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เว็บท่า (Web portal) 

Web Portal  เป็น web site ท่ีผูใ้ชส้ามารถท่ีเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารต่างๆไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยท่ี portal จะ

คาํนึงถึงผูใ้ชเ้ป็นศูนยก์ลาง กล่าวคือขอ้มูลข่าวสารท่ีแสดงจะเป็นขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูใ้ชห้รือเป็น ขอ้มูลท่ีผูใ้ช้

สนใจเท่านั้น  และมีการจดัหมวดหมู่ใหผู้ใ้ชดู้ง่าย สามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งรวดเร็วและตรงตามจุดประสงค ์ 

Web portal มีลกัษณะของการใหบ้ริการท่ีมีทั้งความหลากหลายและแบบเฉพาะ โดยในแบบใหบ้ริการ

แบบทัว่ไป คือ มีเวบ็ครบทุกหมวดหมู่ เรียกวา่แบบ general portal เช่น  หรือแบบใหบ้ริการเฉพาะ เช่น เวบ็ท่า

สุขภาพ (health portal) เวบ็ท่าอาหาร (food portal) เวบ็ท่าสตัวเ์ล้ียง (pet portal) เวบ็ท่ารถเช่า (carrent portal) 

เวบ็ท่ามลัติมีเดีย (multimedia portal) เวบ็ท่าข่าว (news portal) เวบ็ท่าท่ีอยูอ่าศยั (house portal) เวบ็หางาน (job 

portal) เป็นตน้ 

ตวัอยา่งแบบเฉพาะ  niche portal ไดแ้ก่ Garden.com, (สาํหรับผูท้าํสวน) , Fool.com (สาํหรับนกัลงทุน) 

เป็นตน้ จาํนวนผูใ้หบ้ริการส่วนใหญ่จะเสนอ portal ไปท่ีเวบ็สาํหรับผูใ้ชข้องเรา portal ส่วนใหญ่พฒันาตาม

แบบ Yahoo ในการจดัเน้ือหาดว้ยขอ้ความเป็นหลกั ทาํใหโ้หลดเพจไดเ้ร็วสาํหรับผูเ้ยีย่มชมและง่ายในการใช ้

บริษทัท่ีมี portal site จะดึงดูดผูล้งทุนในตลาดหุน้ใหส้นใจเพราะ portal สามารถมองไดว้่าสามารถเป็นแหล่ง

การประชาสมัพนัธ์ท่ีเปิดใหผู้เ้ขา้ชมไดจ้าํนวนมาก และยงัมีส่ิงอาํนวยความสะดวกในการคน้หาเวบ็อ่ืน, ข่าว, 

พยากรณ์อากาศ, e-mail, ราคาหุน้, โทรศพัท ์และแผนท่ี บางคร้ังรวมถึง forum ของชุมชน  

ซ่ึง Web portal จะประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 

1. ส่วนของการแสดงผล หรือหนา้เวบ็ไซตข์องเรา (Frontend) เป็นส่วนท่ีผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซตม์องเห็น หรือ
เป็นหนา้แสดงผลของเวบ็ไซตท่ี์เราสร้าง  

2. แผงรายการจดัการเวบ็ (Backend)  เป็นส่วนท่ีผูท่ี้สร้างเวบ็ไซต ์ ใชใ้นการจดัการส่วนต่างๆ ของ

เวบ็ไซต ์ เช่น การสร้างและใส่เน้ือหาของเวบ็ รวมถึงการตกแต่ง ใหแ้สดงผลไดต้ามตอ้งการในหนา้เวบ็ไซต ์

(Frontend) 
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ลกัษณะเฉพาะทีสํ่าคญัของ Portal คอือะไร 

 Personalization :  เป็นหนา้ท่ีผูใ้ชส้ามารถทาํการจดัการหวัขอ้ต่างๆ หรือแกไ้ข จดัเตรียมขอ้มูลข่าวสาร

ท่ีเป็นเฉพาะของผูใ้ชแ้ต่ละคน 

 Customization :  ผูใ้ชส้ามารถท่ีจะจดัรูปแบบการแสดงขอ้มูลข่าวสารดว้ยตนเอง เช่น 

- การเพ่ิมหรือลด channel ท่ีแสดงขอ้มูล 

- การจดัลาํดบัก่อนหลงัในการแสดงขอ้มูลหรือ channel 

- การเปล่ียนรูปแบบ,สี หรือรูปภาพท่ีจะแสดง channel 

 Standardization : รูป แบบแสดงผลของ potal ต่อผูใ้ชเ้ป็นในทิศทางเดียวกนัถึงแมว้า่ขอ้มูลข่าวสารท่ี

อยูข่า้งใน Portal จะมาจากหลายท่ีและมีรูปแบบท่ีแตกต่างกนั 

 Single Login : ผูใ้ช ้Login Portal เพียงคร้ังเดียวกจ็ะสามารถท่ีจะเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารต่างๆท่ีมีอยูใ่น 

Portal ได ้ 

Portal ต่างจาก web site ทัว่ไปอย่างไร 

เวบ็ไซตโ์ดยทัว่ไปจะเปรียบไดก้บัหนงัสือแต่ละเล่มท่ีวางอยูบ่นทอ้งตลาด ประกอบดว้ยขอ้มูลรูปภาพ 

และตวัหนงัสือ ท่ีมีเน้ือหาสาระมากมาย จะแตกต่างกนักต็รงท่ีหนงัสือจะตอ้งซ้ือมาอ่าน แต่ในเวบ็ไซต ์ เรา

สามารถเขา้มาดูไดฟ้รีถา้เรารู้ช่ือของเวบ็ไซตน์ั้น นอกจากนั้นเวบ็ไซตย์งัเปรียบเสมือนแหล่งขอ้มูลของคนทั้ง

โลก  จะเปรียบไดต้ามความสนใจของแต่ละบุคคล อยา่งเช่น สาํหรับคนท่ีชอบอ่านหนงัสือ กเ็ปรียบเสมือน

