แผนบริหารจัดการสารสนเทศ สถาบันคุณวุฒวิ ิชาชีพ (องค์การมหาชน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วัตถุประสงค์ ให้ บ ริ ก ารด้ า นเทคโนโลยี ส านสนเทศของสถาบั น ฯ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เสถี ย รภาพ
มีความเป็น มาตรฐานและพร้อมใช้งานได้อย่างรวดเร็ว โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ประกอบไปด้ว ย 8
แผนงาน มีกิจกรรมดังต่อไปนี้
1. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบให้บริการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและบำรุงรักษาทรัพยากร
ด้านสารสนเทศภายในสถาบัน
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น มีความ
ทันสมัย และบำรุงรักษาทรัพยากรด้านสารสนเทศให้สามารถใช้งานได้ดี โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้
1.1 ทำการต่ออายุการรับประกันสินค้าและบริการเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย
คอมพิวเตอร์
(ต่ออายุประจำทุกปี งบประมาณ 1,650,000 บาท)
1.2 ทำการต่ออายุใบรับรองความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเว็บไซต์สถาบันฯ (TLS/SSL)
(ต่ออายุประจำทุกปี งบประมาณ 30,000 บาท)
1.3 ทำการต่ออายุ D-U-N-S Number ซึ่งเป็นฐานข้อมูลรหัสธุรกิจสำหรับนิติบุคคลสากล
(ต่ออายุประจำทุกปี งบประมาณ 10,000 บาท)
2. การเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการโจมตีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการโจมตีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ภายในสถาบันฯ โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้
2.1 เข้าร่วมโครงการ ThaiCERT GMS (Government Monitoring System) ซึ่งอยู่ภายใต้สำนักงาน
พัฒ นาธุร กรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เพื่อ รับมือและป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์
ให้ แ ก่ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ โดยประกอบด้ ว ยโครงการหลั ก 2 ส่ ว น คื อ 1. Government Threat
Monitoring System (GTM) เพื่อช่วยวิเคราะห์รูปแบบการโจมตีทางไซเบอร์ที่เ กิดขึ้นกับระบบไอทีของ
หน่วยงาน และ 2. Government Website Protection System (GWP) เพื่อป้องกันการโจมตีเว็บไซต์
ของหน่วยงาน
(งานใหม่ ไม่มีค่าใช้จ่าย)

3. การพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศภายในสถาบันฯ
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศภายในสถาบันฯ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความทันสมัย พร้อมใช้งาน โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้
3.1 ทำการต่ออายุการบำรุงรักษาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)
(ต่ออายุประจำทุกปี งบประมาณ 2,000,000 บาท)
3.2 ทำการต่ออายุการบำรุงรักษาระบบ Mobile Application
(ต่ออายุประจำทุกปี งบประมาณ 200,000 บาท)
3.3 เช่าพื้นที่ Cloud สำหรับใช้ในการสำรองข้อมูลระบบแชร์ไฟล์ ขนาดพื้นที่ 7 TB เพื่อเป็นที่
สำรองข้อมูลภายนอกสถาบัน
(งานใหม่ งบประมาณ 300,000 บาท)
3.4 การพัฒ นาระบบอิน ทราเน็ต ระยะที่ 2 เพื่อตอบสนองต่อการบริห ารจัดการภายในสถาบัน
เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง
(งานต่อเนื่องจากระยะที่ 1 โดยจะจัดทำคำของบประมาณใน ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 จำนวน 3,000,000 บาท )
4. การจัดซื้อฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
วัตถุประสงค์ เพื่อจัดเตรียมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ให้มีความเพียงพอแก่เจ้าหน้าที่ในการใช้งาน
งานและปฏิบัติงานแก่สถาบันฯ โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้
4.1 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสำหรับงานประมวลผล จำนวน 30 เครื่อง
(จัดซื้อใหม่ งบประมาณ 1,125,000 บาท)
4.2 จัดซื้อจอคอมพิวเตอร์ขนาด 21 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง เพื่อทดแทนของเดิมที่เสีย
(จัดซื้อใหม่ เดือน งบประมาณ 15,000 บาท)
4.3 จัดซื้อเครื่อง Storage Server เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลแบบระบบเครือข่ายของสถาบันฯ
(จัดซื้อใหม่ งบประมาณ 900,000 บาท)

