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บทท ี 1 
บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญั 
ระบบสารสนเทศเพือการบริหารมหาวิทยาลยั (MIS: Management Information System)

และระบบสารสนเทศเพือการบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP: Enterprise Resource Planning) 
เป็นเครืองมือหนึงของการนาํเสนอสารสนเทศเพือใช้ในดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษยท์งัใน
เชิงกลยุทธ์ เชิงกลวิธีและเชิงปฏิบติัการ โดยมีการปรับกระบวนการทางธุรกิจให้สอดคลอ้งกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศทีนํามาใช้ทังในด้านการบริหารและการควบคุมด้านต่างๆ เพือเพิมขีด
ความสามารถในการปฏิบติังานตามหนา้ทีงานรับผิดชอบของลูกจา้งแต่ละบุคคลภายในองคก์ารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีผูเ้ชียวชาญให้ความหมายว่าเป็นระบบทีใช้สนับสนุนการทาํงานภายใต้
กิจกรรมต่างๆ ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ อาทิเช่น การนําเสนอข้อมูลของลูกจ้างทีมี
ความสามารถ การจดัเก็บขอ้มูลของลูกจา้งทีมีอยูใ่นปัจจุบนัและจดัทาํแผนเพือพฒันาความสามารถ
และทกัษะของลูกจา้งรายบุคคล เป็นตน้ และระบบสารสนเทศเพือการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
ยงัหมายถึง ระบบทีถูกออกแบบเพือใชส้นับสนุนงานดา้นต่างๆ ดงัต่อไปนี 1) การวางแผนความ
ตอ้งการดา้นทรัพยากรมนุษยข์องธุรกิจ 2) การพฒันาลูกจา้งใหส้ามารถทาํงานไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพ
3) การควบคุมนโยบายตลอดจนการวางแผนดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษยข์องธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา ไดด้าํเนินการจดัทาํโครงการจดัหาและพฒันา
ระบบเพือการบริหารมหาวิทยาลยั (MIS: Management Information System) และระบบสารสนเทศ
เพือการบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP: Enterprise Resource Resource Planning) ตังแต่ปี 2552 
โดยสํานักคอมพิวเตอร์และคณะกรรมการอาํนวยการไอซีที มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาเป็นผูรั้บผิดชอบโครงการ โดยทีมีระบบฐานขอ้มูลทีสามารถเก็บข้อมูลไวร่้วมกัน 
เพือป้องกนัความซาํซอ้นของขอ้มูลและเพิมประสิทธิภาพการจดัสรรขอ้มูลให้ไดป้ระโยชน์สูงสุด
ไดแ้ก่ ระบบบริการการศึกษา ระบบฐานขอ้มูลหลกั ระบบตารางสอน ระบบลงทะเบียน ระบบ
ประมวลผล ระบบการเงินนิสิตนกัศึกษา ระบบงานบริการ ระบบสาํเร็จการศึกษา ระบบรับสมคัร
ระบบงานพฒันานิสิตนักศึกษา ระบบงานศิษยเ์ก่า ระบบวิเทศสัมพนัธ์และภาษา ระบบงานสถิติ
ระบบสําหรับผูดู้แลระบบ MIS ระบบงบประมาณ ระบบบญัชี ระบบจดัซือจดัจา้ง ระบบการเงิน
ระบบคลังพัสดุ  ระบบบริหารงานบุคลากร  ระบบแสดงข้อมูลบุคลากรผ่านอินเทอร์เน็ต 
ระบบต้นทุนต่อหน่วย ระบบข้อมูลสารสนเทศสําหรับงานประกันคุณภาพ ระบบสารบรรณ

  



2 

อิเล็กทรอนิกส์และระบบสําหรับผูดู้แลระบบ ERP เป็นตน้ โดยได้มีเป้าหมายทีจะพฒันาระบบ
สารสนเทศเพือบริหารทรัพยากรองค์กรให้สามารถเชือมโยงกันเป็นระบบฐานข้อมูลทีเป็น
ส่วนกลางใชใ้นการบริหารงานของมหาวิทยาลยัไดใ้นการพฒันาระบบฯ ซึงเริมดาํเนินการจดัซือ 
จัดจ้างในปีงบประมาณ 2554 โดยทางมหาวิทยาลัย ได้ทาํการจัดจ้าง บริษัท วิชันเน็ต จํากัด 
เป็นผูพ้ฒันาระบบ มีการพฒันาระบบและไดส่้งมอบงานใหก้บัทางมหาวิทยาลยัเรียบร้อยแลว้  

จากความเป็นมาและความสําคญั ดงักล่าว จึงเป็นเหตุให้ผูจ้ดัทาํมีความสนใจทีจะจดัทาํ
คู่มือการกาํหนดสิทธิการใชง้านของผูใ้ชง้านระบบสารสนเทศเพือการบริหารมหาวิทยาลยั (MIS: 
Management Information System) และระบบสารสนเทศเพือการบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP: 
Enterprise Resource Resource Planning) ของบุคลากรในมหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา  
 

วตัถุประสงค์ 
1. เพือใหผู้ป้ฏิบติังาน สามารถปฏิบติังานแทนกนัได ้
2. เพือใหก้ารปฏิบติังานเป็นมาตรฐานเดียวกนั 

 

ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 
1. ผูป้ฏิบติังาน สามารถปฏิบติังานแทนกนัได ้
2. การปฏิบติังานเป็นมาตรฐานเดียวกนั 

 

ขอบเขตคู่มอื 

 คู่มือการปฏิบติังานเล่มนี ใช้ในการกาํหนดหลกัการปฏิบติัและขนัตอนการทาํงานของการ
ปฏิบติังานของบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์ให้กบัผูใ้ชง้านทีเป็นบุคลากรทงัหมดของมหาวิทยาลยั 
ราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา เป็นประจาํทุกวนั  
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คาํจาํกดัความเบืองต้น 

 ระบบสารสนเทศ  หมายถึง  ระบบสารสนเทศเพือการบริหารมหาวิทยาลัย  (MIS: 
Management Information System) และระบบสารสนเทศเพือการบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP: 
Enterprise Resource Resource Planning) ของมหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 
 ระบบสารสนเทศเพือการบริหารมหาวิทยาลัย (MIS) หมายถึง ระบบบริการการศึกษา 
ระบบฐานขอ้มูลหลกั ระบบตารางสอน ระบบลงทะเบียน ระบบประมวลผล ระบบการเงินนิสิต
นกัศึกษา ระบบงานบริการ ระบบสาํเร็จการศึกษา ระบบรับสมคัร ระบบงานพฒันานิสิตนกัศึกษา
ระบบงานศิษยเ์ก่า ระบบวิเทศสมัพนัธ์และภาษา ระบบงานสถิติ ระบบสาํหรับผูดู้แลระบบ MIS 
 ระบบสารสนเทศเพือบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) หมายถึง ระบบงบประมาณ ระบบ
บญัชี ระบบจดัซือจดัจา้ง ระบบการเงิน ระบบคลงัพสัดุ ระบบบริหารงานบุคลากร ระบบแสดง
ขอ้มูลบุคลากรผา่นอินเทอร์เน็ต ระบบตน้ทุนต่อหน่วย ระบบขอ้มูลสารสนเทศสาํหรับงานประกนั
คุณภาพ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และระบบสําหรับผูดู้แลระบบ ERP ของมหาวิทยาลยั 
ราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 
 ผู้ใช้งาน หมายถึง พนักงานมหาวิทยาลยั พนักงานราชการ ขา้ราชการ ลูกจา้งประจาํใน
มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 
 การกําหนดสิทธิ หมายถึง การควบคุมการเขา้ถึงระบบฯ โดยอนุญาตให้เขา้ถึงตามความ
จาํเป็นในการใชง้านระบบสารสนเทศเพือการบริหารมหาวิทยาลยั (MIS: Management Information 
System) และระบบสารสนเทศเพือการบริหารทรัพยากรองค์กร  (ERP: Enterprise Resource 
Planning) 



บทท ี 2 
โครงสร้างและหน้าทคีวามรับผดิชอบ 

 

โครงสร้างหน่วยงานและความรับผดิชอบ 
สาํนกัคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา โดย

มีพนัธกิจการพฒันาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร เพือสนับสนุนภารกิจ 
และการบริหารงานของมหาวิทยาลยั จดัตงัขึนเมือปี พ.ศ. 2540 สถาบนัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 
ให้มีการจดัตงั “ศูนยค์อมพิวเตอร์” ต่อมาในวนัที 26 กนัยายน พ.ศ. 2551 สภามหาวิทยาลยัราชภฏั 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มีมติอนุมัติให้จัดตัง “สํานักคอมพิวเตอร์” เป็นหน่วยงานทีมีฐานะ 
เทียบเท่าคณะ โดยมีการแบ่งโครงสร้างการบริหารจดัการองคก์ร ดงันี 

1. โครงสร้างการบริหารจัดการองค์กร 

 1.1 โครงสร้างของหน่วยงาน (Organization Chart) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

สํานักคอมพวิเตอร์ 

งานบริหารทวัไป 

งานระบบสารสนเทศและ 
เครือข่ายคอมพวิเตอร์ 

ฝ่ายบริการวชิาการไอซีท ี
 

งานบริการห้องปฏบิัติการ 
และซ่อมบํารุง 
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 1.2 โครงสร้างบริหารหน่วยงาน (Administration Chart) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

อธิการบด ี

ผู้อาํนวยการ 
สํานักคอมพวิเตอร์ 

รองอธิการบด ี

รองผู้อาํนวยการ 

คณะกรรมการอาํนวยการ 

ไอซีท ี

หัวหน้าฝ่ายบริการ
วชิาการไอซีท ี

(ว่าง) 

หัวหน้าฝ่ายซ่อมบํารุง 
(ว่าง) 

 

หัวหน้าฝ่ายระบบ
คอมพวิเตอร์และเครือข่าย 

(ว่าง) 

คณะกรรมการบริหาร 

สํานักคอมพวิเตอร์ 
คณะกรรมการประจํา 

สํานักคอมพวิเตอร์ 

หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ
และบริการ 

(ว่าง) 

หัวหน้าฝ่ายระบบ
สารสนเทศ 

(ว่าง) 

หัวหน้าสํานักงาน 
ผู้อาํนวยการ 

(ว่าง) 



  1.3  โครงสร้างการปฏิบตัิงาน (Activity Chart) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อาจารย ์ดร.ปวิช  ผลงาม 
ผู้อาํนวยการ 

งานบริการวชิาการไอซีท ี งานบริการห้องปฏิบัตกิารและซ่อมบํารุง งานระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพวิเตอร์ งานบริหารทวัไป 

อาจารยน์ิศากร  เถาสมบตัิ 
รองผู้อาํนวยการ 

อาจารย ์ดร.นยันพศั  อินจวงจิรกิตต ์
รองผู้อาํนวยการ 

อาจารยว์ชิุณี  สารสุวรรณ 
รองผู้อาํนวยการ 
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1. นายธรรมศกัดิ  จลาสุภ 
    เจา้หนา้ทีบริหารงานทวัไป   ปฏิบตัิการ 
2. นางสุพิศ  รุกขชาติ 
    เจา้หนา้ทีบริหารงานทวัไป   ปฏิบตัิการ 
3. นายจกัรพงศ ์ จิตรแกว้ 
    เจา้หนา้ทีบริหารงานทวัไป   ปฏิบตัิการ 
 

1. นายสาธิต  ถนอมศกัดิ 
    ช่างเครือง   ปฏิบตัิการ 
2. นายณฏัฐพล  จิรพฒันากลุ 
    เจา้หนา้ทีบริหารงานทวัไป   ปฏิบตัิการ 
3. นายประทีป  ขนัธวธุ 
    เจา้หนา้ทีบริหารงานทวัไป   ปฏิบตัิการ 
4. นายพงศศ์กัดิ  บาํรุงจิตต ์
    ช่างเครือง   ปฏิบตัิการ 
5. นายวฒุิพงศ ์ โพธิเยน็ 
    ช่างเครือง   ปฏิบตัิการ 

1. นายเดชอาคม  คดเกียว 
    เจา้หนา้ทีบริหารงานทวัไป   ปฏิบตัิการ 
 
 

1. นายนพฤทธิ  จนักลิน 
    นกัวิชาการคอมพิวเตอร์   ปฏิบตัิการ 
2. น.ส.บงัอร  เหล่าปินเพชร 
    นกัวิชาการคอมพิวเตอร์   ปฏิบตัิการ 
3. นายวีรวฒุิ  ฉตัรธนโชติกุล 
    นกัวิชาการคอมพิวเตอร์   ปฏิบตัิการ 
4. นายภกัดี  โตแดง 
    นกัวิชาการคอมพิวเตอร์   ปฏิบตัิการ 
 
 

5. นายรณกร  เรียวแรง 
    นกัวิชาการคอมพิวเตอร์   ปฏิบตัิการ 
6. นายวิชชา  สุขรัตน์ 
    นกัวิชาการคอมพิวเตอร์   ปฏิบตัิการ 
7. น.ส.บุรพร  ศรีสุวรรณ 
    นกัวิชาการคอมพิวเตอร์   ปฏิบตัิการ 
 
 



อ

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย ์ดร.นยัน
รองผู้อํ

1.3.1 โค

นพศั  อินจวงจิรกิ
านวยการ 

ครงสร้างการป

กิตต ์

ปฏิบติังาน (ร

อาจารย ์ดร.ป
ผู้อาํนว

อาจารยนิ์ศากร
รองผู้อาํน

ระดบัผูบ้ริหาร

ปวิช  ผลงาม 
วยการ 

ร  เถาสมบติั 
นวยการ 

ร) 

 

ออาจารยว์ชุิณี  สา
รองผู้อาํนวย
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รสุวรรณ 
ยการ 



นายน
นกัวิช

น
เ

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นพฤทธิ  จนัก
ชาการคอมพวิ

นายธรรมศกัดิ
เจา้หนา้ทีบริห

นายรณกร 
นกัวิชาการค

 1.3.2 

กลิน 
วเตอร์ 

ดิ  จลาสุภ 
หารทวัไป 

น
นกัวิ

  เรียวแรง 
อมพิวเตอร์ 

โครงสร้างกา

งานระบบ

เ

นายภกัดี  โตแ
ชาการคอมพิ

นั

ารปฏิบติังาน 

บสารสนเทศแ

นาง
นั

งานบริ

นางสุพิศ  รุ
เจา้หนา้ทีบริห

แดง 
ิวเตอร์ 

นายวิชชา  สุ
กัวิชาการคอม

 (ระดบัผูป้ฏิบ

และเครือข่ายค

งสาวบงัอร  เห
นกัวิชาการคอ

ริหารทวัไป 

กขชาติ 
หารทวัไป 

สุขรัตน์ 
มพิวเตอร์ 

บติังาน) 

คอมพวิเตอร์ 

หล่าปินเพชร 
มพิวเตอร์ 

นางส
นกัวิ

 

 นายวีรวฒิุ
นกัวิชาก

นายจกัรพง
เจา้หนา้ทีบ

สาวบุรพร  ศรี
วิชาการคอมพิ
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ฒิ  ฉตัรธนโชติ
การคอมพิวเต

งศ ์ จิตรแกว้ 
บริหารทวัไป 

รีสุวรรณ 
พิวเตอร์ 

ติสกลุ 
ตอร์ 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายป
เจา้หนา้

 

นายสาธิต 
ช่างเครืองค

ประทีป  ขนัธ
าทีบริหารทวัไ

งานบริ

  ถนอมศกัดิ 
คอมพิวเตอร์ 

วธุ 
ไป เ

ริการห้องปฏิบัติ

 

