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คํานํา 

รายงานฉบับน้ี คือ การออกแบบในภาพรวม (Conceptual Design Report) ประกอบดวย
ผลการสํารวจและวิเคราะหความตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการออกแบบเชิง
หลักการสถาปตยกรรมของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

• ดานระบบสารสนเทศ 

• ดานระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

• ดานระบบคอมพิวเตอร และระบบเก็บขอมูล 

• ดานความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ซึ่งเกิดจากการวิเคราะหสถานภาพปจจุบันดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว แสดงถึงสถานภาพการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ปจจุบัน ดานของโครงสรางของระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย ซอฟทแวร ระบบงานสารสนเทศ 
อัตรากําลังของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ผลการสํารวจและวิเคราะหความตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร อีกทั้งการประเมินผลแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖ ซึ่งผล
ทั้งหมดอันจะนําไปสูผลการวิเคราะหแบบ SWOT Analysis การกําหนดยุทธศาสตร แผนงานโครงการ และ
กิจกรรมในการพัฒนาดานตางๆ เพื่อใหสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวสามารถผลักดันการ
ดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศไดตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงาน
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ป พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ ตอไป 
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สวนที่ ๑  บททั่วไป 

จากการสํารวจความตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดวยการเขาเย่ียมชม
หนวยงานพรอมทั้งการเขาสัมภาษณบุคลากรและผูบริหารน้ัน สามารถสรุปความตองการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได ดังน้ี 

๑.๑ ผลวิเคราะหสถานภาพในปจจุบันดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑.๑.๑ ผลการศึกษาวิเคราะหดานบุคลากรศูนยขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

บุคลากรของศูนยขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศตามสายงาน ณ ปจจุบันมีอัตรากาํลงั 
รวม ๗ อัตรา แบงเปน ๕ สายงาน ดังน้ี นักวิชาการคอมพิวเตอร นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
นักพัฒนาสังคม เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร และพนักงานพิมพ 

จากตําแหนงหนาที่และบทบาทของบุคลากรของศูนยขอมูลและสารสนเทศน้ันพบวามี
จํานวนบุคลากรที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรงเพียงนักวิชาการคอมพิวเตอร จํานวน ๓ 
คน และเจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอรจํานวน ๒ คน รวมเปน ๕ คน เทาน้ัน ที่มีหนาที่โดยตรงใน
การดําเนินการและใหบรกิารดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมด ซึ่งจํานวนบุคลากรไม
เพียงพอตอการปฏิบัติงาน จึงทําใหศูนยขอมูลและสารสนเทศตองใชบุคลากรทั้งหมดที่มีชวยในการ
ปฏิบั ติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นอกจากน้ีบุคลากรยังขาดความรู 
ความสามารถเชิงลึกดาน ICT อาจทําใหการดําเนินการบางสวนจําเปนตองพึ่งพาหนวยงานภายนอก 

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจําเปนตองเพิ่มจํานวนบุคลากรในสวนของ
นักวิชาการคอมพิวเตอรที่มีความรู ความสามารถดาน ICT เชิงลึกในสวนของระบบเครือขาย ระบบ
ฐานขอมูลและระบบรกัษาความปลอดภัยเพิ่มเติมเพื่อใหการเตรียมความพรอมดาน ICT ใหเกิดความ
มั่นใจในการใช ICT เปนเครื่องมือสนับสนุนการดําเนินการของหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๑.๑.๒ ดานระบบงานสารสนเทศ 

(๑) สถานภาพระบบงานสารสนเทศ 
จากการสํารวจระบบงานสารสนเทศของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

แสดงดังตารางที่ ๑ ตารางที่ ๒ ตารางที่ ๓ และตารางที่ ๔ พบวา สํานักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัวมีระบบงานสารสนเทศแบงออกเปนกลุมได ดังน้ี 

• กลุมระบบงานสวนหนา (Front Office) คือระบบงานสนับสนุนการทํางาน
ตามภารกิจของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  

• กลุมระบบงานสวนสนับสนุน (Back Office) คือ ระบบงานสนับสนุนการ
ทํางานภายในองคกร เชน ระบบบุคลากร ระบบบัญชีบริหาร ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ระบบพัสดุ เปนตน 

• กลุมระบบงานเพ่ือการบริหาร (Management) เปนระบบงานที่ใชรวบรวม
และสรุปเพื่อใหผูบริหารใชในการตัดสิน  

• กลุมเว็บไซดเพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารและกิจกรรมของ สํานักงานกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัว(Web site) 
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ตารางท่ี  ๑ ระบบงานสารสนเทศดาน Front Office 
Front Office 
ระบบงานสารสนเทศ ลักษณะของระบบงาน 
ระบบ CRM 
 

เปนระบบที่ถูกพฒันาข้ึนมาใชสําหรับ บรหิารจัดการ
เรื่องรองเรียน และ จัดเก็บฐานขอมูลเครือขาย 
สถานะของระบบ ระบบสามารถใชงานได 
ผูใชงานระบบ คือ สํานัก/ กอง 
ฝายนิติการเปนผูจัดการขอรองเรียน 

ตารางท่ี  ๒ ระบบงานสารสนเทศดาน Back Office 
Back Office 
ระบบงาน
สารสนเทศ 

ลักษณะของระบบงาน 

ระบบบริหาร
ทรัพยากร
มนุษย 

เปนระบบที่ชวยใหการบรหิารทรพัยากรมนุษยมีประสิทธิภาพ โดยระบบมีการจัดเก็บ
ขอมูลบุคลากร การบรรจุแตงต้ัง สิทธิประโยชนและการดําเนินการทางวินัย 
สถานะของระบบ  สามารถใชงานได 
ผูใชงานระบบ ฝายการเจาหนาที ่

ตัวช้ีวัดตาม
คํารับรอง
ปฏิบัติ
ราชการ 

เปนระบบที่ใชในการบรหิารจัดการตัวช้ีวัดตามคํารับรอง ปฏิบัติราชการ สามารถจัดเก็บ
ผลการดําเนินการตามคํารับรองฯ โดยสามารถกําหนดมิติตัวช้ีวัด และหนวยตัวช้ีวัดได  
สถานะของระบบ อยูระหวางรอการปรบัปรุงระบบ 
ผูใชงานระบบ กลุมพฒันาระบบบรหิาร 

โครงสราง
บุคลากร 

เปนระบบทีจ่ัดเกบ็ขอมลูบุคลากรตามโครงสรางอัตรากําลงัของสํานักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว 
สถานะของระบบ  สามารถใชงานได 
ผูใชงานระบบ คือ ฝายการเจาหนาที ่

ระบบ
นโยบาย
แผนงาน
โครงการ 

เปนระบบที่ใชสําหรบัการบรหิารจัดการแผนงาน โครงการต้ังแตจัดต้ังคําของบโครงการ 
ตรวจสอบคําขอโครงการกลั่นกรอง/จัดสรร งบโครงการ เพือ่บันทึกการผูกพันงบสําหรับ
การติดตามการเบิกจายงบโครงการ 
สถานะของระบบ  สามารถใชงานได 
ผูใชงานระบบ คือ ฝายแผนงานและประเมินผล 

ระบบ
งบประมาณ
และการเงิน 
 

เปนระบบบริหารงบประมาณ การเงิน และบัญชี เพื่อรองรบัการดําเนินงานของฝายคลัง 
ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานทีซ่้ําซอน ในการบริหารการเงิน เบกิเงิน  
รับเงิน จายเงิน โอนเงิน กันเงินเหลื่อมป และมีการบรหิารจดัการที่เหมาะสมอันจะ
กอใหเกิดประสทิธิภาพในการดําเนินงาน 
สถานะของระบบ สามารถใชงานไดและมีพฒันาเพิม่เติม 
ผูใชงานระบบคือ ฝายการคลงั 
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Back Office 
ระบบงาน
สารสนเทศ 

ลักษณะของระบบงาน 

ระบบนิติการ เปนระบบทีร่วบรวมและจัดเกบ็ขอมลู กฎหมาย ระเบียบ นิติกรรมสญัญา ขอมลูนิติกรรม
สัญญา 
สถานะของระบบ สามารถใชงานได 
ผูใชงานระบบ คือ ฝายนิติการ 

ระบบพัสดุ เปนระบบสําหรบับริหารจัดการงานพัสดุสํานักงานกจิการสตรีและสถาบันครอบครัว โดย
มีขอมูลการอนุมัติจัดซือ้จัดจาง ทะเบียนคุมจัดซื่อจัดจาง และรายงานการจัดซื้อจัดจาง
และสญัญา 
สถานะของระบบ อยูระหวางรอการปรบัปรุง 
ผูใชงานระบบ คือ งานพสัดุ 

ระบบสาร
บรรณ 

เปนระบบที่ชวยในการบริหารจัดการงานสารบรรณ ทั้งในสวนของทะเบียนรบั ทะเบียน
สง การสืบคน และการออกเลข 
สถานะของระบบ  อยูระหวางรอการปรับปรงุ 
ผูใชงานระบบ คือ สํานัก/กอง 

ระบบ GIS 
ศพค. 

เปนระบบที่แสดงขอมลูเกี่ยวกบัศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน สํานักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว พรอมรายช่ือ ศพค. รายป 
สถานะของระบบ สามารถใชงานได 
ผูใชงานระบบ คือ สํานักสงเสริมสถาบันครอบครัว 

ระบบ
ตรวจสอบ
ภายใน 

เปนระบบที่ชวยใหการดําเนินงานของหนวยตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ โดยมรีะบบ
แผนการตรวจสอบประจําป การตรวจสอบการดําเนินโครงการ การตรวจสอบบญัชีและ
การเงินและการควบคุมภายใน 
สถานะของระบบ สามารถใชงานได 
ผูใชงานระบบ คือ หนวยงานตรวจสอบภายใน 

ระบบ Data 
Warehouse 

เปนระบบจัดเก็บขอมูลโดยมีขอมลูทีจ่ัดเกบ็ เชน รายงานสตรีดีเดน รายงานดานสุขภาพ
แยกเพศ รายงานดานการศึกษาแยกเพศ 
สถานะของระบบ สามารถใชงานได 
ผูใชงานระบบ คือ สํานัก/ กอง 

ระบบ E-
Document 

เปนระบบทีส่ามารถจัดเกบ็ขอมลูใหเปนระบบ และสามารถ Download ขอมูลมาใชได
สะดวกตลอดเวลา 
สถานะของระบบ สามารถใชงานได 
ผูใชงานระบบ คือ สํานัก/ กอง 

ระบบ E-
Meeting 

เปนระบบที่ใชเพื่อใหการจัดการประชุมสามารถดําเนินการไดสะดวก รวดเร็วเปนระบบ
งายตอการเก็บรักษาขอมลูและสบืคนขอมูลยอนหลังประหยัดทั้งเวลาและทรัพยากร
กระดาษ และสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในสํานักงานไดเปนอยางดี 
สถานะของระบบ อยูระหวางการพัฒนา 
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Back Office 
ระบบงาน
สารสนเทศ 

ลักษณะของระบบงาน 

ผูใชงานระบบ คือ สํานัก/ กอง 
ระบบวิเทศน
สัมพันธ 

เปนระบบทีจ่ัดทําข้ึนเพื่อการประสานงานดานการตางประเทศของเจาหนาที่ พรอม
ใหบรกิารแกหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกไดรับทราบขอมูล ความเคลือ่นไหว
ดานสตรีและครอบครัว และความรวมมือกบัตางประเทศ รวมทั้งสามารถบริการคนหา
ขอมูล และเอกสารสําคัญ ที่จําเปนในการปฏิบัติงาน 
สถานะของระบบ อยูระหวางการพัฒนา 
ผูใชงานระบบ คือ สํานัก/ กอง 

ระบบแจง
ซอมครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

เปนระบบทีผู่ใชสามารถแจงซอมรายการครุภัณฑคอมพิวเตอรที่ชํารุด โดยขอมลูการแจง
จะถูกสงมายังศูนยขอมูลเพื่อทราบและดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 
สถานะ ปจจุบันอยูระหวางการปรบัปรุงเน่ืองจากขาดการเช่ือมโยงรายการทะเบียน
ครุภัณฑกับระบบพัสดุ 
ผูใชงานระบบ บุคคลกรของ สค. 

ระบบแจง
ปญหาไอท ี

เปนระบบทีผู่ใชสามารถแจงปญหาไอทีเพือ่สอบถามกบัเจาหนาที่ศูนยขอมลู โดย
เจาหนาที่ศูนยขอมลูจะคอยตอบคําถามผานระบบ 
สถานะ สามารถใชงานได 
ผูใชงานระบบ บุคลากรของ สค. 

ระบบ
รายงานการ
ปฏิบัติงาน
โครงการ 

เปนระบบเพือ่อํานวยความสะดวกใหผูใชในการบันทึกขอมลูโครงการ/ กิจกรรม แผนการ
ดําเนินงานประจําปงบประมาณ  
สถานะของระบบ อยูระหวางการทดสอบ 
ผูใชงานระบบ  

ระบบจอง
หองประชุม 

เปนระบบที่ใหบรกิารในการจองหองประชุมเพื่อใหเกิดความสะดวกตอบุคลากร โดย
สามารถเลือกหอง วัน เวลา ได  
สถานะของระบบ สามารถใชงานได 
ผูใชงานระบบ คือ บุคลากรทั่วไปบุคลากรทั่วไป 

ระบบจอง
รถยนต 

เปนระบบทีส่ามารถบรหิารจัดการการจองรถยนตใหมปีระสทิธิภาพ โดยสามารถเลือก
จุดหมายที่จะไป และจํานวนผูเดินทาง พรอมแบบฟอรมการอนุมัติ 
สถานะของระบบ  สามารถใชงานได  
ผูใชงานระบบ  บุคลากรของ สค. 

ระบบบริหาร
ตารางนัด
หมาย
ผูบริหาร 

เปนระบบทีส่ามารถกําหนดรายช่ือผูบริหาร และบันทึกรายการนัดหมายของผูบริหาร 
โดยสามารถแบงแยกสีตามรายช่ือของผูบรหิารได 
สถานะของระบบ สามารถใชงานได 
ผูใชงานระบบ  คือ บุคลากรของ สค. 

