4.2 การจัดการความรู สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Knowledge Management, Information and Information Technology):
องคกรมีวิธีการอยางไรในการจัดการสินทรัพยทางความรูขององคกร สารสนเทศ และโครงสรางพื้นฐาน
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ก. ความรูขององคกร (Organizational Knowledge)
(1) การบูรณาการองคความรู ขอมูลและสารสนเทศ เพื่อสรางมาตรฐานระบบบริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัย
• คณะกรรมการจัดการความรู สํานักงานอธิการบดี ไดกําหนดองคความรูเรื่อง “การบูรณาการองคความรู ขอมูล
และสารสนเทศ เพื่อสรางมาตรฐานระบบบริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัย (SWU-ERP)” ซึ่งเปนแผนการดําเนินงานการจั ดการ
ความรูที่ความสอดคลองกับวิสัยทัศน (Vision) สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คือ “เปนศูนยกลางการ
ใหบริการอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ” ขณะเดียวกันการบูรณาการองคความรูนี้ไดสนับสนุนและผลักดันความสําเร็จของ
แผนยุทธศาสตร 15 ป มหาวิทยาลัยศรีนครินทร-วิโรฒ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 เปาประสงค 5.2 มีระบบและเครื่องมือ
ทางการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ดวยเชนกัน
การบู ร ณาการองค ค วามรู (รู ป ที่ 1 :
กระบวนการจั ด การความรู ) ได กํ า หนดบุ ค ลากรหรื อ
กลุมเปาหมายที่จะรวบรวม ผสาน และถายทอดความรู
เพื่อพัฒนาองคความรู สรางเปนความรูใหมหรือนวัตกรรม
ตลอดจนตกผลึกเปนแนวปฏิบัติที่ดี และมีการจัดทําคูมือ
การใชงาน ซึ่งชวยเพิ่มทักษะและการพัฒนากระบวนการ
ทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทําใหเกิดมาตรฐานในการ
ดําเนินงานเปนทิศทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย และมีการ
ประเมินองคความรูทั้งกอน (Pre-test) และหลัง (Posttest) การใช ร ะบบ SWU-ERP จึ ง ช ว ยให ท ราบถึ ง องค
ความรูของแตละบุคคลไดมากขึ้น
ระบบบริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัย (SWU-ERP) มีวัตถุประสงค ใหสามารถปฏิบัติงานดานงบประมาณ พัสดุ
การเงินและบัญชี (SWU-Finances) รวมถึงการบริหารทรัพยากรบุคคล (SWU-HR) ที่สอดคลองตามกฏหมาย ขอบังคับ ระเบียบ
ประกาศ แนวปฏิบัติที่มีความเกี่ยวของ และสามารถรองรับระบบงานภาครัฐที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการปรับปรุงขั้นตอนวิธีการใน
การปฏิบัติงานจริงตามแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) มหาวิทยาลัยไดพิจารณาถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน และ
การปฏิบัติงานดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