หอ้งสมุดท่ีรวบรวมความรู้จากคนทั้งโลก เป็นตลาดการซ้ือขายสินคา้ หรือเป็นแหล่งพบปะผูค้นใหค้นท่ีอยูค่น

ละซีกโลกไดพ้บปะพดูคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็น นอกจากน้ีในวงการประชาสมัพนัธ์กย็งัถือวา่เป็นแหล่งท่ี

ประชาสมัพนัธ์ท่ีกวา้ง และเขา้ถึงคนจาํนวนมากท่ีสุดอีกดว้ย เวบ็ไซตส์ามารถแบ่งออกไดเ้ป็นกลุ่มใหญ่ๆ 

ได ้8 ประเภทตามลกัษณะของเน้ือหาและรูปแบบของเวบ็ไซต ์กลุ่มเวบ็ทั้ง 8 ประเภท ไดแ้ก่  

1. เวบ็ท่า (Portal site)  

2. เวบ็ข่าว (News site)  

3. เวบ็ขอ้มูล (Information site) 

4. เวบ็ธุรกิจหรือการตลาด (Business/ Marketing site) 

5. เวบ็การศึกษา (Education site)  

6. เวบ็บนัเทิง (Entertainment site)  



University Portal     3/26 

7. เวบ็องคก์รท่ีไม่แสวงหาผลกาํไร (None-profit organization site)  

8. เวบ็ส่วนตวั (personal site)  

ซ่ึงเวบ็ Portal นั้นเป็นหน่ึงในประเภทของเวบ็ไซตท์ั้ง 8 โดยเวบ็ Portal จะคาํนึงถึงผูใ้ชเ้ป็น ศูนยก์ลาง 

มกัจะประกอบดว้ยดว้ยบริการเคร่ืองมือคน้หา ท่ีรวบรวมลิงคข์องเวบ็ไซตเ์พ่ือ อาํนวยความสะดวกในการหา

ขอ้มูล บริการ ส่ือมลัติมีเดีย ต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มคนผูท่ี้มีความสนใจในเร่ืองเดียวกนั โดยผูใ้ชเ้ม่ือ

ตอ้งการคน้หาขอ้มูลเฉาพะเร่ืองจะสามารถเขา้มายงั web portal โดยตรง ไม่ตอ้งเสียเวลาคน้หาขอ้มูลผา่น search 

engine ซ่ึงบางคร้ังอาจไดพ้บ web site ท่ีมีขอ้มูลไม่ตรงตามจุดประสงคข์องผูใ้ช ้ทาํใหเ้สียเวลาในการคน้หา  

การจัดการ Web Portal  

 Enables universal login ช่วยใหเ้ขา้สู่ระบบมาตรฐานสากล 
 Handles both structured and unstructured data จดัการขอ้มูลท่ีมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง 
 Facilitates multi-channel consistency อาํนวยความสะดวกในหลายช่องทาง 
 Facilitates messaging and notification อาํนวยความสะดวกในการส่งขอ้ความและการแจง้เตือน 
 Automated tuning: pervasive content can be tuned based on personalization, location, browser, 

etc. การปรับแต่งอตัโนมติั : เน้ือหาแพร่หลายสามารถปรับเปล่ียนไดข้ึ้นอยูก่บัขอ้มูลส่วนบุคคล, 
สถานท่ี, เบราวเ์ซอร์  

 Integration to other systems สามารถบูรณาการกบัระบบอ่ืน ๆ 

คุณสมบัติของ Web Portal  

 Security การรักษาความปลอดภยั 

 Access different data การเขา้ถึงขอ้มูลท่ีแตกต่าง 

 Transactions การทาํรายการต่างๆ 

 Search การคน้หาขอ้มูล 

 Publish Content การเผยแพร่เน้ือหา 

 Personal Content เน้ือหาส่วนบุคคล 



University Portal     4/26 

หน้าทีห่ลกัของ Web Portal 

1. search and navigation  คน้หาขอ้มูล สนบัสนุนผูใ้ชใ้นการคน้หาท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. information integration (content management) การรวมขอ้มูล (การจดัการเน้ือหา) 

3. personalization ขอ้มูลส่วนบุคคล ผูใ้ชแ้ต่ละคนไดรั้บขอ้มูลท่ีออกแบบโดยเฉพาะเพ่ือใหต้รงกบั

ความตอ้งการ 

 ทางลดัไปยงัขอ้มูลท่ีเฉพาะเจาะจงหรือรายการโปรด 

 รูปแบบขอ้มูลส่วนบุคคลซ่ึงสามารถกาํหนดรูปแบบสีหรือขนาดตามตอ้งการ 

4. notification (push technology) การแจง้เตือน มีระบบท่ีผูใ้ชจ้ะไดรั้บขอ้มูลโดยอตัโนมติัจาก

เซิร์ฟเวอร์เครือข่ายเพ่ือส่งขอ้มูลโดยตรงไปยงัเดสกท์อปของผูใ้ชโ้ดยผูใ้ชง้านท่ีร้องขอ ดงันั้นผูใ้ชมี้

โอกาสท่ีจะสมคัรรับแหล่งขอ้มูลท่ีใชง้าน ละขอใหแ้จง้เตือนเม่ือเอกสารท่ีมีการปรับปรุง 

5. task management and workflow ใหบ้ริการดา้นการจดัการงาน 

6. collaboration and groupware การทาํงานร่วมกนั การจดัการความรู้และกรุ๊ปแวร์เพ่ือใหแ้น่ใจวา่

ขอ้มูลท่ีจาํเป็นจะถูกเกบ็ไวใ้นสถานท่ีท่ีเหมาะสมและอยูใ่นโหมดท่ีเหมาะสม โดยท่ีน้ีหมายถึง

บุคคลท่ีถูกตอ้งจะถูกนาํมารวมกนักบัขอ้มูลท่ีถกูตอ้ง กรุ๊ปแวร์ซอฟแวร์ช่วยในการทาํงานร่วมกนั

อยา่งเป็นทางการ 

7. integration of applications and business intelligence การรวมโปรแกรมประยกุต ์

8. infrastructure functionality ฟังกช์นัการทาํงานโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ชนิดของ Portal 7 แบบ 