ระบบสมุด เปนระบบที่ใชสําหรบับริหารจัดการขอมลูโทรศัพท ทัง้ขอมลูภายใน ขอมูลภายนอก และ
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Back Office 
ระบบงาน
สารสนเทศ 

ลักษณะของระบบงาน 

โทรศัพท ขอมูลสวนตัว 
สถานะของระบบ สามารถใชงานได 
ผูใชงานระบบ  คือ บุคลากรของ สค. 

ระบบ KM เปนระบบงานที่ใชสําหรบับริหารจัดการองคความรู โดยสามารถกําหนดหัวขอความรูที่จะ
จัดเกบ็ขอมลู พรอมทั้งสามารุ Upload ขอมูลข้ึน ระบบได 
สถานะของระบบ สามารถใชงานได 
ผูใชงานระบบ คือ บุคลากรของ สค. 

ระบบบริหาร
สัญญา 

เปนระบบที่ใชในการบรหิารจัดการสัญญาตามปงบประมาณ โดยแบงเปนประเภทของ
สัญญา/ คูสญัญา/ ขอมลูสญัญา/ สถานะของสญัญา 
สถานะของระบบ สามารถใชงานได 
ผูใชงานระบบ คือ งานพสัดุ 

ระบบสํารวจ
ความคิดเห็น 

เปนระบบที่อํานวยความสะดวกในการสํารวจความคิดเห็น สามารถต้ังกระทูถาม สามารถ
โหวต และมรีายงานผลการโหวต 
สถานะของระบบ อยูระหวางรอการปรบัปรุง 
ผูใชงานระบบ คือ บุคลากรของ สค. 

ระบบใบลา เปนระบบที่อํานวยความสะดวกในการลาพักผอน ลาปวย ลากิจ โดยสามารถสงผาน
ขอมูลการลาไปยังผูอนุมัติไดโดยอัตโนมัติ 
สถานะของระบบ อยูระหวางรอการปรบัปรุง 
ผูใชงานระบบ คือ บุคลากรของ สค. 

ระบบ
หนังสือเวียน 

เปนระบบที่อํานวยความสะดวกในการจัดเกบ็หนังสือเวียน เพื่อใหเกิดการจัดเกบ็ทีเ่ปน
ระบบ และสืบคนไดงาย 
สถานะของระบบ สามารถใชงานได 
ผูใชงานระบบ คือ บุคลากรของ สค. 

ระบบดาว
โหลดเอกสาร 

เปนระบบเพือ่ใหเกิดความสะดวกในการ Download ขอมูลที่จําเปนมาใชงานไดสะดวก 
โยสามารถเพิ่มเอกสารสําหรับการดาวโหลดได 
สถานะของระบบ สามารถใชงานได 
ผูใชงานระบบ คือ บุคลากร ของ สค. 

ระบบลงเวลา
การเขางาน
อิเลก็ทรอนิก
ส 

เปนระบบที่ใชสําหรบัจัดเก็บขอมูลการลงเวลาเขาออกงานของขาราชการสํานักกจิการ
สตรีและสถาบันครอบครัว โดยสามารถแสดงรอบที่เขาทํางาน และรอบที่สามารถออก
งานได 
สถานะของระบบ สามารถใชงานได 
ผูใชงานระบบ คือ บุคลากรของ สค. 

ระบบ เปนระบบที่ใชสื่อสารระหวางผูอํานวยการสํานักงานกจิการสตรีและสถาบันครอบครัว 
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Back Office 
ระบบงาน
สารสนเทศ 

ลักษณะของระบบงาน 

ตรงไปตรงมา
กับ ผอ.สค. 

และขาราชการของหนวยงาน 
สถานะของระบบ สามารถใชงานได 
ผูใชงานระบบ คือ บุคลากรของ สค. 

ตารางท่ี  ๓ ระบบงานสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ Management 
Management 
ระบบงานสารสนเทศ ลักษณะของระบบงาน 
ระบบตัวชีวัดผูบรหิาร เปนระบบที่ใชบริหารจัดการตัวช้ีวัดของผูบริหาร โดย

ระบบสามารถแสดง ช่ือตัวช้ีวัด คําอธิบายตัวช้ีวัด คา
คะแนนเปาหมาย และผลการดําเนินการ 
สถานะของระบบ อยูระหวางรอการปรบัปรุง 
ผูใชงานระบบ ผูบรหิาร 

ระบบ MIS/EIS  รายงานติดตามการใชงบประมาณ 
 รายงานความกาวหนาโครงการ 
 รายงานติดตามผลตัวช้ีวัด และความกาวหนาของผล

คะแนนตัวช้ีวัด 
 รายงานการบริหารงานบุคคล 
 รายงานระบบขอมูล CRM (รายงานขอมลูดานบริการ 

/รายงานขอมลูการสํารวจความตองการ/รายงาน
ขอมูลการแจงเรื่องรองเรียน) 

 รายงานการบริหารงานพสัดุ (สถิติการขอออนุมัติ
จัดซื้อจัดจางสถิติการเบกิจายวัสดุสิ้นเปลืองแตละ
สํานัก) 

 รายงานมิติเชิงบริหารตามพันธกจิ  
 รายงานนิติการ 
 รายงานการตรวจสอบภายใน 
 รายงาน E-meeting 
 รายงานวิเทศสัมพันธ 
สถานะของระบบ สามารถใชงานได 

ตารางท่ี  ๔ เว็บไซตภายในสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
Web site 
ชื่อเว็บไซตของหนวยงาน  
เว็บไซตสํานักงานกจิการสตรีและสถาบันครอบครัว www.owf.go.th 

http://www.owf.go.th/
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Web site 
ชื่อเว็บไซตของหนวยงาน  
เว็บไซตระบบมาตรฐานครอบครัวเขมแข็ง http://stat.thaifamily.in.th/ 
เว็บไซตศูนยขอมูลความรุนแรงตอเด็ก สตรี และความ
รุนแรงในครอบครัว 

http://www.violence.in.th 

เว็บไซต Thai-family http://www.thaifamily.in.th/ 
เว็บไซตศูนยขอมูลกลางดานการสงเสริมความเสมอ
ภาคหญิงชาย 

http://www.gender.go.th/ 

เว็บไซตศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน http://sorporkor.women-family.go.th/ 
เว็บไซตศูนยบริการความรู สํานักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว 

http://www.owf.go.th/km/site/index.php 

เว็บไซตศูนยราชการใสสะอาด สํานักงานกิจการสตรี
และสถาบนัครอบครัว 

http://www.women-
family.go.th/wofa_sub/home.php 

เว็บไซตงานการฌาปนกิจสงเคราะห http://chapanakit.women-family.go.th/ 
 

(๒) บทวิเคราะหการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัวจากแบบสอบถาม 
การวิเคราะหสถานภาพดาน ICT จากบุคลากรของ สํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัวจํานวน ๙๘ รายดวยแบบสอบถาม จากผลการสํารวจพบวา เครื่องคอมคอมพิวเตอร ที่ 
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวใชสวนใหญเปนเครื่องคอมพิวเตอรแบบต้ังโตะ โดย
เครื่องคอมพิวเตอรแบบต้ังโตะที่ใชจํานวนประมาณ ๒ ใน ๓ เปนเครื่องที่ทันสมัย มีเครื่อง
คอมพิวเตอรประมาณ ๑ ใน ๓ ที่มีอายุการใชงานมากกวา ๔ ป สวนเครื่องคอมพิวเตอรที่เปน 
Notebook และNetbook ที่มีการใชงานน้ันพบวามีจํานวนนอยมีเพียงรอยละ ๑๗.๓๔ จากผูให
ขอมูลที่ใชคอมพิวเตอรที่เปน Notebook และ Netbook  เทาน้ันซึ่งเปนเรื่องปกติที่มีบุคลากร
จํานวนไมมากนักที่ใชคอมพิวเตอร Notebook หรือ Netbook ในการปฏิบัติภารกิจ เน่ืองจาก
การใชงานไมสะดวกเทากับเครื่องคอมพิวเตอรแบบต้ังโตะ สวนใหญจะใชงานกับบุคลากรที่
จําเปนตองมีการเคลื่อนยายสถานที่ทํางานเทาน้ัน เชน บุคลากรที่ตองใชคอมพิวเตอร 
Notebook ในการเขารวมประชุม การทํางานบริการนอกสถานที่ เปนตน นอกจากน้ียังพบวามี
การใช คอมพิวเตอรแบบแท็ปเล็ตอยูบาง ไมถึงรอยละ ๑๐ และเครื่องคอมพิวเตอร Mac อยูบาง
ประมาณรอยละ ๓ ดังน้ัน สามารถสรุปไดวาเครื่องคอมพิวเตอรแบบต้ังโตะยังเปนคอมพิวเตอร
หลักสนับสนุนการปฏิบัติตามภารกิจของ สค. 

เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานของ สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวมีการ
ติดต้ังระบบปฏิบัติการที่หลากหลายในกลุมของระบบปฏิบัติการจาก Microsoft โดยสวนใหญ
ติดต้ังระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ๗ และ Microsoft Windows XP แตก็มีบางสวน
ที่ติดต้ัง Microsoft Vista อยูจํานวนรอยละ ๖ นอกจากน้ีในสวนของโปรแกรมสํานักงานยังเปน
โปรแกรมจาก Microsoft แมวาจะมีการติดต้ังโปรแกรมสํานักงานในรุนที่แตกตางกันบางก็ตาม 

http://www.violence.in.th/
http://www.women-family.go.th/wofa_sub/home.php
http://www.women-family.go.th/wofa_sub/home.php
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เชน สวนใหญติดต้ัง Microsoft Office ๒๐๐๗ และ Microsoft Office ๒๐๐๓ ทั้งน้ีสวนหน่ึง
ข้ึนอยูกับฮารดแวรของเครื่องคอมพิวเตอรและชวงเวลาในการจัดซื้อโปรแกรมสํานักงาน การใช
โปรแกรมสํานักงานในกลุมเดียวกันแตมีความหลากหลายในรุนของโปรแกรม บางครั้งอาจ
กอใหเกิดปญหาในการโอนยายขอมูลระหวางแฟมที่สรางจากโปรแกรมตางรุนกัน อยางไรก็ตาม
ประเด็นปญหาดังกลาวไมใชเรื่องที่ใหญเน่ืองจากมีโปรแกรมเสริมที่สามารถชวยในการใชงาน
แฟมที่สรางจากโปรแกรมตางรุนกันได แมวาอาจจะมีรูปแบบบางอยางที่อาจคาดเคลื่อนไปบางก็
ตาม ดังน้ันหาก สค. สามารถกําหนดรุนของระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสํานักงานไดก็จะชวย
ใหการปฏิบัติงานของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวทั้งในประเด็นของการใหบริการ
และการดูแลรักษาระบบตางๆ ทําไดสะดวกย่ิงข้ึนแลวยังชวยใหการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวาง
บุคลากรหรือหนวยงานที่เกี่ยวของกันสามารถทําไดสะดวกย่ิงข้ึนดวย แตทั้งน้ีตองพิจารณาถึง
ความเหมาะสมของเครื่องคอมพิวเตอรที่รองรับการใชงานดวย 

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวมีการลงทุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในสวนของอุปกรณรอบขาง เชน เครื่องพิมพแบบเข็ม เครื่องพิมพอิงคเจต เครื่องพิมพ
เลเซอร เครื่องพิมพเลเซอรสแีละพลอตเตอรสําหรับสนับสนุนการทํารายงานและเอกสารตางๆ ที่
เกี่ยวของกับภารกิจของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวโดยจํานวนเครื่องพิมพตอ
จํานวนผูใชที่สํารวจน้ันพบวามีจํานวนเครื่องพิมพที่เพียงพอ โดยเฉพาะอยางย่ิงเครื่องพิมพแบบ
เลเซอรและเลเซอรสี ในรูปแบบการใชงานรวมกันทั้งผานทางระบบเครือขายและผานเครื่อง
คอมพิวเตอรของเพื่อนรวมงาน แมวาเครื่องพิมพบางสวนจะมีอายุในการใชงานเกินกวา ๔ ป ก็
ตาม 

บุคลากรของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวบางสวนอยากใหมีการ
จัดเตรียมความพรอมดาน ICT สําหรับการทํางานหรือสัมมนานอกสถานที่ เชน เครื่อง
คอมพิวเตอร Notebook เครื่องพิมพ เครื่องสแกนเนอร โปรเจคเตอร และอุปกรณสําหรับการ
เช่ือมโยงเครือขาย รวมถึงอุปกรณสําหรับการบันทึกขอมูล เชน ฮารดดิสกภายนอก เปนตน เพื่อ
ความสะดวกในการดําเนินการ 

(๓) การวิเคราะหการใชงานและความพึงพอใจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
บุคลากรของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวสวนใหญตระหนักถึงความ

จําเปนในการใชเครื่องคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงาน และมีความพึงพอใจในประสิทธิภาพของ
เครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ ที่ใชงานอยูถึงรอยละ ๗๗.๕๕ และ รอยละ ๘๑.๖๓ 
ตามลําดับแมวาบางสวนจะใชงานเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพที่มีอายุการใชงานมากกวา 
๔ ป ก็ตาม 

บุคลากรของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวรอยละ ๘๑.๖๓ เปนวาระบบ
สารสนเทศเปนสวนสําคัญในการปฏิบัติหนาที่ แตมีเพียงรอยละ ๖๑.๒๓ เทาน้ันที่มีความพึง
พอใจในระบบสารสนเทศที่ใชงานอยู หมายความวาระบบสารสนเทศอาจยังไมสามารถตอบสนอง
ตอภารกิจหรือความตองการของผูใชงานได นอกจากน้ีระดับความมั่นใจในระบบรักษาความ
ปลอดภัยขอมูลในระบบสารสนเทศน้ันยังอยูในระดับที่ตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับประเด็นอื่นๆ โดยมี
บุคลากรที่มีความมั่นใจเพียงรอยละ ๕๒.๐๕ เทาน้ัน จากขอมูลที่ไดรับสํานักงานกิจการสตรีและ
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สถาบันครอบครัวจําเปนอยางย่ิงที่จะตองมีการปรับปรุงระบบสารสนเทศใหสามารถตอบสนอง
ตอภารกิจและความตองการของผูใชงาน รวมทั้งตองสรางความมั่นใจในระบบการรักษาความ
ปลอดภัยในระบบสารสนเทศดวย 

บุคลากรของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวมีความพึงพอใจในการ
ใหบริการของบุคลากรของศูนยขอมูลและสารสนเทศ โดยเฉพาะอยางย่ิงการใหบริการในการ
แกไขปญหาดานระบบคอมพิวเตอร อุปกรณและฮารดแวร ซึ่งในประเด็นน้ีสํานักงานกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัวควรมีการสงเสริมสรางศักยภาพของบุคลากรดาน ICT ใหมีความรู 
ความสามารถและทักษะดาน ICT เพิ่มมากข้ึนเพื่อรักษาระดับความพึงพอใจในการใหบริการและ
พัฒนาใหดีย่ิงๆ ข้ึน 

ตารางท่ี  ๕ แสดงรายการของระบบสารสนเทศของ สค. 
รายชื่อ 

ระบบสารสนเทศ 
รายชื่อ 

ระบบสารสนเทศ 
รายชื่อ 

ระบบสารสนเทศ 
รายชื่อ 

ระบบสารสนเทศ 
ระบบตัวช้ีวัดผูบรหิาร ระบบตรงไปตรงมากบั 

ผอ.สค. 
ระบบสารบรรณ ระบบจองหองประชุม 

ระบบ GIS ศพค. ระบบงานวิเทศสัมพันธ ระบบจองรถยนต ระบบการประชุม
อิเลก็ทรอนิกส 

ระบบตรวจสอบภายใน ระบบตัวช้ีวัดตามคํา
รับรองปฏิบัติราชการ 

ระบบสมุดโทรศัพท ระบบ MIS/EIS 

ระบบนิติการ ระบบนโยบาย แผนงาน 
งบประมาณ 

ระบบบริหารสญัญา ระบบแจงซอมครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

ระบบ e-Document ระบบพัสดุ ระบบดาวโหลดเอกสาร 
(แบบฟอรม) 

ระบบแจงปญหาไอท ี

ระบบรายงานการ
ปฏิบัติงานโครงการ 

ระบบบริหารทรัพยากร
มนุษย 

ระบบลงเวลาการเขา
งานอิเล็กทรอนิกส 

ระบบใบลา 

ระบบ KM ระบบ  
Data Warehouse 

ระบบบริหาร
งบประมาณ การเงิน 
บัญชี 

ระบบ CRM 

ระบบบุคลากรตาม
โครงสราง 

ระบบบริหารตารางนัด
หมายผูบรหิาร 

ระบบหนังสือเวียน ระบบสํารวจความ
คิดเห็น 

 

การวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศจํานวน ๓๒ ระบบ ดวยการสํารวจ
ดวยแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางบุคลากร ๙๘ คน ในประเด็นตางๆ เชน การรับรูวามีระบบใช
งาน มีการใชงานระบบ การใหความสําคัญกับระบบและระดับความพึงพอใจดังตารางตอไปน้ี 

การวิเคราะหประเด็นการรับรูพบวาบุคลากรไมทราบวาสํานักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัวมีระบบสารสนเทศหลายระบบที่ใหบริการ เชน ระบบงานวิเทศสัมพันธ ระบบ
บริหารตารางนัดหมายบริหาร ระบบตรงไปตรงมากับ ผอ.สค. ระบบตรวจสอบภายใน, ระบบ
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บุคลากรตามโครงสราง, ระบบ KM, ระบบ GIS ศพค., ระบบ e-Document, ระบบตัวช้ีวัด
ผูบริหาร และระบบนิติกร ที่บุคลากรของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวไมนอยกวา
รอยละ ๕๐ ไมทราบวามีระบบดังกลาวใหบริการ 

ตารางท่ี  ๖ ระบบสารสนเทศที่มีการรับรูวาใหบริการนอยกวารอยละ ๕๐ 

ระบบสารสนเทศ 
รอยละของกลุมตัวอยางท่ีรับรูวามีระบบ

ใหบริการ 
ระบบงานวิเทศสัมพันธ ๔๘.๙๗ 
ระบบบริหารตารางนัดหมายผูบริหาร ๔๗.๙๕ 
ระบบตรงไปตรงมากบั ผอ.สค. ๔๗.๙๕ 
ระบบตรวจสอบภายใน ๔๗.๙๕ 
ระบบบุคลากรตามโครงสราง ๔๕.๙๑ 
ระบบ KM ๔๑.๘๓ 
ระบบ GIS ศพค. ๓๗.๗๕ 
ระบบ e-Document ๓๖.๗๓ 
ระบบตัวช้ีวัดผูบรหิาร ๓๖.๗๓ 
ระบบนิติการ ๓๓.๖๗ 

ระบบสารสนเทศของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวมีเพียง ๙ ระบบ
เทาน้ันที่กลุมตัวอยางบุคลากรของสค.รับรูมากกวารอยละ ๘๐ ดังน้ัน สํานักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัวควรมีการดําเนินการประชาสัมพันธเกี่ยวกับระบบตางๆ ที่ใหบริการอยางทั่วถึง
ในรูปแบบของสื่อตางๆ ภายในหนวยงาน 

ระบบสารสนเทศของสาํนักงานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัวหลายระบบอาจมีการ
จํากัดกลุมและจํานวนผูใชงาน ทําใหมีเพียง ๘ ระบบเทาน้ัน ที่มีกลุมตัวอยางมากกวารอยละ ๖๐ 
ใชงาน และระบบสวนใหญเปนเพยีงระบบสนับสนุน มีเพียงระบบ MIS/EIS เทาน้ันที่เกี่ยวของกับ
การบริหารจัดการในภารกิจของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  

ตารางท่ี  ๗ แสดงระบบสารสนเทศที่มีผูใชงานมากกวารอยละ ๖๐  

ระบบสารสนเทศ 
รอยละของกลุมตัวอยางท่ีใชงานระบบ

สารสนเทศ 
ระบบสํารวจความคิดเห็น ๘๕.๗๑ 
ระบบ CRM ๘๓.๖๗ 
ระบบใบลา ๗๖.๕๓ 
ระบบแจงปญหาไอท ี ๗๓.๔๗ 
ระบบแจงซอมครุภัณฑคอมพิวเตอร ๗๐.๔๑ 
ระบบ MIS/EIS ๗๐.๔๐ 
ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส ๖๓.๒๖ 
ระบบจองหองประชุม ๖๐.๒๐ 
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จากผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามน้ีเห็นวาสํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัวจําเปนตองมีการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศใหสามารถตอบสนองตอภารกิจและ
สงเสริมใหเกิดการใชงานจริงในกลุมผูที่เกี่ยวของและสรางทัศนคติที่ดีกับผูใชงานใหเห็นถึง
ประโยชนและความสําคัญของระบบสารสนเทศกับการปฏิบัติหนาที่และการพัฒนาสํานักงาน
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเพื่อใหบุคลากรของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
สามารถใชงานระบบสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคาในการลงทุนมากย่ิงข้ึน 

แมวาระบบสารสนเทศที่สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวมีใหบริการและ
เปนที่รับรูของบุคลากร อยางไรก็ตามจากขอมูลการใชงานพบวาทุกระบบน้ันมีสวนตางระหวาง
การรับรูกับการใชงานคอนขางมากแมวาบุคลากรจะที่รับรูอาจไมจําเปนตองใชงานในการปฏิบัติ
หนาที่ตามภารกิจก็ไดเปนสวนตางที่มากในบางระบบ ดังแสดงในตารางดานลางสามารถสะทอน
ไดวาระบบสารสนเทศไมสามารถตอบสนองตอภารกิจหรือความตองการของผูใชงานได เชน 
ระบบนโยบาย แผนงาน งบประมาณ ระบบรายงานการปฏิบัติงานโครงการ ระบบสารบรรณ, 
ระบบลงเวลาการเขางานอิเล็กทรอนิกส และระบบบริหารงบประมาณ การเงิน บัญชี เปนตน      

ตารางท่ี  ๘ ระบบสารสนเทศที่มีสวนตางระหวางการรับรูและการใชงานจริงในระดับที่สูง 

ระบบสารสนเทศ 
รอยละของกลุมตัวอยางที่
รับรูวามีระบบใหบริการ 

รอยละของกลุมตัวอยางที่
ใชงานระบบใหบริการ 

สวนตางระหวางการรับรู
และการใชงานจริง 

ระบบนโยบาย แผนงาน 
งบประมาณ 

๖๘.๓๗ ๒๑.๔๒ ๔๖.๙๕ 

ระบบรายงานการปฏิบัติงาน
โครงการ 

๖๑.๒๒ ๑๖.๓๒ ๔๔.๙๐ 

ระบบสารบรรณ ๗๓.๔๖ ๒๘.๕๗ ๔๔.๘๙ 
ระบบลงเวลาการเขางาน
อิเล็กทรอนิกส 

๘๗.๗๕ ๔๕.๙๑ ๔๑.๘๔ 

ระบบบริหารงบประมาณ การเงิน 
บัญชี 

๘๗.๗๕ ๔๕.๙๑ ๔๑.๘๔ 

ระบบสารสนเทศหลายระบบที่มีการรบัรูและการใชงานในระดับสูงเชนระบบ CRM, ระบบสํารวจ
ความคิดเห็น, ระบบใบลา, ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส, ระบบ MIS/EIS, ระบบแจงปญหาไอที และ
ระบบแจงซอมครุภัณฑคอมพิวเตอร เปนตน ซึ่งแสดงใหเห็นวาระบบสารสนเทศเหลาน้ีมีบุคลากรที่ใช
บริการจํานวนมาก กลุมตัวอยางบุคลากรของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวใหความสําคัญกับ
ระบบสารสนเทศที่รับรูและมีการใชงาน เชน ระบบสํารวจความคิดเห็น, ระบบแจงซอมครุภัณฑ
คอมพิวเตอร, ระบบแจงปญหาไอที, ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส, ระบบ CRM, ระบบใบลาและระบบ 
MIS/EIS เปนตน   

อยางไรก็ตามสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มีระบบสารสนเทศอีกจํานวน ๑๗ 
ระบบ ดังตารางดานลาง ที่บุคลากรรับรูวามีระบบใหบริการ แตมีบุคลากรที่ใชงานไมถึงรอยละ ๕๐ และ
ระดับความพึงพอใจไมถึงรอยละ ๕๐ รวมทั้งบุคลากรเห็นวาระบบดังกลาวมีระดับความสําคัญมากไมถึงรอย
ละ ๕๐  ระบบสารสนเทศในกลุมน้ี สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวอาจตองพิจารณาให
รอบคอบวาควรมีการดําเนินการตอไปปรับเปลี่ยน แกไขใหมีความเหมาะสมหรือยกเลิกการใชงานระบบ 
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ตารางท่ี  ๙ ระบบสารสนเทศที่มีระดับการใชงาน ความสําคัญและความพึงพอใจนอยกวารอยละ ๕๐ 

ระบบสารสนเทศ 
รอยละของกลุมตัวอยาง
ที่ใชงานระบบใหบริการ 

รอยละของกลุมตัวอยางที่
เห็นระบบมีความสําคัญมาก 

รอยละของกลุมตัวอยาง
ที่พึงพอใจระบบ 

ระบบตัวช้ีวัดผูบริหาร ๙.๑๘ ๓๙.๗๙ ๑๙.๓๘ 
ระบบ GIS ศพค. ๑๒.๒๔ ๓๘.๗๗ ๒๒.๔๔ 
ระบบตรวจสอบภายใน ๑๒.๒๔ ๓๓.๖๗ ๒๐.๔๐ 
ระบบนิติการ ๑๔.๒๘ ๓๒.๖๕ ๑๙.๓๘ 
ระบบ e-Document ๑๕.๓๐ ๔๘.๙๗ ๒๐.๔๐ 
ระบบบุคลากรตามโครงสราง ๑๖.๓๒ ๓๒.๖๕ ๒๔.๔๘ 
ระบบรายงานการปฏิบัติงาน
โครงการ 

๑๖.๓๒ ๔๖.๙๓ ๒๒.๔๔ 

ระบบ KM ๑๖.๓๒ ๓๗.๗๕ ๑๗.๓๔ 
ระบบตรงไปตรงมากับ ผอ.สค. ๑๘.๓๖ ๓๗.๗๕ ๒๒.๔๔ 
ระบบงานวิเทศสัมพันธ ๒๐.๔๐ ๔๕.๙๒ ๒๑.๔๓ 
ระบบพัสดุ ๒๑.๔๒ ๔๔.๘๙ ๒๐.๔๐ 
ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย ๒๒.๔๔ ๔๕.๙๑ ๒๓.๔๖ 
ระบบ Data Warehouse ๒๓.๔๖ ๔๒.๘๕ ๒๗.๕๕ 
ระบบบริหารตารางนัดหมาย
ผูบริหาร 

๒๔.๔๘ ๔๑.๘๓ ๒๓.๔๖ 

ระบบสารบรรณ ๒๘.๕๗ ๔๖.๙๓ ๒๘.๕๗ 
ระบบสมุดโทรศัพท ๓๐.๖๑ ๓๘.๗๗ ๒๓.๔๖ 
ระบบบริหารสัญญา ๓๖.๗๓ ๔๗.๙๕ ๒๘.๕๗ 

 

จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการรับรู การใชงานและความพึงพอใจ  ความสัมพันธน้ี
สะทอนไดวาหากบุคลากรไดมีการรับรู เกี่ยวกับการใหบริการระบบสารสนเทศและมีทักษะความรู 
ความสามารถในการใชงานหรือมีการใชงานอยางตอเน่ืองแลวเกิดความชํานาญและคุนเคยกับระบบทําให
เปนถึงความสําคัญของระบบ นอกจากน้ีหากพิจารณาที่ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มากกวารอยละ 
๕๐ น้ี ระบบสารสนเทศในสวนน้ีมีเพียง ๔ ระบบ ประกอบดวย ระบบสํารวจความคิดเห็น, ระบบแจงซอม
ครุภัณฑคอมพิวเตอร, ระบบแจงปญหาไอที และระบบ MIS/EIS เทาน้ันดังตารางดานลางเปนระบบ
สารสนเทศที่มีการใชงานและ ผูใชเห็นถึงความสําคัญ รวมทั้งยังเปนที่พึงพอใจของผูใชงานมากกวารอยละ 
๕๐    