งานบริการ

นายเดชอ
เจา้หนา้ที

นายพงศศ์ั
จา้พนกังานเค

ตกิารและซ่อมบ

รวชิาการไอซีที

าคม  คดเกียว
บริหารทวัไป

ศกัดิ  บาํรุงจิตต
ครืองคอมพิวเ

บํารุง 

นายณฏัฐพ
เจา้หนา้ที

ที 

ว 

ป 

ต ์
เตอร์ 

น
ช

พล  จิรพฒันาก
ทีบริหารทวัไป

นายวฒิุพงศ ์ 
ช่างเครืองคอม

9 

กลุ 
ป 

 โพธิเยน็ 
มพิวเตอร์ 
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 2. ภาระหน้าทขีองสํานักคอมพวิเตอร์ 
  สํานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา แบ่งส่วนงานภายใน
สาํนกั ออกเป็น 4 ฝ่ายงาน โดยมีการแบ่งงานและกาํหนดภาระงานอยา่งชดัเจน ดงันี 
  2.1 งานบริหารงานทวัไป 
   รับผิดชอบงานทีเกียวข้องกับแผนนโยบาย  การบริหารและการของสํานัก
คอมพิวเตอร์ ซึงแบ่งออกเป็น 8 งาน ดงันี 
   2.1.1 งานธุรการ 
    2.1.1.1 ดาํเนินงานจดัทาํเอกสารเบิกจ่ายสาํหรับงานฝึกอบรมและราชการ 
    2.1.1.2 งานเดินเอกสาร 

   2.1.1.3 ดาํเนินการจดัทาํเอกสารขออนุญาตไปราชการ 
   2.1.1.4 ร่างหนงัสือราชการ และนาํเสนอผูบ้ริหารลงนาม 
   2.1.1.5 ดาํเนินการจดัทาํคาํสงั ประกาศ ขอ้บงัคบัและแนวทางปฏิบติั 
   2.1.1.6 จดัทาํโครงการต่างๆ  
   2.1.1.7 ลงทะเบียนหนงัสือรับ-ส่ง 
 2.1.2  งานจดัซือ/จดัจา้ง 

    2.1.2.1 จดัทาํเอกสารขออนุมติัจดัซือ / จดัจา้ 
  2.1.2.2 งานตรวจรับพสัดุ 

    2.1.2.3 งานดาํเนินขออนุมติัเบิกจ่าย 
 2.1.3  งานคลงัพสัดุ 

    2.1.3.1 สาํรวจพสัดุประจาํปี 
    2.1.3.2 คุมทะเบียนเบิกจ่ายพสัดุ 
    2.1.3.3 จดัทาํรายงานพสัดุคงเหลือ 
    2.1.3.4 สาํรวจความตอ้งการใชง้านพสัดุ 
    2.1.3.5 จดัทาํรายงานความตอ้งการใชง้านพสัดุ 

 2.1.4 งานนโยบายและแผน 
    2.1.4.1 ดาํเนินการประชุม 
    2.1.4.2 ยกร่างดาํเนินการพฒันางานแผนกกลยทุธ์ 
    2.1.4.3 ดาํเนินงานทาํประชาพิจารณ์แผนกลยทุธ ์
    2.1.4.4 จดัทาํแผนกลยทุธ์ทางการเงิน 
    2.1.4.5 จดัทาํแผนงาน โครงการ และคาํขอตงั 
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    2.1.4.6 จดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปี 
    2.1.4.7 ตรวจสอบและตดัยอดงบประมาณ 
    2.1.4.8 จดัทาํรายงานผลการใชจ่้ายงบประมาณ 
    2.1.4.9 ติดตามผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัการประจาํปี 

 2.1.5 งานประกนัคุณภาพ 
  2.1.5.1 ดาํเนินงานแต่งตงัคณะกรรมการสาํหรับงานประกนัคุณภาพ 

    2.1.5.2 รวบรวมเอกสาร หลกัฐานทีเกียวขอ้งกบังานประกนัคุณภาพ 
  2.1.5.3 จดัทาํรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
  2.1.5.4 บนัทึกขอ้มูลการประกนัคุณภาพลงในระบบ CHE QA Online 
 2.1.6 งานเลขานุการ 
  2.1.6.1 งานประชุม 
  2.1.6.2 งานประสานงาน 
 2.1.7 งาน Call Center 

    2.1.7.1 ให้คาํปรึกษาแนะนาํเบืองตน้เกียวกบัการใชง้านระบบสารสนเทศ
และการสือสารของมหาวิทยาลยั 

  2.1.7.2 รับเรืองร้องเรียนและแจง้ปัญหาการใชง้าน 
  2.1.7.3 โอนสายสนทนาจากภายนอก ไปยงัผูรั้บในหน่วยงาน 
 2.1.8 ศูนยป์ระสานงาน 
  2.1.8.1 ให้คาํปรึกษาแนะนาํเบืองตน้เกียวกบัการใชง้านระบบสารสนเทศ

และการสือสารของมหาวิทยาลยั 
  2.1.8.2 รับเรืองร้องเรียนและแจง้ปัญหาการใชง้านระบบสารสนเทศและ

การสือสารของมหาวิทยาลยั 
  2.1.8.3 ตรวจสอบและแกปั้ญหาการใชง้านเบืองตน้ 
  2.1.8.4 ประสานงานกบัฝ่ายทีเกียวขอ้ง 
 2.2 งานระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 
  รับผิดชอบงานระบบสารสนเทศ ประสานงาน วิเคราะห์ ออกแบบ พฒันาและ

บํารุงรักษาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเพือการบริหารมหาวิทยาลัย  (MIS: Management 
Information System) และระบบสารสนเทศเพือการบริหารทรัพยากรองคก์ร (ERP: Enterprise 
Resource Planing) รวมทงัการใหค้าํปรึกษาแก่ผูใ้ชร้ะบบงาน ควบคุมดูแล ประสานงาน บาํรุงรักษา 
บริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายซึงแบ่งเป็น 2 งานหลกั ดงันี 
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  2.2.1 งานระบบสารสนเทศ 
   2.2.1.1 วางแผนดา้นระบบสารสนเทศ 
   2.2.1.2 ปฏิบติัการดา้นระบบสารสนเทศ 
   2.2.1.3 ประสานงานดา้นซอฟตแ์วร์และระบบสารสนเทศ 
    2.2.1.4 บริการดา้นระบบสารสนเทศ 

      2.2.1.5 พฒันาระบบสารสนเทศเกียวกบัระบบจดัการสวสัดิการพนักงาน
มหาวิทยาลยังบแผน่ดิน 

    2.2.1.6 บํารุงรักษาระบบสารสนเทศเกียวกับระบบจัดการสวัสดิการ
พนกังานมหาวิทยาลยังบแผน่ดิน 

    2.2.1.7 พฒันาระบบสารสนเทศเกียวกับระบบแจง้ปัญหาทีเกียวขอ้งกับ
สาํนกัคอมพิวเตอร์เป็นผูรั้บผดิชอบดูแลภายในมหาวิทยาลยั 
      2.2.1.8 พฒันาระบบสารสนเทศเกียวกับระบบรายงานการปฏิบัติงาน
ภายในสาํนกัคอมพิวเตอร์ 

    2.2.1.9 ดาํเนินการทดสอบระบบกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF)  

    2.2.1.10 พฒันาระบบสารสนเทศเพือใหบ้ริการกบันกัศึกษาและบุคลากรใน
มหาวิทยาลยั 

    2.2.1.11 พฒันาระบบสารสนเทศเกียวกบัระบบประเมินและติดตามของ
บุคลากรในมหาวิทยาลยัเกียวขอ้งกบังานประกนัคุณภาพ 

    2.2.1.12 พฒันาระบบรักษาความปลอดภยัของระบบสารสนเทศภายใน
มหาวิทยาลยั 

  2.2.2 งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
    2.2.2.1 วางแผนปฏิบติัการดา้นระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ 
    2.2.2.2 ปฏิบติัการดา้นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
    2.2.2.3 ประสานงานและบริการดา้นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
    2.2.2.4 ดาํเนินการวางแผนและดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์ 
    2.2.2.5 ดาํเนินการควบคุมและดูแลความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ

ของมหาวิทยาลยั 
    2.2.2.6 ดูแลและให้บริการกับหน่วยงานหรือคณะทีต้องการนําเครือง

เซิร์ฟเวอร์มาฝากไวก้บัสาํนกัคอมพิวเตอร์ 



13 
 

   2.2.2.7 ดาํเนินการจดัหาระบบเพืออาํนวยความสะดวกในการใชง้านระบบ
ใหแ้ก่บุคคลากรภายในมหาวิทยาลยั 
  2.3 งานบริการวชิาการไอซีท ี

  รับผิดชอบงานการบริการวิชาการทีเกียวขอ้งกบัเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือสาร ซึงแบ่งเป็น 8 งาน ดงันี 

  2.3.1 งานพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม 
  2.3.2 ประชาสมัพนัธ์หลกัสูตรฝึกอบรม 
  2.3.3 รับสมคัรผูเ้ขา้รับการอบรมตามหลกัสูตร 
  2.3.4 ดาํเนินการจดัอบรมตามหลกัสูตร 
  2.3.5 ผลิตสือสิงพิมพ ์
  2.3.6 ดาํเนินการดา้นการเงินและบญัชีของหลกัสูตรการจดัฝึกอบรม 
  2.3.7 ประสานงานดา้นการจดัฝึกอบรม 
  2.3.8 งานพฒันาสือ e-learning 
 2.4 งานบริการห้องปฏิบัติการและซ่อมบํารุง 
  รับผิดชอบงานปฏิบติัและงานบริการ และซ่อมบาํรุงและจัดการบริการเครือง

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจยั การบริการวิชาการ รวมทงัให้
คาํปรึกษาดา้นคอมพิวเตอร์กบัผูใ้ชบ้ริการภายในมหาวิทยาลยั ซึงแบ่งเป็น 2 งาน ดงันี 

  2.4.1 งานใหบ้ริการหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 
   2.4.1.1 ใหบ้ริการอินเทอร์เน็ตเพือการสืบคน้ขอ้มูล 
   2.4.1.2 ใหบ้ริการหอ้งปฏิบติัการเพือการเรียนการสอน 
   2.4.1.3 ใหบ้ริการหอ้งปฏิบติัการเพือการอบรมสมัมนา 
  2.4.2 งานใหบ้ริการซ่อมบาํรุงภายในสาํนกัคอมพิวเตอร์ 
   2.4.2.1 ซ่องบาํรุงเครืองคอมพิวเตอร์ภายในหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 
   2.4.2.2 บาํรุงรักษาเครืองคอมพิวเตอร์ภายในสาํนกังานสาํนกัคอมพิวเตอร์ 

    2.4.2.3 ใหบ้ริการซ่อมบาํรุงแก่หน่วยงานต่างๆ ไดแ้ก่ คณะ ศูนย ์สาํนกัและ
สาขาวิชา เป็นตน้ 
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บทบาทหน้าทคีวามรับผดิชอบของตาํแหน่ง 

 1. หน้าทคีวามรับผดิชอบของตําแหน่งตามมาตรฐานกาํหนดตําแหน่ง 

  ตามมาตรฐานกําหนดตาํแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระบุบทบาทหน้าทีความ
รับผดิชอบของสายงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ ดงันี 

  1.1 หนา้ทีความรับผดิชอบหลกั 
   ปฏิบติังานในฐานะผูป้ฏิบติังานทีมีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ
ความชาํนาญ ทักษะและประสบการณ์สูงในงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานทีต้อง
ทาํการศึกษา คน้ควา้ ทดลอง วิเคราะห์หรือวิจยั เพือการปฏิบติังานหรือพฒันางานหรือแกไ้ขปัญหา
ในงานทีมีความยุ่งยากและมีขอบเขตกวา้งขวางและปฏิบติังานอืนตามทีได้รับมอบหมายหรือ
ปฏิบติังานในฐานะหัวหน้างาน มีหน้าทีและความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบติังานดา้น
วิทยาการคอมพิวเตอร์ทีมีขอบเขตเนือหาของงานหลากหลายและมีขนัตอนการทาํงานทียุ่งยาก
ซับซ้อนค่อนขา้งมาก โดยตอ้งกาํหนดแนวทางการทาํงานทีเหมาะสมกบัสถานการณ์ ตลอดจน
กาํกบัตรวจสอบผูป้ฏิบติังานเพือให้งานทีรับผิดชอบสําเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละปฏิบติัหนา้ทีอืน
ตามทีไดรั้บมอบหมาย 
   โดยมีลกัษณะงานทีปฏิบติัในดา้นต่างๆ ดงันี 
   1.1.1 ดา้นการปฏิบติัการ 
    1.1.1.1 ศึกษา วิเคราะห์ กาํหนดคุณลกัษณะเฉพาะของเครืองคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ระบบงานประยกุตแ์ละระบบสารสนเทศ การจดัการระบบการทาํงาน
ของเครืองการติดตงัระบบเครือง ทดสอบคุณสมบติัดา้นเทคนิคของเครืองและอุปกรณ์ เพือให้ได้
อุปกรณ์ เพือให้ไดอุ้ปกรณ์คอมพิวเตอร์ทีเป็นมาตรฐานเดียวกนัทงัหน่วยงาน ทนัสมยัและตรงตาม
ความตอ้งการและลกัษณะการใชง้านของหน่วยงาน 
    1.1.1.2 ออกแบบระบบงาน  ข้อมูล การประมวลผล การสือสาร ระบบ
เครือข่ายงาน ชุดคาํสังและฐานขอ้มูล ตามความตอ้งการของหน่วยงาน ติดตงั บาํรุงรักษา เครือง
คอมพิวเตอร์ระบบอุปกรณ์ต่างๆ ชุดคาํสังระบบปฏิบติัการ ชุดคาํสังประยุกต์ เพือสนับสนุนการ
ปฏิบติังานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดาํเนินไปได้อย่างราบรืน สนองต่อความตอ้งการของ
ผูรั้บบริการ 
    1.1.1.3 ศึ กษา  ค้นคว้า  ทดลอง  วิ เ คราะ ห์ห รือวิ จัย  ด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ จดัทาํเอกสารวิชาการ คู่มือเกียวกบังานในความรับผิดชอบ เผยแพร่ผลงานทางดา้น
วิทยาการคอมพิวเตอร์ติดตามและพฒันาเทคโนโลยี เพือกาํหนดลกัษณะและมาตรฐานในการ
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ปฏิบัติงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพือหาวิธีการในการแก้ไขปัญหาเกียวกับงานวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ หรือเพือพฒันาแนวทางวิธีการและมาตรฐานการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพยงิขึน 
    1.1.1.4 ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วยสอน ฝึกอบรม เผยแพร่
ความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัหลกัการและวิธีการของงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้คาํปรึกษาแนะนาํ 
ตอบปัญหาและชีแจงเรืองต่างๆ เกียวกบังานในหน้าที เพือให้สามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
มีประสิทธิภาพ เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ทีได้รับแต่งตงั เพือให้ขอ้มูลทางวิชาการ
ประกอบการพิจารณาและตดัสินใจและปฏิบติัหนา้ทีอืนทีเกียวขอ้ง 
    1.1.1.5 ในฐานะหวัหนา้งาน นอกจากอาจปฏิบติังานตามขอ้ 1.1.1.1-1.1.14
ดงักล่าวขา้งตน้แลว้ตอ้งทาํหน้าทีกาํหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ให้คาํปรึกษา
แนะนําปรับปรุงแก้ไข ติดตาม ประเมินผลและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานใน
หน่วยงานทีรับผดิชอบ เพือใหก้ารปฏิบติังานบรรลุตามเป้าหมายและผลสมัฤทธิทีกาํหนด 
   1.1.2 ดา้นการวางแผน 
    ร่วมกาํหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานทีสังกดั วางแผนหรือร่วม
วางแผนการทาํงานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน แกไ้ขปัญหาในการปฏิบติังาน เพือให้
การดาํเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสมัฤทธิทีกาํหนด 
   1.1.3 ดา้นการประสานงาน 
    1.1.3.1 ประสานการทาํงานร่วมกนัโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและ
คาํแนะนาํเบืองตน้แก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอืน เพือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ
ตามทีกาํหนดไว ้
    1.1.3.2 ให้ขอ้คิดเห็นหรือคาํแนะนําเบืองต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือ
บุคคลหรือหน่วยงานทีเกียวขอ้ง เพือสร้างความเขา้ใจและความร่วมมือในการดาํเนินงานตามที
ไดรั้บมอบหมาย 
   1.1.4 ดา้นการบริการ 
    1.1.4.1 ให้คาํปรึกษา แนะนํา นิเทศ ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ทางด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์แก่ผู ้ใต้บังคับบัญชา  นักศึกษา  ผู ้รับบริการทังภายในและภายนอก
หน่วยงาน รวมทงัตอบปัญหาและชีแจงเรืองต่างๆ เกียวกบังานในหนา้ที เพือให้ความรู้ความเขา้ใจ
และสามารถดาํเนินงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
    1.1.4.2 พฒันาขอ้มูล จดัทาํเอกสารวิชาการ สือเอกสารเผยแพร่ให้บริการ
วิชาการดา้นวิทยาการคอมพิวเตอร์ทีซบัซอ้น เพือก่อให้เกิดการแลกเปลียนเรียนรู้ทีสอดคลอ้งและ
สนบัสนุนภารกิจของหน่วยงาน 
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  1.2 ชือตาํแหน่งในสายงานและระดบัตาํแหน่ง 
   ตาํแหน่งในสายงานนีมีชือและระดบัของตาํแหน่งดงันี คือ 
   นกัวิชาการคอมพิวเตอร์  ระดบัเชียวชาญ   
   นกัวิชาการคอมพิวเตอร์  ระดบัชาํนาญการพิเศษ   
   นกัวิชาการคอมพิวเตอร์  ระดบัชาํนาญการ   
   นกัวิชาการคอมพิวเตอร์  ระดบัปฏิบติัการ 
 2. หน้าทคีวามรับผดิชอบของตําแหน่งตามทไีด้รับมอบหมาย 