4.4 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับตัดต่อวีดิโอ พร้ อมโปรแกรมจับภาพหน้าจอและถ่ายทอดภาพ
หน้าจอ จำนวน 1 เครื่อง
(จัดซื้อใหม่ งบประมาณ 206,800 บาท)
4.5 จัดซื้อกล้องถ่ายวีดิโอพร้อมชุดอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด
(จัดซื้อใหม่ งบประมาณ 314,800 บาท)
5. การจัดอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่เจ้าหน้าที่
วัตถุประสงค์ เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่เจ้าหน้าที่ โดยมีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานดังนี้
5.1 จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Google G Suite
5.2 จัดฝึกอบรมให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
(จัดอบรมทุกปี ระยะเวลาดำเนินการปีละ 2 ครั้ง ไม่มีค่าใช้จ่าย)
6. การบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI-NET)
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
(TPQI-NET) ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มั่นคงปลอดภัย และมีความทันสมัย พร้อมใช้งาน
6.1 จั ด จ้ า งที ่ ป รึ ก ษาพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง บำรุ ง รั ก ษาระบบฐานข้ อ มู ล การให้ บ ริ ก ารระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพ
6.2 จัดซื้อสิทธิ์การใช้งาน การปรับปรุงและบริการซอฟต์แวร์ สำหรับระบบปฏิบัติการของเครื่อง
แม่ข่ายคอมพิวเตอร์
(ดำเนินการต่อเนื่องทุกปี งบประมาณ 9,900,000 บาท)
7. การพัฒนาระบบการสอบปรนัยบนระบบคอมพิวเตอร์
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการประเมินสมรรถนะบุคคลแบบปรนัยบนระบบคอมพิวเตอร์ สนับสนุนการ
รับรองสมรรถนะของบุคคลขององค์กรที่มีห น้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพให้ส ามารถ
ดำเนินการได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลสามารถทราบผลการ
ประเมินสมรรถนะบุคคลได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น และให้สถาบันฯ ได้รับข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับคุณภาพของ
เครื่องมือประเมิน และ ผู้เข้ารับการประเมินที่ละเอียดยิ่งขึ้น

7.1 จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบการสอบปรนัยบนระบบคอมพิวเตอร์
7.2 ดำเนินการเช่าฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
(งานใหม่ เตรียมขออนุมัติงบประมาณใหม่ จำนวน 7,036,000 บาท)

สรุปแผนบริหารจัดการสารสนเทศ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กิจกรรม
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1. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบให้บริการเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศและบำรุงรักษาทรัพยากร
ด้านสารสนเทศภายในสถาบัน
- ทำการต่อ อายุก ารรับ ประกันสินค้า
และบริการเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์
- ทำการต่ อ อายุ ใ บรั บ รองคว า ม
ปลอดภั ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ส ำหรั บ
เว็บไซต์สถาบันฯ (TLS/SSL)
- ทำการต่ อ อายุ D-U-N-S Number
ซึ่งเป็นฐานข้อมูลรหัสธุรกิจสำหรับนิติ
บุคคลสากล

เพื่อพัฒนาระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
มีความทันสมัย และ
บำรุงรักษาทรัพยากร
ด้านสารสนเทศให้
สามารถ
ใช้งานได้ดี

2. การเพิ่มประสิทธิภาพในการป้อ งกันการโจมตี
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- เข้ า ร่ ว มโครงการ ThaiCERT GMS
( Government Monitoring
System) ซึ ่ ง อยู ่ ภ ายใต้ ส ำนั ก งาน
พั ฒ นาธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิก ส์
(องค์การมหาชน)

เพื ่ อ รั บ มื อ และป้ อ งกั น
การโจมตี ท างไซเบอร์
โดย ThaiCERT จะคอย
ช่ ว ย Monitor ระบบที่
เข้าร่วมโครงการ

3. การพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศภายใน
สถาบันฯ
- ทำการต่ออายุการบำรุงรักษาระบบ
สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)

- เพื่อให้ระบบสำนักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ (EOffice) ได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไขอย่าง