1) Commercial (Public) Portal: Web site ท่ีใหร้ายละเอียดในการส่ือสารแบบทัว่ๆไป เป็น portal ท่ีนิยม

มากท่ีสุดในอินเตอร์เน็ต โดยใหผู้ใ้ชเ้ป็นเพียง user interface ในรูปแบบ ตามท่ีกาํหนดเท่านั้น ตวัอยา่งเช่น 

yahoo.com, lycos.com and msn.com 

2) Publishing Portal: Web site ท่ีมีจุดมุ่งหมายสาํหรับกลุ่มชนท่ีมีความสนใจเร่ืองใด เร่ืองหน่ึงอยา่ง

เจาะจง โดยยอมใหป้รับแต่งเน้ือหาเพียงเลก็นอ้ย แต่ขยายการใช ้ online search และ บางแห่งมีความสามารถใน

การตอบโต ้ตวัอยา่งเช่น  techweb.com, zdnet.com 

3) Personal Portal: Web site ท่ีมีเป้าหมายจาํเพาะในการกรองสารสนเทศเอาเฉพาะเป็น เร่ืองๆไป โดย

ให ้narrow content ซ่ึงเหมาะสาํหรับผูใ้ชแ้ต่ละราย 
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4) Affinity Portal: Web site ท่ีให ้a single point of entry เพ่ือเขา้สู่การส่ือสารทั้งหมด ท่ีเก่ียวพนักบัส่ิง

ท่ีเราสนใจ 

5) Mobile Portal Web site ท่ีเขา้ถึงไดโ้ดยใช ้mobile device ต่างๆ  

6) Voice Portal Web site ท่ีมี audio interface ยอมใหมี้การเขา้ถึงโดยใชแ้บบมาตรฐาน หรือ cell phone 

ใชท้ั้ง speech recognition และ text- to speech technologies ตวัอยา่ง เช่น AOLbyPhone, tellme.com, 

i3mobile.com 

7) Corporate Portal  Web site ท่ีมี single point of access ไปยงั critical business information ท่ีวางอยู่

ภายใน หรือ ภายนอกองคก์ร มกัเรียกกนัหลายช่ือ เช่น enterprise portals หรือ enterprise information portals 
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University Portal คอือะไร 

เป็นช่องทางในการเขา้ถึงระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลยั/สถาบนั เปรียบเสมือนประตูไปสู่แหล่ง 
ขอ้มูล โดยผูรั้บบริการไดรั้บความสะดวกในการเขา้ถึงระบบและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินกิจกรรม แบบ  
one stop โดยจะแสดงรายการเป็นหมวดหมู่  ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมระดบัความร่วมมือทางดา้นการใหบ้ริการขอ้มูล 
ระหวา่งภาควชิาต่างๆ ภายในมหาวิทยาลยั และยงัเป็นการส่งเสริมระบบ e-Learning ใหส้มบูรณ์มากข้ึน โดย
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการคน้หาขอ้มูล ดว้ยดว้ย Search Engine หรือ Web Directory ไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของ
บริการดว้ย และควรนาํระบบ Single Sign On มาใชเ้พ่ือลด  ภาระในการพสูิจน'ตวัตนในการใชร้ะบบ
สารสนเทศและเพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภยั 

สถาปัตยกรรมพืน้ฐานของพอร์ทลัคอือะไร? 

การทาํงานของ Portals มีการเลือกรูปแบบ ฟังกช์นัท่ีเหมาะในการสร้างท่ีสุด  Portals ควรใหค้าํนึงถึง

ความสาํคญักบัการทาํงาน  ความสามารถทางเทคโนโลยขีองผูใ้หบ้ริการของพอร์ทลั  ทางออกท่ีดีท่ีสุด พอร์ทลั

ในวนัน้ีตอบสนองความตอ้งการของฟังกช์นัเดียวเท่านั้นจึงใหว้ิธีการแกปั้ญหาบางส่วนสาํหรับปัญหาเฉพาะ

พ้ืนท่ี ตรงน้ีเป็นความแตกต่างท่ีถูกทางทฤษฎีระหวา่งพอร์ทลัแนวนอนและแนวตั้งจะกลายเป็นส่ิงสาํคญั 

ความหมายของพอร์ทลัแนวนอน 

พอร์ทลัแนวนอนเป้าหมายในชุมชนอินเทอร์เน็ตทั้งหมด เวบ็ไซตเ์หล่าน้ีมกัจะเรียกวา่"megaportals", 

มกัจะมีเคร่ืองมือคน้หาและมีความสามารถใหผู้ใ้ชเ้ขา้ถึงหนา้เวบ็โดยนาํเสนอช่องทางต่างๆ (เช่นการเขา้ถึง

ขอ้มูลอ่ืน ๆ เช่นสภาพอากาศในภูมิภาคราคาหุน้หรือการปรับปรุงข่าว) Yahoo! และ Lycos เป็น megaportals 

โดยพอร์ทลัเหล่าน้ียงัมีเกตเวยก์บัเน้ือหาและการบริการของผูเ้สนอซ้ืออ่ืน ๆ 

ความหมายของพอร์ทลัแนวตั้ง 

พอร์ทลัแนวตั้งนั้นแตกต่างโดยมีแนวทางเฉพาะเจาะจงมากข้ึนสาํหรับผูใ้ชแ้ละเน้ือหาจะแตงต่างจาก

พอร์ทลัแนวนอนแต่การใชเ้ทคโนโลยยีงัคงเหมือนเดิมพ อร์ทลัแนวตั้งใหข้อ้มูลและบริการท่ีกาํหนดใหก้บัผูเ้ขา้

ใชเ้ฉพาะ  เช่น พอร์ทลัอุตสาหกรรมแนวตั้ง  เป็นเวบ็ไซตท่ี์ใหเ้ป็นประตูสู่ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรม

โดยเฉพาะเช่นประกนั, รถยนต,์ ฯลฯ 

พอร์ทลัแนวตั้ง แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลกั  

1. Corporate Portals  พอร์ทลัองคก์ร : 
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ใหก้ารเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัท่ีเลือกของ บริษทั ท่ีเฉพาะเจาะจง 