ตารางท่ี  ๑๐ แสดงความสัมพันธระหวาง การรับรู การใชงานและความพึงพอใจที่มากกวารอยละ ๕๐ 

ระบบสารสนเทศ 
รอยละของกลุมตัวอยางที่
รับรูวามีระบบใหบริการ 

รอยละของกลุมตัวอยาง
ที่ใชงานระบบ 

รอยละของกลุมตัวอยาง
ที่มีความพึงพอใจมาก 

ระบบแจงปญหาไอที ๙๒.๘๖ ๗๓.๔๗ ๕๘.๑๖ 
ระบบสํารวจความคิดเห็น ๙๗.๐๐ ๘๕.๗๑ ๕๖.๑๒ 
ระบบแจงซอมครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

๙๖.๐๙ ๗๐.๔๑ ๕๕.๑๐ 

ระบบ MIS/EIS ๘๙.๗๙ ๗๐.๔๐ ๕๐ 



รายงานการออกแบบในภาพรวม (Conceptual Design Report) 

 

โครงการจัดจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาแนวทางการบูรณาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ.๒๕๕๗ –พ.ศ. ๒๕๕๙) ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  หนาที่: ๑๓ 

จากขอมูลในสวนของระดับความพึงพอใจน้ัน หากพิจารณารวมกับประเด็นการใชงานจะเห็นวา
ทั้ง ๒ สวนน้ีมีความสัมพันธกัน ความพึงพอใจจะเกี่ยวของกับการใชงานโดยตรง บุคลากรที่ไมใชงานยอมไม
สามารถแสดงความคิดเห็นวาพึงพอใจในระบบสารสนเทศในระดับที่มากได จึงไมใชเรื่องแปลกที่มีระบบ
สารสนเทศ เพียง ๔ ระบบจากระบบสารสนเทศทั้งหมด ๓๒ ระบบ ที่มีระดับความพึงพอใจมากกวา 
รอยละ ๕๐ ในขณะที่มีจํานวนระบบสารสนเทศที่มีผูใชงานมากกวารอยละ ๕๐ อยูจํานวน ๘ ระบบ 

ดังน้ันหากสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ตองการใหระดับความพึงพอใจในระบบ
สารสนเทศมากย่ิงข้ึน จําเปนตองมีการสงเสริมใหเกิดการใชงานจริงเพิ่มข้ึน โดยกําหนดเปนนโยบายและ
แนวทางในการปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดใหมีการฝกอบรมเพิ่มเติมในการใชงานระบบสารสนเทศตางๆ แก
บุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของ 

๑.๑.๓ ผลการศึกษาวิเคราะหระบบและอุปกรณคอมพิวเตอร 
ดานระบบปฏิบัติการ จากการศึกษาขอมูลพบวา สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ใชระบบปฏิบัติการวินโดว (OS Windows) จํานวน ๓๐๔ License ซึ่งมีทั้ง Windows Vista และ 
Windows XP) และใชโปรแกรม Microsoft Office ที่มีลิขสิทธ์ิ จํานวน ๔๐ License  ซึ่งมีทั้ง MS Office 
๒๐๐๓, ๒๐๐๗ และ MS Office ๒๐๑๐ ดานการบํารุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอรที่มีอายุการใชงานระหวาง 
๑ - ๕ ป จะอยูในการดูแลรักษาของบริษัท สวนเครื่องคอมพิวเตอรที่มีอายุมากวา ๕ ป ทางศูนยขอมูลและ
สารสนเทศเปนผูดูแล 

ดานครุภัณฑคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงที่สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
จัดหาในปงบประมาณ ๒๕๕๑ – ๒๕๕๖ ซึ่งไดจัดสรรใหกับสํานัก กอง หนวยงานตางๆ ภายใน สํานักงาน
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัวทั้งน้ีศูนยขอมูลและสารสนเทศมีเครื่องคอมพิวเตอรแบบต้ังโตะ (PC) ใน
การดูแล จํานวน ๑๗๖ เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา (Notebook) จํานวน ๖๓ เครื่อง เครื่องพิมพ 
(Printer) จํานวน ๖๑ เครื่อง เครื่องสํารองไฟฟา (UPS) จํานวน ๒๑๒ เครื่อง เครื่องสแกนเนอร (Scanner) 
จํานวน ๓๔ เครื่อง  

 

ตารางท่ี  ๑๑ แสดงรายการอุปกรณคอมพิวเตอรของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  

รายการ เคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพา(Notebook) เคร่ืองคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ(PC) 

สํานัก/กอง/
กลุมงาน 

ป๕๑ ป๕๒ ป๕๓ ป๕๔ ป๕๕ ป๕๖ รวม ป๕๑ ป๕๒ ป๕๓ ป๕๔ ป๕๕ ป๕๖ รวม 

กกล.     ๑๑ ๒     ๑๓ ๘   ๒๒ ๘ ๘   ๔๖ 

กพข. ๑   ๔ ๑     ๖ ๒   ๑๓ ๖ ๑๐   ๓๑ 

สญช.   ๑ ๖ ๑     ๘ ๕ ๕ ๑๗ ๗ ๓   ๓๗ 

สถค. ๒ ๑ ๗ ๑     ๑๑ ๑๓   ๑๖ ๖ ๗   ๔๒ 

กพร.     ๑       ๑     ๑ ๑ ๑   ๔ 

ตสน.     ๑       ๑     ๑ ๒ ๑   ๔ 



รายงานการออกแบบในภาพรวม (Conceptual Design Report) 

 

โครงการจัดจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาแนวทางการบูรณาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ.๒๕๕๗ –พ.ศ. ๒๕๕๙) ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  หนาที่: ๑๔ 

รายการ เคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพา(Notebook) เคร่ืองคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ(PC) 

สํานัก/กอง/
กลุมงาน 

ป๕๑ ป๕๒ ป๕๓ ป๕๔ ป๕๕ ป๕๖ รวม ป๕๑ ป๕๒ ป๕๓ ป๕๔ ป๕๕ ป๕๖ รวม 

ชช.สตรี ๑   ๑       ๒         ๑   ๑ 

ชช.ครอบครัว ๑   ๑       ๒         ๑   ๑ 

ผบ.และลบ. ๑   ๕ ๒     ๘     ๓   ๖   ๙ 

สนน. ๓   ๕ ๓     ๑๑     ๒       ๒ 

ชํารุด                             

รวมทั้งส้ิน ๙ ๒ ๔๒ ๑๐   ๒๙  ๙๒ ๒๘ ๕ ๗๕ ๓๐ ๓๘ ๓๖ ๒๑๒ 
ขอมูลปรับปรุง ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
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โครงการจัดจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาแนวทางการบูรณาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ.๒๕๕๗ –พ.ศ. ๒๕๕๙) ของสํานักงาน
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  หนาที่: ๑๕ 

ตารางท่ี  ๑๒  แสดงรายการอุปกรณตอพวงของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  

รายการ เคร่ืองพิมพ(Printer) เคร่ืองสํารองไฟฟา(UPS) เคร่ืองสแกนเนอร(Scanner) 

สาํนกั/กอง/กลุม่งาน ป๕๑ ป๕๒ ป๕๓ ป๕๔ ป๕๕ ป๕๖ รวม ป๕๑ ป๕๒ ป๕๓ ป๕๕ ป๕๖ รวม ป๕๑ ป๕๒ ป๕๓ ป๕๔ ป๕๕ ป๕๖ รวม 

กกล. ๗     ๕     ๑๒ ๘   ๔๔ ๘   ๖๐     ๒ ๓ ๗   ๑๒ 

กพข. ๖     ๖     ๑๒ ๒   ๒๙ ๑๐   ๔๑     ๑   ๓   ๔ 

สญช. ๖ ๒   ๕     ๑๓ ๕   ๓๓ ๓   ๔๑   ๑ ๑ ๑ ๔   ๗ 

สถค. ๘ ๑ ๑ ๖     ๑๖ ๙   ๓๒ ๗   ๔๘     ๑ ๒ ๓   ๖ 

กพร.       ๑     ๑     ๓ ๑   ๔         ๑   ๑ 

ตสน.       ๑     ๑     ๓ ๑   ๔         ๑   ๑ 

ชช.สตรี ๑           ๑       ๑   ๑               

ชช.ครอบครัว ๑           ๑       ๑   ๑               

ผบ.และลบ.       ๑     ๑     ๕ ๖   ๑๑         ๓   ๓ 

สนน.     ๒ ๑     ๓     ๑     ๑               

ชํารุด                         ๐               

รวมทั้งส้ิน ๒๙ ๓ ๓ ๒๖    ๓๕ ๙๖ ๒๔   ๑๕๐ ๓๘ ๓๒ ๒๔๔   ๑ ๕ ๖ ๒๒  ๑ ๓๕ 

ขอมูลปรับปรุง ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
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โครงการจัดจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาแนวทางการบูรณาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ.๒๕๕๗ –พ.ศ. ๒๕๕๙) ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  หนาที่: ๑๖ 

๑.๑.๔ ผลการศึกษาวิเคราะหดานขอมูล ระบบสํารองขอมูล และกูคืนระบบสารสนเทศ 
จากภัยพิบัติ 

จากการศึกษาสถานภาพปจจุบันพบวาสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  
มีแผนการกูคืนขอมูลซึ่งทราบวาไดทําการเตรยีมความพรอมโดยศูนยขอมูลและสารสนเทศไดทําการ
ทดสอบผานแลว และมีการสํารองขอมูลแบบ Full Back up ดวยวิธีการ Ghost ทุก ๓ เดือน โดย
เก็บไวที่ External Hard disk มีการ Backup Online ในสวนของ Data Base ผานระบบ Net 
backup ทุกวัน โดยเก็บไวที่ Tape LTO4 และมีการ Backup Online ในสวนของระบบปฏิบัติการ 
(OS) ดวย Tool ของ Windows ทุกสัปดาห จัดเก็บไวใน Internal Hard disk ซึ่ง ทั้ง External 
Hard disk และ Tape LTO4 ถูกจัดเก็บไวภายในศูนยขอมูลและสารสนเทศ 

๑.๑.๕ ดานระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
สํานักงานกิจการสตรแีละสถาบันครอบครวัมีโครงสรางหนวยงานสวนกลางจุดเดียว ปจจุบัน

ทุกหนวยงานต้ังอยูภายในบานราชวิถี โดยแบงออกเปน ๒ อาคาร คือ อาคารอํานายการ เปน
อาคาร ๓ ช้ัน และ อาคารศรีสังวาล เปนอาคาร ๒ ช้ัน จากการศึกษาดานระบบเครือขายเบื้องตน
สรุปขอมูล ดังไดน้ี 

(๑) ระบบเครือขายทั้งหมดและการเช่ือมโยงระหวางหนวยงานของ สค. 
- มีการเช่ือมโยงระบบเครือขายระหวางหนวยงานตางๆ ที่อยูในสังกัด ผานทางระบบ

เครือขายของผูใหบริการเครือขาย และผานทางระบบเครือขาย GIN 

 
รูปท่ี ๑ การเช่ือมโยงเครือขายของสํานักงานกจิการสตรีและสถาบันครอบครัวในปจจบุัน 

- มีการจัดสรรชองสญัญาณการใชงานโดยกําหนดไวเมือ่ตองการออกสูระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตใหผานทางระบบเครือขายของ สํานักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัวและผานทางผูใหบริการเครอืขาย 
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โครงการจัดจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาแนวทางการบูรณาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ.๒๕๕๗ –พ.ศ. ๒๕๕๙) ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  หนาที่: ๑๗ 

 
รูปท่ี ๒ การออกสูระบบเครือขายอินเทอรเน็ตของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

- แตถาตองการใชงานระบบงานสารสนเทศของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ใหเขาสูเครือขายสํานักงานฯ โดยตรงจากเครือขายของผูใหบริการ แตมีบางสวนที่ตองใช
งานผานระบบเครอืขาย GIN 

 
รูปท่ี ๓ การใชงานระบบงานสารสนเทศของสํานักงานกจิการสตรีและสถาบันครอบครัวผานเครือขาย 

- การเช่ือมโยงระบบเครือขายภายในหนวยงานตางๆ ที่อยูในสังกัดสํานักงานกิจการสตรี
และสถาบนัครอบครัว ประกอบไปดวยอาคารหลัก ๒ อาคาร คือ อาคารอํานวยการ เปน
อาคาร ๓ ช้ัน และ อาคารศรีสังวาลย เปนอาคาร ๒ ช้ัน ซึ่งเปนอาคารที่ต้ังอยูบริเวณ
เดียวกัน การเช่ือมโยงระบบเครอืขายระหวางอาคารจึงสามารถจัดทําไดงาย และใน
ปจจุบันไดมีการเช่ือมตอระหวางทัง้หมดเปนที่เรียบรอยแลว  
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รูปท่ี ๔ การเช่ือมโยงระบบเครือขายภายในหนวยงานตางๆ ภายในสํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัว 

ศูนยขอมูลและสารสนเทศ ไดทําการเช่ือมโยงเครือขายระหวางอาคาร โดยใช สาย Fiber 
ความเร็วเครือขาย ๑ Gbps และไดมีการเช่ือมตอระบบเครือขายระหวางช้ันเปนที่เรียบรอย
แลว พรอมทั้งไดมีการติดต้ังอุปกรณ Wireless Access Point ไวทุกช้ันดวย 
 

 
รูปท่ี ๕ โครงสรางเครือขายปจจบุัน 
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 ระบบความปลอดภัย 
- มีการติดต้ังระบบรักษาความปลอดภัย ไมวาจะเปน Firewall หรือ IDP 
- มีการจัดแบง Zone ในการติดต้ังระบบคอมพิวเตอรเพือ่ใหงายตอการบริหาร