• การแลกเปลี่ยนเรียนรูข องการจัดทําระบบ SWU-ERP ใหบรรลุตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพจําเปนตองมี
การบูรณาการรวมกันหลายสวนงาน เชน คณะ สํานัก สถาบัน
วิทยาลัย โรงเรียน โรงพยาบาล และศูนยตางๆ เพื่อรวบรวมและ
ถายทอดองคความรู ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูของทุกสวน
งาน โดยมีคณะทํางานหลายระดับ ตั้งแตระดับผูปฏิบัติงาน (TM)
ถึ ง ระดั บ สู ง สุ ด คื อ คณะผู บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย (STC) (รู ป ที่ 2 :
โครงสรางคณะทํางาน) การดําเนินงานแตละคณะทํางานเมื่อพบ
ปญหาตองชวยกันระดมสมองและองคความรูเพื่อแกไขปญหาให
แลวเสร็จ แตหากปญหานั้นไมสามารถแกไขได จะทําการสงตอ
ป ญ หาให ค ณะทํ า งานระดั บ สู ง ขึ้ น ช ว ยตั ด สิ น ใจต อ ไป และทุ ก
ป ญ หาที่ ส ง มาถึ ง ระดับ STC จะต อ งมี ข อ ยุ ติ ห รือ สามารถแกไข
ปญหาใหแลวเสร็จที่ระดับสูงสุดนี้ (เอกสารอางอิง KM01, KM02)
ในทุกเดือนมีการกําหนดตารางเวลาการประชุมของแตละระดับ เชน ระดับ TM ประชุมทุกกิจกรรม, ระดับ TL
ประชุมทุกสัปดาห, ระดับ PMO ประชุมทุกสองสัปดาห และระดับ STC ประชุมทุกเดือน โดยมีหัวขอในการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อ
รวมกันออกแบบระบบ แกไขปญหา กําหนดแนวทางการปฏิบัติ และการติดตั้งระบบ จนตกผลึกเปนขอตกลงรวมกันที่เรียกวา
“Business blueprint” ซึ่ ง เป น แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ที่ เ ป น หั ว ใจสํ า คั ญ ให ทุ ก สว นงานมี มาตรฐานเดีย วกั น ในการดํา เนิ น งาน และ
สนับสนุนใหมหาวิทยาลัยบรรลุเปาประสงคการบริหารดวยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
13 ระบบงานใน SWU-ERP (รูปที่ 3 : 13 ระบบงานใน SWUERP) เกิดขึ้นจากแนวปฏิบัติที่ดี (Business blueprint) (เอกสารอางอิง
KM03, KM04) ซึ่งผานกระบวนการที่กลาวมาแลวขางตน จากนั้นทําการ
พั ฒ นาโปรแกรมตาม Business blueprint ของแต ล ะระบบงาน เมื่ อ
พัฒนาระบบเรียบรอยแลว ผูพัฒนาโปรแกรมและกลุมผูปฏิบัติงาน (TM)
จ ะ ร ว ม กั น ท ด ส อ บ ร ะ บ บ ดั ง ขั้ น ต อ น Unit Test (UT), System
Integration Test (SIT) และ User Acceptance Test (UAT) ตามลําดับ
(เอกสารอางอิง KM05) เพื่อตรวจสอบและยืนยันระบบสามารถทํางาน
ไดตาม Business blueprint ที่กําหนดขึ้นหรือไม และขั้นตอนสุดทายทํา
การถายทอดความรู โดยการอบรมผูใช (End-User Training) ทั้ง 13
ระบบ พรอมมีคูมือการใชงาน (เอกสารอางอิง KM06) เปนเครื่องมือใน
การปฏิบัติงานใหเปนมาตรฐานเดียวกัน คูมือการใชระบบเปนองคความรู
ที่เผยแพรเปนลายลักษณอักษร (Explicit Knowledge) นําไปปฏิบัติงาน
ไดจริง ซึ่งสามารถแกไขปญหา ปรับปรุง และพัฒนากระบวนการทํางาน
ใหดียิ่งขึ้น