  บทบาทหนา้ทีความรับผิดชอบของ นางสาวบงัอร  เหล่าปินเพชร ตาํแหน่งนกัวิชาการ
คอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบติัการ ตามทีไดรั้บมอบหมาย มีดงันี 
  2.1 วางแผนการปฏิบติังานดา้นระบบสารสนเทศ 
  2.2 ปฏิบติัการดา้นระบบสารสนเทศ 
   2.2.1 ดาํเนินการจดัทาํแผนการปฏิบติังานดา้นระบบสารสนเทศ 
   2.2.2 ดาํเนินการจดัหาซอฟแวร์ลิขสิทธิ 
   2.2.3 ดาํเนินการดา้นการจดัหาระบบสารสนเทศ 
   2.2.4 พฒันาระบบสารสนเทศ 
  2.3 บาํรุงรักษาระบบสารสนเทศ 
  2.4 ประสานงานดา้นซอฟตแ์วร์และระบบสารสนเทศ 
  2.5 งานบริการดา้นระบบสารสนเทศ 
  2.6 งานประกนัคุณภาพทางการศึกษา 
  2.7 งานอืนๆ ทีผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย 
  (คาํสังมหาวิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา ที 409/2558 เรือง การมอบหมายหนา้ที
ความรับผดิชอบของบุคลากรประจาํสาํนกัคอมพิวเตอร์, 2558, น.3) 
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จากภาระหน้าทีทีได้รับมอบหมายดังกล่าวขา้งตน้ ผูเ้ขียนได้เลือกเอาการกาํหนดสิทธิ 
การใช้งานของผู ้ใช้งานระบบสารสนเทศเพือการบริหารมหาวิทยาลัย  (MIS: Management 
Information System) และระบบสารสนเทศเพือการบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP: Enterprise 
Resource Planning) มาเขียนคู่มือการปฏิบติังาน โดยมี Flow Chart ดงันี 

ขันตอนการปฏิบัติงาน : การกาํหนดสิทธิการใชง้านของผูใ้ชง้านระบบสารสนเทศเพือการ
บริหารมหาวิทยาลัย  (MIS: Management Information System) และระบบสารสนเทศเพือการ
บริหารทรัพยากรองคก์ร (ERP: Enterprise Resource Planning) 

 

ขันตอนการดาํเนินการกาํหนดสิทธิการใช้งานของผู้ใช้งานระบบ (MIS-ERP) 
 

ผู้รับผดิชอบ 
แผนภูมิสายงาน  

Flowchart 
ขันตอน/วธีิดําเนินการ 

เอกสารที
เกยีวข้อง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

     

หน่วยงาน
ภายใน

มหาวทิยาลยั 

 
 
 
 

- บนัทึกขอ้ความหรือ
กรอกแบบฟอร์มขอใช ้
สิทธิระบบ (MIS-ERP) 
- ผา่นประธานสาขา 
วชิา/หวัหนา้งาน เซ็นต ์
เพือใหค้วามเห็นชอบ  
- คณบดี/ผูอ้าํนวยการ
เซ็นต ์ 
- เจา้หนา้ทีสาขาวชิา/
คณะ ประสานงาน 
ตรวจสอบเอกสาร 
ก่อนส่งงานธุรการ 
สาํนกัคอมพิวเตอร์ 

บนัทึกขอ้ความ
หรือแบบฟอร์ม
ขอใชสิ้ทธิ
ระบบ(MIS-
ERP) 
 

ภายใน  
15 นาที 

งานบริการ  
 
 
 

- ลงทะเบียนรับเอกสาร 
- ตรวจเชค็เอกสาร 
กรณีผ่าน หมายถึง 
เอกสารตรวจสอบแลว้
พบวา่รายละเอียดถกูตอ้ง 
ไม่พบขอ้ผดิพลาดหรือ 
ขอ้แกไ้ข 

แบบฟอร์มขอ
ใชสิ้ทธิระบบ
(MIS-ERP) ทีมี
การตรวจเชค็
เอกสาร
เรียบร้อย 

ภายใน  
10 นาที 

จุดเริมตน้ 

เจา้ของเรือง 

เจา้หนา้ทีสาขาวิชา/คณะ 
ประสานงาน 

ตรวจสอบเอกสาร 

งานธุรการ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 



18 
 

 

ผู้รับผดิชอบ 
แผนภูมิสายงาน  

Flowchart 
ขันตอน/วธีิดําเนินการ 

เอกสารที
เกยีวข้อง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

     

  
 
 
 

กรณีไม่ผ่าน หมายถึง 
เอกสารตรวจสอบแลว้
พบวา่ไม่ถกูตอ้ง พบ
ขอ้ผดิพลาดหรือพบขอ้
แกไ้ข กจ็ะนาํเอกสาร
ส่งคืนใหก้บัหน่วยงาน 
เพือแกไ้ขเป็นลาํดบัต่อไป 
- ส่งใหร้องผูอ้าํนวยการ 

  

งานบริหาร  
 
 

 
 

- รับเอกสารจากงาน
ธุรการ 
- ลงนามแบบฟอร์มขอใช้
สิทธิระบบ (MIS-ERP) 
เซ็นต ์มอบหมายงาน 

แบบฟอร์มขอ
ใชสิ้ทธิระบบ
(MIS-ERP) 
ทีลงนาม
เรียบร้อย 

ภายใน  
5 นาที 

งานเทคนิค 
 

 
 
 

 

- ตรวจสอบความถกูตอ้ง/
ลงนามปฏิบติังาน 
- ดาํเนินการสร้าง/เพิม/
ยกเลิกสิทธิการใชง้าน
ระบบ(MIS-ERP) ตาม
แบบฟอร์มทีขอมา 

แบบฟอร์มขอ
ใชสิ้ทธิระบบ
(MIS-ERP) 
ทีดาํเนินการ
สร้างเรียบร้อย 

ภายใน 
20-30 นาที 

งานบริการ  
 
 
 
 

งานธุรการลงทะเบียนส่ง
บนัทึกขอ้ความตอบกลบั 
แจง้ไปยงัสาขาวิชา/คณะ 

บนัทึกขอ้ความ
ตอบกลบัขอใช้
สิทธิระบบ
(MIS-ERP) 
ทีดาํเนินการ
สร้างให้
เรียบร้อยแลว้ 

ภายใน  
10 นาที 

     

 

ผูป้ฏิบติังาน 

A 

รอง
ผูอ้าํนวยการ 

งานธุรการ 

 

จบการทาํงาน 



บทท ี 3 
หลกัเกณฑ์และขนัตอนการปฏิบัตงิาน 

 

หลกัเกณฑ์วธีิการปฏิบัตงิานการกาํหนดสิทธิการใช้งานของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ 
ในการจดัทาํคู่มือการกาํหนดสิทธิการใชง้านของผูใ้ชง้านระบบสารสนเทศเพือการบริหาร

มหาวิทยาลัย  (MIS: Management Information System) และระบบสารสนเทศเพือการบริหาร
ทรัพยากรองค์กร (ERP: Enterprise Resource Resource Planning) ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
ราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา เพือการบริหารงานทีเกิดขึนนันเพือรองรับการให้บริการหน่วยงาน
ต่างๆ ลดขนัตอนการดาํเนินงาน สะดวกต่อการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล มีส่วนช่วย
ส่งเสริมการเพิมประสิทธิภาพในการทาํงานและรองรับกระบวนการทาํงานของมหาวิทยาลยัไดดี้
ยงิขึน 

1. แนวคดิเกยีวกบัการกาํหนดสิทธิการใช้งานของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ 
 การควบคุมการเข้าถึง (Access Control) 
 หัวใจสําคญัประการหนึงในกระบวนการรักษาความปลอดภยั ก็คือ การควบคุมการ

เขา้ถึง (Access Control) ซึงก็คือ นโยบายหรือกลไกในการกาํหนดขอ้จาํกดัในการเขา้ไปใชง้านใน
ระบบ การเขา้ถึงขอ้มูล และสือสารต่างๆ ซึงโดยปกติแลว้ ถา้ ผูโ้จมตีระบบ (Attackers) ไม่สามารถ
ทีจะเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลได ้ก็จะไม่สามารถสร้างความเสียหายใหเ้กิดขึนกบัแหล่งขอ้มูลนนัได ้โดยมี
ความมุ่งหมายหลกัในการทีจะป้องกันและหยุดยงัการโจมตีระบบในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะ 
อย่างยิง การเจาะขอ้มูลระบบ ซึงวิธีการป้องกนัทีนิยมมากทีสุด คือ ให้มีการล็อกอินเขา้สู่ระบบ 
นนัเอง 

 การควบคุมการเขา้ถึง (Access Control) แตกต่างจากการเขา้รหัสขอ้มูล (Encryption) 
ตรงที กลไกการควบคุมการเขา้ถึง เป็นการ ป้องกนัการเขา้ถึงระบบ ขอ้มูลสารสนเทศขององคก์ร 
แต่การเขา้รหสัขอ้มูลเป็นการรักษาความลบัของขอ้มูลนนัๆ  

 กระบวนการในการสร้างระบบควบคุมการเข้าถึง  มีดงันี 
 1. Enumeration of Resources 
  แจกแจงรายละเอียดทีสาํคญัในระบบให้ชดัเจน เช่น ฐานขอ้มูลบุคคล ขอ้มูลสาํคญั

ทางการคา้ทีบรรจุอยูใ่น File Servers จาํนวนเครือง Consoles ในหอ้งเซิร์ฟเวอร์ เป็นตน้ 
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 2. Sensitivity of Each Resource 
  เมือทราบแลว้วา่มี แหล่งขอ้มูล (Resource) กลุ่มไหนบา้งทีตอ้งสนใจ ในขนันี ก็ตอ้ง 

วิเคราะห์ความสําคญัและความอ่อนไหว (Sensitivity) ของแหล่งขอ้มูลนัน เช่น แหล่งขอ้มูลที
อาจจะส่งผลกระทบอยา่งมากต่อการประกอบการขององคก์ร เช่น หากแหล่งขอ้มูลนนัถูกทาํลายไป 
อาจทาํใหอ้งคก์รทงัองคก์รเสียหายถึงขนัลม้ละลายได ้ก็จะถือว่า แหล่งขอ้มูลนนัมีความสาํคญัและ
มีความเปราะบางมาก คือ มี Sensitivity สูง เป็นตน้ 

 3. การกาํหนดวา่ใครควรเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลใด 
  จากนันก็จะมา กาํหนดว่าใครควรเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลใด โดยปกติมกัจะใช ้บทบาท

และหนา้ที (Roles) เป็นตวักาํหนด เช่น บางไฟลอ์าจกาํหนดให ้User ทุกคนในระบบ สามารถเขา้ถึง
ไดแ้ละในบางไฟล ์เช่น System files ต่างๆ อาจกาํหนดใหเ้พียงผูที้มีหนา้ทีเกียวขอ้งในการจดัการ
ระบบ จึงจะสามารถเขา้ถึงได้ สามารถกาํหนดเป็นรายบุคคลก็ได้ แต่นิยมกาํหนดตามบทบาท
มากกว่า เพราะประหยดัเวลาและง่ายแก่การควบคุมมากกว่าการกาํหนดทีละคน เช่น กาํหนดเป็น 
กลุ่ม User ทวัไป กลุ่ม Admin สมาชิกในกลุ่ม Project เป็นตน้ 

 4. การกาํหนดสิทธิในการเขา้ถึง (Access Permissions) 
  หลงัจากทีไดมี้การกาํหนดขอบเขตของกลุ่มบุคคลต่อแหล่งขอ้มูลทีเหมาะสมกบั

บทบาทและหนา้ทีแลว้ กต็อ้งมา กาํหนดหนา้ทีเฉพาะหรือสิทธิพิเศษในการกระทาํต่อขอ้มูลนนัๆ ก็
คือ การกาํหนดสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูล (Access Permissions) หรือเรียกกนัทวัไปว่า การอนุญาตให้
ใชง้าน (Authorizations) คือการกาํหนดในรายละเอียดลงไปอีกว่า เมือไดก้าํหนดกลุ่มตามบทบาท 
(Role) หรือแต่ละบุคคล (Individual) แลว้ จะใหแ้ต่ละกลุ่มหรือแต่ละบุคคล มีสิทธิในการกระทาํกบั
ขอ้มูลไดข้นาดไหน เรียกว่า ขอ้กาํหนดในการเขา้ถึงขอ้มูล (Access Control Policy) ยกตวัอยา่งเช่น 
user ที login เขา้มา อาจไดรั้บสิทธิในการเขา้ถึงไดเ้พียงเฉพาะทีเกียวขอ้งและสามารถทาํไดเ้พียงแค่
การอ่านขอ้มูล แต่ไม่มีสิทธิแกไ้ข ในขณะที Admin มีสิทธิทีจะเขา้ถึงไดทุ้กไฟล์และกระทาํกับ
ขอ้มูลไดทุ้กอยา่ง 

  ปกติแลว้ สิทธิในการเขา้ถึง (Access Permissions) จะถูกกาํหนดจากความเป็นไปได้
ในการจดัการขอ้มูล (Possibilities) เช่น ในระบบ UNIX สามารถกาํหนดสิทธิไดต้ามลกัษณะของ
ความเป็นไปได้ 3 ประการ คือ สิทธิในการอ่านอย่างเดียว (Read-Only) สิทธิในการเขียนหรือ
เปลียนแปลงข้อมูล  (Write- โดยการ  Create, Change, Delete) และสิทธิในการประมวลผล 
(Execute) เป็นตน้ ซึง User หรือกลุ่มผูใ้ช ้อาจไดรั้บสิทธิทีไม่เหมือนกนั คืออาจกระทาํไดท้งัหมด 
หรือไดรั้บ 2 สิทธิ หรือทงัหมดกไ็ด ้
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 5. การจดัสร้างและระบบควบคุมการเขา้ถึง 
  เป็นขนัตอนสุดทา้ยของระบบควบคุมการเขา้ถึง ซึงก็คือการตดัสินใจว่าจะ กาํหนด

ขอบเขตในการป้องกนัการเขา้ถึงให้แก่แต่ละแหล่งขอ้มูล (Resources) อยา่งไร เช่น สาํหรับเครือง
แม่ข่าย (Server) ทีมีความสาํคญัหรือมีความเปราะบาง (Sensitive) สูง อาจกาํหนดใหมี้เพียงคนกลุ่ม
นอ้ยทีมีความจาํเป็นเท่านนั ทีจะสามารถเขา้ถึงได ้โดยการกาํหนดขนัตอนต่างๆ ให้มีมากและยาก
แก่การเขา้ถึงขอ้มูล หรือกาํหนดใหก้ารติดต่อกบัเครืองแม่ข่าย ตอ้งผา่นระบบ firewalls เป็นตน้ ซึง
หลงัจากทีไดมี้การตดัสินใจเรียบร้อยแลว้ ก็ตอ้งนาํไปประกาศไวใ้นขอ้กาํหนดป้องกนัการเขา้ถึง 
(Access Protection Policy) 