จัดการ โดยแบงเปน โซน DMZ และโซน Server Farm 

 
รูปท่ี ๖ ระบบเครือขายปจจบุันของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 ขอสังเกต : 
- ไมมีการจัดแบงโซนในสวนของระบบฐานขอมูล จากเครื่องแมขายอื่น 
- ไมมีการจัดแบงโซนในสวนของระบบฐานขอมูลของโซนบริการภายนอก 
- ไมมีการจัดแบงโซนการใหบริการเปนโซนบริการภายใน (Intranet Application 

Zone) และโซนบริการภายนอก (Internet Application Zone) 
- ไมมีการจัดแยกโซนการใหบริการภายใน (Intranet Application Zone) และโซน

การบริหารจัดการเครือขายและความปลอดภัย (Security and Network 
Management Zone) 
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๑.๒ ผลการศึกษาสํารวจความตองการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สค. 
๑.๒.๑ ผลการสัมภาษณความตองการจากผูบริหาร (จากการสัมภาษณ) 

ประเด็นความตองการ ความตองการ/นโยบายผูบริหาร 

ดานอุปกรณคอมพิวเตอรและ
อุปกรณตอพวง (Hard Ware) 

- อุปกรณตองมีความทันสมัย  

ดานซอฟตแวร (Soft Ware) 

- ซอฟตแวร ระบบปฏบัติการที่ใช ตองมีลิขสิทธ์ิ 
- ซอฟตแวร ระบบปฏบัติการที่ใช ตองตอบสนองตอการปฏิบัติงานของทุกสวนงาน 
- ซอฟตแวร ระบบปฏบัติการที่ใช ควรปรับใหเปนรุน (Version) เดียวกัน หรือ

ใกลเคียงกัน เพื่อปองกันปญหาการสงตอไฟลขอมูล  

ดานเครือขาย  
(Net Work) 

- ตองขยายชองสัญญาณเครือขาย และความเร็วเครือขาย ใหมีความเร็ว และมีความ
เสถียรมากขึ้น รองรับการใชงานไดทุกชวงเวลา 

- ตองคํานึงถึงความปลอดภัยของขอมูล การละเมิดสิทธิดานขอมูล 
- ตองคํานึงถึงความม่ันคงปลอดภัยดานเครือขาย การพิจสูจนตัวตน 

ดานระบบงานสารสนเทศ 
(Information System) 

- ตองมีฐานขอมูลตามภารกิจของ สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวคือ กลุม
สตร ีความเสมอภาคหญิงชาย  สถาบันครอบครัว กลุมเครือขาย 

- ตองมีการเช่ือมโยงขอมูลกับหนวยงานที่เก่ียวของ 
- ขอมูลตองเช่ือถือได 
- ตองมีการบูรณาการขอมูลดานความเสมอภาคหญิง-ชาย และสถาบันครอบครัว 
- ตองทํามาตรฐานขอมูลดานความเสมอภาคหญิงชาย 
- ตองทํามาตรฐานขอมูลดานครอบครัว 
- ตองทําการแลกเปล่ียนขอมูลระหวางหนวยงานที่เก่ียวของ  
- ตองสามารถแสดงขอมูล หรือวัดขอมูลในรูปแบบคาเปอรเซ็น หรือคารอยละ ในมิติ

ขอมูลดานตางๆ ได เชน มิติขอมูลหญิง-ชายในระดับ ประเทศ จังหวัด พื้นที่  

ดานบุคลากร - ตองพิจารณาวา บุคลากรสามารถใชเครื่องมือไดคุมคาหรือไม 

 
๑.๒.๒ ผลการสํารวจปญหาและความตองการของบุคลากร 

ประเด็นความตองการ สรุปความตองการของสวนงาน 

ดานอุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณ
ตอพวง (Hard Ware) 

- ตองการใหที่ปรึกษาเสนอขอคิดเห็น/ขอแนะนําไวในแผนเรื่องการจัดซ้ือ
ครุภัณฑคอมพิวเตอรวา ควร “ซ้ือ” หรือ “เชา” 

- ตองการเครื่อง Scanner ใหครบทุกกลุมงาน 
- ตองการเครื่อง Printer ใหครบทุกสวนงาน 

ซอฟตแวร (Soft Ware) - ตองการใชงาน SPSS ที่มีลิขสิทธ์ิ 

ดานเครือขาย (Network) - ตองการใหเครือขายมีความเสถียรมากขึ้น 
- ตองการใหเครือขายมีความเร็วมากขึ้น 
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ประเด็นความตองการ สรุปความตองการของสวนงาน 

ระบบสารสนเทศ (System) - ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของผูบริหาร 
- ระบบตรวจสอบภายใน ที่สามารถดูขอมูลสวนงานตางๆ ที่ตองตรวจผานทาง

ระบบ 
- ตองการฐานขอมูลเครือขาย ที่สามารถนําเสนอขอมูลในรูปแบบแผนที่ โดยมี

รายละเอียดเบื้องตน ดังน้ี 
• กิจการรมของเครือขาย 
• ประวัติผูประสานงาน การประสานงาน 
• ที่ตั้งเครือขาย 
• งบประมาณที่ไดรับ เปนตน 

- ตองการระบบรับคําขอ/ อนุมัติงบประมาณที่ใชเงินอุดหนุน รวมถึงการติดตาม
ความกาวหนาของโครงการ 

- ตองการระบบที่ทําสํารวจผานเว็บไซต (ในลักษณะของแบบสอบถาม) ทั้งน้ี
ระบบตองสามารถเปล่ียนหัวขอและรายละเอียดของแบบสอบถามได 

- ตองการฐานขอมูลกลางดานสตรี 
- ตองการใหบูรณาการระบบทั้ง ๓๒ ระบบ  ใหสามารถใชงานได 
- ตองการใหจัดทํามาตรฐานขอมูลขององคกร 

ดานบุคลากรและการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ของศูนยขอมูลและสารสนเทศ 

- ตองการพิจารณาโครงสรางบุคลากร อัตรากําลัง เพื่อเตรียมจัดทําศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต 

- ตองการใหศูนยขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศมีวิธีการบริหาร หรือแผนงาน 
การจัดการ การแจกจาย ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอรที่เหมาะสม 

ดานการฝกอบรม - ตองการใหมีการฝกอบรม ICT สําหรับผูบริหาร 
- ตองการใหมีการฝกอบรมสําหรับบุคลากรทั่วไป ดังน้ี SPSS, Power point, 

VDO Presentation 

อ่ืนๆ - ตองการไดขอเสนอแนะเน่ืองจากปจจุบันกําลังวางแผนจะใช Cloud ของ 
สรอ. 

- ตองการขอเสนอแนะ เรื่องการใหบริการซอมบํารุง รวมถึงเรื่องเครือขาย หาก
หนวยงานภายในตึกศรีสังวาลตองยายไปอยูภายนอกบานราชวิถี 

- ตองการใหที่ปรึกษาเสนอความเห็นเรื่องระบบสารสนเทศของ สํานักงาน
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ทั้ง ๓๒ ระบบ วาระบบใดควรเปดใชงาน 
และดําเนินการปรับปรุงระบบตอไป ระบบใดควรปดการใชงาน 

- ตองการใหที่ปรึกษาชวยพิจาณาเรื่องจัดโครงสรางขอมูลในหนาเว็บไซต ของ 
สค. 

- ตองการแผนสํารองฉุกเฉินที่สามารถนําไปปฏบัติไดจริง 
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สวนที่ ๒ ผลการออกแบบเชิงหลักสถาปตยกรรมดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

จากผลการศึกษาวิเคราะหสถานภาพและความตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศจาก
ผูบริหาร และบุคลากรของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว คณะที่ปรึกษาจึงเสนอแนวการ
พัฒนาและการออกแบบเชิงหลักการสถาปตยกรรมของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงาน
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ดังน้ี 

๒.๑ ดานระบบสารสนเทศ 
จากผลการวิเคราะหสํานักงานกิจการสตรแีละสถาบันครอบครัวมีระบบสารสนเทศรองรับการ

ทํางานหลายดานและหลายระบบ แตระบบสารสนเทศไมไดรับการใชงานอยางจริงจัง ดวยสาเหตุของการ
พัฒนา ติดต้ังใชงานแบบรีบเรง สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจึงควรวางแผนปรับปรุงระบบ
สานสนเทศใหม ดังน้ี 

(๑) ควรเนนการเก็บและวิเคราะหความตองการเพื่อจัดทําระบบงานสารสนเทศ ทั้งน้ี
เพื่อใหไดระบบสารสนเทศที่ตรงกับความตองการและสนับสนุนการใชงานอยาง
แทจริง 

(๒) ควรเนนใหผูใชงานมีสวนรวมในกระบวนการ ทั้งของการไดมาซึ่งระบบสารสนเทศ 
ต้ังแตข้ันตอนการเก็บและวิเคราะหความตองการ การออกแบบ การทดสอบ และ
การติดตามการใชงาน 

(๓) ศูนยขอมูลฯ ตองผูสนับสนุนหนวยงานที่มีความตองการระบบสารสนเทศ โดยเนนให
กระบวนการทํางานและการตอบสนองสนับสนุนการทํางานเปนหลักใหญ ไมควรใช
เทคโนโลยีเปนสวนนําในการตัดสินใจ 

(๔) ควรเนนการคัดเลือกและติดตามผูรับเขามารับพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยมี
คณะกรรมการกําหนดขอกําหนดการจาง (Term Of Reference  : TOR) คณะกรรมการ
ตรวจรับ และคณะกรรมการกํากับติดตาม ซึ่งจะตองเขาในวัตถุประสงคเขา
ระบบงานในทิศทางเดียวกัน 

(๕) ควรมีการทดสอบระบบสารสนเทศอยางเขมขน เพื่อใหเกิดความมั้นใจในระบบวา
สามารถทํางานอยางดี มีปญหานอยที่สุด  

(๖) การติดตามการใชงานหลังการติดต้ังระบบควรวางแผนเพื่อแกไขปญหาใหบรรลุและ
ตรงจุด 

๒.๒ ดานระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
ในองคกรตองมีการเช่ือมโยงเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อใหสามารถเช่ือมโยงระบบภายใน

เขาหากัน (เครือขายอินทราเน็ต) และการเช่ือมโยงเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อใหสามารถเช่ือมโยง
องคกรสามารถเช่ือมโยงสูอินเทอรเน็ตได รายละเอียดและแนวทางการออกแบบระบบเครือขายของ 
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเปนดังน้ี 
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(๑) เครือขายอินเทอรเน็ต 
เปนระบบเครือขายสื่อสารที่ เช่ือมโยงเครือขายขององคกร หนวยงาน และเครื่อง

คอมพิวเตอรทั่วโลก โดยใชโพรโทคอลทีซีพีไอพี (tcp ip protocol) จึงทําใหเครื่องคอมพิวเตอรทุก
เครื่องสามารถเช่ือมโยงถึงกันและสามารถทํางานรวมกันไดในลักษณะระบบเปด การทําใหเกิดการ
เช่ือมตอในลักษณะดังกลาวได จะตองสามารถระบุเครื่องคอมพิวเตอรปลายทางที่ตองการสื่อสารดวย
โดยไมเกิดการซ้ําซอนกับเครื่องคอมพิวเตอรอื่นๆ ที่อยูในเครือขายอินเทอรเน็ตเหมอืนกัน จึงตองมีการ
กําหนดหมายเลขประจําตัวใหแตละเครือขายและเครื่องคอมพิวเตอรที่อยูในเครือขายอินเทอรเน็ต
เดียวกัน เราเรียกหมายเลขประจําตัวเหลาน้ีวา ไอพีแอดเดรส (IP Adress) แตเพื่อใหเกิดความสะดวก
ในการใชงานทําใหมีการกําหนดช่ือเรียกขานแทนหมายเลขไอพีแอดเดรส ทําใหจดจําช่ือของเครื่อง
คอมพิวเตอรที่ตองการเช่ือมตอไดงาย ในดานการใหบริการ เพื่ออํานวยความสะดวกตอการใชงานและ
มีความรวดเร็ว อินเทอรเน็ตมีบริการในหลายรูปแบบเชน บริการแลกเปลี่ยนขอมูล บริการสืบคน
ขอมูลแบบตางๆ บริการขอมูลมัลติมีเดีย บริการรับ-สงขาวสาร การติดตอสื่อสาร การแสดงความ
คิดเห็น และอื่นๆ อีกจํานวนมากผานทางระบบเว็บแอพพลิเคช่ัน และไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

(๒) เครือขายอินทราเน็ต 
เปนแนวความคิดที่มีการใชกันมากในปจจุบัน โดยการประยุกตเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต 

ไปใชภายในองคกรในรูปแบบของเครือขายภายในองคกรหรือที่เรียกวา “อินทราเน็ต” ซึ่งเปน
โครงสรางที่เหมาะสม ทั้งในแงของความคุมคาในการลงทุน และประโยชนที่ทางหนวยงานจะไดรับ 
องคกรจํานวนมากใชเครือขายอินทราเน็ตไปประยุกตใชในการเช่ือมโยงระบบสารสนเทศขององคกร
เขาดวยกัน มีการสรางศูนยรวมและกระจายขอมูลขาวสารภายในองคกร โดยเฉพาะขอมูลทางดาน
ปฏิบัติการ และขอมูลโครงการตางๆ ซึ่งสามารถใชขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนรวมกัน นอกจากน้ี 
เครือขายอินทราเน็ตยังสามารถนํามาใชในลักษณะการรับสงขาวสารภายในองคกรทั้งระหวางระดับ
ปฏิบัติการดวยกัน หรือจากระดับผูบริหาร สูระดับปฏิบัติการ รวมทั้งการเปนศูนยกลางเก็บขอมูลใน
ดานตางๆ ไดแก ดานการจัดการทรัพยากรบุคคล กฎระเบียบและนโยบายขององคกร และสวัสดิการ
ขององคกร เปนตน ทําใหการใชระบบอินทราเน็ตในการติดตอประสานงานระหวางฝายตางๆ เปนไป
ดวยความสะดวกและรวดเร็ว เครือขายอินทราเน็ตที่ตองการน้ันจะใชโพรโทคอลทีซีพีไอพีที่เปนโพรโท
คอลมาตรฐานของอินเทอรเน็ต เพราะเมื่อขยายเครือขายไปสูสํานักงานสาขาอื่นๆ หรือในสวนภูมิภาค 
จะไดใชประโยชนจากเครือขายอินเทอรเน็ตไดอยางเต็มที่ โดยที่อินทราเน็ตมีความแตกตางกับระบบ
เครือขายทั่วไป คือ เครือขายอินทราเน็ตเปนเครือขายเฉพาะองคกรที่ตองกําหนดใหบุคลากรของ
องคกรเทาน้ันที่สามารถเช่ือมโยงกับระบบเครือขายขององคกรได และเครือขายอินทราเน็ตตองใช
ระบบปองกันการเขาถึงขอมูล เชน ไฟรวอลล (Firewall), ไอดีพี (Intrusion Detection and 
Prevention), แนค (Network Admission Control) เปนตน เครือขายอินทราเน็ตประกอบดวยการ
ทํางานในลักษณะตางๆ คือ 