2. Commerce Portals พอร์ทลัพาณิชย ์: 

สนบัสนุนธุรกิจกบัธุรกิจและธุรกิจเพ่ือผูบ้ริโภค E - commerce 

3. Pervasive Portals  พอร์ทลัแพร่หลาย : 

เขา้ถึงการสนบัสนุนผา่นทางอุปกรณ์การส่ือสาร เทคโนโลยท่ีีแพร่หลายเช่นพีดีเอ  โดยเฉพาะอยา่งยิง่

พอร์ทลัประเภทแนวตั้งน้ีจะเป็นท่ีนิยมในอนาคต 

สถาปัตยกรรมทัว่ไปของพอร์ทลัแนวนอนและแนวต้ัง 

ไม่วา่จะเป็นพอร์ทลัประเภทไหนจะมีรูปแบบสถาปัตยกรรมคลา้ยกนั โดยจะสอดคลอ้งกบัสถาปัตย 

กรรมพ้ืนฐาน พอร์ทลัแนวตั้งมีรูปแบบของขอ้มูลท่ีเฉพาะไม่ไดส้ร้างข้ึนใหมี้ขอ้มูลท่ีอิสระ พอร์ทลัแนวนอนจะ

มีประสิทธิภาพและตอบสนองฟังกช์นัทั้งหมดของพอร์ทลัท่ีเหมาะกวา่ 

สถาปัตยกรรมพ้ืนฐานของพอร์ทลัจะแสดงในรูปท่ี 1 ส่วนตรงกลางลอ้มรอบดว้ยฟังกช์นัการทาํงาน

และการบริการทั้งหมดของพอร์ทลัท่ีเหมาะสม, พอร์ทลัแนวนอน ควรจะมีฟังกช์นัเหล่าน้ีบา้งเป็นแนวทางใน

การปฏิบติัตาม ส่วนดา้นล่าง คือ บริการเช่ือมต่อ ควรจะสามารถรวมชนิดขอ้มูลใด ๆ ท่ีเขา้มาในคาํถาม  

สุดทา้ยบนพ้ืนท่ีท่ีเช่ือมต่อกบัส่วนติดต่อผูใ้ชซ่ึ้งจะช่วยในการนาํเสนอขอ้มูลทั้งหมดและการ

ประยกุตใ์ชเ้คร่ืองมือ 
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University Portal คอือะไร 

เป็นช่องทางในการเขา้ถึงระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลยั/สถาบนั เปรียบเสมือนประตูไปสู่
แหล่งขอ้มูล โดยผูรั้บบริการไดรั้บความสะดวกในการเขา้ถึงระบบและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินกิจกรรม 
แบบ  one stop โดยจะแสดงรายการเป็นหมวดหมู่  ซ่ึงจะช่วยเพิ่มระดบัความร่วมมือทางดา้นการใหบ้ริการ
ขอ้มูล ระหวา่งภาควิชาต่างๆ ภายในมหาวิทยาลยั และยงัเป็นการส่งเสริมระบบ e-Learning ใหส้มบูรณ์มากข้ึน 
โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพในการคน้หาขอ้มูล ดว้ยดว้ย Search Engine หรือ Web Directory ไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของ
บริการดว้ย และควรนาํระบบ Single Sign On มาใชเ้พ่ือลด  ภาระในการพสูิจน'ตวัตนในการใชร้ะบบ
สารสนเทศและเพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภยั 

เป้าหมายของ University Portal 

คือการสร้างช่องทางขอ้มูลท่ีง่ายในการคน้หา สาํหรับผูรั้บบริการท่ีตอ้งการจะหาขอ้มูลมหาวิทยาลยั
โดยกาํหนดเป้าหมายเฉพาะท่ีผูรั้บบริการ โดยจะมีฐานขอ้มูล  ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลนกัเรียน , ขอ้มูลพนกังาน, ขอ้มูล
หลกัสูตร, ขอ้มูลศิษยเ์ก่า , ขอ้มูลหอ้งสมุด , ขอ้มูลเวบ็การศึกษา, ปฏิทินมหาวิทยาลยั เป็นตน้ โดยผูรั้บบริการ
จะตอ้งระบุตวัตนเพ่ือใชง้าน University Portal  

ข้อแตกต่างระหว่าง University Web กบั University Portal 

             ปกติในเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัจะมีขอ้มูลมากมายภายในเวบ็  แต่หากผูเ้ขา้ใช ้ Websiteตอ้งการขอ้มูล
ส่ิงใดจะตอ้งเขา้ไปคน้หาถึงจะพบ  ขอ้มูลท่ีตอ้งการหา ข้ึนอยูก่บัผูเ้ขา้ใช ้Website ซ่ึงผูเ้ขา้ใช ้Websiteจะมีทั้งการ
ใชเ้คร่ืองมือคน้หา หรือ ลิงกใ์นหนา้เวบ็ของมหาวิทยาลยั ซ่ึงผูเ้ขา้ใช ้ Websiteมกัจะพลาดขอ้มูล ซ่ึงอาจจะไม่
สามารถหาพบ 

