กิจกรรม

วัตถุประสงค

2562

ผลผลิต
10

1

1.1 ทำการตออายุการรับประกันสินคาและบริการเครื่อง
แม ข  ายคอมพิวเตอร และอุ ปกรณ เครื อข ายคอมพิวเตอร
ภายในสถาบันฯ
1.2 ทำการตออายุใบรับรองความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส
สำหรับเว็บไซตสถาบันฯ (TLS/SSL)
1.3 ทำการตออายุ D-U-N-S Number ซึ่ งเปนฐานข อ มู ล
รหัสธุรกิจสำหรับนิติบุคคลสากล
1.4 ทำการตออายุการเชาใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็ว
สูง เสนหลัก
1.5 ทำการตออายุการเชาใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็ว
สูง เสนสำรอง
1.6 ทำการตออายุการรับประกันสินคาและบริการระบบ
โทรศัพทชนิด IP Phone
1.7 เชาพื ้นที่ Cloud สำหรับใช ในการสำรองขอ มูลระบบ
แชรไฟล ขนาดพื้นที่ 8 TB เพื่อเปนที่สำรองขอมูลภายนอก
สถาบันฯ

2

2.1 เขารวมโครงการ ThaiCERT GMS (Government
Monitoring System)

เพื่อพัฒนาระบบเครือขาย
เทคโนโลยีสารสนเทศใหมี
ประสิทธิภาพดีย่งิ ขึ้น
มีความทันสมัย และบำรุงรักษา
ทรัพยากรดานสารสนเทศให
สามารถใชงานไดดี

1.1 เครื่องแมขายคอมพิวเตอร
และอุปกรณเครือขาย
คอมพิวเตอรภายในสถาบันฯ
ไดรบั การตออายุการ
รับประกันสินคาและบริการ
1.2 ไดรบั การตออายุใบรับรอง
ความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส
1.3 ไดรบั การตออายุ
D-U-N-S Number ซึ่งเปน
ฐานขอมูลรหัสธุรกิจสำหรับนิติ
บุคคลสากล
1.4, 1.5 ไดรบั การตออายุการ
เชาใชบริการอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูง เสนหลัก และเสน
สำรอง
1.6 โทรศัพทชนิด IP Phone
ไดรบั การตออายุการ
รับประกันสินคาและบริการ
1.7 มีพื้นที่ Cloud สำหรับใช
ในการสำรองขอมูลระบบแชร
ไฟล ขนาดพื้นที่ 7 TB
เพื่อรับมือและปองกั นการโจมตี 2.1 ระบบเทคโนโลยี
ทางไซเบอร โดย ThaiCERT จะ สารสนเทศภายในสถาบันฯ
คอยช ว ย Monitor ระบบที ่ เ ข า และเว็บไซตของสถาบันฯ ได
รวมโครงการ
อยูในระบบ ดังนี้
1. Government Threat
Monitoring System (GTM)
เพื่อชวยวิเคราะหรูปแบบการ
โจมตีทางไซเบอรที่เกิดขึ้นกับ
ระบบไอทีของหนวยงาน
และ

แผนงานปงบประมาณ 2563
2563

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

งบประมาณ
คาใชจาย
(ประมาณการ)
3,805,200

ผูรับผิดชอบ
เทวัญ

เทวัญ
* ไมใชงบประมาณ

กิจกรรม

วัตถุประสงค

แผนงานปงบประมาณ 2563
2563

2562

ผลผลิต
10
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1

2

3
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6

7

8

9

งบประมาณ
คาใชจาย
(ประมาณการ)

ผูรับผิดชอบ

2. Government Website
Protection System (GWP)
เพื่อปองกันการโจมตีเว็บไซต
ของหนวยงาน
3

4

5

6

3.1 ทำการต อ อายุ ก ารบำรุ ง รั ก ษาระบบสำนั ก งาน เพื่อใหระบบสำนักงาน
อิเล็กทรอนิกส (E-Office)
อิเล็กทรอนิกส
(E-Office) ไดรับการปรับปรุง
แกไขอยางตอเนื่องและใชงานได
ตรงความตองการ
4.1 ดำเนินการตออายุการใชงานระบบอีเมลจำนวน 180
เพื่อจัดเตรียมฮารดแวรและ
สิทธิ์การใชงาน
ซอฟตแวรคอมพิวเตอรใหมี
4.2 ดำเนินการตออายุ Web Hosting สำหรับเว็บไซต
เพียงพอแกเจาหนาที่ในการใช
สถาบันฯ www.tpqi.go.th
งานงานและปฏิบัติงานแกสถาบัน
4.3 ดำเนินการตออายุการใชงานซอฟตแวรกราฟก
ฯ และดำเนินการตออายุการ
จำนวน 4 สิทธิก์ ารใชงาน
รับประกันสินคา
5.1 จัดฝกอบรมใหความรูเกีย่ วกับการใชงาน Google G
Suite และความรูพื้นฐานเกีย่ วกับความปลอดภัยทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ

5.2 จัดฝกอบรมการใชงานระบบการเรียนรูสมรรถนะ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิ ชิ าชีพ
อิเล็กทรอนิกส (E–Training)
โครงการอบรมการใชงานระบบฐานขอมูลการใหบริการ
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

เพื่อจัดฝกอบรมใหความรูดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศแก
เจาหนาที่

3.1 ระบบสำนักงาน
อิเล็กทรอนิกส (E-Office)
ไดรบั การปรับปรุงแกไข และ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช
งานอยางตอเนื่อง
4.1 ระบบอีเมลไดรับการตอ
อายุการใชงานอยางตอเนื่อง
4.2 Web Hosting สำหรับ
เว็บไซตสถาบันฯ
www.tpqi.go.th ไดรับการ
ตอการใชงาน
4.3 มีซอฟตแวรกราฟกใหใช
งานไดอยางตอเนื่อง
5.1 เจาหนาที่ไดเขารับการ
อบรมเกี่ยวกับการใชงาน
Google G Suite และความรู
พื้นฐานเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 2 ครั้งตอป

200,000

จิติมนต

710,000

เทวัญ

*ไมใชงบประมาณ
จัดอบรมโดย
เจาหนาที่ศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

เทวัญ

5.2 ฝกอบรมการใชงานระบบ
ใหผูเกี่ยวของกับการใชงาน
เพื่อสงเสริมใหผูมีสวนไดสวนเสีย
กับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ บุคคล
ทั่วไป สามารถใชงานระบบ
ฐานขอมูลการใหบริการระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐาน
อาชีพ ไดอยางมีประสิทธิภาพ

กลุมเปาหมายเขารวมอบรม
การใชงานระบบฐานขอมูลการ
ใหบริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
อยางนอย 80 องคกรรับรอง
มีส่อื การอบรมเพื่อใชเปนคูมือ

1,462,700

เทวัญ,
กันตธนวุฒิ

กิจกรรม

วัตถุประสงค

2562

ผลผลิต
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โครงการพัฒนาผูดูแลระบบฐานขอมูลขัน้ สูง การใหบริการ
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ

8

โครงการพัฒนาศูนยกลางขอสอบประเมินระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพ (TPQI Digital Exam Center)

แผนงานปงบประมาณ 2563
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(ประมาณการ)

ผูรับผิดชอบ

มากขึ้น และสามารถติดตามการ
ดำเนินการไดอยางรวดเร็ว

ในการดำเนินการดวยตนเอง
ได

เพื่อพัฒนาทักษะ และองคความรู
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหแก
บุคลากรที่ปฏิบัติงานดาน
คอมพิวเตอรของสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ ใหทันตอความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และ
สามารถประยุกตใชเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสมกับงาน
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และ
สามารถแกไขปญหาดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบัน
ได
เพื่อพัฒนาระบบศูนยขอสอบ
คุณวุฒิวิชาชีพดิจิทัลและการสอบ
ออนไลน ใหมปี ระสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ปรับปรุงการดำเนินงาน
การออกขอสอบแบบเดิม ใหมี
การจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ
งายตอการคนหา ชวยลดภาระ
ของผูออกสอบ ลดการทุจริตใน
การสอบ เนื่องจากระบบสามารถ
สุมขอสอบได ทั้งสุมแบบซ้ำหรือ
สุมแบบไมซ้ำ
และเกิดความสะดวก รวดเร็ว ใน
ดานการประเมินผล

เพื่อพัฒนาความรู
ความสามารถดานเทคโนโลยี
สารสนเทศใหแกนักวิชาการ
คอมพิวเตอรและพนักงาน
คอมพิวเตอรใหมีความรูทันตอ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
สามารถประยุกตใชเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ เหมาะสมกับงาน
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และ
แกไขปญหาไดอยางถูกตอง
รวดเร็ว