 มาตรฐานของระบบควบคุมและป้องกนัการเข้าถึง (Policy-Based Access Control and 
Protection) 

 การทีองคก์รกาํหนดใหมี้มาตรการควบคุมและป้องกนัการเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลทีสาํคญั มี
คุณประโยชน์มากมาย คือ 

 1. แหล่งขอ้มูลต่างๆ ขององคก์ร ไดรั้บการป้องกนัตามมาตรฐาน 
  อย่างนอ้ยองคก์รนนัๆ ก็ไดมี้การสละเวลา ทีจะคาํนึงถึงการจดัตงัระบบรักษาความ

ปลอดภยัให้กบัแหล่งขอ้มูลต่างๆ และจะจดัการอยา่งไรกบัแหล่งขอ้มูลอนัสาํคญัเหล่านนั นนัก็คือ 
ไดใ้หค้วามสาํคญัและใส่ใจในการบริหารขอ้มูลขององคก์ร 

2. มีแนวทางในการเลือกและกาํหนดระดบัการป้องกนัขอ้มูล 
 เมือได้มีการตงั Server ขึนมาใช้สําหรับองค์กร ก็จะมีการกาํหนดไฟล์วอลล์และ

กระบวนการในการป้องกนัต่างๆ ก็จะไดมี้แนวทางในการดาํเนินการในเรืองระบบรักษาความ
ปลอดภยัขอ้มูล ตามบทบาทและหนา้ที ตลอดจนสภาพแวดลอ้มในการระวงัป้องกนัแหล่งขอ้มูลที
สาํคญัเหล่านนั 

3. การตรวจสอบและทดสอบแผนรักษาความปลอดภัยข้อมูลขององค์กรอย่าง
สมาํเสมอ 

 องค์กรใดมีมาตรฐานการรักษาความปลอดภยัขอ้มูลทีดี ย่อมเป็นการประกันว่า
ระบบนันมีความมนัคงเพียงพอ ทีจะป้องกนัขอ้มูลไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมทีจะรับการ
ตรวจสอบและทดสอบระบบได ้โดยทีจะไม่ทาํใหเ้กิดความเสียหายต่อขอ้มูลทีมีอยู ่

การรักษาความปลอดภัยข้อมูล 
การรักษาความปลอดภยัขอ้มูล ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบหลกั คือ 
1. ความลับของข้อมูล (Confidentiality) หมายถึง การอนุญาตให้เฉพาะผู ้ทีได้รับ

อนุญาตเขา้ถึงขอ้มูลได ้ซึงกจ็ะตอ้งมีกลไกในการรักษาความลบั คือ  
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 1.1 การเขา้รหสัขอ้มูล (Cryptography หรือ Encryption) ซึงเป็นการจดัขอ้มูลใหอ้ยู่
ในรูปแบบทีไม่สามารถอ่านหรือเขา้ใจได ้ไม่รู้วิธีการและคียใ์นการเขา้และถอดรหสั 

 1.2 การควบคุมการเขา้ถึง (Access Control) เพือพิสูจน์ทราบตวัตนของผูที้เขา้มาใช้
งานระบบ เป็นการปกป้องความลบัของขอ้มูลทีจดัเกบ็ไวใ้นระบบ 

2. ความคงสภาพของขอ้มูล (Integrity) 
 หมายถึง ความเชือถือไดข้องขอ้มูลหรือแหล่งทีมา ซึงการรักษาความคงสภาพของ

ขอ้มูลนัน หมายถึงการป้องกันไม่ให้ขอ้มูลถูกเปลียนแปลงจากสภาพเดิม โดยจะประกอบด้วย 
2 ส่วน คือ ความถูกตอ้งของเนือหาขอ้มูลและความถูกตอ้งของแหล่งทีมา 

 กลไกในการรักษาความคงสภาพของขอ้มูลกจ็ะประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ  
 2.1 การป้องกนั (Prevention) เพือรักษาความคงสภาพของขอ้มูล โดยการป้องกนั

ความพยายามทีจะเปลียนแปลงขอ้มูลโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
 2.2 การตรวจสอบ (Detection) เพือตรวจสอบว่าขอ้มูลยงัคงมีความเชือถือไดอ้ยู่

หรือไม่ 
3. ความพร้อมใชง้านของขอ้มูล 
 หมายถึง ความสามารถในการใชข้อ้มูลหรือทรัพยากรเมือตอ้งการ เป็นส่วนหนึงของ

ความมนัคงของระบบ (Reliability) โดยความพยายามทีจะทาํลายความพร้อมใชง้าน เรียกว่า การ
โจมตีแบบปฏิเสธการใหบ้ริการ (Denial of Service-DoS) 

นอกจากคุณสมบัติทัง 3 ด้านทีกล่าวมาแล้ว ยงัมีแนวความคิดเกียวกับการรักษา 
ความปลอดภยัขอ้มูลอืนๆ อีก เช่น ความเป็นส่วนบุคคล (Privacy) การระบุตวัตน (Identification) 
การพิสูจน์ทราบตัวตน (Authentication) การอนุญาตใช้งาน (Authorization) การตรวจสอบได ้
(Accountability) เป็นตน้ 

การควบคุมการเข้าถึงด้วยรหัสผ่าน (Password-Based Access Control) 
1. Reusable Passwords 
 ในการทีจะ Login เขา้ไปในเครืองแม่ข่าย ตามปกติก็จะมีการใหก้รอก User Name 

หรือ Account แลว้ตามดว้ยรหสัผา่น (Password) ซึง user สามารถใชผ้า่นเขา้ออกในระบบไดช่้วง
ระยะเวลาหนึง 

 ในการพยายามทีจะเจาะเขา้สู่ระบบ ผูโ้จมตีระบบ อาจล่วงรู้ถึงชือ Account (ในการ 
Identify) แต่ไม่ล่วงรู้ Password ซึงผูโ้จมตีก็จะพยายามคาดเดา Password และพยายามอีกหลายครัง
ในการเจาะระบบผ่าน Account นนั แต่ไม่สามารถผา่นได ้เมือกระทาํการแบบเดียวกนัในหลายๆ 
ครัง Account นนั ก็จะถูกระงบัการใหบ้ริการ และนาํไปเก็บไวใ้น Locked-Out Account ชวัคราว 
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ซึงอาจทาํให้ User ทีเป็นเจา้ของจริง ไม่สามารถเขา้สู่ระบบได ้ก่อให้เกิดสภาวะทีเรียกว่า ปฏิเสธ
การให้บริการ (Denial-of-service-DoS) ในกรณีเช่นนี ก็ตอ้งมีการเปิดบริการให้แก่ User ทีแทจ้ริง
อีกครัง เมือครบห้วงระยะเวลาทีกาํหนด หรือเมือไดรั้บการแจง้จาก User ตวัจริง การทีอนุญาตให ้
Account ตลอดจน Password ดังกล่าวกลับมาใช้ได้อีกครัง เรียกว่า การอนุญาตให้นํารหัสผ่าน
กลบัมาใชอี้กครังหนึงหรือ Reusable Passwords นนัเอง ถือเป็นการแกปั้ญหาในการผา่นเขา้สู่ระบบ
ใหก้บั User วิธีหนึง แต่... 

 การอนุญาตให้นาํรหัสผ่านเดิมกลบัมาใช้ใหม่ไดอี้ก มีขอ้เสียคือ ทาํให้ผูโ้จมตี มี
โอกาสมากขึนในการทีจะคาดเดารหสัผา่น เพือเจาะเขา้สู่ระบบได ้

 อย่างไรก็ตาม เป็นการยากทีจะพยายามสุ่มเดารหัสผ่านไปเรือยๆ ซึงหลงัจากความ
พยายามหลายๆ ครัง ส่วนใหญ่จะจบลงดว้ยการเลิกความพยายาม แต่กมี็ความพยายามในรูปแบบอืน 
เช่น การ Install โปรแกรมในการตรวจจบัการกรอกรหัสผ่าน จากแฟ้มขอ้มูลรหัสผ่าน (Password 
file) แลว้นาํไปถอดรหสัต่อไปในภายหลงั 

 เพราะโดยปกติแลว้ ตวัรหสัผา่นเอง จะไม่เก็บอยูใ่นรูปของ Plain Text ธรรมดา แต่
จะถูกเขา้รหสั (Encryption) ดว้ยอลักอริธึมบางอยา่ง แลว้นาํไปเก็บไวที้ไฟลห์นึง เรียกว่า Password 
File เช่น ลีนุกซ์และยนิูกซ์ จะมีการเขา้รหสัผา่นโดยใชฟั้งกช์นั crypt ( ) ทีใชอ้นักอลิธึมชือ DES 
แลว้นาํไปเก็บไวที้ไฟล ์ /etc/passwd ซึงก็ตอ้งมีกระบวนการในการแปลงรหสัผา่นออกมาอีก จะยงั
ไม่กล่าวถึงตอนนี รายละเอียดจะมีในคาบต่อๆ ไป 

 สําหรับ WindowsNT จะมีรูปแบบคลา้ยๆ กนั โดยรหัสผ่านจะถูกเก็บไวใ้นไฟล ์
SAM (Security Access Manager) โดยรหสัผา่น จะถูกเขา้รหสัโดยใชอ้ลักอริธึม MD4 ออกมาเป็น
ค่าแฮช ทีมีความยาว 128 บิต (16 ไบต)์ เช่น คาํนวณรหัสผ่านออกมาเป็นรูปแบบเลขฐาน 16 เป็น 
123a4bd42f123a123b3c3a3de27844af เป็นตน้ 

2. Hacking Root 
 Account ทีบรรดาแฮ็กเกอร์ปรารถนาทีสุด ยอ่มเป็น Account ทีสามารถเขา้ถึงไดทุ้ก

ไฟล ์ทุกไดเรคทอรี และกระทาํการไดทุ้กอยา่งกบัไฟลบ์นระบบนนั เรียกวา่ Super Account 
 ในระบบ  UNIX สิง ที เ ป็น  Super Account คือ  Root Account ซึงอนุญาตให้ผู ้ที 

ได้รับสิทธิ สามารถเขา้สู่ Root ได้ ทาํให้มีความเป็นไปได้ในการเจาะระบบเขา้สู่ Root เรียกว่า 
การ Hacking Root 

 สาํหรับระบบ Windows ส่วนทีเป็น Super Account คือ Administrator 
 สาํหรับระบบ Novell NetWare ส่วนทีเป็น Super Account คือ Supervisor 
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 ซึงโดยปกติ นอ้ยครังทีจะเกิดการแฮ็กที Root เพราะมีขนัตอนทีค่อนขา้งลาํบาก และ
โดยปกติแลว้ Password สาํหรับ Root Account จะเป็น Password ทียากแก่การคาดเดาเป็นอยา่งมาก 
การแฮ็กรหัสผ่านทีเกิดขึนส่วนใหญ่จึงจะเป็นการแฮ็กที User Account ทัวๆ ไป แต่นันก็มิได้
หมายความว่า การแฮ็กที User Account จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหากมาก เพราะแทที้จริง ยงัมี
กระบวนการในการทีจะแฮ็กเข้าสู่ User Account ทีมีสิทธิในการเข้าถึงอันจํากัด แล้วทําการ
เปลียนแปลง โดยการยกระดบั Account นนั ใหมี้สิทธิในการเขา้ถึง Root และสามารถกระทาํการได้
เช่นเดียวกบั Root Account (หรือเปลียนตวัเองกลายเป็น Root Account) 

3. การแกะรหสับนเครืองแม่ข่าย (Server Password Cracking) 
 สําหรับ Admin ของระบบ มิใช่มีหน้าทีเพียงเข้าไปตรวจสอบเครืองแม่ข่ายว่า

เรียบร้อยดีหรือไม่เท่านนั ยงัจะตอ้ง Login ไปในระบบ (ดว้ย Super Account ดงัทีไดเ้รียนไปแลว้) 
เพือทาํการตรวจสอบการทาํงานของระบบดว้ย ว่าปกติดีหรือไม่ อยา่งไร มีสิงแปลกปลอมหรือไม่ 
หรือจะพฒันาระบบรักษาความปลอดภยัอยา่งไร และอาจตอ้งมีการตรวจสอบความพยายามในการ
แกะรหสั (Password Cracking) จากผูโ้จมตีระบบดว้ย 

 ผูโ้จมตีระบบ อาจใชโ้ปรแกรมช่วยในการแกะรหสั เรียกว่า การแกะรหัสการเขา้ถึง
ทางกายภาพ (Physical Access Password Cracking) ซึงเป็นโปรแกรมทดสอบระบบ ทีตอ้ง execute 
บนเครืองทีจะทาํการทดสอบ (จึงตอ้งการ Physical Access) สาํหรับระบบปฏิบติัการเครืองแม่ข่ายที
เป็นระบบ Windows โปรแกรมทีช่วยในการแกะรหัสยอดนิยมคือ L0phtcrack (L-Zero-phtcrack) 
ซึงผูโ้จมตีระบบนิยมใช้เพือแกะรหัสและในขณะเดียวกนั ผูดู้แลระบบ ก็นิยมใชใ้นการทดสอบ
ความแขง็แรงของระบบต่อการแกะรหสัเช่นกนั 

 3.1 L0phtcrack 
  เป็นโปรแกรมทีใชส้าํหรับการทดสอบและซ่อมแซมระบบ ปัจจุบนัเรียกอีกชือ

หนึงว่า LC5 แรกเริมผลิตโดยกลุ่ม Mudge จากบริษทั L0pht Heavy Industries มีขีดความสามารถ
ในการทดสอบความแขง็แรงของระบบรักษาความปลอดภยัทีใช ้password ในการ authenticate โดย
ใชว้ิธีการโจมตีระบบแบบ dictionary brute-force และการผสมผสานหลายๆ แบบ (hybrid attack) 
ต่อมา บริษัท L0pht Heavy Industries ได้ควบรวมกิจการกับบริษัท @stake ทําให้โปรแกรมนี 
กลายเป็นสมบติัของบริษทั @stake ซึงบริษทั Symantec ก็ไดซื้อโปรแกรมนีต่อมาจาก @stake อีกที 
ในปี 2004 แต่เนืองจากเป็นโปรแกรมทีมีราคาสูง และมี Availability ตาํ ประกอบกบัถูกจาํกดัสิทธิ
ในการจาํหน่ายจากรัฐบาลสหรัฐฯ ทาํให้ บริษทั Symantec ประกาศทีจะเลิกพฒันาและจาํหน่าย
โปรแกรมนีตงัแต่ปี 2006 เป็นตน้ไป 
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 3.2 Brute-force Password Guessing 
  เป็นความพยายามแกะรหัสผ่านทีผ่านกระบวนการเขา้รหัส (Cryptographic 

Scheme) ไว ้โดยพยายามเดา password จาก Character ทีอาจเป็นไปได ้เริมตงัแต่ตวัแรก ไปสองตวั 
สามตวั ไปเรือยๆ ซึงจะขึนอยู่กบัการกาํหนดขอบเขต และความเป็นไปได ้(Possibility) จากผูที้
พยายามแกะรหัส แต่ตอ้งคาํนึงไวว้่า ยิงกาํหนดขอบเขตความเป็นไปไดม้าก ก็ยิงตอ้งใชร้ะยะเวลา
มากในการแกะรหัส เช่น อาจกาํหนดให้มีขอบเขตการเดารหัสที ตวัอกัษรภาษาองักฤษ 26 ตวั กบั
ตวัเลข 0-9 หรือกาํหนดขอบเขตให้เป็นตวัอกัขระทีมีขนคียบ์อร์ดทงัหมด เป็นตน้ จากนันจะนาํ
ขอบเขตทีกาํหนดไดม้าทาํการ Combination รูปแบบต่างๆ ซึงจะทาํใหเ้กิดรหสัผา่นทีอาจเป็นไปได ้
(Possibility) ขึนมา ตามสูตร จาํนวนขอบเขตยกกาํลงั N โดยให ้N แทนความยาวของจาํนวนอกัขระ
ของ password เช่น ถา้กาํหนดใหข้อบเขตของรหสั เป็นตวัอกัษรภาษาองักฤษเท่านนั โดยไม่สนใจ
ว่าตวัเล็กตวัใหญ่ และไม่ให้เป็นตวัเลข และให้เป็นรหัสจาํนวน 8 อกัขระ ก็จะได ้รหัสผ่าน ทีอาจ
เป็นไปไดขึ้นมาจาํนวน 26N รหสั เป็นตน้ 