              ใน" University Portal" เวบ็ไซตข์องผูใ้ชท่ี้มุ่งเนน้ท่ีใหเ้คร่ืองมือรายงานและการบริการท่ีออกแบบมา
เฉพาะสาํหรับบุคคล ผูเ้ขา้ใช ้ Website จะระบุตวัเองไปยงัระบบ University Portal ซ่ึง ระบบจะประมลผลจาก
ฐานขอ้มูลมหาวิทยาลยั แสดงขอ้มูลบุคคลผูใ้ชง้าน และรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลผูใ้ชง้าน 
ขอ้มูลน้ีสามารถเขา้ถึงขอ้มูลสาธารณะทัว่ไปหรืออาจเป็นขอ้มูลลบัเฉพาะของแต่ละบุคคล(เช่น เกรดแต่ละ
รายวิชา,ขอ้มูลท่ีอยูอ่าศยั, ขอ้มูลเงินกูน้กัศึกษา,เงินกูพ้นกังาน,ปฏิทินส่วนบุคคล ,ตารางสอบปลายภาค ฯลฯ) 
และสามารถคัน่หนา้เวบ็ใหผู้ใ้ช ้ University Portal เขา้ถึงขอ้มูลไดร้วดเร็ว และจะแสดงหวัขอ้ข่าวท่ีเก่ียวขอ้ง 
อพัเดตอยา่งสมํ่าเสมอ  University Portal จะใชก้รอบการทาํงานท่ีสอดคลอ้งกนัสาํหรับการนาํเสนอขอ้มูลให้
เป็นมาตรฐาน การเขา้ถึงบริการทั้งหมดและบริการเหล่าน้ีไดรั้บการออกแบบทั้งหมดเพ่ือใหพ้อดีกบัภายใน
กรอบท่ีเป็นมาตรฐาน University Portal และ University Web ทั้งสองระบบมีความแตกต่างกนั แต่เสริมซ่ึงกนั
และกนั  
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ความสําคญัของ University Portal (จุดประสงค์ที่มหาวทิยาลยัต่างๆควรมี web portal) 

1. เพ่ือรองรับและตอบสนองการศึกษาผา่นระบบเครือข่าย โดยผูใ้ชจ้ะสามารถเขา้ถึงส่ือการศึกษาหรือ 

เอกสารท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยไม่จาํกดัเวลา และสถานท่ี 

2. เพ่ือเพ่ิมช่องทางการให้บริการส่ือการศึกษาใหส้ามารถใชร้ะบบ Knowledge Portal ซ่ึงเป็นแหล่ง

รวบรวมส่ือการศึกษา ท่ีกระจายในรูปแบบท่ีแตกต่างกนัได ้

3. เพ่ือพฒันาระบบการคน้หา (Search Engine) ส่ือการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ และง่ายต่อการใชง้าน 

ส่ิงทีเ่ป็นปัญหาและอุปสรรคในการจัดทาํ University Portal 

1. เจา้ของขอ้มูลคือใคร 

2. การเลือกใชน้กัพฒันา 

3. การแข่งของมหาวิทยาลยัทั้งภายในและภายนอก 

4. Single login 

ตัวอย่างการเข้าใช้งาน เวบ็ University Portal ในหลายๆมหาวิทยาลยั  

1. ผูใ้ชค้ลิกเลือกเวบ็ University Portal จากเวบ็มหาวิทยาลยัหลกั 

2. University Portal จะขอช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่น เพ่ือระบุตวัตนผูเ้ขา้ใช ้ (อีกวิธีหน่ึงกอ็าจใหเ้ป็นหนา้

เร่ิมตน้ดว้ยขอ้มูลทัว่ไปและขอใหค้นท่ีจะเขา้สู่ระบบจากมีขอ้มูลส่วนบุคคล) 

3. เม่ือเขา้สู่ระบบ ผูใ้ชจ้ะพบหนา้เวบ็ท่ีประกอบดว้ย หวัเร่ือง ,ตวัเลือกวาํหรับกาํหนดค่าระบบส่วนตวัผูใ้ช ้

,ส่วนท่ีเกบ็ช่องทางของแหล่งขอ้มูลท่ีผูใ้ชต้อ้งการ ,เคร่ืองมือจากแหล่งต่างๆ . บางคร้ังช่องทางเหล่าน้ี

จะถูกจดักลุ่มเขา้ดว้ยกนัในระบบท่ีกาํหนดไวห้รือผูใ้ชก้าํหนดอาจเป็น "แทบ็"  เช่น"การศึกษาของ

ฉนั","การจา้งงานของฉนั","สนัทนาการของฉนั","โครงการของฉนั", ฯลฯ 

ประเภทของช่องทางของแหล่งขอ้มูล(Types of Information Channels include) 

- Off-Campus Channels  ช่องทางแหล่งขอ้มูลท่ีมาจากส่วนนอกมหาวิทยาลยั เช่น รายงาน

พาดหวัข่าว , รายงานสภาพอากาศ ขอ้มูลเหล่าน้ีมาจากองคก์รณ์นอกมหาวิทยาลยั แต่เป็น

ขอ้มูลพื้นฐานท่ีสามารถนาํมาอยูใ่น University Portal ได ้
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- Public on-campus channels ช่องทางแหล่งขอ้มูลสาธารณะภายในมหาวิทยาลยั เช่น ข่าว

ของมหาวิทยาลยั Update ล่าสุด แหล่งขอ้มูลเหล่าน้ีเป็นช่องทางท่ีสร้างข้ึนโดย

มหาวิทยาลยั แต่บุคคลภายนอกสามารถเขา้ชมได ้ 

- Private channels  ช่องทางแหล่งขอ้มูลเอกชน การกาํหนดเป้าหมายเฉพาะของขอ้มูลท่ีแต่

ละบุคคลตอ้งการ อาจจะรวมถึงบนัทึกการจา้งงาน,ผลการเรียน,ขอ้มูลการสอบ,บนัทึกจา

อาจารยใ์นหอ้งเรียน 

- Custom tools  เคร่ืองมือท่ีกาํหนดเอง ออกแบบสาํหรับใชใ้น University Portal อาจ

รวมถึง ระบบ e-mail ,ระบบปฏิทิน,การเช่ือมต่อกบั chatroom หรือ เวบ็บอร์ด ฯลฯ 

ช่องทางแหล่งขอ้มูลของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกนั เช่น ของนกัศึกษา กบั พนกังาน 

สถาบนั 

4. ช่องทางแหล่งขอ้มูลของแต่ละบุคคลสามารถควบคุมไดเ้อง  เช่น การเปิดช่องทางแหล่งขอ้มูลแยก

ต่างหาก ซ่ึงจะทาํใหช่้วยลดส่วนการแสดงช่องทางแหล่งขอ้มูลใหส้ะดวกในการเลือกใชง้านมากข้ึน

(เช่น ระบุเมืองท่ีตอ้งการใหร้ายงานขอ้มูลสภาพอากาศ) 

