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บทที่ 2 
ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

2.1  ความเปนมา Oracle PeopleSoft Campus Solution 9.0 

Oracle PeopleSoft Campus Solution 9.0 เปนซอฟแวรท่ีออกแบบมาโดยเฉพาะเพ่ือรองรับ
รูปแบบโครงสรางความตองการตาง ๆ ของสถาบันอุดมศึกษา ตอบสนองการทําและการ
เปล่ียนแปลงความตองการของสถาบันอุดมศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ การพัฒนาซอฟแวร
เปนไปอยางตอเนื่อง โดย Oracle ทําการศึกษาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยหลากหลายประเภทและ
หลากหลายขนาด เพื่อพัฒนาซอฟแวรใหมีประสิทธิภาพในการจัดการบริหารสถานศึกษาไดดยีิ่งข้ึน 
Oracle PeopleSoft Campus Solution 9.0 วางจําหนายเม่ือเดือนธันวาคม 2006 โดยรองรับการการ
ทํางานท้ังนักศึกษาปจจุบันและนักศึกษาเกา ซ่ึงมุงแนนไปท่ี 3 ปจจัยพืน้ฐานดังนี้ การปรับแตงการ
ใชงาน : มีความยืดหยุนมากข้ึนเพื่อตอบสนองความตองการที่หลากหลายเพื่อลดคาใชจายในการ
พัฒนาโปรแกรม รองรับการทํางานของระบบ Self Service ใหงายข้ึนและเพ่ิมทางเลือกในการ
จัดการกระบวนการทางสถาบันมากข้ึน นวัตกรรมการทํางานแบบใหม : เพื่อชวยการศึกษาของ
นักศึกษาและการทํางานของอาจารยท่ีปรึกษา และเพิ่มอํานาจของเจาหนาท่ีผูใชงานในการ
เปล่ียนแปลงและแกไขไดมากข้ึน การเขาถึงขอมูล : การเช่ือมตอขอมูลภายในระบบทํางานรวมกนั
และครบวงจรมากข้ึน    

ระบบ Oracle PeopleSoft Campus Solution 9.0 ประกอบดวยหลายระบบงาน เนนไปท่ีการ
จัดการขอมูลทะเบียนนักศึกษา (Student Record) ในการคนควานีเ้ราจะใช Oracle PeopleSoft 
Campus Solution 9.0 เปนเคร่ืองมือ โดยระบบงานท่ีถูกพัฒนาข้ึนมาใชในซอฟแวรนี้ไดแก ระบบ
ติดตามผลการศึกษานกัศึกษา (Academic Advisement) ขอมูลระเบียนนักศึกษา (Campus 
Community) ระบบ Self Service (Campus Self Service) ขอมูลนักศึกษาเกา (Contributor 
Relations) ระบบทุนการศึกษา (Financial Aid) ระบบประมวลผลการศึกษา (Grade book) ระบบ
การรับเขาศึกษา (Recruiting and Admissions) การจัดการพิ้นฐาน (Student Administration) ระบบ
การเงิน (Student Financials)และระบบผลการศึกษา (Student Records) 
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ตามรายงาน มีการติดต้ัง Oracle PeopleSoft Campus Solution มากกวา 800 สถานศึกษา ใน
มากกวา 20 ประเทศ ใชผลิตภัณฑของ Oracle (ท่ีมา http://www.peoplesoft-planet.com) 

2.2  การทํางานของระบบ Oracle PeopleSoft Campus Solution 9.0 

2.1.1  Oracle PeopleSoft Campus Solution 9.0 ไดนําระบบงานยอยตาง ๆ มารวมไวใน
ระบบงานเดยีวกันทําใหสามารถบันทึกขอมูลท่ีใชรวมกันในคร้ังเดียว เพิ่มความคลองตัวในการ
ใชขอมูลระหวางหนวยงาน นอกจากนี้ Oracle PeopleSoft Campus Solution 9.0 ยังมีจุดเดนคือ 