 3.3 ความยาวอกัขระของรหสัผา่น (Password Length) 
  Password ทีปลอดภยั ตอ้งเป็น Password ทียาว เพราะจะเกียวขอ้งกบัจาํนวน

ความเป็นไปได ้ทีนกัแกะรหัส ตอ้งพยายามคน้หา ลองเปรียบเทียบความเป็นไปไดข้องรหสัผา่น ที
นกัแกะรหสั ตอ้งคาํนวณออกมาต่อความยาวของอกัขระทีเพิมขึน ตามตาราง 

 3.4 การโจมตีแบบสุ่มคาํพืนฐาน (Dictionary Attacks) 
  คือ การนาํคาํธรรมดาทวัไป มารวมกนัเป็นฐานขอ้มูลในการแกะ Password ที

นิยมใชรู้ปแบบคาํธรรมดา ซึงจะใชเ้วลาไม่นานเลยในการแกะรหัสผ่านเหล่านี จากการสาํรวจใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศในทวีปยโุรปพบวา่  

  25% ของพนกังานในองคก์รส่วนใหญ่ ใชค้าํธรรมดาทวัไปเป็น Password เช่น 
ชือผลไม ้ชือดารา ชือนกักีฬา เช่น Banana, Madonna เป็นตน้ หรือแมแ้ต่นาํคาํพืนฐานมาต่อกนั เช่น 
Iloveyou เป็นตน้   

  50% เป็นชือของบุคคลในครอบครัว เพือนสนิท ชือสตัวเ์ลียง 
  30% เป็นชือดารา นกักีฬาหรือบุคคลทีชืนชอบ 
  มีเพียงประมาณ  10% เท่านัน ทีใช้ password เป็นคาํทีซับซ้อนและยากแก่ 

การแกะ 
 3.5 การโจมตีแบบผสมคาํ (Hybrid Attacks) 
  การพยายามแกะรหัส โดยนาํคาํธรรมดามาผสมกบัสัญลกัษณ์หรือตวัเลข เช่น 

การเติมตวัเลขทา้ยคาํแลว้กาํหนดเป็น Password เป็นตน้ 
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4. Password Policies 
 4.1 การตงัรหสัผา่นทีดี (Good Passwords) 

เป็นเรืองสาํคญัทีองคก์รควรจะตอ้งมีนโยบาย ในการส่งเสริมให้พนกังานของ
ตนตงัรหสัผา่น (Password) ทียากแก่การแกะรหสั ขอ้แนะนาํในการตงัรหสัผา่นทีดี เช่น 

-  มีความยาวอยา่งนอ้ย 6 ตวัอกัษร 
- มีการเปลียนแปลงตวัอกัษรในบางแห่ง ซึงไม่ควรเป็นตวัแรก เช่นจะใชค้าํวา่ 

Superman อาจเปลียนเป็น Supemman เป็นตน้ 
-  ควรมีตวัเลข ( 0-9 ) อยา่งนอ้ย 1 ตวั และไม่ควรเป็นตวัสุดทา้ย 
-  ถา้เป็นไปได ้ควรใส่อกัขระพิเศษทีไม่ใช่ ตวัอกัษรและตวัเลข ทวัไป เช่น  

#, @ เป็นตน้ 
นอกจากนีผูดู้แลระบบรักษาความปลอดภยัขอ้มูลขององคก์ร ก็ควรจะตอ้งมี

การดาํเนินการในเรืองต่างๆ อนัเกียวเนืองกบัการตงัรหสัผา่นเขา้สู่ระบบ เช่น 
1. การอบรมเรืองการใชร้หสัผา่นแก่ผูใ้ชใ้นองคก์ร 
2. ใชค้อมพิวเตอร์สร้างรหสัผา่นตามมาตรฐาน FIPS PUB 181  
3. การใช้การตรวจสอบรหัสผ่านแบบ Reactive เพือค้นหารหัสผ่านทีง่าย 

ต่อการคาดเดา หากพบระบบจะยกเลิกรหัสผ่านนนั แลว้แจง้ให้ผูใ้ชท้ราบ เพือแกไ้ขรหัสผ่านของ
ตนใหม่ 

4. ใช้การตรวจสอบรหัสผ่านแบบ Proactive เพือให้เกิดสมดุลระหว่างการ
ยอมรับของผูใ้ชค้วบคู่กบัความแขง็แกร่งของรหสัผา่น โดยผูใ้ชจ้ะไดรั้บอนุญาตใหเ้ลือกรหสัผา่นที
ตอ้งการแลว้ระบบจะตรวจสอบเพือยอมรับหรือปฏิเสธรหสัผา่นนนั 

สรุปคาํแนะนาํในการตงัรหสัผา่น 
1. มีจาํนวนอกัษรหรือสญัลกัษณ์ไม่นอ้ยกวา่ 6-8 ตวั 
2. ควรประกอบดว้ย ตวัหนงัสือ ตวัเลขและสญัลกัษณ์ 
3. ช่วงตาํแหน่งที 2-6 ควรมีสญัลกัษณ์อยา่งนอ้ย 1 ตวั 
4. ควรมีความแตกต่างอยา่งมากจากรหสัผา่นทีเคยใช ้
5. ไม่ควรใชชื้อผูใ้ชห้รือคนใกลชิ้ด 
6. ไม่ใชค้าํทีเป็นทีรู้จกักนัโดยทวัไป เช่น ศพัทใ์นพจนานุกรม 

 4.2 การทดสอบและการบงัคบัใหก้ระทาํตามนโยบายการตงัรหสัผา่น 
  Admin ทีดี จะตอ้ง ทดสอบระบบทีตนเองดูแลอย่างสมาํเสมอ เช่น อาจ run 
โปรแกรม l0phtcrack เพือทดสอบการละเมิดนโยบาย (เช่น สามารถแกะรหัสทีเป็นคาํธรรมดา 
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หรือไม่เป็นไปตามนโยบาย) ซึงก็อาจมีการตกัเตือน หรือหกัเงินเดือน หรือไล่ออก เป็นตน้ (แลว้แต่
นโยบายขององคก์ร) หรือในอีกทางหนึง ก็คือ การตงัขอ้จาํกดัในการตงั password เลยตงัแต่แรก 
หากไม่เป็นไปตามนโยบายทีกาํหนด กจ็ะไม่ Submit รหสัผา่นนนัตงัแต่แรก เป็นตน้ ซึงถือเป็นการ
ลดจุดอ่อน (Vulnerable) ของระบบดว้ยเช่นกนั 
 4.3 นโยบายการกาํหนดหว้งเวลาใหก้บัรหสัผา่น (Password Duration Policies) 
  สําหรับแหล่งข้อมูลทีสําคัญๆ ควรกําหนดให้มีการเปลียน Password เป็น
ระยะๆ เช่น ทุก 3 เดือน เป็นตน้ ทงันี เพือใหเ้กิดความลาํบากต่อผูที้ไม่ประสงคดี์และกาํลงัพยายาม
แกะรหสัของบุคคลทีสามารถเขา้ถึงขอ้มูลนนัได ้
 4.4 นโยบายการแชร์รหสัผา่น (Shared Password Policies) 
  สิงทีถือว่าเป็นอนัตรายอย่างมากประการหนึงคือ การทีมี User หลายคนใช ้
Account และรหัสผ่านเดียวกนัในการแชร์ขอ้มูลในกลุ่มของตน ซึงการกระทาํดงักล่าว มีขอ้เสีย
อยา่งยงิ 2 ประการ คือ 
  4.4.1 การแชร์รหสัผา่นระหว่างหลายบุคคล ทาํให้ไม่สามารถพิสูจน์ไดช้ดัเจน
วา่ ใครเป็นผูใ้ชร้หสัผา่นนนัเขา้สู่ระบบ โดยเฉพาะหากมีกรณีทีก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อระบบ จะ
เป็นการยากในการระบุผูก้ระทาํผดิ 
  4.4.2 ไม่ค่อยมีการเปลียนแปลงรหัสผ่านตามระยะเวลาทีกาํหนด ทงันี เพราะ
การเปลียนแปลงรหัสผ่านทีแชร์กนัอยู่ ตอ้งแจง้ให้ทุกคนทราบ ทาํให้เกิดความลาํบากและสร้าง
ความรําคาญ จึงมกัไม่ยอมเปลียนแปลง ซึงก็ทาํใหเ้กิดเป็นขอ้บกพร่องตามนโยบายการป้องกนัการ
เขา้ถึงของระบบได ้
  วิธีทีดีกว่าการแชร์รหัสผ่าน คือการกําหนดสิทธิในการเข้าถึง (Assigning 
Access Rights) ทีเท่าเทียมใหก้บัคนในกลุ่ม (Groups) เดียวกนั ทาํใหทุ้กคนในกลุ่มสามารถเขา้ถึง
ฐานขอ้มูลทีตอ้งการใชร่้วมกนั และไดรั้บสิทธิเท่าเทียมกนัในการกระทาํใดๆ กบัฐานขอ้มูลนนั โดย
ทีต่างคนต่างก็ Login เขา้สู่ระบบ ดว้ย Identification และ Authentication ของตนเอง แต่ก็เป็นทีน่า
เสียดายทีในบาง Application ไม่ไดส้นับสนุนการปฏิบติัดงักล่าว แต่บงัคบัให้ตอ้งใชว้ิธีการแชร์
รหสัผา่นเท่านนั เช่น โปรแกรม Microsoft Exchange เวอร์ชนัเก่าๆ เป็นตน้ 
 4.5 การระงบัการใชร้หสัผา่นทีหมดอายแุลว้ (Disabling Invalid Passwords) 
  ควรมีการตรวจสอบอยา่งสมาํเสมอ ว่า Account ใดทีหมดอายแุลว้ ก็ควรระงบั
การใชง้านในทนัที จากขอ้มูลขององคก์รดา้นขอ้มูลต่างๆ ในระดบันานาชาติ พบว่าในองคก์รขนาด
ใหญ่ทีมีการใชร้ะบบรักษาความปลอดภยัแบบรหัสผ่าน ในการเขา้ถึงฐานขอ้มูลขององคก์ร มีถึง 
30-60% ทีหมดอายแุลว้ เช่น เป็น Account ของพนกังาน ทีออกจากองคก์รไปแลว้ (ลาออก/ไล่ออก/
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เปลียนงาน ฯลฯ) หรือเป็น Account ชวัคราว ทีไดเ้ปิดบริการให้กบับริษทัคู่คา้หรือองคก์รทีติดต่อ
ประสานงานกนัช่วงระยะเวลาหนึง แต่ในปัจจุบนัสภาวะการติดต่อระหวา่งกนัไดจ้บลงแลว้  
 4.6 การจดัการกบัรหสัผา่นทีสูญหาย 
  การสูญเสียรหสัผา่น มีไดห้ลายแบบ เช่น อาจจดไวแ้ลว้ทาํหาย หรือ อาจจะลืม 
เป็นตน้ จากสถิติพบว่า อตัราการเกิดการสูญหายรหัสผ่าน เป็นเหตุการณ์ทีเกิดขึนถึง 1 ใน 3 ของ
จาํนวนคาํร้องเรียนหรือคาํขอรับความช่วยเหลือจากส่วนงานทีมีหน้าทีให้ความช่วยเหลือ (Help 
Desk) ซึงการแกปั้ญหาจากเหตุการณ์นี นบัวา่เป็นการกระทาํทีค่อนขา้งอนัตราย ซึงในการแกปั้ญหา
การเกิดรหสัผา่นสูญหาย ปกติแลว้ Help Desk จะไม่มีสิทธิในการเขา้ไปตรวจสอบดูว่ารหสัผา่นที
ถูกตอ้งคืออะไร จึงไม่สามารถบอกรหัสเดิมแก่พนักงานผูน้ันได้ แต่จะได้รับสิทธิในการสร้าง
รหสัผา่นใหม่ สาํหรับ Account นนั ซึงการกระทาํเช่นนี เรียกว่า การตงัค่ารหสัผา่นใหม่ (password 
reset) 
  4.6.1 การโจมตีแบบวิศวสงัคม (Social Engineering Attacks) 
    อนัตรายอนัอาจเกิดขึนได  ้จากการโจมตีทีเรียกว่า การโจมตีแบบวิศว
สังคม (Social Engineering Attacks) คือ การปลอมตวัเป็นเจา้ของ Account เป้าหมาย ติดต่อไปยงั 
Help Desk เพือแจง้การสูญหายของรหสัผา่น เพือขอตงัค่ารหสัผา่นใหม่ โดยมกัจะอา้งความจาํเป็น
รีบด่วนและมีความสําคัญสูง เพือกดดันและล่อลวงเจ้าหน้าที Help Desk ให้รีบทาํการ Reset 
Password ให ้ซึงหากเจา้หนา้ทีขาดประสบการณ์ หรือเกิดความลนลานและกระทาํตาม ก็จะทาํใหผู้ ้
โจมตีสามารถกาํหนดรหัสผ่านใหม่ในการเขา้สู่ระบบได  ้และทาํให้เจา้ของ Account ตวัจริงถูก 
Locked out หรือไม่สามารถเขา้สู่ระบบได ้(จนกวา่จะไดรั้บการแกไ้ข) 
  4.6.2 การใชเ้ครืองตอบรับอตัโนมติั (Answering Machines) 
    วิธีหนึงในการป้องกนัการโจมตีแบบวิศวสังคม (แมจ้ะไม่ใช่วิธีการทีดี
นกั แต่ก็ยงัดีกว่าการโทรศพัทไ์ปบอกรหสัผา่นให ้Help Desk ผา่นทางระบบโทรศพัท)์ คือ การคิด
รหัสผ่านใหม่ทีต้องการ แล้วฝากเป็นขอ้ความทิงไวใ้น Voice Mailbox ของหน่วยงาน โดยให้
เจา้หนา้ที Help Desk ติดต่อเขา้มายงั Voice Mailbox ของเจา้ของ Account เพือรับฟังรหสัผา่นใหม่ที
ตอ้งการเปลียน ถือว่าเป็นการพิสูจน์ตวัตน Authenticate ในระดบัหนึง ว่า บุคคลนนั เป็นผูแ้จง้ขอ
เปลียนแปลงรหสัผา่นจริง (หากมีรหสัผา่นใหม่ ใน Voice Mailbox ของผูแ้จง้) แต่ตอ้งพิจารณาว่า 
ทุกคนทีติดต่อเขา้มาใน Voice Mailbox นนั ก็จะไดย้นิและรับทราบรหสัผา่นนนัดว้ย เพราะฉะนนั 
ควรจะตอ้งมีขนัตอนในการจาํกดัการเขา้สู่ Voice Mailbox อีกขนัตอนหนึง เช่น อาจจะบงัคบัให้
ตอ้งมีการพิสูจน์คลืนเสียง หรือ Voice Print Identification เพือพิสูจน์ตวัตน ก่อนทีจะไดรั้บทราบ
รหัสผ่านใหม่ทีทิงไวใ้น Voice Mailbox เป็นตน้ เรียกว่าเป็นการพิสูจน์ตวัตนแบบทีใชคุ้ณสมบติั
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ทางชีวภาพ (Biometrics) ซึงนบัว่าเป็นระบบพิสูจน์ตวัตนทีแขง็แกร่งทีสุด แต่มีขอ้เสียทีอาจทาํให้
เกิดการปฏิเสธการเขา้ถึงหลายครัง เพราะขอ้แตกต่างแมเ้พียงเล็กน้อยก็จะทาํให้ไม่สามารถเขา้สู่
ระบบได ้(โดยเฉพาะในเรืองของคลืนเสียง) 
  4.6.3 การใช้ระบบตังค่ ารหัสผ่านใหม่อัตโนมัติ  (Automating Password 
Resets) 
    โดยการเตรียมคาํถามไว้ล่วงหน้า สําหรับผูที้ต้องการขอเข้าไปแก้
รหสัผา่นใหม่  เช่น “คุณเกิดทีไหน” เป็นตน้ โดยเจา้ของ Account นนั ตอ้ง Login เขา้สู่ระบบร้อง
ขอรหัสผา่นใหม่ แลว้กรอกชือ Account เพือเป็นการ Identify ตนเองในเบืองตน จากนนัระบบจะ
ถามคาํถามทีเตรียมไว ้หากสามารถตอบไดถู้ก ก็จะไดรั้บสิทธิให้เขา้ไปแกไ้ขรหัสผ่าน สิงสาํคญัที
ควรระวงัคือ หากผูที้ตอ้งการแฮ็ครหัสผ่าน มีความสนิทสนมหรือรู้ขอ้มูลส่วนตวัของเจ้าของ 
Account เป็นอยา่งดี กอ็าจสามารถตอบคาํถามเหล่านีไดเ้ช่นกนั 
 4.7 การเขา้รหสัไฟลที์เกบ็รหสัผา่น (Password Files) 
  เ ป็นวิ ธีการหนึงในความพยายามที จะ ป้องกันการแฮ็ครหัสผ่าน  ซึ ง
ระบบปฏิบติัการคอมพิวเตอร์สมยัใหม่จะทาํการเขา้รหสั (Encrypt) ไฟลที์เก็บรหสัผา่น (Password 
Files) โดยใชก้ระบวนการมาตรฐานในการเขา้รหสัขอ้มูล เรียกว่า DES – Data Encryption Standard 
(จะมีเรียนในบทที 7) โดยใช ้ค่า 7 บิตตาํสุด ของตวัอกัษร 8 ตวัแรกของรหสัผา่นของผูใ้ช ้เป็นคียใ์น
การเขา้รหสั ซึงเมือผา่นกระบวนการแลว้ จะไดผ้ลลพัธ์ออกมาเป็นคียข์นาด 56 บิต นาํไปเก็บไวเ้ป็น 
Encrypted String เพือทาํการเปรียบเทียบกบัการ Login ของเจา้ของ Account ในครังต่อๆ ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท ี3.1 Password Hashing (or Encryption) 