5. มีตวัเลือกการปรับแต่งท่ีช่วยใหผู้ใ้ชส้ามารถเลือกช่องทางแหล่งขอ้มูลท่ีตอ้งการดู และตั้งคา่ลกัษณะ

หนา้จอการแสดงขอ้มูล เช่น  จาํนวนในคอลมัภท่ี์ตอ้งการแสดง (เวบ็ท่ีชอบเขา้ใช,้อุปกรณ์ท่ีเช่ือมต่อ

ผา่นwireless , เคร่ืองอ่านอกัษรเบรลล ์), รูปแบบสี ฯลฯ 

ตัวอย่าง University Portals ทีใ่ช้อยู่ในปัจจุบัน 

 วิธีท่ีดีท่ีสุดในการดูว่า University Portals มีการทาํงานอยา่งไร คือการไปเขา้ชมเวบ็ University Portals 

ท่ีใชง้านอยู ่หรือกาํลงัพฒันา โดยมีตวัอยา่ง University Portals ของมหาวิทยาลยั ดา้นล่าง 

•My UCLA: http://my.ucla.edu/ 

•University of Minnesota's "One Stop": http://onestop.umn.edu/ 

•University of Buffalo (MyUB): http://www.buffalo.edu/aboutmyub/ 

•University of Texas at Austin "UT Direct": http://utdirect.utexas.edu/utdirect/ 
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ตัวอย่าง Portals ทีนิ่ยมใช้ในปัจจุบัน 

          เวบ็ Portals ท่ีมีการนิยมใชม้าก ประสบความสาํเร็จในปัจจุบนัซ่ึงรวมถึงพอร์ทลัตลาดแนวตั้ง(ตวัอยา่งเช่น 

Portal ท่ีช่วยใหก้ารเช่ือมโยงซพัพลายเออร์สินคา้ท่ีมีร้านคา้ปลีกผลิตภณัฑ)์ และ Portals ทัว่ไป (เช่น My 

Netscape หรือ  My Yahoo) ตวัอยา่งดา้นล่างเป็น Portal ท่ีไม่มีคุณสมบติัเฉพาะเจาะจงแต่มีขอ้มูลเป็นประโยชน์

ต่อ University Portals 

•My Netscape: http://my.netscape.com/ 

•My Yahoo: http://my.yahoo.com/ 

•Excite: http://www.excite.com/ 

•My AOL: http://my.aol.com/ 

•My Way: http://www.myway.com/ 

ตัวอย่างมหาวทิยาลยัทีใ่ช้ University Portal 

University at Buffalo เป็นมหาวิทยาลยัวิจยัของรัฐ ตั้งอยูใ่นนิวยอร์ก สหฐั

อเมริกา มหาวิทยาลยับฟัฟาโลก่อตั้งข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1846 ปัจจุบนัมีนกัศึกษาอยูก่วา่ 

28,192 คน มหาวิทยาลยับฟัฟาโลมีอยูห่ลายโปรแกรมวิชาอนัไดแ้ก่ ศิลปะและ

วิทยาการ สถาปัตยกรรมและการวางแผน ทนัตแพทย ์ การศึกษา วิทยาศาสตร์และ 

วิศวกรรมประยกุต ์กฎหมาย การจดัการ เป็นตน้ 
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ท่ี UB เห็นวา่การติดตาม university deadlines, ชั้นเรียน, เกรด, และภาระหนา้ท่ีของคุณ เป็นส่ิงท่ีควรรู้ 
และนัน่เป็นเหตุผลสาํคญั ท่ี UB สร้าง MyUB ข้ึน เป็น one-stop online สาํหรับทุกอยา่งของคุณ ไม่วา่จะเป็น
นกัศึกษา UB,คณาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ี  ให ้ MyUB เป็นส่วนสาํคญัในการดาํรงชีวิตของคุณท่ี University at 
Buffalo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Find What You Need 

 

 ใน MyUB คุณสามารถคน้หาส่ิงท่ีคุณตอ้งการ โดยคุณจะเรียกดูจากหนา้เวบ็ช่ือ “MyUB Index” หรือจะ

คน้หาจากส่วนของ search ซ่ึง MyUB เป็นระบบท่ีดีท่ีสุดสาํหรับคุณในการนาํทางไปหาขอ้มูลยงั UB web  
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 Your Announcements 

 

ในส่วนประกาศของคุณ มองไปในส่วนหวัขอ้ “Need to Know”จะแสดงส่วนท่ีสาํคญั ณ เวลานั้น โดย 

MyUB จะนาํเขา้ขอ้มูลเขา้จาก campus alerts เพ่ือแจง้เตือนคุณ 

 Tabs 

 

  Tabs สาํหรับคน้หาบริการเช่ือมโยงท่ีคุณใชเ้ป็นประจาํเช่น UBmail and UBlearns แค่คลิกเดียว Tabs น้ี

ยงัสามารถสร้าง My Page เพือ่ใหคุ้ณสามารถกาํหนด บุ๊คมาร์ค และ ช่องทางขอ้มูลท่ีใชป้ระจาํ 
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 What's Happening on Campus 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนแสดงรายงานส่ิงท่ีเกิดข้ึนในมหาวิทยาลยั จะแสดงเป็น list รายการข่าวของมหาวิทยาลยั จากล่าสุด

เรียงลาํดบัลงไปในวนันั้น (โดยจะสามารถคน้หาขอ้มูลเพ่ิมเติมไดจ้าก UBNews และ UB Eventsใน หนา้เวบ็

มหาวิทยาลยั) 

ตวัอยา่งการใชง้าน MyUB โดยจะแบ่งเป็น 3 รูปแบบ คือ MyUB สาํหรับนกัศึกษา , MyUB สาํหรับ 

คณาจารย ์และ MyUB สาํหรับเจา้หนา้ท่ี 

1. MyUB สําหรับนักศึกษา  

ใน MyUB หนา้หลกั  
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ใน MyUB หนา้หลกั MyUB Index แบ่ง Portals ออกเป็น 3 ส่วน คือ About Me,Administrative,UB 

inside and Out แต่ละส่วนแบ่งเป็นเมนูยอ่ยดงัน้ี 

 About Me  

 Acadamics/Finances วชิาการและการเงนิ  

 