(2) การเรียนรูระดับองคกร
• ผูใช (End-user) คือบุคลากรที่เปนหัวใจสําคัญของระบบ SWUERP จึงตองมีองคความรูที่ถูกตองในกระบวนการทํา งานระบบงานนั้นๆ เพราะ
ขอมูลที่บันทึกเขาระบบใดระบบหนึ่ง จะมีความเชื่อมโยงกับระบบอื่นดวยเช นกัน
ดังนั้นการฝกอบรม การทดสอบ และการประเมินผล แบบกอนใชระบบ (Pre-test)
จะชวยใหทราบระดับความรูความเขาใจของผูใช และภายหลังจากพัฒนาระบบเสร็จ
สิ้นจึงทําการฝกอบรม ทดสอบ และประเมินผลอีกครั้งหนึ่ง (Post-test) เพื่อติดตาม
พัฒนาการองคความรูของผูใช และนําไปพัฒนาปรับปรุงตอไป ซึ่งกระบวนการเรียนรู
นี้ (รู ป ที่ 4 : กระบวนการเรี ย นรู ) จะช ว ยให อ งค ค วามรู ฝ ง ลึ ก กั บ บุ ค ลากรทํ า ให
สามารถปฏิบัติงานไดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กระบวนการเรียนรูระดับองคกรนี้มีคูมือ
การใชระบบเปนเครื่องมือใหเกิดการเรียนรู และพัฒนาองคความรู โดยจัดเก็บเอกสารและคูมือบนเทคโนโลยีสารสนเทศผาน
เว็บไซต http://erp.oop.swu.ac.th
• ผลการประเมินกอนใชระบบ (Pre-test) (เอกสารอางอิง KM07) จากผูเขาอบรมทั้งหมดจํานวน 339 คน สามารถ
จําแนกออกเปนผานการทดสอบ 297 คน ไมผานการทดสอบ 40 คน และไมทําแบบทดสอบ 2 คน โดยคิดเปนอัตรารอยละ
87.61% ของผูผานการทดสอบ (คาเฉลี่ยคะแนนของผูผานการทดสอบไมต่ํากวา 80 เปอรเซ็นต) และ 11.80% ของผูไมผานการ
ทดสอบ โดยนําเสนอผลการประเมินใหกลุมผูบริหารโครงการ (PMO) ทราบดวยเชนกัน
ข. ขอมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Data, Information and Information Technology)
ระบบบริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัย (SWU-ERP) เปนระบบสารสนเทศสําคัญของมหาวิทยาลัย จึงใหความสําคัญ
กับการรักษาความปลอดภัยขอมูลสารสนเทศ (Information Security) ตามโมเดลของ C.I.A Triad ซึ่งประกอบดวยชั้นความลับ
(Confidentiality), ความถูกตอง / ความสมบูรณ (Integrity) และความพรอม
ใช (Availability) (รูปที่ 5 : การรักษาความปลอดภัยขอมูลสารสนเทศ)
(1) ความถูกตอง / ความสมบูรณ ของขอมูลและสารสนเทศ : การ
นําขอมูลเขาระบบทั้ง 13 ระบบ จะมีการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลกอน
นําขอมูลเขาระบบดวยวิธีการตรวจสอบขอมูลจากผูใชระบบ และบางระบบมี
การพิมพขอมูลใหเจาของขอมูลตรวจสอบดวย เชน ระบบบริหารจัดการขอมูล
บุคลากร (PA) เปนตน ในระดับโปรแกรมจะมีการปองกันการบันทึกขอมูลทีไ่ ม
สมบูรณ หรือไมครบถวน ไมใหสามารถบันทึกขอมูลหรือขามไปในขั้นตอนตอไป
ได ซึ่งชวยปองกันความผิดพลาดจากการบันทึกขอมูลของผูใชดวยเชนกัน
(2) ความลับ / ความปลอดภัย ของขอมูลและสารสนเทศ : การเขาถึงขอมูลในระบบ SWU-ERP ตองทํางานผาน
โปรแกรม SAP GUI หรือ Fiori จึงจะสามารถสืบคน เพิ่ม/ลบ และปรับปรุงขอมูลได โดยผูใชตองระบุตัวตน (Identification) ดวย
ชื่อบัญชีผูใชและรหัสผานที่กําหนดขึ้นโดยผูดูแลระบบ (BASIS Team) จากนั้นระบบจะทําการตรวจสอบสิทธิ์ (Authorization)