• Information Sharing System  คือ ระบบขอมูลขาวสารซึ่งชวยใหการแลกเปลี่ยนและ
เผยแพรขอมูลขาวสารภายในองคกรกระทําไดอยางมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีที่ใชคือ WWW 
: World Wide Web 
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• Messaging System คือระบบที่ชวยปรับปรุงการติดตอสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองคกร
ใหมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีที่ใชคือ Electronic Mail, Web Board, Web Blog, RSS 

• Scheduling and Resource Management System  คือระบบชวยจัดการตารางนัดหมาย
และจัดสรรทรัพยากร  เทคโนโลยีที่ใชคือ Calendar, Project Management  

• Basic Data Security System  คือระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูล เชน ระบบลายเซ็น
อิเล็กทรอนิกส และระบบการเขารหัสขอมูล สงผลใหขอมูลมีความปลอดภัยมากข้ึน 
เทคโนโลยีที่ใชคือ Digital Signature และ  Message Encryption 

การนําระบบของเครือขายอินทราเน็ต (Intranet) มาใชในองคกร จึงมีจุดประสงคหลัก 
เพื่อปรับปรุงประสทิธิภาพการทํางานขององคกร เพื่อลดตนทุนในการดําเนินงานขององคกร ทําใหการ
สื่อสารภายในรวดเร็วและปลอดภัย โดยมุงประโยชนของการนําอินทราเน็ตมาใชในองคกร จึงมี
จุดประสงคหลกั ลดตนทุนในการดําเนินงานขององคกร เชน ลดคาเอกสารกระดาษตางๆ ลดคาใชจาย
ในการเผยแพรเอกสารกระดาษดังกลาว การเผยแพรขอมูลขาวสารภายในองคกรทําไดโดยสะดวก
รวดเร็วข้ึน การสื่อสารภายในองคกรดีข้ึน สงผลใหการทํางานรวมกันมีประสิทธิภาพดีข้ึน การจัดการ
การนัดหมาย สามารถทําไดสะดวกรวดเร็วข้ึน การบริหารทรัพยากรทําไดดีและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
เชน การจองหองประชุม การขอใชอุปกรณ เครื่องมือ สถานที่ และยานพาหนะ เปนตน เน่ืองจาก
อินทราเน็ตเปนระบบเปดทําใหสามารถขยายไดงายอาจมีการขยายเช่ือมระหวางสาขาโดยประยุกตใช
เครือขายอินเทอรเน็ตที่มีอยู มีระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูลในการใชงาน โดยระบบดังกลาว
เปนมาตรฐานไมยึดติดกับย่ีหอใด การใชงานไมยาก ทําใหการใหบริการสนับสนุนทําไดงาย 
ประหยัดเวลาและตนทุน ความตองการทรัพยากรในดานลูกขาย ไมมาก มีลักษณะที่เรียกวา Thin 
Client 

(๓) เครือขายเอ็กซทราเน็ต 
เปนระบบที่หนวยงานอนุญาตใหบุคคลภายนอกที่ไดรับการอนุญาตใหสามารถเขาถึง

ระบบเครือขายภายในองคกรของตนได ดังน้ันกลาวไดวาการประยุกตเครือขายอินเทอรเน็ต โดย
นําไปใชในรูปแบบของการเผยแพรขอมูล ไมวาเปนอินเทอรเน็ต อินทราเน็ต และเอ็กซทราเน็ตก็ตาม 
ตางก็มีประโยชนตอองคกร ไมวาจะเปนระดับบริหาร ซึ่งทําใหกระบวนการตัดสินใจไดรับขอมูล
ขาวสารที่สะดวกรวดเร็วข้ึน นอกจากน้ี ทุกๆ ฝายจะไดรับขอมูลขาวสารอยางเต็มที่และรวดเร็ว ไมวา
จะเปนผูบริหาร/เจาหนาที่ในองคกร และหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งเจาหนาที่ดานไอที สามารถ
ควบคุมขอมูลที่เกิดข้ึนในองคกรไดงายข้ึน การดูแล การบริการ และการแกไขเพิ่มเติมขอมูลสามารถ
ทําไดรวดเร็วทันตอความตองการใชงานของผูใชระดับตางๆ 

(๔) เทคโนโลยี Ethernet 
เปนที่รูจักกันสาํหรบัการเช่ือมโยงคอมพวิเตอรเขาเปนเครือขายภายในหรือ Local Area 

Network เทคโนโลยี Ethernet เปนเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาการมาอยางตอเน่ือง โดยในเริ่มแรกของ 
Ethernet น้ัน สามารถรับสงขอมูลดวยความเร็ว ๑๐ Mbps. บนสายสัญญาณแบบ Coaxial Cable 
โดยใชวิธีการรับสงขอมูลแบบ CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access Collision Detection) 
และไดรับการพัฒนาจนออกมาเปนมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๓ ในป ๑๙๘๐ ซึ่งถือวาเปนเทคโนโลยี 
Ethernet เริ่มแรก และทางเลือกในการใชสายสัญญาณในการเช่ือมตอหลายทางเลือก ไมวาจะเปน
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สาย Thin Coaxial (๑๐Base-๒) หรือ Thick Coaxial (๑๐Base-๕) หรือสาย UTP (๑๐BaseT) เปนตน 
หลังจากที่เทคโนโลยี Ethernet เปนเทคโนโลยีที่ใชกันอยางแพรหลายในการเช่ือมโยงคอมพิวเตอร
เปนเครือขาย ความตองการในเรื่องของ Bandwidth หรือความเร็วในการรับสงขอมูลก็เพิ่มข้ึนตามยุค
ตามสมัย จึงทําใหมีการพัฒนาความเร็วในการรับสงขอมูลของระบบ Ethernet เพิ่มข้ึนจาก ๑๐ 
Mbps เปน ๑๐ Gbps  

(๕) เทคโนโลยี Fast Ethernet, Gigabit Ethernet และ ๑๐G Ethernet 
เปนเทคโนโลยีการเช่ือมตอระบบเครอืขาย ภายในความเร็วสูง (High-Speed LAN) เพื่อ

ตอบสนองความตองการในการเพิ่ม Bandwidth ใหกับเครื่องแมขาย ซึ่งรวมถึงการเช่ือมตอไปยัง
เครื่องลูกขายดวย นอกจากน้ี Fast Ethernet ยังใชเทคโนโลยีในการรับสงขอมูลแบบเดิม คือ IEEE 
๘๐๒.๓ CSMA/CD สําหรับสายสัญญาณในการเช่ือมตอในระบบ Fast Ethernet น้ันก็มีอยู ๓ แบบ
คือ ๑๐๐Base-TX (CAT๕,๖ UTP), ๑๐๐Base-FX, ๑๐๐BaseT๔ (CAT๓,๔,๕,๖ UTP)  

ในปจจุบันไดมีการพัฒนาระบบ Ethernet ข้ึนเปน Gigabit Ethernet และ ๑๐ Gigabit 
Ethernet ซึ่งเปนสวนขยายเพิ่มเติมจาก IEEE ๘๐๒.๓ โดยสามารถเพิ่มความเร็วในการรับสงขอมูลได
ถึง ๑ พันลานบิตตอวินาที และ ๑๐ พันลานบิตตอวินาที (๑ Gbps และ ๑๐ Gbps) เทคโนโลยีแบบ 
Gigabit Ethernet น้ี ไดมีการรวมกันของเทคโนโลยี ๒ เทคโนโลยี คือ IEEE ๘๐๒.๓ Ethernet และ 
ANSI X๓T๑๑ Fiber Channel เพื่อใหไดความเร็วที่เพิ่มสูงข้ึน โดยสายสัญญาณที่ใชในเทคโนโลยี 
Gigabit Ethernet น้ันมี ๓ ประเภท คือ ๑๐๐๐BaseLX (Long-wave laser over single-mode 
and multi-mode fiber) ๑๐๐๐BaseSX (Short-wave laser over multi-mode fiber) ๑๐๐๐
BaseCX (Shield ๑๕๐-ohm copper cable) ซึ่งคณะกรรมการ IEEE ๘๐๒.ab ไดกําหนดใหใช
สายสัญญาณ UTP Cat ๖ ในการรับสงสัญญาณได จะเห็นวาเทคโนโลยีแบบ Ethernet น้ันเปน
เทคโนโลยีที่ไดรับการยอมรับ มีการใชงานอยางแพรหลาย มีพัฒนาการมาอยางตอเน่ือง และใน
อนาคตก็คาดวาจะสามารถพัฒนาขีดความสามารถใหเพิ่มสูงข้ึนเพื่อรองรับกับความตองการใชงาน 
Bandwidth ที่สูงข้ึนได จุดเดนของการใชงาน Gigabit Ethernet มีราคาตํ่ากวาเทคโนโลยีการสื่อสาร
แบบอื่นๆ รองรับการสือ่สารขอมูลแบบหลายสื่อ ทั้งภาพ วีดีโอ และเสียงได รองรับการขยายเครือขาย
และเทคโนโลยีที่จะมีการเปลี่ยนแปลงได 

(๖) การติดต้ังระบบอุปกรณเครือขาย  
เน่ืองในปจจุบันน้ีระบบงานสารสนเทศทั้งหมดทํางานภายใตระบบเครือขายแทบทั้งสิ้น 

ทําใหเสถียรภาพของระบบเครือขายเปนสิ่งสําคัญอยางมากตอการรองรับภารกิจขององคกร 
เสถียรภาพของระบบเครือขายจะข้ึนกับ ๓ ปจจัยหลัก ดังตอไปน้ี คือ สายนําสัญญาณและการติดต้ัง 
อุปกรณเครือขาย สถานที่ติดต้ังอุปกรณเครือขาย เปนตน 

ในปจจัยของสายนําสัญญาณส ตองมีการกําหนดการคุณภาพและวิธีการติดต้ังข้ันตํ่าของ
สายนําสัญญาณไว เพื่อทําใหไมเกิดปญหาจากสายนําสัญญาณชํารุดเสียหายได เชน กําหนดใหตองทํา
การเดินภายในทอรอยสายเทาน้ัน ไมอนุญาตใหทําการเช่ือมตอสายสัญญาณระหวางจุดตอจุด ไม
เดินสายนําสัญญาณเกินระยะทางที่กําหนดของสายนําสัญญาณแตละประเภท ไมเดินสายนําสัญญาณ
ใกลสายไฟฟานอยกวา ๑๕ เซนติเมตร ไมใชสายนําสัญญาณแบบภายในอาคารไปเดินภายนอกอาคาร 
สายนําสัญญาณที่มี Shield ตองนําสาย Shield เช่ือมตอกับสายดินทั้งหัวและทายของสายนํา
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สัญญาณ เมื่อทําการติดต้ังสายนําสัญญาณแลวเสร็จตองทําการทดสอบคุณภาพของสายนําสัญญาณ
ทุกสาย เปนตน 

ในปจจัยของอุปกรณเครือขาย ตองมีการกําหนดการคุณลักษณะ คุณภาพ และวิธีการ
ติดต้ังข้ันตํ่าไว เพื่อปองกันการเกิดปญหาได เชน อุปกรณที่เลือกใชงานตองใชแหลงจายไฟฟาแบบ 
๒๒๐ โวตเทาน้ัน ไมอนุญาตใหอุปกรณเครือขายใชอุปกรณแปลงกระแสไฟฟาภายนอก มีขอกําหนด
และคุณลักษณะตรงตามมาตรฐานที่หนวยงานกําหนด รองรับการใชงาน IPv6 อยางเต็มรูปแบบ 
กําหนดใหเช่ือมตออุปกรณเครือขายภายในแตละอาคารไมเกิด ๓ อุปกรณเทาน้ัน เชน สวิตซประจํา
อาคาร สวิตซประจําช้ัน สวิตซประจําหอง เปนตน อุปกรณเครือขายหลักตองใชแหลงจายไฟฟาภายใน
อุปกรณแบบ Redundant อุปกรณเครือขายหลักตองมีชองสัญญาณในการเช่ือมตอเครือขายภายนอก
ไมนอยกวา ๒ ชองสัญญาณ  

ในปจจัยของสถานที่ติดต้ังอุปกรณเครือขาย ตองมีการกําหนดคุณลักษณะ และวิธีการ
ติดต้ังข้ันตํ่าไว เพื่อปองกันการเกิดปญหาได เชน สถานที่ติดต้ังอุปกรณเครือขายตองมีการติดต้ังระบบ
ปรับอากาศ หรือมีระบบระบายอากาศที่ดีเพื่อไมใหอุปกรณเกิดการสะสมความรอนมากเกินไป 
อุปกรณเครือขายตองถูกติดต้ังภายในตูจัดเก็บอุปกรณเครือขายเพื่อปองกันการเขาถึงอุปกรณได
โดยงาย อาจทําความเสียหายใหกับอุปกรณ และอาจเปลี่ยนแปลงการเช่ือมตอของสายนําสัญญาณที่
ทําใหเครือขายทํางานผิดพลาดได อุปกรณเครือขายและตูจัดเก็บอุปกรณเครือขายตองมีการติดต้ังสาย
ดิน ระบบไฟฟาของอุปกรณเครอืขายตองมีระบบไฟฟาสํารองใหใชงานไดไมนอยกวาเวลาที่ตองการให
อุปกรณพกพาสามารถใชงานไดในกรณีที่เกิดกระแสไฟฟาขัดของ เชน ไมนอยกวา ๕ ช่ัวโมงเปนตน 
ตองมีการบริหารจัดการระบบกระแสไฟฟาที่จายใหอุปกรณเครือขายทั้งหมดอยางเปนระบบ เชน 
ระบบไฟฟาที่ตองการใหอุปกรณเครือขายทั้งหมดใชงานเช่ือมตอมาจากแหลงพลังงานที่มี UPS สํารอง
กระแสไฟฟาไวใชงานไดไมนอยกวา ๑ ช่ัวโมง มีเครื่องกําเนิดไฟฟาเพื่อปองกระแสไฟฟาให UPS อีก
ทอดหน่ึงโดยสามารถสํารองไวไดไมนอยกวา ๑๒ ช่ัวโมง เปนตน 

