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บทที่ 1 
บทนํา 

1.1  ท่ีมาของโครงการ 

จากการที่สํานกังานการทะเบียนและประมวลผลมีวิสัยทัศนท่ีตองการเปนองคกรช้ันนําใน
การบริการงานทะเบียนนกัศึกษา โดยนําเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบงานอยางตอเนือ่ง และเปนแหลง
อางอิงขอมูลดานทะเบียนนกัศีกษาท่ีเอ้ืออํานวยประโยชนตอการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยได
อยางมีประสิทธิภาพ และการท่ีสํานักงานการทะเบียนและประมวลผลมีพันธกิจหลักในการ
ใหบริการงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษาใหแกนกัศีกษา ตั้งแตเร่ิมเขาศึกษาจนกระท่ังสําเร็จ
การศึกษา โดยดําเนนิการสอดคลองกับระเบียบ ขอบังคับ และประกาศของมหาวทิยาลัย บริการ
ขอมูลทะเบียนนักศีกษาและสารสนเทศเพ่ือประโยชนในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ดังนัน้
เพื่อใหบรรลุวสัิยทัศนและพนัธกิจดังกลาวขางตน จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการพัฒนา
ระบบการลงทะเบียนเรียนนกัศึกษา (Student Enrollment System) ใหมีความสมบูรณโดยจะเร่ิม
พัฒนาระบบลงทะเบียนเรียนเปนระบบแรก  

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน การคนควาอิสระนี้จึงจัดทําข้ึนโดยการใชโปรแกรม 
Oracle PeopleSoft Campus Solution 9.0 ในการวางโครงสรางมหาวิทยาลัยและหลักสูตรศึกษา 
ท้ังนี้เพื่อ ลดปญหาการทํางานซํ้าซอน ท่ีเกิดขึ้นภายในองคกร จากการจัดเก็บขอมูลหลักสูตรและ
การจัดการการลงทะเบียนเรียน รวมท้ังการประมวลผลการศึกษาของนักศีกษาในแตละภาค
การศึกษา จากการคนควาไดขอสรุปวา โปรแกรม Oracle PeopleSoft Campus Solution 9.0 เปน
โปรแกรมบูรณาการท่ีสามารถสรางระบบงานท่ีมีมาตรฐาน ชวยใหการวางโครงสรางมหาวิทยาลัย
และหลักสูตรศึกษาของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ ขอมูลจากทุกหนวยงานจะจัดเก็บอยูรวมกัน
เปนฐานขอมูลกลางและเช่ือมโยงกันทุกหนวยงาน 

1.2  วัตถุประสงค 

 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับรองรับการปฏิบัติงานประจําวัน ท้ังในสวนงานบริการ

นักศีกษา (Front Office) และสวนงานสนบัสนุน (Back Office) ของสํานักงานการทะเบียนและ

ประมวลผล 
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 เพื่อพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน (Infrastructure) ของสํานักงานการทะเบียนและ

ประมวลผลใหสามารถรองรับการใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานของสํานักงานการทะเบียนและประมวลผล

ใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตอองคกรมากข้ึน 

 เพื่อปรับเปล่ียนและโอนยายขอมูลจากฐานขอมูลปจจุบันข้ึนสูฐานขอมูลใหมตามท่ีได

ออกแบบและพัฒนา 

 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานดานการใหบริการแกนักศีกษา อาจารย และบุคลากร

ท่ีเกี่ยวของกับงานลงทะเบียนเรียนนักศีกษา ใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย 

 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานภายในสํานกังานการทะเบียนและประมวลผลเอง 

ลดความซํ้าซอนของงาน ลดการใชเอกสาร (Paperless) และลดคาใชจายในการดําเนินงานลง 

เปนตน 

 เพื่อบริการขอมูลสารสนเทศดานทะเบียนนกัศึกษาใหแกหนวยงานตางๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย 
 เพื่อใหการแลกเปล่ียนขอมูลดานทะเบียนนกัศึกษาท้ังการใหบริการขอมูลแกหนวยงานอ่ืน
และรับขอมูลจากหนวยงานอ่ืนๆ เปนไปดวยความสะดวก และมีประสิทธิภาพ 
 เพื่อเขาใจกระบวนการ ISO29110  

1.3  ประโยชนท่ีไดรับ 

 ระบบสารสนเทศสําหรับรองรับการปฏิบัติงานประจําวนั ท้ังในสวนงานบริการนกัศึกษา 

(Front Office) และสวนงานสนับสนุน (Back Office) ของสํานักงานการทะเบียนและ

ประมวลผลทํางานไดเปนอยางด ี

 ระบบโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) ของสํานักงานการทะเบียนและประมวลผล

รองรับการใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานของสํานักงานการทะเบียนและประมวลผลมี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตอองคกรมากข้ึน 

 ระบบรองรับการปรับเปล่ียนและโอนยายขอมูลการศึกษา 
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 เพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานดานการใหบริการแกนักศึกษา อาจารย และบุคลากรท่ี