ของผูใชใหสามารถใชหนาจอโปรแกรม (Transection code) ตามสิทธิ์ของผูใชเทานั้น ในขณะเดียวกันการใชโปรแกรมตองอยู
ภายในระบบอินทราเน็ต (Intranet) ของมหาวิทยาลัย หากจําเปนตองใชงานจากนอกมหาวิทยาลัยตองทํางานผานระบบรักษา
ความปลอดภัยแบบ VPN ของมหาวิทยาลัยเทานั้น
(3) ความพรอมใชงานของขอมูลและสารสนเทศ : ระบบ SWU-ERP แบงขอมูลออกเปน 2 สวน คือ โปรแกรมและ
ขอมูลสารสนเทศ โดยสวนของโปรแกรมหรือกลุมโปรแกรมยอย ทําหนาที่ประมวลผลขอมูลสารสนเทศใหถูกตองตามความตองการ
ของผูใช ขณะทีส่ วนของขอมูลสารสนเทศ คือขอมูลที่ถูกบันทึกเขาระบบจากผูใช ดังนั้นขอมูลทั้ง 2 สวนนี้ จําเปนตองสํารองขอมูล
จัดเก็บลงเทปแบ็คอัพ (Tape backup) ตามระยะเวลาที่กําหนด เชน สํารองขอมูลทุก 04.00 น. 12.00 น. และ 20.00 น. เปนตน
(4) ความนาเชื่อถือ / ความปลอดภัย ของฮารดแวรและซอฟแวร : ระบบ SWU-ERP พัฒนาจากโปรแกรมสําเร็จรูป
SAP S/4 HANA ของประเทศเยอรมันนีที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตาม
กฎหมาย เปนซอฟแวรมาตรฐานดานการวางแผนทรัพยากร
ทางธุ ร กิ จ ขององค ก ร (ERP) ซึ่ ง มี ม าตรฐานและเป น ที่ นิ ย ม
ระดั บ โลก การพั ฒ นาระบบงานด ว ยโปรแกรม SAP S/4
HANA ตองมีมาตรฐานเดียวกันคือแผนการดําเนินโครงการ 5
ขั้ น ตอนดั ง นี้ Project Preparation, Business Blueprint,
Realization, Final Preparation แ ล ะ Golive Support
ตามลําดับ (รูปที่ 6 : แผนการดําเนินโครงการ) (เอกสารอางอิง
KM08) ในดานฮารดแวรหรือเซิรฟเวอรของระบบ SAP S/4 HANA ตองผานการรับรอง (Certified) จากบริษัท SAP เพื่อมั่นใจได
วาโปรแกรมและฮารดแวรทั้งหมดสามารถทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงขั้นตอนการออกแบบระบบ (Design)
(เอกสารอางอิง KM09) ไดใชเทคโนโลยี High Availability ทั้งดานระบบเครือขาย เครื่องเซิรฟเวอร แอพพลิเคชั่น และฐานขอมูล
เพื่อสรางความนาเชื่อถือและความพรอมใชงานของระบบตลอดเวลา และอีกปจจัยในการสรางความนาเชื่อถือและความปลอดภัย
ของระบบ SWU-ERP คือการบํารุงรักษาทั้งฮารดแวรและซอฟแวรตลอดระยะเวลาการรับประกัน 3 ป
โปรแกรม SAP GUI และ Fiori มีมาตรฐานและหนาจออินเตอรเฟส (Interface) แบบเดียวกันทั่วโลก ทําใหผูใช
เกิดความคุนเคยและงายตอการใชงาน โดยโปรแกรม SAP GUI ที่ติดตั้งบนเครือ่ งคอมพิวเตอรมีหนาจออินเตอรเฟสสําหรับสืบคน
แกไข และบันทึกขอมูล ในรูปแบบฟอรม (Form) คลายหนาจอการบันทึกขอมูลบนเว็บไซตจึงทําใหงายตอการเรียนรูและการใช
งาน ในดานของโปรแกรม Fiori สามารถติดตั้งบนสมารทโฟน (Smart phone) ซึ่งเหมาะกับผูบริหารองคกรเพื่อการสืบคนขอมูล
ประกอบการตัดสินใจไดทันทีและทุกสถานทีต่ ามความตองการ
(5) ความพร อ มใช ง านในภาวะฉุ ก เฉิ น : ป จ จุ บั น ระบบ SWU-ERP เป น ระยะเริ่ ม ต น คื อ การพั ฒ นาระบบบริ ห าร
ทรัพยากรมหาวิทยาลัยใหแลวเสร็จตามงบประมาณที่จัดสรรไว โดยระยะถัดไปมีแผนปองกันความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ดวยการทํา
Disaster Recovery Site (DR Site) คือ การติดตั้งระบบ SWU-ERP อีกสถานที่ เชน ปจจุบันมีระบบ SWU-ERP ที่ มศว ประสาน
มิตร และเพิ่มระบบอีกชุดที่ มศว องครักษ ทําการเชื่อมตอออนไลนกันตลอดเวลาระหวางทั้ง 2 สถานที่ หากสถานที่ใดมีปญหา
เกิดขึ้น อีกสถานที่สามารถใหบริการระบบ SWU-ERP แทนที่ไดทันที ซึ่งเปนการปองกันความเสี่ยงจากภาวะฉุกเฉินไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ตัวอยาง : เอกสารระบบ SWU-ERP
*** \\servername หมายถึงชื่อเครื่องเซิรฟเวอร ทีไ่ มสามารถเปดเผยได ณ เอกสารนี้ เพราะมีผลตอความปลอดภัยของขอมูลและสารสนเทศ
หัวขอ