แสดงช่องทางแหล่งขอ้มูลในดา้นวิชาการและการเงิน 

 Records and Registration เวบ็ไซตส์าํหรับลงทะเบียนเรียน ,ปฏิทิน (ทางวิชาการและนกัศึกษา) , 
ตาราง เรียน , ปริญญา และสาํเร็จการศึกษา ,การลงทะเบียนและตรวจสอบ ,การศึกษาระดบั
ปริญญา  , เกรด ฯลฯ 

 Student Accounts บญัชีของนกัศึกษา , เวบ็ไซตส์าํหรับบญัชีของนกัศึกษา,วนัท่ีเรียกเกบ็เงิน,แผน 
การชาํระเงิน,การจ่าย bill,ประกนัสุขภาพนกัศึกษา  

 Financial Aid  ความช่วยเหลือทางการเงิน,เวบ็ไซตค์วามช่วยเหลือทางการเงิน,การขอความช่วย 
เหลือทางการเงิน,การเบิกจ่ายช่วยเหลือทางการเงิน,โอกาสในการขอทุนการศึกษา 

 Undergraduate Advising and Resource  เวบ็ไซตท่ี์ปรึกษาระดบัปริญญาตรี, transcript ,การเลือก
วิชาเอก,วนัและเวลา,หาท่ีปรึกษาของคุณ,Tutoring 

 Graduate School Resources แหล่งขอ้มูลท่ีบณัฑิตวิทยาลยั , เวบ็ไซตบ์ณัฑิตวิทยาลยั,กาํหนดเวลา
การศึกษา,หลกัสูตรการศึกษา,การสาํเร็จการศึกษา,นโยบายและขั้นตอน,ทุนการศึกษา 
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 UB Libraries เป็นช่างทางเข้าสู่เวบ็ห้องสมุดของมหาวทิยาลยั หรือ UB Libraries 

 

 Computing การใช้คอมพวิเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

แสดงช่องทางแหล่งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัComputer 
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 Computing Support การสนบัสนุนการใชค้อมพวิเตอร์, CIT Help Desk,ระบบการพมิพง์านใน

มหาวิทยาลยั(iPrint),บริการ UBIT สาํหรับนกัเรียนนกัศึกษา 

 Accounts / Access บญัชีผูเ้ขา้ใช,้ Campus access (VPN, NetPass, OpenPort, ResNet),การจดัการe-

mail ของคุณ, UB web services ฯลฯ 

 CIT Alert  การแจง้เตือนดา้นการใชค้อมพิวเตอร์ 

 UB Information Security Messages การป้องกนัขอ้มูล ใน UB ,การใชง้านร่วมกบั  Facebook , 

Browser Plugin Security Checker ฯลฯ 

 Administrative 

 Research 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Collaboration  การทาํงานร่วมกนั,ฐานขอ้มูลผูเ้ช่ียวชาญ 

 Funding Opportunities ผูใ้หก้ารสนบัสนุน,โอกาสในการระดมทุน 

 Funding Alert Services บริการแจง้เตือนการชาํระเงิน,แจง้เตือนทางอีเมลลจ์ากภายนอก  
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นอกจากน้ียงัมีเมนูยอ่ยต่างๆ เช่น UB Research News,Compliance and Policies,Administrative 

Support Offices และ Technology 

 UB 2020 เป็นช่องทางการนาํไปสู่เวบ็มหาวิทยาลยั University Portal ช่ือ UB2020 

 

 UB inside and Out 

 Events@UB แสดงคอลมัภป์ฏิทินงานในUBแสดงรายวนั รายอาทิตย ์รายเดือน ,คอลมัภส์าํหรับ Search

ตารางงาน,การจดัสมัมนาและนิทรรศการ 
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 UB News แสดงข่าวทุกข่าวของUB เช่น รายงานสภาพอากาศ,ข่าวมหาวทิยาลยั, 

 

 

 

 

 

 

 

 Campus Living แสดงช่องทางนําแหล่งข้อมูลเกีย่วกบัเขตทีอ่ยู่อาศัยรอบมหาวทิยาลยั 

 

 

 

 

 

 

 Living On Campus ท่ีอาศยัอยูบ่นวิทยาเขต, หอพกัและอพาร์ทเมน้ของมหาวิทยาลยั, การจอง

หอพกั 

 Living Off Campus  ท่ีอาศยัอยูน่อกเขตมหาวิทยาลยั,คู่มือการใชชี้วิตนอกมหาวิทยาลยั,สาํนกังานท่ี

อยูอ่าศยันอกมหาวิทยาลยั 
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 Campus Dining  การรับประทานอาหารในเขตมหาวิทยาลยั ,ค่าอาหาร,บริการหอ้งอาหาร ,แผนท่ี

ร้านอาหาร 

 Get Involved การมีส่วนร่วม ,ชมรมในมหาวิทยาลยั,เขา้ร่วมชมรม 

 University Policies กฎระเบียบและขอ้บงัคบัของนกัศึกษา,ระเบียบการใชห้อ้งสมุดมหาวิทยาลยั 

 Getting Around เส้นทางรอบมหาวิทยาลยั,ใบอนุญาตจอดรถในมหาวิทยาลยั,ท่ีจอดรถใน

มหาวิทยาลยั,คู่มือแผนท่ีรอบมหาวิทยาลยั 

 Health & Safety 

 

 

 

 

 

 

Your Health การบริการดา้นสุขภาพ ,บริการใหค้าํปรึกษา,บริการการศึกษาสุขภาพ,คลินิกทนัตกรรม,

คน้หาแพทย,์ศูนยบ์ริการจิตวทิยา,ศูนยก์ารศึกษาทางเพศ,คลินิกเวชศาสตร์การกีฬา ฯลฯ\ 

 Job & Career งานและอาชีพ    

 Career Planning  การวางแผนอาชีพ สาํนกังานจดัหาอาชีพ การฝึกงาน 

 Job Vacancies ตาํแหน่งงานวา่ง ,งาน part time,ตาํแหน่งงานในUB 
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 Sports & Recreation เป็นช่องทางการนาํไปสู่เวบ็กีฬาประจาํมหาวิทยาลยั 