แผนงานปีงบประมาณ 2562
2562
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12

1

2

3

4

5

6

ผลผลิต
7

8

9

- เพื่อให้เครื่องแม่ข่าย
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้มี
การต่ออายุการรับประกัน
สินค้า และได้รับบริการ
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหา
- เพื่อให้เว็บไซต์ของทาง
สถาบันมีใบรับรองความ
ปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์
- เพื่อให้มีใบรับรอง
D-U-N-S Number สำรับใช้
งานกับเว็บไซต์หรือ
แอพพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นมา
- ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศภายในสถาบันฯ
และเว็ บ ไซต์ ข องสถาบั นฯ
ได้รับการป้องกัน การโจมตี
ทางไซเบอร์

- เครื่อ งแม่ข ่า ยคอมพิว เตอร์
และอุปกรณ์เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ มีการรับประกัน
และบริการระยะเวลา 1 ปี
- มีใบรับรองความปลอดภัย
อิเล็กทรอนิกส์
- มีใบรับรอง D-U-N-S
Number

- มีการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบสำนักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)

- ระบบสำนักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)
ได้รับการปรับปรุงแก้ไข

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภายในสถาบันฯ และเว็บไซต์
ของสถาบันฯ ได้อยู่ในระบบ
ดังนี้
1. Government Threat
Monitoring System (GTM)
เพื่อช่วยวิเคราะห์รูปแบบการ
โจมตีทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นกับ
ระบบไอทีของหน่วยงาน และ
2. Government Website
Protection System (GWP)
เพื่อป้องกันการโจมตีเว็บไซต์
ของหน่วยงาน

กิจกรรม
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-

ทำการต่ออายุการบำรุงรักษาระบบ
Mobile Application
เช่ า พื ้ น ที ่ Cloud สำหรั บ ใช้ ใ นการ
สำรองข้ อ มู ล ระบบแชร์ ไ ฟล์ ขนาด
พื้นที่ 7 TB
การพัฒนาระบบอินทราเน็ต ระยะที่
2 (จัดทำคำของบประมาณใน
ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

4. การจัดซื้อฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
สำหรับงานประมวลผล จำนวน 30
เครื่อง
- จัดซื้อจอคอมพิวเตอร์ขนาด 21 นิว้
จำนวน 3 เครื่อง
- จัดซื้อเครื่อง Storage Server เพื่อใช้
ในการจัดเก็บข้อมูลแบบระบบ
เครือข่ายของสถาบันฯ
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับตัด
ต่อวีดิโอ พร้อมโปรแกรมจับภาพ
หน้าจอและถ่ายทอดภาพหน้าจอ
จำนวน 1 เครื่อง
- จัดซื้อกล้องถ่ายวีดิโอพร้อมชุด
อุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด
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ต่อเนื่องและใช้งานได้
ตรงความต้องการ
- เพื่อให้ระบบ Mobile
Application ได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไขอย่าง
ต่อเนื่องและใช้งานได้
ตรงความต้องการ
- เพื่อให้มีพื้นที่สำรอง
ข้อมูลภายนอกสถาบัน
- เพิ่มช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ภายใน
องค์กร และเป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้วยตนเอง
ปรับปรุงแก้ไขอย่าง
ต่อเนื่องและใช้งานได้
ตรงความต้องการ

- มีการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบ Mobile
Application
- มีพื้นที่ Cloud สำหรับ
สำรองข้อมูลระบบ
แชร์ไฟล์เพิ่มมากขึ้น
- มีการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบอินทราเน็ต (KM)

- มีการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบ Mobile Application
- มีพื้นที่ Cloud สำหรับ
สำรองข้อมูลระบบ
แชร์ไฟล์เพิ่มมากขึ้น
- มีการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบอินทราเน็ต (KM)

-เพื่อให้เพียงพอต่อการ
ใช้งานและเป็นเครื่อง
สำรอง
-เพื่อทดแทนของเดิม
ที่เสีย
-เพื่อทดแทนของเดิมที่
ไม่สามารถต่อ MA ได้อกี