รายละเอียด

ไฟลเอกสาร

เซอรฟเวอรจัดเก็บ

KM01 การบูรณาการองค
ความรู
KM02

การประชุมระดับ STC

KM03

Business blueprint
ระบบดานทรัพยากรบุคคล (HR)
Business blueprint
ระบบบริหารสินทรัพย (AA)
ทดสอบแตละระบบ (UT)
ทดสอบเชื่อมโยงระบบ (SIT)

SWUERP STC #5 20180208 Steering
Committee Meeting D1.2.ppt
SWUERP TLM #26 20180220 Team Lead
Meeting D1.0.ppt
SWUERP BPF HR Business Process Flow
F1.0.pdf
SWUERP BPF AA Business Process Flow
F1.1.pdf
SWUERP OM_Unit Test List F1.0.xlsx
SWUERP SIT13 Script F1.1.docx

ทดสอบระบขั้นสุดทาย (UAT)

SWUERP UU Work Plan OM F1.0.xlsx

คูมือการใชงาน (UM)

KM-FM-F1.pdf

\\ servername\sap\30 Realization\20 Testing\10 UT (Unit Test)\20 UT Script\100 HR
\\ servername\sap\30 Realization\20 Testing\20 SIT (System Integration Test)\SIT13
บันทึกขอมูลบุคลากรเดือน ต.ค. 2560
\\ servername\sap\40 Final Preparation\20 Testing\10 UAT (User Acceptant Test)\10
UU (UAT Unit Test)
\\ servername\sap\40 Final Preparation\30 Training\20 UM\70 FM

KM-OM-F1.pdf

\\ servername\sap\40 Final Preparation\30 Training\20 UM\100 HR\OM

SWUERP สรุปผลการฝกอบรม_Pretest.pdf
SWUERP Kick Off 20170725 F1.0.ppt
SWUERP SAP Technical Design D1.9.ppt

\\servername\sap\10 Project Preparation\30 Overview Training\50 OVT ผลการทดสอบ
\\servername\sap\10 Project Preparation\20 Project Kickoff
\\servername\sap\20 Business Blueprint\20 Technical Management\20 Presentation

KM04
KM05

KM06

การประชุมระดับ TL

คูมือการใชงาน (UM)
KM07 การเรียนรูร ะดับองคกร ผลการสอบ Pre-test
KM08 ความนาเชื่อถือ /
ขั้นตอนการ Implementation
ความปลอดภัย
การออกแบบระบบ

\\servername\sap\00 Project Management\10 Minute of Meetings\10 STC Meeting
(MoM for Steering Committee)
\\ servername\sap\00 Project Management\10 Minute of Meetings\30 TLM Meeting
(MoM for Team Lead)
\\ servername\sap\20 Business Blueprint\00 Business Blueprint Document\100 HR
\\ servername\sap\20 Business Blueprint\00 Business Blueprint Document\50 AA
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