 

Password Hashing (or Encryption)Password Hashing (or Encryption)

Client PC
User Lee

ServerServer

1.
User = Lee

Password = My4Bad

2.
Hash

My4Bad
=

11110000

3.
Hashes Match

Hashed Password File
Brown 11001100
Lee 11110000
Chun 00110011
Hatori 11100010

4. 
Hashes Match,

So User is
Authenticated
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จากกระบวนการในการเขา้รหสั Password File ทีไดก้ล่าวไปแลว้ หากผูโ้จมตี
ตอ้งการแกะรหสัผา่น จะตอ้งหาทางพยายามโจรกรรม Encrypted Password Files เสียก่อน จากนนั
จึงทาํการคาดเดาถึง Password จาํนวนมากมายทีอาจเป็นไปได ้แลว้ทาํการเขา้รหสั เพือเปรียบเทียบ
คียที์ได ้กบัคียที์ไดจ้าก Encrypted Password Files แลว้ทาํการคาดเดาความสัมพนัธ์ต่อไป ซึงหากมี
เวลาเพียงพอ กอ็าจจะสามารถคาดเดารหสัผา่นทีถูกตอ้งออกมากได ้
 4.8 ระบบ password บน Windows 
  4.8.1 LAN Manager Password 
   ระบบปฏิบติัการเครือข่าย (Network Operating System – NOS) สาํหรับ
ติดตงับนเครืองแม่ข่าย ระบบแรกของ Microsoft คือ LAN Manager ซึงค่อนขา้งอ่อนแอในเรือง
ระบบรักษาความปลอดภยั โดยการจาํกดัจาํนวนอกัขระของ password ไวเ้พียง 7 อกัขระ แมว้่าจะ
สามารถกาํหนดเพิมไดม้ากสุดที 14 อกัขระ แต่ในความเป็นจริงแลว้ จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
(Strings) เช่น ตงั password ว่า Headquarters ก็จะถูกแบ่งเป็น 2 Strings คือ “Headqua” กบั “rters” 
ซึงหากเดาสตริงแรกถูก กง่็ายทีจะทาํการเดาสตริงที 2 จึงถือวา่เป็นระบบทีไม่ปลอดภยัเท่าทีควร 
  4.8.2 Windows NT Password 
   ระบบปฏิบติัการเครือข่ายลาํดบัต่อมาของ Microsoft คือ Windows NT 
Server จึงไดมี้การออกแบบระบบรหสัผา่นใหม่ เรียกว่า Windows NT LAN Manager – NTLM ซึง
มี 2 version หลกัการคร่าวๆ คือ จะใชรู้ปแบบการพิสูจน์ตวัตนในลกัษณะของการโตต้อบกบัเครือง
แม่ข่าย แบ่งเป็น 3 ประเภท (Type) เริมตน้ทีเครืองลูกข่ายส่ง Type 1 Message ไปว่าตอ้งการเขา้สู่
ระบบ ทีประกอบไดด้ว้ย Flag of Feature ต่างๆ เช่น Key Size, Request for Mutual Authentication, 
Etc. จากนนั เครืองแม่ข่ายก็จะส่ง Type 2 Message มา โดยมีกลุ่มของขอ้มูลต่างๆ ทีตอ้งการ พร้อม
กบัส่ง Data ในการพิสูจน์ตวัตน ขนาด 8 Bytes มาดว้ย (เรียกว่า Challenge) สุดทา้ย เครืองลูกข่ายก็
จะนาํเอา Tpye2 Message ทีไดรั้บมาทาํการประมวลผล โดยใชอ้ลักอริธึมของ NTLM โดยการ
ประยกุต ์MD4/5 hashing algorithms และ การเขา้รหัสขอ้มูลแบบ DES มาคาํนวณ เป็น Type3 
Message เรียกว่า Response ส่งกลบัคืนไปยงัเครืองแม่ข่าย เพือยืนยนัตวัตนเขา้สู่ระบบ ซึงระบบ 
NTLM นีมีความปลอดภยัเพิมมากขึนมาก เพราะ Sensitive ต่อตวัอกัษร เลก็-ใหญ่ แลว้ ยงัสามารถ
เลือกบงัคบัให้มีการตงัรหัสผา่นทียากแก่การแกะดว้ย ระบบถึงจะยอมรับรหัสผา่นนนั แมจ้ะไม่ใช่
ค่าทีกาํหนดไวเ้ป็นมาตรฐาน (Default) กต็าม 
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 4.9 Shoulder Surfing 
  การแอบดูรหสั ในระหวา่งทีเขา้ของ Account กาํลงักรอกรหสั ดว้ยวิธีการต่างๆ 
เช่น อาจชวนคุยเพือให้เสียสมาธิหรือไม่สังเกต เป็นตน้ อาจเห็นเป็นบางตวัอกัขระและสามารถ
นาํไปคาดเดาต่อ อาจสงัเกตไปถึงจงัหวะในการพิมพร์หสัผา่น หรือฟังจาํนวนทีกด ฯลฯ  
 4.10 Keystroke Capture Software 
  เป็นอีกวิธีหนึงในการดักจับการกรอกรหัสผ่านจาก  user โดยการติดตัง
โปรแกรมสําหรับดกัจบัการกรอกรหัส ไวบ้นเครืองคอมพิวเตอร์เป้าหมาย ซึงปกติมกักระทาํกบั
เครืองแม่ข่าย เรียกโปรแกรมจาํพวกนีวา่ Keystroke Capture Software ซึงโปรแกรมพวกนี นอกจาก
จะดกัจบัรหัสผ่านแลว้ ยงัสามารถดกัจบักุญแจรหัสทีใชใ้นกระบวนการเขา้รหัส (Encryption) ได้
อีกดว้ย ซึงนบัไดว้า่เป็นวิธีทีอาจตอ้งเป็นนกัแกะรหสัมืออาชีพสกัหน่อย มีหลายลกัษณะ ยกตวัอยา่ง
เช่น 
  4.10.1  Protected RAM Buffer  
    เมือ user กรอกรหสัผา่นเสร็จ รหสัผา่น นนั จะถูกนาํไปเก็บไวใ้น RAM 
Buffer เพือทาํการประมวลผล วิธีการก็คือ การใชโ้ปรแกรมหรือวิธีการต่างๆ เพือลกัลอบเขา้ไปใน 
RAM Buffer เพือดูรหสัผา่น ซึงสามารถกระทาํไดใ้น Windows 98, ME, XP (home) เนืองจากไม่มี
ระบบป้องกนันี แต่สาํหรับระบบปฏิบติัการ UNIX และ Microsoft Windows Server XP (Pro), 
2000 การกระทาํดงักล่าว จะทาํไดย้าก เพราะมีแต่ตวั OS เองเท่านนั ทีจะเขา้ไปใน RAM Buffer 
นีได ้
  4.10.2  Trojan horse 
    สําหรับวิธีการแกะรหัสบนเครืองลูกข่าย วิธีหนึงทีนิยมคือ การใช้
โปรแกรมสอดแนมทีเรียกว่า Trojan Horse Password Capture Program ซึงก็มีหลายลกัษณะ หลาย
วิธี แต่หลกัการโดยรวม คือการลกัลอบนําโปรแกรมสอดแนมเพือแกะรหัสนี ไปใส่หรือปลูก 
(Plant) ไวบ้นเครืองลูกข่าย แลว้มีการหลอกลวง User ใหก้รอกรหสัผา่นดว้ยวิธีการต่างๆ เช่น อาจ
ทาํใหเ้กิดหนา้ต่างขอ้ความ (Pop-Up) ระบุใหก้รอก Username และ Password เพือตรวจสอบต่างๆ 
โดยทีทาํหนา้ต่างนนัใหเ้หมือนกบัเป็นส่วนหนึงของระบบปฏิบติัการเครือข่ายนนั เป็นตน้  
 4.11 ระบบรหสับนระบบปฏิบติัการวินโดวส์ บนเครืองลูกข่าย (Windows Client PC 
Software) 
  ถา้ผูโ้จมตีระบบสามารถเขา้มาใชง้านเครืองคอมพิวเตอร์ในสาํนกังาน ก็อาจจะ
ทาํการ Login ไปสู่เครืองแม่ข่าย ดว้ยสิทธิในการเขา้ถึงระดบั User เพือกระทาํการใดๆ ต่อไปได ้ซึง
กจ็าํเป็นทีผูดู้แลระบบ จะตอ้งมีการเตรียมการป้องกนัในกรณีดงักล่าวไวด้ว้ย ดงัต่อไปนี 
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  4.11.1  Login Password 
    ในระบบปฏิบติัการวินโดวส์ 95, 98, ME, XP (Home Edition) เมือเปิด
เครืองแลว้ จะมีการสอบถามรหัสผ่าน (Login Password) เพือเขา้สู่ระบบ อย่างไรก็ตาม ทุกคน
สามารถละเลยขนัตอนนีได ้โดยการกดปุ่ มยกเลิก (Escape) กจ็ะสามารถเขา้สู่ระบบได ้เพราะการใส่
รหัสผ่านในขนัตอนนี เป็นการกาํหนดคุณลกัษณะการแชร์ไฟล์และการสังพิมพ ์ไม่ไดเ้ป็นการ
พิสูจน์ตวัตนในระบบรักษาความปลอดภยัขอ้มูลแต่อยา่งใด ซึงระบบปฏิบติัการ Windows ทีมีการ
พิสูจน์ตวัตนตามระบบรักษาความปลอดภยั อย่างน้อย จะตอ้งเป็นระดบัมืออาชีพ (Professional 
Edition) หรือเป็นระบบปฏิบัติการสําหรับเครืองแม่ข่าย (Windows Server) เช่น Windows 2000 
Professional และ Windows XP Professional เป็นตน้ 
  4.11.2  BIOS Password 
    ในเครืองคอมพิวเตอร์ทุกเครือง เมือมีการเปิดเครืองและทาํการบู๊ต
ขึนมา ก่อนทีจะไปสู่ขนัตอนของการเขา้สู่ระบบปฏิบติัการวินโดวส์ จะมีการตรวจสอบรหสัผา่นเขา้
สู่ระบบ  BIOS (Basic Input/Output System) ซึงถือว่า เป็นกระบวนการในการเข ้าถึง  (Access 
Control) ระดับหนึง แต่ตามปกติแลว้ กระบวนการในการกาํหนดรหัสผ่านบน BIOS ในแต่ละ
เครืองจะแตกต่างกนัไป โดยที User แต่ละคน มีส่วนกาํหนดขึนมาเอง 
    อย่างไรก็ดี หากผูโ้จมตีระบบมีเวลาและมีโอกาสเหมาะ (เช่น ไม่มีคน
อืนอยู่) ก็สามารถทีจะเปิดเครืองคอมพิวเตอร์ แลว้ทาํการถอดแบตเตอรี ทีทาํหน้าทีหล่อเลียง
พลังงานให้กับหน่วยความจํา BIOS ออกได้ จะทาํให้ค่าการติดตังทังหมดถูกลบออกไปจาก
หน่วยความจาํ BIOS กลบัไปอยูใ่นสภาพเดิมเหมือนกบัทีผลิตออกมาจากโรงงานใหม่ๆ ซึงก็หมาย
รวมถึง รหสัผา่นเขา้สู่ BIOS ดว้ยเช่นกนั 
  4.11.3  Screensaver with Passwords 
    แมว้่า BIOS Password จะเป็นการป้องกนัระบบในระดบัหนึงซึงดาํเนิน
ไปตงัแต่เริมบู๊ตเครือง แต่ถา้ผูใ้ชง้านมีธุระจาํเป็นทีจะตอ้งไปติดต่องานยงัสถานทีต่างๆ และตอ้ง
ผละจากเครืองคอมพิวเตอร์เครืองนนัไปในช่วงระยะเวลาหนึง โดยทีไม่ไดปิ้ดเครืองไว ้ก็อาจเกิด
เป็นช่องว่างให้ผูโ้จมตีกระทาํการใดๆ กบัเครืองได ้ในกรณีเช่นนี การตงัค่ารหัสผ่านบนหน้าจอ 
Screensaver หรือเรียกว่า (Screensaver Password) จะถูกนาํมาใชเ้พือปกป้องระบบ เมือตอ้งการจะ
เขา้ระบบอีกครัง ก็ตอ้งมีการกรอกรหัสผ่าน จึงควรตงัให้มีการแสดงผลของ Screensaver ให้เร็ว
ทีสุด เพือใหช่้วงเวลาทีผูโ้จมตีจะเขา้สู่ระบบโดยไม่ผา่นการ Authentication จาก Screensaver มีนอ้ย
ทีสุด ทงันี จะตอ้งระวงัปัญหาเรืองการทาํรหสัผา่นของ Screensaver สูญหายดว้ย 
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ภาพท ี3.2 รูปสามเหลยีมระบบรักษาความปลอดภยัข้อมูล 
 

รูปสามเหลียมประกอบความเขา้ใจในระบบรักษาความปลอดภยัขอ้มูล ดงันี 
1. การพิสูจน์ตวัตน (Authentication - Who is who?) 
 คือ ขนัตอนการยนืยนัความถูกตอ้งของหลกัฐาน (Identity) ทีแสดงว่าเป็นบุคคลทีกล่าว

อา้งจริง ในทางปฏิบติัจะแบ่งออกเป็น 2 ขนัตอน คือ  
- การระบุตวัตน (Identification) คือ ขนัตอนทีผูใ้ชแ้สดงหลกัฐานว่าตนเองคือใคร เช่น 

Username 
- การพิสูจน์ตวัตน (Authentication) คือ ขนัตอนทีตรวจสอบหลกัฐานเพือแสดงว่าเป็น