(๗) แนวทางการเช่ือมโยงเครือขายระหวางหนวยงาน ของสํานักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัวที่จะเกิดข้ึนใหม 

เปนเครือขายหลักที่ทําหนาที่ในการใหบริการขอมูลขาวสารตางๆของ สํานักงานกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัวเปนที่ตองการของ Data Center ของ สํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัวทําใหตองทําการเช่ือมโยงโครงขายตางๆ ของ สํานักงานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัวมา
ที่เครือขายน้ีเทาน้ัน ดังน้ันการเช่ือมโยงเครือขายของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกับ
สํานักงานอื่นๆ สามารถเปนไปไดดวยกัน ๒ ชองทางคือ 

• ชองทางเครือขายของ สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
(Network Service Provider) 

• ชองทางเครือขายอินเทอรเน็ตจากผูใหบริการเครือขายอินเทอรเน็ต 
(Internet Service Provider) 

ทําใหสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวตองทําการจัดหาชองทางการเช่ือมตอ
เหลาน้ีใหสามารถรองรับการใชงานที่เพียงพอตอการรองรับภาระกิจตางๆ ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต และ 
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สค.ตองวางแผนเตรียมการเช่ือมโยงระบบเครือขายของสํานักงานที่อยูภายนอกหนวยงาน ซึ่งจะ
เกิดข้ึนในอนาคตสําหรับการยายอาคารที่ทํางานของบางหนวยงาน 
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รูปท่ี ๗ ระบบเครือขายใหมของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
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๒.๓ ดานความม่ันคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวตองวางแผนเพื่อพัฒนาระบบความปลอดภัย

ระบบเครือขาย (Network Security) ในอนาคต โดยตองมีการจัดแบงโซนของการใหบริการเปน
สวนๆ เพื่อความมั่นคงปลอดภัย ดังน้ี 

(๑) โซนเช่ือมตอเครือขายของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวที่อยูภายนอก
หนวยงาน (OWAFD Branch Network Zone)  

โซนเช่ือมโยงน้ีเปนประตูที่เช่ือมตอระหวางเครือขายสํานักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัวในสวนกลางและเครือขายสํานักงานอื่นๆ ในโซนน้ีจะมีอุปกรณ VPN 
Gateway เพื่อใหระบบเครือขายสํานักงานอื่นๆ เปนเครือขายสวนบุคคลเสมือนเช่ือมตอเขามา
เทาน้ัน ไมอนุญาตใหเครือขายที่ไมทํา VPN เช่ือมตอโดยตรง ในโซนน้ียังมีอุปกรณ Bandwidth 
Management เพื่อบริหารจัดการการใชเครือขายที่เหมาะสม ระบบตองไมยอมใหผูใชงานใช
งานเครือขายขององคกรเพื่อวัตถุประสงคสวนตัว หรือยินยอมแตอยูในปริมาณที่จํากัด หรือ
ยินยอมในชวงเวลาที่ไมใชชวงเวลาปฏิบัติงาน นอกจากน้ียังมีอุปกรณ Firewall เพื่อปองกัน
และแยกเครือขายระหวางสวนกลางและสํานักงานอื่นๆออกจากกัน 

(๒) โซนเช่ือมตออินเทอรเน็ต (External Network Zone)  
เปนประตูที่เช่ือมตอระหวางเครือขายสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

กับเครือขายอินเทอรเน็ต โดยชองทางน้ีจะเปนชองทางหลักในการทํางานของสํานักงานกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัว และเปนชองทางในการใหบริการประชาชนในการของใชบริการ
ตางๆของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ทําใหตองจัดแบงการใชงานออกเปนสวน
ดังน้ีคือ ผูใชงานทั่วไปที่ไมมีการยืนยันตัวตน ผูใชงานที่ทําการยืนยันตัวตนผานทาง SSL-VPN 
Gateway เครือขายที่ผานการรับรองผานทาง VPN Gateway และผูใชงานของสํานักงาน
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัวที่ตองการออกสูอินเทอรเน็ตและเครือขายอื่นๆ 

(๓) โซนระบบสารสนเทศสําหรับใหบริการผูใชงานจากอินเทอร เ น็ต ( Internet 
Application Zone)  

เปนเครือขายที่ ต้ังของระบบงานสารสนเทศทั้งหมดที่ตองการใหบริการกับ
ผูใชงานภายนอกเทาน้ัน หรือระบบสารสนเทศที่จําเปนตองมีการเช่ือมตอกับเครือขายภายนอก 
เชน เมลของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เว็บไซตของสํานักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัวระบบใหบริการขอมูลและความรูดานตางๆ เปนตน เปนโซนที่ตองมีการ
ตรวจสอบการผานเขาออกของขอมูลการสื่อสารทั้งหมดดวย Application Firewall และ 
Intrusion Detection and Prevention 

(๔) โซนระบบฐานขอมูลสาํหรบัใหบรกิารผูใชงานจากอินเทอรเน็ต (Internet Database 
Zone)  

เปนเครือขายที่ต้ังของระบบบริหารจัดการฐานขอมูลของระบบงานสารสนเทศ
ทั้งหมดที่ตองใหบริการกับผูใชงานภายนอก เพื่อความปลอดภัยของขอมูลการแยกโซนของการ
วางระบบงานสารสนเทศออกจากระบบบริหารจัดการฐานขอมูล เมื่อผูไมประสงคดีสามารถ
เจาะระบบความปลอดภัยเขาถึงระบบงานสารสนเทศไดก็จะไมสามารถนําขอมูลทั้งหมดออกไป
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ได เน่ืองจากขอมูลจัดเก็บอยูในเครื่องอื่น การจะที่ไดฐานขอมูลทั้งหมดไปผูไมประสงคดีตองทํา
การเจาะเขาสูเครือขายที่ ๒ จึงทําใหมีเวลาและกระบวนการในการตรวจจับเพิ่มเติม เปนโซนที่
ตองมีการตรวจสอบการผานเขาออกของขอมูลการสื่อสารทั้งหมดดวย Database Firewall 

(๕) โซนระบบสารสนเทศสําหรับใหบริการผูใชงานภายในเครือขายสํานักงานกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว (Internal Application Zone)  

เปนเครือขายที่ ต้ังของระบบงานสารสนเทศทั้งหมดที่ตองการใหบริการกับ
ผูใชงานของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวทั้งหมด เชน ระบบพัสดุและครุภัณฑ 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ระบบสารสนเทศสําหรับการจัดการ ระบบสารสนเทศสําหรับ
ผูบริหาร เปนตน ที่ตองแยกเครือขาย Internet Application Zone และเครือขาย Internal 
Application Zone เพื่อใหระบบมีความปลอดภัยสูง และงายตอการบริหารจัดการและ
กําหนดนโยบายในการใหบริการ เปนโซนที่ตองมีการตรวจสอบการผานเขาออกของขอมูลการ
สื่อสารทั้งหมดดวย Application Firewall และ Intrusion Detection and Prevention 

(๖) โซนระบบฐานขอมูลสําหรับใหบริการผูใชงานภายในเครือขายสํานักงานกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว (Internal Database Zone)  

เปนเครือขายที่ต้ังของระบบบริหารจัดการฐานขอมูลของระบบงานสารสนเทศ
ทั้งหมดที่ตองใหบริการกับผูใชงานของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เพื่อความ
ปลอดภัยของขอมูลตองแยกโซนของระบบงานสารสนเทศออกจากระบบบริหารจัดการ
ฐานขอมูล เมื่อผูไมประสงคดีที่อาจเปนบคุลากรของสาํนักงานกิจการสตรแีละสถาบันครอบครวั
สามารถเจาะระบบความปลอดภัยเขาถึงระบบงานสารสนเทศได จะยังไมสามารถนําขอมูล
ทั้งหมดออกไปไดเน่ืองจากขอมูลจัดเก็บอยูในเครื่องอื่น การที่จะไดฐานขอมูลทั้งหมดไปผูไม
ประสงคดีตองทําการเจาะเขาสูเครือขายและระบบฐานขอมูลทําใหมีเวลาและกระบวนการใน
การตรวจจับเพิ่มเติม เปนโซนที่ตองมีการตรวจสอบการผานเขาออกของขอมูลการสื่อสาร
ทั้งหมดดวย Database Firewall 

(๗) โซนบริหารจัดการ ยืนยันตัวตน และความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือขาย 
(Security and Network Management Zone)  

เปนเครือขายที่ต้ังของระบบงานสารสนเทศทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการบริหาร
จัดการเครือขาย ความมั่นคงปลอดภัย การตรวจสอบและเฝาระวัง เชน ระบบบริหารจัดการ
เครือขาย ระบบยืนยันตัวตน ระบบบริหารจัดการนโยบายการใหบริการเครือขายทั้งใชสายและ
ไรสาย เปนตน เปนโซนที่ตองมีการตรวจสอบการผานเขาออกของขอมูลการสือ่สารทั้งหมดดวย 
Firewall 

(๘) โซนใหบริการเครือขายไรสาย (Wireless Client Zone)  
เปนเครือขายที่ต้ังของระบบคอมพิวเตอรลูกขายทั้งหมดที่เปนอุปกรณแบบไรสาย 

เชน Smart Phone, Tablet PC, Notebook, Wireless Printer และ Portable Device 
เปนตน ที่ตองการใหบริการกับผูใชงานของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเทาน้ัน 

(๙) โซนใหบริการเครือขายใชสาย (Wireline Client Zone)  
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เปนเครือขายที่ต้ังของระบบคอมพิวเตอรลูกขายทั้งหมดที่เปนอุปกรณแบบใชสาย 
เชน เครื่องคอมพิวเตอรต้ังโตะ, Notebook, Printer, Scanner, Personal NAS และเครื่อง
สําเนาเอกสาร เปนตน ที่ตองการใหบริการกับผูใชงานของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว เทาน้ัน 

(๑๐) โซนกลาง (Exchange Zone)  
เปนเครือขายที่เปนจุดศูนยกลางของการเช่ือมตอระบบเครือขายทั้งหมดของ

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เพื่อใหขอมูลไหลผานไปยังเครือขายอื่นที่ตองการได 
ทําใหตองเปนเครือขายที่มปีระสิทธิภาพสูงที่สุดของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
เปนเครือขายที่เช่ือมตอไปยังเครือขายไรสาย และเครือขายใชสายของสํานักงานกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัวทั้งหมด เปน Backbone Network  

(๑๑) แนวทางการจัดการความปลอดภัยของเครือขายสํานักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว 

• ตองแบงแยกระบบเครือขายใหเปนสัดสวนตามการใชงาน เชน สวนเครือขาย
ภายใน สวนเครือขายภายนอก เปนตน 

• ตองมีระบบปองกันการบุกรุกระหวางเครือขายภายในกับเครือขายภายนอก ดวย 
Firewall, Intrusion Detection System หรือ Intrusion Detection and 
Prevention   เปนตน  

• ตองมีระบบตรวจสอบการบุกรุกและการใชงานในลักษณะที่ผิดปกติผานระบบ
เครือขาย โดยอยางนอยตองมีการตรวจสอบในเรื่องดังตอไปน้ีอยางสม่ําเสมอ 

- ความพยายามในการบุกรุกผานระบบเครือขาย   
- การใชงานในลักษณะที่ผิดปกติ 
- การใชงาน และการแกไขเปลี่ยนแปลงระบบเครือขายโดยบุคคลที่ไมมี

อํานาจหนาที่เกี่ยวของ  

• ตองจัดทําแผนผังระบบเครือขาย (network diagram) ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
ขอบเขตของเครือขายภายในและเครือขายภายนอก และอุปกรณตางๆ  พรอมทั้ง
ปรับปรุงใหเปนปจจุบันอยูเสมอ 

• ตองตรวจสอบเกี่ยวกับความปลอดภัยของอุปกรณคอมพิวเตอรกอนเช่ือมตอกับ
ระบบเครือขาย เชน ตรวจสอบไวรัส ตรวจสอบการกําหนดคาตางๆ เกี่ยวกับการ
รักษาความปลอดภัย เปนตน 

• ตองตัดการเช่ือมตอเครื่องคอมพิวเตอร และจุดเช่ือมตอที่ไมมีความจําเปนตอง
เช่ือมตอกับระบบเครือขาย ออกจากระบบเครือขายโดยสิ้นเชิง 

• ในกรณีที่มีการเขาถึงระบบเครือขายในลักษณะทางไกลหรือการเช่ือมตอจาก
เครือขายภายนอกตองไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจหนาที่และมีการควบคุม
อยางเขมงวด เชน การตรวจสอบตัวตน และสิทธิการใชงานของผูใชงาน การ
บันทึกรายละเอียดการใชงาน เปนตน รวมทั้งตองตัดการเช่ือมตอการเขาถึง
ดังกลาวเมื่อไมใชงานแลว 
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• ควรกําหนดบุคคลรับผิดชอบในการกําหนด แกไข หรือเปลี่ยนแปลงการ
กําหนดคาตางๆ ของระบบเครือขาย และอุปกรณตางๆ ที่เช่ือมตอกับระบบ
เครือขายอยางชัดเจน และควรมีการทบทวนการกําหนดคาตางๆ อยางนอยปละ
ครั้ง นอกจากน้ี การกําหนด แกไข หรือเปลี่ยนแปลงการกําหนดคาก็ควรแจง
บุคคลที่เกี่ยวของใหรับทราบทุกครั้ง 