-มีเครื่องคอมพิวเตอร์
สำหรับงานประมวลผล
จำนวน 30 เครื่อง
-มีจอคอมพิวเตอร์ขนาด 21
นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง
-มีเครื่อง Storage Server
ทดแทนเครื่องเดิม

-เพื่อใช้ในการตัดต่อ
วีดิโอของทางสถาบัน

-มีเครื่องคอมพิวเตอร์
สำหรับตัดต่อวีดิโอ พร้อม
โปรแกรมจับภาพหน้าจอ
และถ่ายทอดภาพหน้าจอ
จำนวน 1 เครื่อง
-มีกล้องถ่ายวีดิโอพร้อมชุด
อุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด

-มีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ
งานประมวลผล จำนวน 30
เครื่อง
-มีจอคอมพิวเตอร์ขนาด 21
นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง
-มีเครื่อง Storage Server
ทดแทนเครื่องเดิม
-มีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ
ตัดต่อวีดิโอ พร้อมโปรแกรมจับ
ภาพหน้าจอและถ่ายทอดภาพ
หน้าจอ จำนวน 1 เครื่อง

เพื่อบันทึกวีดโิ อการ
ทำงานของสถาบัน
บันทึกการจัดอบรมต่างๆ

-มีกล้องถ่ายวีดิโอพร้อมชุด
อุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด

กิจกรรม

วัตถุประสงค์
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5. การจัดอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจัดฝึกอบรมให้
แก่เจ้าหน้าที่
ความรู้ด้านเทคโนโลยี
- จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกีย่ วกับการ
สารสนเทศแก่เจ้าหน้าที่
ใช้งาน Google G Suite
- จัดฝึกอบรมให้ความรูพ้ ื้นฐานเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ

- มีการจัดการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการใช้
งานระบบ Google
G Suite และความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ

- เจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการอบรม
เกี่ยวกับการ
ใช้งาน Google
G Suite และความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับความปลอดภัยทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ครั้ง
ต่อปี

6. การบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลการให้บริการ
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI-NET)
- จัดจ้างที่ปรึกษาพัฒนาและปรับปรุง
บำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลการ
ให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
- จัดซื้อสิทธิ์การใช้งาน การปรับปรุง
และบริการซอฟต์แวร์ สำหรับ
ระบบปฏิบัตกิ ารของเครื่องแม่ข่าย
สารสนเทศ
7. การพัฒนาระบบการสอบปรนัยบนระบบ
คอมพิวเตอร์
- การพัฒนาระบบการสอบปรนัยบน
ระบบคอมพิวเตอร์

- ระบบมีการปรับปรุงและ
บำรุงรักษาตลอด
ระยะเวลา 12 เดือน

- มีผู้รองรับการปรับปรุงระบบ
เป็นระยะเวลา 12 เดือน
- มีสิทธิก์ ารใช้งาน
ระบบปฏิบัตกิ ารเครื่องแม่ข่าย
และซอฟต์แวร์ที่เกีย่ วข้อง 12
เดือน

-จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการ
พัฒนาระบบการสอบปรนัย
บนระบบคอมพิวเตอร์
-ดำเนินการเช่าฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์

- สถาบันฯ มีระบบการสอบ
ปรนัยบนระบบคอมพิวเตอร์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการประเมิน
สมรรถนะบุคคลสามารถทราบ
ผลการประเมินสมรรถนะ
บุคคลได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
และให้สถาบันฯ ได้รับข้อมูล
เชิงสถิติเกี่ยวกับคุณภาพของ
เครื่องมือประเมิน และ ผู้เข้า
รับการประเมินที่ละเอียดยิ่งขึ้น

เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
บำรุงรักษาระบบ
ฐานข้อมูลการให้บริการ
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
(TPQI-NET) ให้สามารถ
ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มั่นคง
ปลอดภัย และมีความ
ทันสมัย พร้อมใช้งาน
เพื่อให้มีการประเมิน
สมรรถนะบุคคลแบบ
ปรนัยบนระบบ
คอมพิวเตอร์ สนับสนุน
การรับรองสมรรถนะ
ของบุคคลขององค์กรที่มี
หน้าที่รับรองสมรรถนะ
บุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพให้สามารถ
ดำเนินการได้สะดวก
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