เกี่ยวของกับงานลงทะเบียนเรียนนักศึกษา ใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย 

 เพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานภายในสํานักงานการทะเบียนและประมวลผลเอง ลด

ความซํ้าซอนของงาน ลดการใชเอกสาร (Paperless) และลดคาใชจายในการดําเนินงานลง เปน

ตน 

 การใหบริการขอมูลสารสนเทศดานทะเบียนนักศึกษาใหแกหนวยงานตางๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยเปนไปไดอยางรวดเร็วและไดขอมูลที่ถูกตองแมนยํา 
 การแลกเปล่ียนขอมูลดานทะเบียนนักศึกษาท้ังการใหบริการขอมูลแกหนวยงานอ่ืนและรับ
ขอมูลจากหนวยงานอื่นๆ เปนไปดวยความสะดวก และมีประสิทธิภาพ 
 เขาใจกระบวนการ ISO29110  

1.4  ขั้นตอนการทําโครงการ 

นํารูปแบบการสรางระบบของ Oracle Methodology และ ISO29110 มาพัฒนาระบบการ
ลงทะเบียนเรียนนักศึกษา (Student Enrollment System) ดวยโปรแกรม Oracle PeopleSoft Campus 
Solution 9.0 ตามข้ันตอน ISO29110 เลือกใช 2 กิจกรรมคือ การบริหารโครงการ (Project 
Management) และ การพัฒนาระบบ (Project Implementation) ดังภาพท่ี 1.1 

 

 

รูป 1.1  Basic Profile Guide Process 
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 Project Management process ใชเพื่อเปนระบบกฏเกณฑของข้ันตอนการทํางานของ 
Software implementation project สอดคลองกับเปาหมายของโครงการท้ังในเร่ืองของคุณภาพงาน 
เวลาท่ีจํากดั 

 Software Implementation process ใชเพื่อเปนระบบกฏเกณฑเพื่อใชในการวิเคราะห, 
ออกแบบ, โครงสราง, การนําเขามาใชงานรวมกนั และการทดสอบ อยางมีประสิทธิภาพ 

 โดยจัดทํา Statement of work เพื่อเปน input สําหรับ Project Management Process และ 
Software Implementation process execution แลว จะไดผลลัพธคือ Software Configuration 

 

รูป 1.2  แผนการดําเนินงานตามแบบ Oracle Methodology 

จากรูป 1.2 ประกอบดวย 5 กิจกรรมหลักคือ Project Preparation (การจัดเตรียมโครงการ), 
การออกแบบระบบงานและกระบวนการทางธุรกิจ (Business Blueprint), การจดัทําระบบงาน 
(Realization), การเตรียมความพรอมกอนใชระบบ (Final Preparation), การใชงานจริงและการ
สนับสนุน (Go-live & Support) ซ่ึงจะใชอางอิงการพัฒนาระบบงานในบทตอ ๆ ไป 
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1.5  ขอบเขตการศึกษา 

ผูคนควานํา Best Practice ของแผนการดําเนินงานตามแบบ Oracle Methodology มา
ประยุกตใหเขากับข้ันตอนและกระบวนการปฏิบัติงาน (Business Process) ของระบบการ
ลงทะเบียนเรียนนักศึกษา (Student Enrollment System) โดยมีรายละเอียดดังนี ้

1.5.1  ระบบงานลงทะเบียนเรียนนกัศึกษา (Student Enrollment) 

 การลงทะเบียนเรียนนักศึกษาตองเริ่มสรางขอมูลตั้งแตหลักสูตรการศึกษาของนักศึกษา 
การกําหนดปฏิทินการศึกษาเพื่อระบุชวงเวลาตางๆในการทํากิจกรรมในมหาวิทยาลัย การเปด
รายวิชาเพื่อลงทะเบียนเรียน 

1.5.2  ระบบงานประมวลผลการศึกษา (Grade Book) 

การประมวลผลการศึกษานกัศึกษาเร่ิมจากทางมหาวิทยาลัยตองทราบถึงรายวิชาท่ีนกัศึกษา
ศึกษา และเม่ือผานชวงสอบวัดผลการศึกษาเจาหนาท่ีคณะจะมีหนาท่ีสงผลการประเมิณเพื่อปอนเขา
สูระบบตอไป รวมถึงการแกไขผลการประเมิณในนักศึกษาแตละคน 

1.6  สถานท่ีใชในการพัฒนาโครงการ 

ศูนยการศกึษากรุงเทพฯ 128/96-98 อาคารพญาไทพลาซา ช้ัน 8 ถนนพญาไท เขตราชเทว ี
กรุงเทพฯ 10400 

1.7  ระยะเวลาท่ีใชในการคนควา 

ระบบงานพัฒนาเสร็จส้ินภายใน 120 วัน เร่ิมจากเดือนพฤษภาคม 2554 ถึงเดือนสิงหาคม 
2554 มีการกาํหนดวิธีการและข้ันตอน สอดคลองกับ ISO29110 และ แผนการดําเนินงานของ 
Oracle Methodology ซ่ึงจะกลาวในรายละเอียดตอไป 
 