บุคคลทีกล่าวอา้งจริง เช่น Password 
 2. การกาํหนดสิทธิ (Authorization - Who can access it?) 
  คือ ขนัตอนในการอนุญาตให้แต่ละบุคคลสามารถเขา้ถึงขอ้มูลหรือระบบใดได้บา้ง 
ก่อนอืนตอ้งทราบก่อนว่าบุคคลทีกล่าวอา้งนันคือใครตามขนัตอนการพิสูจน์ตวัตนและตอ้งให้
แน่ใจดว้ยวา่การพิสูจน์ตวัตนนนัถูกตอ้ง  
 3. การเขา้รหสั (Encryption - Who can see it?) 
  คือ การเก็บขอ้มูลดว้ยวิธีการพิเศษเพือป้องกนัขอ้มูลไวใ้ห้ผูที้มีสิทธิเท่านัน (ปกป้อง
ขอ้มูลจากบุคคลอืนทีไม่ไดรั้บอนุญาต) 
 4. การรักษาความสมบูรณ์ (Integrity - Who can change it?) 
  คือ การรับรองวา่ขอ้มูลจะไม่ถูกเปลียนแปลงหรือทาํลายไปจากตน้ฉบบั (Source) ไม่ว่า
จะเป็นไปโดยบงัเอิญหรือโดยเจตนากต็าม 
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 5. การตรวจสอบ  (Audit - Who done it?) 
  คือ การตรวจสอบหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึงสามารถใช้ในการติดตามการ
ดาํเนินการเพือตรวจสอบความถูกตอ้งของการใชง้าน เช่นการตรวจสอบบญัชีชือผูใ้ช ้โดยผูต้รวจ
บญัชี ซึงการตรวจสอบความถูกตอ้งของการดาํเนินการเพือให้แน่ใจว่าหลกัฐานทางอิเลก็ทรอนิกส์
นันไดถู้กสร้างและสังให้ทาํงานโดยบุคคลทีไดรั้บอนุญาต และในการเชือมต่อเหตุการณ์เขา้กบั
บุคคลจะตอ้งทาํการตรวจสอบหลกัฐานของบุคคลนนัดว้ย ซึงถือเป็นหลกัการพืนฐานของขนัตอน
การทาํงานของการพิสูจน์ตวัตนดว้ย  

สรุปว่า การกาํหนดสิทธิการใชง้านระบบสารสนเทศในการการควบคุมการเขา้ถึง (Access 
Control) เป็นหมวดทีกาํหนดขึนเพือใหเ้กิดความมนัคงปลอดภยัของสารสนเทศ องคก์รจาํเป็นตอ้ง
มีการกาํหนดนโยบายการเขา้ถึงระบบ การบริหารการจดัการเขา้ถึงของผูใ้ชแ้ละการควบคุมการ
เขา้ถึงเครือข่าย โดยองคก์รสามารถกาํหนดมาตรฐานไดด้งัต่อไปนี 

1. การควบคุมการเขา้ถึงระบบ องคก์รตอ้งมีนโยบายควบคุมการเขา้ถึงระบบเครือข่ายและ
ระบบสารสนเทศอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร และทบทวนตามระยะเวลาทีกาํหนดไว ้โดยพิจารณา
ให้สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัยและความมันคงปลอดภัยในการเข้าถึงทรัพย์สิน
สารสนเทศ 

2. การจดัการการเขา้ถึงของผูใ้ช ้องคก์รตอ้งมีการกาํหนดมาตรการและแนวปฏิบติัอย่าง
เป็นระบบเพือใชใ้นการกาํหนดรหสับญัชีผูใ้ชส้าํหรับนิสิตและบุคลากร การจดัการสิทธิในการเขา้
ใชร้ะบบสารสนเทศ การจดัการรหสัผา่น รวมถึงการทบทวนสิทธิการเขา้ถึงของผูใ้ช ้

3. หนา้ทีความรับผดิชอบของผูใ้ชง้าน เพือป้องกนัการเขา้ถึงโดยมิไดรั้บอนุญาต ผูใ้ชง้าน
ตอ้งให้ความร่วมมือในการปฏิบติัตามมาตรการดา้นการรักษาความปลอดภยัในการเขา้ถึงอย่าง
เคร่งครัด เช่น ไม่กาํหนดรหสัผา่นแบบทีไม่ปลอดภยั ไม่เปิดเผยรหสัผา่นใหผู้อื้นล่วงรู้ เป็นตน้ 

4. การควบคุมการเขา้ถึงเครือข่าย การเขา้ถึงเครือข่ายจากภายในองคก์รหรือการเชือมต่อ
จากภายนอกตอ้งมีมาตรการควบคุมทีชัดเจน ตอ้งผ่านการพิสูจน์ตวัตนและตรวจสอบสิทธิตาม
ขนัตอนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยระบบต้องยอมให้เฉพาะผูใ้ช้งานทีได้รับอนุญาตผ่านเข้าสู่
เครือข่ายและใชบ้ริการไดต้ามสิทธิทีกาํหนดใหเ้ท่านนั 

5. การควบคุมการใช้งานระบบปฏิบัติการ การเข้าถึงระบบปฏิบัติการต้องกําหนด
กระบวนการในการเขา้ถึงระบบให้มีความมนัคงปลอดภัย โดยต้องผ่านการพิสูจน์ตวัตนและ
ตรวจสอบสิทธิและมีการควบคุมการใชโ้ปรแกรมยูทิลิตีสําหรับระบบเพือป้องกนัการเขา้ถึงโดย
มิไดรั้บอนุญาต 
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6. การควบคุมการใชง้านระบบสารสนเทศ การเขา้ถึงระบบสารสนเทศตอ้งมีการควบคุม
การใชง้านสารสนเทศ ซึงไดแ้ก่ มีการกาํหนดสิทธิในการใชง้านระบบสารสนเทศ อาทิ เขียน อ่าน 
ลบ ได ้มีการกาํหนดกลุ่มของผูใ้ชต้ามความจาํเป็นในการปฏิบติังานได ้มีการแยกการติดตงัระบบ
สารสนเทศทีมีความสาํคญัหรือมีความเสียงสูงไวใ้นบริเวณเครือข่ายทีปลอดภยั 

2. แนวคดิหลกัของความมันคงปลอดภัยของสารสนเทศ 
 วรัญญา ปินทอง (2557) ได้กล่าวถึง กลุ่มอุตสาหกรรมความมันคงปลอดภัยของ

คอมพิวเตอร์ ซึงไดก้าํหนดแนวคิดหลกัของความมนัคงปลอดภยัของคอมพิวเตอร์ขึนประกอบดว้ย 
ดงัต่อไปนี 

1. ความลบั Confidentiality  
1.1 เป็นการรับประกันว่าผู ้มีสิทธิและได้รับอนุญาตเท่านันทีสามารถเข้าถึง 

ขอ้มูลได ้
1.2 องคก์รตอ้งมีมาตรการป้องกนัการเขา้ถึงสารสนเทศทีเป็นความลบั เช่น การจดั

ประเภทของสารสนเทศ การรักษาความปลอดภยัในกบัแหล่งจดัเก็บขอ้มูล กาํหนดนโยบายรักษา
ความมนัคงปลอดภยัและนาํไปใชใ้หก้ารศึกษาแก่ทีมงานความมนัคงปลอดภยัและผูใ้ช ้

1.3 ภัยคุกคามทีเพิมมากขึนในปัจจุบัน  มีสาเหตุมาจากความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลย ีประกอบกบัความตอ้งการความสะดวกสบายในการสังซือสินคา้ของลูกคา้ โดยการยอม
ให้สารสนเทศส่วนบุคคลแก่ website เพือสิทธิสนการทาํธุรกรรมต่างๆ โดยลืมไปว่าเวบ็ไซตเ์ป็น
แหล่งขอ้มูลทีสามารถขโมยสารสนเทศไปไดไ้ม่ยากนกั 
  2. ความสมบูรณ์ Integrity  
   2.1 ความสมบูรณ์ คือ ความครบถว้น ถูกตอ้ง และไม่มีสิงแปลกปลอม สารสนเทศ
ทีมีความสมบูรณ์จึงเป็นสารสนเทศทีนาํไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งครบถว้น 
   2.2 สารสนเทศจะขาดความสมบูรณ์  ก็ต่อเมือสารสนเทศนนัถูกนาํไปเปลียนแปลง 
ปลอมปนด้วยสารสนเทศอืน ถูกทาํให้เสียหาย ถูกทาํลายหรือถูกกระทาํในรูปแบบอืนๆ เพือ
ขดัขวางการพิสูจน์การเป็นสารสนเทศจริง 
  3. ความพร้อมใช ้Availability  
   3.1 ความพร้อมใช ้หมายถึง สารสนเทศจะถูกเขา้ถึงหรือเรียกใชง้านไดอ้ยา่งราบรืน 
โดยผูใ้ชห้รือระบบอืนทีไดรั้บอนุญาตเท่านนั 
   3.2 หากเป็นผูใ้ช้หรือระบบทีไม่ไดรั้บอนุญาต การเขา้ถึงหรือเรียกใช้งานจะถูก
ขดัขวางและลม้เหลงในทีสุด 
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  4. ความถูกตอ้งแม่นยาํ Accuracy 
   4.1 ความถูกตอ้งแม่นยาํ หมายถึง สารสนเทศตอ้งไม่มีความผิดพลาดและตอ้งมีค่า
ตรงกบัความคาดหวงัของผูใ้ชเ้สมอ 
   4.2 เมือใดก็ตามทีสารสนเทศมีค่าผิดเพียนไปจากความคาดหวงัของผูใ้ช ้ไม่ว่าจะ
เกิดจากการแก้ไขด้วยความตงัใจหรือไม่ก็ตาม เมือนันจะถือว่าสารสนเทศ “ไม่มีความถูกตอ้ง
แม่นยาํ” 
  5. เป็นของแท ้Authenticity  
   สารสนเทศทีเป็นของแท  ้คือ สารสนเทศทีถูกจดัทาํขึนจากแหล่งทีถูกตอ้ง ไม่ถูก
ทาํซาํโดยแหล่งอืนทีไม่ไดรั้บอนุญาตหรือแหล่งทีไม่คุน้เคยและไม่เคยทราบมาก่อน 
  6. ความเป็นส่วนตวั Privacy 
   6.1 ความเป็นส่วนตวั  คือ สารสนเทศทีถูกรวบรวม เรียกใชแ้ละจดัเก็บโดยองคก์ร
จะต้องถูกใช้ในวัตถุประสงค์ทีผู ้เป็นเข้าของสารสนเทศรับทราบ  ณ  ขณะทีมีการรวบรวม
สารสนเทศนนั 
   6.2 มิฉะนนัจะถือวา่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลดา้นสารสนเทศ 
 สรุปว่า การใชง้านคอมพิวเตอร์และการเขา้ถึงขอ้มูลบนเครือข่าย มีความเสียงต่อการถูก 
บุกรุก โจมตี รวมถึงการลว้งเอาขอ้มูลโดยไม่ไดรั้บอนุญาตดว้ยรูปแบบและวิธีการแตกต่างกนัไป 
บางวิธีอาจมีผลเสียหายต่อระบบเพียงเลก็นอ้ย แต่บางวิธีการนาํมาซึงความเสียหายอยา่งร้ายแรง จน
บางครังระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถทาํงานไดต่้อไปส่งผลถึงความเสียหายทางธุรกิจต่างๆ ได ้
การเตรียมการรักษาความปลอดภยัจากการใช้งานจึงเป็นวิธีการดีทีสุดทีจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์
เหล่านีได ้

2. องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 
 ระบบสารสนเทศ ซึงเป็นระบบสนบัสนุนการบริหารงาน การจดัการและการปฏิบติังาน

ของบุคลากร ไม่วา่จะเป็นระดบับุคคล ระดบักลุ่มหรือระดบัองคก์ร ไม่ใช่มีเพียงเครืองคอมพิวเตอร์
เท่านนั แต่ยงัมีองคป์ระกอบอืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัความสาํเร็จของระบบอีก รวม 5 องคป์ระกอบ ซึง
จะขาดองคป์ระกอบใดไม่ได ้คือ 

 2.1 ฮาร์ดแวร์  เป็นองค์ประกอบสําคัญของระบบสารสนเทศ  หมายถึง  เครือง
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง รวมทงัอุปกรณ์สือสารสาํหรับเชือมโยงคอมพิวเตอร์เขา้เป็นเครือข่าย
เช่น เครืองพิมพอุ์ปกรณ์กระจายสญัญาณ 

 2.2 ซอฟตแ์วร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นองคป์ระกอบทีสาํคญัประการทีสอง ซึง
กคื็อลาํดบัขนัตอนของคาํสงัทีจะสงังานใหฮ้าร์ดแวร์ทาํงาน เพือประมวลผลขอ้มูลใหไ้ดผ้ลลพัธ์ตาม
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ความตอ้งการของการใชง้าน ในปัจจุบนัมีซอฟตแ์วร์ระบบปฏิบติังาน ซอฟตแ์วร์ควบคุมระบบงาน
ซอฟตแ์วร์สาํเร็จและซอฟตแ์วร์ประยกุตส์าํหรับงานต่างๆ ลกัษณะการใชง้านของซอฟตแ์วร์ก่อน
หนา้นีผูใ้ชจ้ะตอ้งติดต่อใชง้านโดยใชข้อ้ความเป็นหลกั แต่ในปัจจุบนัซอฟตแ์วร์มีลกัษณะการใช้
งานทีง่ายขึน โดยมีรูปแบบการติดต่อทีสือความหมายให้เขา้ใจง่าย เช่น มีส่วนต่อประสานกราฟ
ฟิกส์กับผู ้ใช้ทีเรียกว่า จียูไอ (Graphical User Interface: GUI) ส่วนซอฟต์แวร์สําเร็จทีมีใช้ใน
ทอ้งตลาดทาํให้การใชง้านคอมพิวเตอร์ในระดบับุคคลเป็นไปอย่างกวา้งขวางและเริมมีลกัษณะ
ส่งเสริมการทาํงานของกลุ่มมากขึน ส่วนงานในระดบัองคก์รส่วนใหญ่มกัจะมีการพฒันาระบบตาม
ความตอ้งการโดยการวา่จา้งหรือโดยนกัคอมพิวเตอร์ขององคก์ร เป็นตน้ ซอฟตแ์วร์สามารถแบ่งได้
ดงันี 

  2.1.1 ซอฟต์แวร์ระบบ หมายถึง โปรแกรมทุกโปรแกรมทีทาํหน้าทีติดต่อกับ
ส่วนประกอบต่างๆ ของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์และอาํนวยเครืองมือสาํหรับทาํงานพืนฐานต่างๆ ที
เกียวขอ้งกบัฮาร์ดแวร์ 

  2.1.2 ซอฟตแ์วร์ประยุกต์ จะเป็นโปรแกรมทีทาํให้คอมพิวเตอร์สามารถทาํงาน
ต่างๆ ตามทีผูใ้ชต้อ้งการ ไม่ว่างานดา้นการจดัทาํเอกสาร การทาํบญัชี การจดัเก็บขอ้มูลข่าวสาร
ตลอดจนงานทุกๆ ด้านตามแต่ผูใ้ช้ต้องการจนสามารถกล่าวได้ว่าซอฟต์แวร์ประยุกต์ก็คือ
ซอฟตแ์วร์ทีทาํใหเ้กิดการใชง้านคอมพิวเตอร์กนัอยา่งกวา้งขวางและทาํใหค้อมพิวเตอร์เป็นปัจจยัที
ไม่สามารถขาดไดใ้นยคุสารสนเทศนีในองคก์รขนาดใหญ่หรืองานทีมีความตอ้งการเฉพาะดา้น การ
จดัหาซอฟตแ์วร์มาใชง้านจะใชว้ิธีพฒันาซอฟตแ์วร์ขึนมาเองหรือว่าจา้งบริษทัซอฟตแ์วร์เพือทาํ
ซอฟตแ์วร์เฉพาะงานขึนมาใชเ้อง ซอฟตแ์วร์ประเภทนีจะเรียกวา่ซอฟตแ์วร์เฉพาะงาน(Tailor Made 
Software) มีขอ้ดีคือมีความเหมาะสมกับงานและสามารถแก้ไขตามความตอ้งการได้ขอ้เสียคือ
ค่าใชจ่้ายสูงและใชเ้วลาสาํหรับการพฒันา ปัจจุบนันีจึงมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีเขียนขึนมาเพือใช้
สาํหรับงานทวัๆ ไป วางจาํหน่ายเป็นชุดสาํเร็จรูปเรียกวา่ซอฟตแ์วร์สาํเร็จรูป (Software Package) 