500,000

จิติมนต

มีระบบและแอปพลิเคชั่นที่ใช
ในระบบศูนยกลางขอสอบ
ประเมินระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
(TPQI Digital Exam
Center) จำนวน 1 ระบบ

8,368,000

จิติมนต,
นพพร

กิจกรรม

วัตถุประสงค

2562

ผลผลิต
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โครงการพัฒนาระบบบริการขอมูลคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานอาชีพ TPQI-NET

10. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรดิจิทัล
(E-Office)

11. โครงการจัดทำระบบฐานขอมูลการประเมินมาตรฐาน
ทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐ

1. เพื่อรองรับและปรับปรุงระบบ
ใหสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้ง สคช. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562
2. เพื่อดำเนินการในการปรับปรุง
ระบบใหมีความทันสมัยทั้งในสวน
ของซอฟตแวรระบบ (System
software) และแอปพลิเคชั่น
(Application) และมีความมั่นคง
ปลอดภัยในการใหบริการระบบ
ฐานขอมูลการใหบริการระบบคุณ
วุฒวิชาชีพ
3. เพื่อปรับปรุงระบบในดานตาง
ๆ ที่เกี่ยวของกับระบบบริการ
ขอมูลคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานอาชีพ TPQI-NET ให
สามารถทำงานไดอยางตอเนื่อง
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบ
สำนักงานอิเล็กทรอนิกส สำหรับ
การบริการจัดการการดำเนินงาน
และบริหารงานภายในองคกร
(Back Office) ทั้งหมด รวมถึง
การประมวลผลเพื่อออกรายงาน
แบบ Real Time และบริการ
จัดการระบบจัดเก็บขอมูลให
เหมาะสมกับกิจกรรมการ
ดำเนินงานของ สคช. ทั้งนี้เพือ่ ให
สามรถปฏิบัติงานรวมกันไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
1. เพื่อพัฒนาเครื่องมือสนับสนุน
การประเมินตนเอง SelfAssessment ของขาราชการและ
บุคลากรภาครัฐ
2. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของ
ระบบฐานขอมูล

ระบบรองรับและปรับปรุง
ระบบใหสอดคลองกับพระ
ราชกฤษฎีกา จัดตั้ง สคช.
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562

แผนงานปงบประมาณ 2563
2563
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14,850,000

ผูรับผิดชอบ
จิติมนต,
นพพร

ระบบไดปรับปรุงใหมีความ
ทันสมัย ทำงานไดอยาง
ตอเนื่อง รวดเร็ว มีความ
มั่นคงปลอดภัยในการ
ใหบริการ

มีระบบงาน (Applications)
"ระบบสำนักงาน
อิเล็กทรอนิกส (E-Office)" ที่
ไดรบั การพัฒนาและปรับปรุง

1. มีเครื่องมือสนับสนุนการ
ประเมินตนเอง SelfAssessment ของขาราชการ
และบุคลากรภาครัฐ
2.ระบบฐานขอมูล
Self-Assessment ใหบริการ

จิติมนต,
นพพร

4,750,000

จิติมนต,
นพพร

กิจกรรม

วัตถุประสงค

2562

ผลผลิต
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Self-Assessment ใหสามารถ
บริการขอมูลแกผูใชบริการอยาง
รวดเร็ว
3. เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูล
การประเมินมาตรฐานทักษะดาน
ดิจิทัลของขาราชการและ
บุคลากรภาครัฐ
4. เพื่อพัฒนา API สำหรับ
เชื่อมโยงขอมูลการประเมิน
มาตรฐานทักษะดานดิจิทัลของ
ขาราชการและบุคลากรภาครัฐ
และระบบการสอบออนไลนดวย
คอมพิวเตอร (CBT)

หมายเหตุ :

ขอมูลแกผูใชบริการอยาง
รวดเร็ว
3. มีการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลการประเมิน
มาตรฐานทักษะดานดิจิทัล
ของขาราชการและบุคลากร
ภาครัฐ
4. มี API สำหรับเชื่อมโยง
ขอมูลการประเมินมาตรฐาน
ทักษะดานดิจิทัลของ
ขาราชการและบุคลากร
ภาครัฐและระบบการสอบ
ออนไลนดวยคอมพิวเตอร
(CBT)

ระยะเวลาตามแผนดำเนินการ
ระยะเวลาที่ไดดำเนินการจริงและเสร็จเรียบรอยแลว
ระยะเวลาทีอ่ ยูระหวางการดำเนินการ

แผนงานปงบประมาณ 2563
2563
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