 เปนระบบท่ีถูกพัฒนาข้ึนมาเพื่อใชในสถานศึกษาโดยเฉพาะ 
 เปน on-line system ท่ีเช่ือมโยงขอมูลกันทันทีท่ีบันทึกขอมูล 
 สามารถเก็บขอมูลของท้ังมหาวิทยาลัยไวในฐานขอมูลเดียวกันโดยไมเกิดความซํ้าซอน 
 แสดง Data model ไวใน Data dictionary 
 สามารถตั้งคา (Configuration) ใหเหมาะสมกับความตองการขององคกรท่ีใชระบบงาน

ได 
 ใชสถาปตยกรรม Client/server 
 มีความยืดหยุน และสามารถปรับเปล่ียนไดงาย เม่ือระบบงานหรือโครงสราง

มหาวิทยาลัยมีการเปล่ียนแปลง 
 รองรับการใชงานในหลายประเทศ ซ่ึงมีการใชภาษาท่ีหลายและสกุลเงินท่ีแตกตางกนั

ออกไป 
 สามารถ interface หรือเช่ือมโยงขอมูลกับระบบงานเดิมได 
 เปนกระบวนการมาตรฐานในการจัดการขอมูลที่รองรับกิจกรรมดานการบริหารงานใน

มหาวิทยาลัยทีแ่พรหลายมากที่สุด 

2.3  มาตราฐาน ISO29110-VSE 

2.3.1  VSE (Very Small Entity) 

VSE ยอมาจาก Very Small Entity ท่ีมีคํานิยามคือ กลุมหรือหนวยท่ีมีขนาดเล็กมาก เราใช
คํานี้ในการใหนิยามกลุมผูประกอบการขนาดเล็กถึงเล็กมากท่ีมีบุคคลากรไมเกิน 25 คน ซ่ึงถือวา
เปนกลุมผูประกอบการหรือหนวยท่ีเปนกําลังการผลิตท่ีสําคัญและในอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทย 
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เปนกลุมท่ีกําลังเร่ิมตนและตองการการพัฒนาท่ีเปนระบบเพื่อใหสอดรับกับการเติบโตของ
อุตสาหกรรมท่ีกําลังขยายตัว 

2.3.2  มาตรฐาน ISO29110 

ทางคณะกรรมการวิชาการท่ี 967 ไดริเร่ิมโครงการ TQS (Thai Quality Software) ซ่ึงเปน
โครงการใหคําปรึกษาและฝกอบรมเพื่อปรับปรุงกระบวนการ ตามมาตรฐานท่ีไดประยุกตจาก
มาตรฐานสากล ISO12207 ดวยจุดเร่ิมตนจากจุดนี้ คณะกรรมการวิชาการที่ 967 ไดเขารวมกับกลุม 
ISO/IEC SC7 ท่ีทําหนาท่ีในการยกรางมาตรฐานระดับสากลดานวิศวกรรม ซอฟตแวรและระบบ 
จากความรวมมือนั้นไดจัดต้ังกลุมคณะกรรมการทํางานข้ึนมาเพื่อการวิจัย พัฒนา และเผยแพร 
มาตรฐานวิศวกรรมซอฟตแวรสําหรับองคกรขนาดกลางและเล็กท่ีเรียกวา ISO29110 Software 
Engineering-Lifecycle Profiles for Very Small Entity (VSE)  

ISO29110 เปนแนวคิดยุคใหมของ ISO ท่ีจะเนนการเติบโตของอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และเล็ก รวมท้ังผูประกอบใหมท่ีเขามาใหมีโอกาสในการแขงขันตามแนวทางการพัฒนา ฯ 
Outsourcing  ซ่ึงในอดีตท่ีผานมา มาตรฐานวิศวกรรมซอฟตแวรไดถูกทําใหเปนเร่ืองท่ีเขาใจยาก
และมีความสลับซับซอนยุงยากในการปฏิบัติตาม ประกอบกับมาตรฐานซอฟตแวรระดับสากลท่ีมี
อยูในปจจุบันจะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานขององคกรขนาดใหญ ISO29110 จึ่งถูกพัฒนาดวย
แนวคิดพื้นฐานเพื่อสนับสนุนองคกรขนาดเล็กใหมีโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการและรับรอง
คุณภาพในระดับสากล 