 

2. MyUB สําหรับคณาจารย์  

โดยจะมีเมนูทัว่ไปคลา้ยกบัของนกัศึกษามีการแบ่งเป็น 3 ส่วนเช่นกนั คือ About  me, Administrative, 

UB inside and Out แต่มีส่วนเพิม่เติมช่องทางแหล่งขอ้มูลมากข้ึน เพ่ืออาํนวยความสะดวกแก่อาจารย ์

 About Me  

 Faculty Affairs  
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 Faculty Annual Report รายงานประจาํปีของคณะ , Project overview,คาํแนะนาํ,ดูหรือปรับปรุง

รายงานประจาํปีของคุณ 

 Tenure and Promotion วาระการดาํรงตาํแหน่ง,นโยบาย,ตารางนดัหมาย,สมมนาคุณ,วาระการดาํรง

ตาํแหน่ง,ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ(PRB) 

 Teaching แสดงช่องทางแหล่งข้อมูล ทีเ่กีย่วกบัการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 Teaching Toolbox เคร่ืองมือการเรียนการสอน,แบบฟอร์มหลกัสูตร,แบบฟอร์มหอ้งสมุด,การ

ติดตั้ง UBlearns Class (อาจารยผ์ูส้อนหลกั)  

 Planning Resources การวางแผนทรัพยากร,ปฏิทินวิชาการ/นกัศึกษา,ตารางเรียน,หลกัสูตร 

 Textbooks/Course Materials ตาํราเรียน ,ร้านหนงัสือ,สัง่ซ้ือตาํราเรียน 

 Classroom Technology เทคโนโลยใีนหอ้งเรียน,สนบัสนุนทัว่ไปสาํหรับชั้นเรียนของคุณ, 

Classroom support 

 Multimedia Production & Services การผลิตส่ือมลัติมีเดียและบริการ,บริการเทคโนโลยกีารบนัทึก

การเรียนการสอน 
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 Administrative 

 Business 

 

 

 

 

 

 

 
   
  

 Business Quick Links บริการ เวบ็ไซตท์างธุรกิจ,ติดต่อบริการทางธุรกิจ,ปฏิทิน,รายช่ือพนกังาน,

รายละเอียดพนกังาน,นโยบาย,ลาํดบัชั้นองคก์รของUB ฯลฯ 

3. MyUB สําหรับเจ้าหน้าที ่ 

โดยจะมีเมนูทัว่ไปคลา้ยกบัของนกัศึกษามีการแบ่งเป็น 3 ส่วนเช่นกนั คือ About 

Me,Administrative,UB inside and Out แต่มีส่วนเพ่ิมเติมช่องทางแหล่งขอ้มูลมากข้ึน เพ่ืออาํนวยความสะดวก

แก่เจา้หนา้ท่ี 
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 About Me  

For Advisors 

 

 

 

 

 

 

 

 Staff Academic Tools  เคร่ืองมือสาํหรับเจา้หนา้ท่ีวิชาการ,เคร่ืองมือท่ีปรึกษา,การประยกุตใ์ช้

ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 

 Academic Planning Tools  เคร่ืองมือในการวางแผนการศึกษา, UB ปฏิทินวิชาการ 

 Academic Procedures แบบฟอร์มวิชาการนกัศึกษา, Transcripts,สถานะ,การเปล่ียนแปลงท่ีอยู,่

รายละเอียดการออกเกรด,นโยบายวิชาการของมหาวิทยาลยั 

 Textbooks/Course Materials  ร้านหนงัสือมหาวิทยาลยั,สัง่ซ้ือตาํราเรียน 

 Academic Offices  สาํนกังานวิชาการ, Primary Advising Sources 

 Other Advisement Sources แหล่งท่ีมาของการใหค้าํแนะนาํอ่ืน ๆ,บริการดา้นอาชีพ,บริการให้

คาํปรึกษา,นกัศึกษานานาชาติและการบริการวิชาการ 

เหตุผลในการสร้าง MyUB  ของ University at Buffalo 

ในปี 2008 ทางมหาวิทยาลยัไดเ้ร่ิมสร้างเวบ็หลกัช่ือวา่ UB2020  ซ่ึงทางมหาวิทยาลยัไดร่้วมกนัศึกษา 

และประเมินโครงการปรับปรุงระบบเพ่ือมอบบริการท่ีดีมากข้ึนแด่นกัศึกษา คณาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ี โดยได้

ศึกษาตน้แบบการทาํงานของเวบ็พอร์ทลัจากองคก์ร PeopleSoft แต่จะปรับปรุงเพิม่ขีดความสามารถมากข้ึน 
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MyUB ตน้แบบจดัทาํเสร็จข้ึนเม่ือปี 2009 โดยรักษารูปแบบแพลตฟอร์มพอร์ทลัในปัจจุบนั ไดมี้การ

พฒันาอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือให ้MyUB เป็นส่วนหน่ึงของ Student Services Transformation (SST) Project  

 

 

MyUB จะทาํหนา้ท่ีเปรียบเสมือน HUB ใน Network คือสาํหรับผูส้มคัรใชบ้ริการท่ีไดรั้บอนุญาต 

นกัศึกษา อาจารย ์และเจา้หนา้ท่ี จะถูกเช่ือมต่อกบัระบบ โดยมีช่องทางแหล่งขอ้มูล บริการบางอยา่ง การทาํ

ธุรกรรม และขอ้มูลท่ีจาํเป็น ใหไ้วย้งัหนา้ MyUB ของคุณแบ่งตามหมวดหมู่ต่างๆโดยมีการเช่ือโยงกนั 

นอกจากน้ียงัรวบรวมขอ้มูลท่ีใหม่ และเพ่ิมการทาํธุรกรรม การใหบ้ริการ ใหส้ามารถเพ่ิใหม่ไดต้ลอดในการ

เตรียมการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีเราจะไดป้รับเปล่ียนการเช่ือมต่อ MyUB ในปัจจุบนัตามช่วงเวลาท่ีระบุไวใ้น

แผนภาพขา้งตน้    
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