• การใชเครื่องมือตางๆเพื่อตรวจเช็คระบบเครือขาย ควรไดรับการอนุมัติจากผูมี
อํานาจหนาที่ และจํากัดการใชงานเฉพาะเทาที่จําเปน 

 
 

รูปท่ี ๘ แสดงการจัดการการเขาถึงเครือขายของเครื่องคอมพิวเตอรและการยืนยันตัวตนของผูใชงาน 

(๑๒) การจัดการการเขาถึงเครือขายของเครื่องคอมพิวเตอรและการยืนยันตัวตนของ
ผูใชงาน (Network Admission Control)  

• การอนุญาตใหอุปกรณเช่ือมตอเครือขายสํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว 

เพื่อใหสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวมีความปลอดภัยสูงสุด 
จําเปนตองมีการรับรองเครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณทุกประเภท ทุกเครื่อง กอน
อนุญาตใหเช่ือมตอเขากับเครือขายของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ไมวาจะในสํานักงานสวนใด ระบบเครือขายของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัวตองติดต้ังระบบบริหารจัดการนโยบายการควบคุมการเขาใชเครือขายของ
ระบบเครือขายทั้งหมดไมวาจะเปนระบบเครือขายแบบใชสาย หรือระบบเครือขาย
แบบไรสาย เพื่อควบคุมและจํากัดการใชงานของอุปกรณประเภทตางๆ ที่ตองการ
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เช่ือมโยงเขาสูเครือขาย เชน Desktop Computer, Notebook Computer, 
Printer, Scanner, Portable Device, Person Ethernet Switch, Person NAS, 
Person Router เปนตน โดยกําหนดใหอุปกรณ ทุกประเภท ทุกตัว ตองทําการ
ลงทะเบียนกอนการเช่ือมโยงเขาสูเครือขายของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่องนอกจากทําการลงทะเบียนในระบบ
ที่กําหนดแลว ตองมีการขอ CA จากระบบบริหารจดัการนโยบายการควบคุมการเขา
ใชเครือขายเพื่อนํา CA ที่ไดไปติดต้ังที่เครื่องคอมพิวเตอรที่ตองการใชงานทุกเครื่อง 
และตองทําการยืนยันตัวตน (User Authentication) ผานทางโปรโตคอล IEEE 
๘๐๒.๑x ทุกครั้งกอนที่จะอนุญาตใหเครื่องคอมพิวเตอรเช่ือมโยงกับเครือขายได 
โดยจํากัดใหเครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่องอนุญาตใหเช่ือมโยงเขาสูเครือขายไดอยู
ภายใน Guest Zone เทาน้ัน หลังจากน้ันระบบบริหารจัดการนโยบายการควบคุม
การเขาใชเครือขายตองทําการตรวจสอบการติดต้ังระบบปฏิบัติการ, Service Pack, 
Antivirus, Personal Firewall ตามนโยบายที่กําหนดไวดวยวิธีการ Agentless 
หรือ Agent ก็ได ถาเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องดังกลาวสามารถผานตามนโยบายที่
กําหนดไว ก็สามารถทําการยายโซนของเครื่องคอมพิวเตอรดังกลาวไปยัง Active 
Zone ที่กําหนดไวสําหรับผูใชแตละคนใหสามารถทํางานตอไปได 

• การจัดทําเครือขายเครือขายสวนบุคคลเสมือน 
ในกรณีที่มีการเขาถึงระบบเครือขายสํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัวจากทางไกลหรือการเช่ือมตอจากภายนอกเครือขายของสํานักงานกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัว ที่ตองผานเครือขายสาธารณะ หรือเครือขายของผู
ใหบริการ การใชงานระบบงานสารสนเทศตางๆ ของสํานักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัวโดยผูใชทุกคนตองผานโปรโตคอลที่มีการเขารหัสเทาน้ันเพื่อปกปด
ขอมูลไมใหสามารถถูกแอบดู หรือแอบอานไดจากผูไมประสงคดี เชน โปรโตคอล 
SSL, SSL/VPN, VPN เปนตน และผูใชงานตองไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจหนาที่
และมีการควบคุมและติดตามการใชงานอยางเขมงวด เชน การตรวจสอบตัวตนและ
สิทธิของผูใชงาน การบันทึกรายละเอียดการเขาใชงาน การตัดการเช่ือมตอการ
เขาถึงดังกลาวเมื่อไมใชงานแลว การยกเลิกสิทธิการใชงานของผูใชงานเมื่อเลยเวลา
ที่ขอใชงานไว เปนตน 

• การยืนยันตัวตนของผูใชงานแบบ Single Sign On 
การใชงานเครือขายและระบบงานสารสนเทศของบุคลากรของสํานักงาน

กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่องที่ถูกใชในการเขาถึง
เครือขายและระบบงานสารสนเทศของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ตองทําการลงทะเบียนและรับรอง หรือยืนยันตัวตนผานทางอุปกรณยืนยันตัวตน 
เพื่อใหแนใจวาเปนอุปกรณที่ไดรับการรับรองจากสํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัวแลว ถึงสามารถนําไปใชงานในเขาถึงเครือขายไดไมวาจะเปนจากภายใน 
หรือภายนอกองคกร และทุกครั้งที่บุคลากรของหนวยงานเขาใชเครือขายจะตองทํา
การยืนยันตัวตนทุกครั้งกอนที่จะอนุญาตใหใชงานในสวนของอินเทอรเน็ต และทุก
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ครั้งที่บุคลากรของหนวยงานเขาใชระบบงานสารสนเทศจะตองทําการยืนยันตัวตน
อยางนอย ๑ ครั้งในแตละวัน ระบบงานสารสนเทศและระบบเครือขายของ
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวตองมีการพัฒนาระบบยืนยันตัวตนแบบ 
Single Sign On เพื่อลดอัตราการยืนยันตัวตนของผูใชที่ไมตองทําการยืนยันตัวตน
ทุกๆครั้งที่ใชงานระบบงานสารสนเทศตางๆในเวลาเดียวกัน เชน เมื่อผูใชยืนยัน
ตัวตนในเขาใชงานระบบเครือขายของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
แลวไมตองทําการยืนยันตัวตนอีกครั้งเมื่อผูใชงานคนเดิมใชเครื่องคอมพิวเตอรเครื่อง
เดิมในการเขาใชงานระบบงานสารสนเทศอื่นๆ ตอไป เปนตน พยายามใหผูใชงานใช
เครื่องคอมพิวเตอรประจําตัวไมใชเครื่องพิวเตอรของคนอื่นๆ และไมอนุญาตใหคน
อื่นใชเครื่องคอมพิวเตอรของตนเอง ยกเวนแตมีเหตุอันสมควร ในกรณีที่มีการติดต้ัง
เครื่องคอมพิวเตอรสวนกลาง สําหรับใชงานรวมกันหรือใชงานหลายคนควร
กําหนดใหผูใชงานที่ตองใชเครื่องคอมพิวเตอรประเภทเหลาน้ีทํา Sign Off ทุกครั้งที่
ไมตองการใชงานอีกตอไป เพื่อใหผูใชงานทานอื่นสามารถใชงานไดอยางตอเน่ือง 
และควรกําหนดใหเครื่องคอมพิวเตอรประเภทน้ีมีระบบ Automatic Sign Off  
และกําหนดใหระบบยืนยันตัวตนของเครื่องคอมพิวเตอรประเภทน้ีมีระยะเวลาใน
การ Time Out ที่เร็วข้ึนเมื่อไมมีการใชงานเปนระยะเวลาหน่ึง หรือกําหนดให
ผูใชงานทุกทานที่ใชงานเครื่องคอมพวิเตอรประเภทน้ีตองเสยีบบัตรประจาํตัวทุกครัง้
กอนใชงาน และดึงบัตรออกทุกครั้งเมื่อไมใชงานเพื่อจะไดไมตองทําการยืนยันตัวตน
บอยๆ โดยในบัตรแตละใบจะมีรหัสประจําตัวของผูใชงานแตละคน  

• การจัดเก็บ Log การเขาใชของบุคลากรทั้งหมด 
ภายในเครือขายของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวไมจะอยู

ในสํานักงานใด ไมวาจะใชสาย หรือไรสาย การอนุญาตใหใชงานอินเทอรเน็ตทุกครั้ง
ตองไดรับการยืนยันตัวตนกอนเสมอ และตองทําการจัดเก็บ Log การยืนยันตัวตนที่
สวนกลางเทาน้ัน โดยการเก็บ Log ตองสามารถระบุวันเวลาที่เครื่องคอมพิวเตอร
หรืออุปกรณ MAC-Address IP-Address และผูใชงาน ไดเปนอยางนอย แตถา
สามารถระบุบริเวณที่ใชงานไดจะดีมาก ถาเมื่อใดก็ตามที่ระบบเครือขายไมสามารถ
ยืนยันตัวตนของผูใชงานได หรือไมสามารถเช่ือมเครือขายเขาสูเครือขายสํานักงาน
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัวไดทําใหระบบเครือขายในสํานักงานไมสามารถ
ยืนยันตัวบุคคลของผู ใชงานอินเทอร เ น็ตไดใหทําการยกเลิกการใหบริการ
อินเทอรเน็ตแกเครื่องๆน้ัน หรือเครือขายน้ันๆทันทีเพื่อปองการการกระทําผิดตอ
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๕๐ 

๒.๔ ดานระบบคอมพิวเตอร และระบบเก็บขอมูล 

๒.๔.๑ ระบบคอมพิวเตอร 

(๑) ควรยกเลิกเครื่องคอมพิวเตอรที่ลาสมัยออกจากทะเบียนครุภัณฑ เชน เครื่อง
คอมพิวเตอรทีมีอายุมากกวา ๔ ป และเปน CPU รุนเกา ตามทะเบียนครุภัณฑ  
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(๒) เตรียมงบเพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพเพียงพอตอการรองรับ
ภารกิจ เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่ลาสมัย โดยวางแผนการจัดสรรกระจายในแต 
ละปงบประมาณ 

๒.๔.๒ ระบบเก็บขอมูล 
หากสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวยังคงมีศูนยขอมูล (Data Center 

Room) อยูจําเปนตองวางแผนการสํารองขอมูลและกูคืนระบบและขอมูลจากอุบัติภัย แตหาก
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวมีแนวโนมจะไปใชบริการระบบ Cloud 
Computing ของสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) (สรอ.) ก็ควรจะศึกษา
ขอตกลงในการสํารองขอมูลของบริการจาก สรอ. ใหชัดเจนและกําหนดความตองการในดานน้ี
โดยตรงตอ สรอ.  

แผนการสํารองขอมูล และและกูคืนระบบและขอมูลจากอุบัติภัย มีดังน้ี 
- ระยะที่ ๑ วางแผนการปฏิบัติการสํารองขอมูลของระบบที่สําคัญใหมีความ

ชัดเจน พรอมทั้งทําการฝกซอมทดลองกูคืนขอมูล เพื่อยืนยันแผนการสํารอง
และสื่อที่ใชเก็บขอมูลสํารองใชงานไดจรงิ ทั้งน้ีเพื่อใหเกิดความคุนเคยเพื่อให
สามารถปฏิบัติการไดทันทีเมื่อเกิดปญหา 

- ระยะที่ ๒ วางแผนปรับเปลี่ยนให ระบบงานสารสนเทศทุกระบบใช อุปกรณ
เก็บขอมูลหนวย (Storage Device) เดียวกัน เพื่อการสํารองขอมูลเปนแบบ
รวมศูนยและงายตอการปฏิบัติงาน พรอมวางมาตรฐานการปฏิบัติการสํารอง
ขอมูลใหเปนมาตรฐานและถือปฏิบัติอยางจริงจัง ดังรูปที่ ๙ 

- ระยะที่ ๓ วางแผนเพื่อสรางระบบขอมูลชุดที่สองไวที่ศูนยขอมูลแหงอื่น เพื่อ
ความมั่นคงปลอดภัยขอมูล ดังรูปที่ ๑๐ 

- ระยะที่ ๔ วางแผนสรางศูนยคอมพิวเตอรสํารอง (Mirror Site) ซึ่งข้ันตน
สามารถเลือกเฉพาะระบบสารสนเทศที่สําคัญตองเปดใหบริการตลอด ๒๔ 
ช่ัวโมง ดังรูปที่ ๑๑ 



รายงานการออกแบบในภาพรวม (Conceptual Design Report) 

 

โครงการจัดจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาแนวทางการบูรณาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ.๒๕๕๗ –พ.ศ. ๒๕๕๙) ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  หนาที่: ๓๖ 

 
รูปท่ี ๙ ระยะที่ ๒ วางแผนปรับเปลี่ยนให ระบบงานสารสนเทศทุกระบบใช อุปกรณเก็บขอมูลหนวย 
(Storage Device) เดียวกัน 

 

 
รูปท่ี ๑๐ ระยะที่ ๓ วางแผนเพื่อสรางระบบขอมลูชุดทีส่องไวที่ศูนยขอมูลแหงอื่น 
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รูปท่ี ๑๑ แสดงศูนยคอมพิวเตอรหลักและศูนยคอมพิวเตอรสาํรอง ซึ่งมีระบบงานสารสนที่สําคัญและระบบ
ขอมูลที่ทันสมัยใหมสามารถทํางานทดแทนไดเมื่อระบบที่ศูนยหลักมีปญหา 
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โครงการจัดจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาแนวทางการบูรณาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ.๒๕๕๗ –พ.ศ. ๒๕๕๙) ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  หนาที่: ๓๘ 

เอกสารอางอิง 

๑. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖ 
๒. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๔๖ 
๓. ขอมูลเกี่ยวกับสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจากเว็บไซตของ  http://www.women-

family.go.th, http://www.gender.go.th/ ดาวนโหลด: มีนาคม-กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
๔. การสัมภาษณความตองการของหนวยงานทั้งสวนกลาง ในชวงเดือน เมษายน-พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
๕. การสัมภาษณผูบริหารระดับสูง สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จํานวน ๒ ทาน ในชวง

เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ 
๖. การสํารวจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัว  
 

 

http://www.women-family.go.th/
http://www.women-family.go.th/
http://www.gender.go.th/
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