 ISO29110 ไดใหความสําคัญในกระบวนการท่ีจะตองทําการปรับปรุงใหเปน
ระบบและเปนสากล  2 กระบวนการหลัก  คือ  กระบวนการดานการบริหารโครงการและ
กระบวนการดานการสรางซอฟตแวร ซ่ึงจะประกอบดวยกระบวนการยอยๆภายในอีก ท้ังสอง
กระบวนไดถูกออกแบบใหเหมาะสมกับผูประกอบการขนาดเล็กจึงมีความเหมาะสมในการ
ประยุกตใชไดทันที โดยไดกําหนดขนาดของกระบวนการใหเหมาะสมกับองคกรขนาดเล็ก จึงไม
สรางปญหาในการปรับใชงานใหเขากับองคกร 
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2.4  โครงสรางระบบ Oracle PeopleSoft Campus Solution 9.0 

2.4.1  โครงสรางการทํางานของระบบ 

 
รูป 2.1  โครงสรางการทํางานของระบบ 

 
 Recruiting & Admissions : ระบบงาน Enrollment เช่ือมโยงกับระบบงาน Recruiting 

& Admissions ในการเรียกใชขอมูลรายช่ือนักศึกษาแรกเขามาใชในการใชสิทธ์ิ
นักศึกษาเพื่อการลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษา 

 Grade book : ระบบงาน Enrollment เช่ือมโยงกับระบบงาน Grade book โดยระบบ 
Grade book จะทําการประมวลผลการศึกษาของนักศึกษาในแตละภาคการศึกษา 

 Financial Aid  : ระบบงาน Enrollment เช่ือมโยงกับระบบงาน Financial Aid ในกรณท่ีี
นักศึกษาเปนนักศึกษาทุนระบบจะคํานวณคาลงทะเบียนเรียนแบบทุนการศึกษาโดย
ระบุทุนการศึกษาท่ีนกัศึกษาไดรับ 

 Student Financial : ระบบงาน Enrollment เช่ือมโยงกับระบบงาน Student Financial 
จะเร่ิมคํานวณผลการลงทะเบียนเรียนหลังจากท่ีนกัศึกษาไดระบุรายวชิาท่ีลงทะเบียน
เรียนเขาไปในระบบ 
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 Academic Advisement : ระบบงาน Enrollment เช่ือมโยงกับระบบงาน Academic 
Advisement โดยจะนําวิชาท่ีนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียนไปแลวมาตรวจเช็คกับ
รายวิชาตามหลักสูตร วายังขาดวิชาท่ีตองศึกษาใหครบหลักสูตรวิชาใดบาง 

2.4.2  ระบบการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาและประมวลผลการศึกษา 

การลงทะเบียนเรียนนักศึกษา : การลงทะเบียนเรียนนักศึกษาตองเริ่มสรางขอมูลต้ังแต
หลักสูตรการศึกษาของนักศึกษา การกําหนดปฏิมินการศึกษาเพื่อระบุชวงเวลาตาง ๆ ในการทํา
กิจกรรมในมหาวิทยาลัย การเปดรายวิชาเพื่อลงทะเบียนเรียน 

การประมวลผลการศึกษานกัศึกษา : การประมวลผลการศึกษานกัศึกษาเร่ิมจากทาง
มหาวิทยาลัยตองทราบถึงรายวิชาท่ีนักศึกษาศึกษา และเม่ือผานชวงสอบวัดผลการศึกษาเจาหนาท่ี
คณะจะมีหนาท่ีสงผลการประเมิณเพื่อปอนเขาสูระบบตอไป รวมถึงการแกไขผลการประเมิณใน
นักศึกษาแตละคน 

 