 2.3 ขอ้มูล เป็นองคป์ระกอบทีสาํคญัอีกประการหนึงของระบบสารสนเทศ อาจจะเป็น
ตวัชีความสาํเร็จหรือความลม้เหลวของระบบได ้เนืองจากจะตอ้งมีการเก็บขอ้มูลจากแหล่งกาํเนิด
ขอ้มูลจะตอ้งมีความถูกตอ้ง มีการกลนักรองและตรวจสอบแลว้เท่านันจึงจะมีประโยชน์ ขอ้มูล
จาํเป็นจะตอ้งมีมาตรฐาน โดยเฉพาะอยา่งยงิเมือใชง้านในระดบักลุ่มหรือระดบัองคก์ร ขอ้มูลตอ้งมี
โครงสร้างในการจดัเกบ็ทีเป็นระบบระเบียบเพือการสืบคน้ทีรวดเร็วมีประสิทธิภาพ 

 2.4 บุคลากร ในระดบัผูบ้ริหาร ผูดู้แลระบบ ผูพ้ฒันาระบบ นกัวิเคราะห์ระบบนกัเขียน
โปรแกรม และผูใ้ชบ้ริการ เป็นองคป์ระกอบสาํคญัในความสาํเร็จของระบบสารสนเทศบุคลากรมี
ความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์มากเท่าใด โอกาสทีจะใชง้านระบบสารสนเทศและระบบ
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คอมพิวเตอร์ไดเ้ตม็ศกัยภาพและคุม้ค่ายงิมากขึนเท่านนั โดยเฉพาะระบบสารสนเทศในระดบับุคคล
ซึงเครืองคอมพิวเตอร์มีขีดความสามารถมากขึน ทาํใหผู้ใ้ชมี้โอกาสพฒันาความสามารถของตนเอง
และพฒันาระบบงานไดเ้องตามความตอ้งการ สาํหรับระบบสารสนเทศในระดบักลุ่มและองคก์รทีมี
ความซบัซอ้นมาก อาจจะตอ้งใชบุ้คลากรในสาขาคอมพิวเตอร์ โดยตรงมาพฒันาและดูแลระบบงาน 

 2.5 ขนัตอนการปฏิบติังาน ขนัตอนการปฏิบติังานทีชดัเจนของผูใ้ชห้รือของบุคลากรที
เกียงขอ้งก็เป็นเรืองสําคญัอีกประการหนึง เมือได้พฒันาระบบงานแลว้จาํเป็นต้องปฏิบติังาน
ตามลาํดับขนัตอนในขณะทีใช้งานก็จาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงลาํดับขนัตอน การปฏิบติัของคนและ
ความสมัพนัธ์กบัเครือง ทงัในกรณีปกติและกรณีฉุกเฉิน เช่น ขนัตอนการบนัทึกขอ้มูล ขนัตอนการ
ประมวลผล ขนัตอนการปฏิบติัเมือเครืองมือชาํรุดหรือขอ้มูลสูญหาย และขนัตอนการทาํสําเนา
ขอ้มูลสํารองเพือความปลอดภยั เป็นตน้ สิงเล่านีตอ้งมีการซักซ้อม มีการเตรียมการและการทาํ
เอกสารคู่มือการใชง้านใหช้ดัเจน 

สรุปว่า องค์กรต่างๆ จะตอ้งมีการลงทุนจาํนวนมากในการจัดหาระบบสารสนเทศทีมี
ประสิทธิภาพเพือนาํมาช่วยงานทงัดา้นการบริหารและการจดัการงานทวัไปขององคก์ร โดยเนน้ที
คุณภาพของระบบสารสนเทศและความคุม้ค่าในการลงทุน การใชร้ะบบสารสนเทศจะเริมจากการ
นาํขยอ้นมูลป้อนเขา้สู่เครืองคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์จะทาํการประมวลขอ้มูลเหล่านนั แลว้
จึงส่งผลลพัธ์ออกมาให้กับผูใ้ช้ ผูใ้ช้ระบบสารสนเทศจะนําสารสนเทศนันไปใช้ประกอบการ
ตดัสินใจในการทาํกิจกรรมใดกิจกรรมหนึง หากผลลพัธ์ทีไดจ้ากการประมวลผลไม่ถูกตอ้งหรือไม่
สมบูรณ์ กต็อ้งยอ้นมาพิจารณาเริมตน้ทีขนัตอนการป้อนขอ้มูลใหม่อีกครังว่า ขอ้มูลเขา้และขนัตอน
อืนๆ มีความถูกตอ้ง สมบรูณ์หรือไม่ นนัต่อไป 
 3. บทบาทของระบบสารสนเทศในองค์กร 
  การบริหารงานเพือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายทีกาํหนดไวน้นั
ผูบ้ริหารจาํเป็นตอ้งอาศยัการบริหารทีเป็นระบบและเหมาะสมกับสภาพแวดลอ้มขององค์การ
ผูบ้ริหารจะตอ้งใชท้รัพยากรทีมีอย่างจาํกดัให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดงันัน ขอ้มูลและสารสนเทศ
นับเป็นปัจจัยสําคญัยิงต่อการวางแผนปฏิบัติงาน และการควบคุมเพือให้เกิดความสําเร็จตาม
วตัถุประสงค ์
  องคก์ารและสิงแวดลอ้มตามความหมายทางเทคนิค หมายถึง โครงสร้างทางสังคมอยา่ง
เป็นทางการทีมีความมนัคง โดยรับเอาทรัพยากรจากสิงแวดลอ้มมาผา่นกระบวนการเพือสร้างหรือ
ผลิตผลลพัธ์เนน้องคป์ระกอบขององคก์าร 3 ส่วน คือ 
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1. ปัจจยัหลกัดา้นการผลิต 
2. กระบวนการผลิต 
3. ผลผลิต 

 ระบบสารสนเทศสามารถถูกนํามาเป็นเครืองมือในการเปลียนแปลงกระบวนการ
ดาํเนินงานขององค์การ บางระบบอาจเปลียนแปลงความสมดุลทางสิทธิ ภาระหน้าทีและความ
รับผิดชอบทีเคยมีในขณะเดียวกนัองคก์ารเองก็มีผลกระทบต่อการออกแบบระบบสารสนเทศและ
เป็นผลกระทบต่อระบบสารสนเทศต่อองคก์าร คือ 

1. ลดระดบัขนัตอนของการจดัการ 
2. มีความคล่องตวัในการดาํเนินงาน 
3. ลดขนัตอนการดาํเนินงาน 
4. เปลียนแปลงกระบวนการจดัการ 
5. กาํหนดขอบเขตการดาํเนินงานใหม่ระบบสารสนเทศทีจะเชือมต่อผา่นเครือข่ายช่วย

ใหส้ามารถแลกเปลียนขอ้มูลระหวา่งองคก์ารไดแ้ละมีการสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างองคก์ารและคู่
คา้ ซึงเป็นการกาํหนดขอบเขตการดาํเนินงานใหม่ 
 สรุปว่า เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตได้กลายมาเป็นเทคโนโลยีพืนฐานทีถูกนํามาสร้างเป็น
โครงสร้างของระบบสารสนเทศภายในองคก์าร ระบบอินเทอร์เน็ตไดรั้บความนิยมอย่างรวดเร็ว
และส่งเสริมการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์เพือใชใ้นการสร้างช่องทางการตลาด การขายและให้การ
สนบัสนุนลูกคา้องคก์ารเสมือนจริง เป็นรูปแบบขององคก์ารแบบใหม่ ซึงเป็นเครือข่ายขององคก์าร
ทีเชือมโยงกนัดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศเพือแลกเปลียนทกัษะ ลดตน้ทุน สร้างและกระจายสินคา้
และบริการลกัษณะขององค์การเสมือนจริงประกอบด้วย มีขอบเขตขององค์การไม่ชัดเจน ใช้
เทคโนโลยีสือสารโทรคมนาคม มีความเป็นเลิศ มีความไวว้างใจและมีโอกาสทางตลาดระดบัของ
ผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศโดยทวัไปจาํแนกออกเป็นผูป้ฏิบติังาน ผูบ้ริหารระดบัปฏิบติัการ ผูบ้ริหาร
ระดบักลางผูบ้ริหารระดบัสูง 
 4. ประเภทของระบบสารสนเทศ 
 สุชาดา  กีระนนัทน์ (2542) ไดก้ล่าววา่ ระบบสารสนเทศสามารถแบ่งออกได ้ดงันี 
 4.1 ระบบสารสนเทศจาํแนกตามประเภทของธุรกิจโดยส่วนใหญ่จะเป็นระบบของ
สารสนเทศขนาดใหญ่ทีประกอบด้วยระบบสารสนเทศทีจ ําแนกตามหน้าทีย่อยๆ  หลาย
ระบบ ตวัอยา่งเช่น ระบบสารสนเทศงานบริหารโรงแรม ประกอบดว้ยระบบสารสนเทศยอ่ย ไดแ้ก่ 
ระบบสาํรองหอ้งพกั ระบบบญัชี ระบบจดัการหอ้งพกัและระบบบริหารงานบุคคล 
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 4.2 ระบบสารสนเทศจาํแนกตามหน้าทีของงาน ซึงในแต่ละส่วนระบบจะสามารถ
ประกอบดว้ยระบบสารสนเทศย่อยๆ ทีเป็นกิจกรรมของงานหลกั เช่น ระบบสารสนเทศจดัการ
ทรัพยากรมนุษย ์ประกอบดว้ยระบบยอ่ย ไดแ้ก่ ระบบจดัการขอ้มูลพนกังาน ระบบการสรรหาและ
คดัเลือก ระบบฝึกอบรม ระบบประเมินผลและระบบสวสัดิการ 
 4.4 ระบบสารสนเทศจาํแนกตามลกัษณะการดาํเนินงาน ผูบ้ริหารในองคก์ารระดบัที
แตกต่างกนั มีความตอ้งการในการใชร้ะบบสารสนเทศทีแตกต่างกนั ดงันนัระบบสารสนเทศจึงได้
ถูกออกแบบใหมี้ความสอดคลอ้งกบัลกัษณะงานและระดบัของผูใ้ชง้านเพือใหส้อดคลอ้งกบัการนาํ
สารสนเทศไปใชป้ระกอบการบริหารและตดัสินใจ โดยทวัไประบบสารสนเทศทีอิงคอมพิวเตอร์
แบ่งออกเป็น 6 ประเภท คือ 
  4.4.1 ระบบสารสนเทศประมวลผลธุรกรรม (Transaction Processing Systems: 
TPS) เป็นระบบทีมีการประมวลผลทีรวดเร็ว ลดค่าใชจ่้ายและทาํหนา้ทีรวบรวม บนัทึกขอ้มูลใน
แฟ้มขอ้มูลหรือฐานขอ้มูลและประมวลผลขอ้มูลทีเกิดจากการทาํธุรกรรมและการปฏิบติังานประจาํ 
ขององคก์ารเพือนาํไปจดัทาํระบบสารสนเทศทีเกียวขอ้งกบัขอ้มูลนนัๆ การประมวลผลขอ้มูลของ 
TPS แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การประมวลผลแบบกลุ่มและการประมวลผลแบบทนัที 
  4.4.2 ระบบสารสนเทศเพือการจดัการ (Management Information Systems: MIS) 
จดัทาํรายงานในรูปแบบทีแตกต่างกนั สามารถจาํแนกไดเ้ป็น 4 ประเภท คือ รายงานทีจดัทาํตาม
ระยะเวลาทีกาํหนด รายงานสรุป รายงานทีจดัทาํตามเงือนไขเฉพาะและรายงานทีจดัทาํตามตอ้งการ 
  4.4.3 ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ (Decision Support Systems: DSS) เป็นระบบ
สารสนเทศทีนาํขอ้มูลจากฐานขอ้มูลต่างๆ มาใชใ้นการตดัสินใจ โดยปกติแลว้ TPS และ MIS จะ
จดัทาํรายงานสาํหรับควบคุมและกาํกบัดูแลการปฏิบติังานทวัๆไป เพือให้องคก์ารดาํเนินงานได้
อยา่งถูกตอ้ง 
  4.4.4 ระบบสารสนเทศสําห รับผู ้บ ริหารระดับสูง  (Executive Information 
Systems: EIS หรือ Executive Support Systems: ESS) เป็นระบบสารสนเทศทีช่วยสนบัสนุนการ
วิเคราะห์ปัญหา ศึกษาแนวโนม้และการวาวงแผนกลยทุธ์ ผูบ้ริหารสามารถเขา้ถึงสารสนเทศโดย
กาํหนดมุมมองไดใ้นรูปแบบต่างๆ จึงเป็นระบบทีมีความยดืหยุน่และคล่องตวัสูง 
 4.5 ปัญญาประ ดิษฐ์  (Artificial Intelligence: AI) และระบบผู ้เ ชี ยวชาญ  (Expert 
Systems: ES) เป็นความพยายามทีจะพฒันาระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถปฏิบติังานเหมือนกับ
มนุษยห์รือเลียนแบบการทาํงานของมนุษย ์AI มีหลายสาขา เช่น การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
ศาสตร์ด้านหุ่นยนต์ ระบบการมองเห็น ระบบการเรียนรู้ เครือข่ายเส้นประสาทและระบบ
ผูเ้ชียวชาญ 
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 4.6 ระบบสารสนเทศสํานักงาน  (Office Information Systems: OIS) หรือระบบ
สํานักงานอตัโนมติั (Office Automation Systems: OAS) เป็นระบบสารสนเทศทีนาํเทคโนโลยีมา
ประยกุตใ์ชเ้พือช่วยเพิมประสิทธิภาพในการทาํงานของผูป้ฏิบติังานและผูบ้ริหาร ซึง OIS สามารถ
นาํมาช่วยงานในหลายๆ กิจกรรม เช่น การจดัทาํเอกสาร รายงาน จดหมายธุรกิจ การส่งขอ้ความ 
การบนัทึกตารางนดัหมายและการคน้หาขอ้มูลจากเวบ็เพจ 
 สรุปว่า ปัจจุบนัจะเห็นความสัมพนัธ์ระหว่างองคก์รกบัระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศชดัเจนมากขึนและเนืองจากการบริหารงานในองคก์รมีหลายระดบั กิจกรรมขององคก์ร
แต่ละประเภทอาจจะแตกต่างกนั ดงันนัระบบสารสนเทศของแต่ละองคก์รอาจแบ่งประเภทแตกต่าง
กนัออกไป ขึนอยู่กบัการพิจารณาจาํแนกระบบสารสนเทศตามการสนบัสนุนระดบัการทาํงานใน
องคก์รนนัๆ ออกไปได ้  
 5. การวางแผนระบบสารสนเทศในองค์การ 

  การสร้างระบบสารสนเทศใหม่เป็นสิงสําคัญอย่างหนึงของกระบวนการวางแผน
องค์การ โดยจะตอ้งมีการพฒันาแผนระบบสารสนเทศให้สนับสนุนกับแผนรวมขององค์การ
ทงัหมด ซึงองคก์รควรจะมีแผนกลยุทธ์ขององคก์รก่อนเพือใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดแผนกล
ยทุธ์ดา้นระบบสารสนเทศใหร้องรับกบัแผนกลยทุธ์ขององคก์าร จากนนัจึงกาํหนดแผนปฏิบติัการ
และโครงสร้างดา้นสารสนเทศเพือนาํมาใช้ในองค์การต่อไปโครงสร้างพืนฐานดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ  (IT) ความหมายครอบคลุมทังทางด้านเทคนิคและทางด้านการบริหารในด้าน 
เทคนิคหมายความรวมถึง ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ เครือข่ายและฐานขอ้มูล ส่วนดา้นการจดัการ คือ 
การดาํเนินงานของหน่วยงานทีรับผิดชอบดา้นคอมพิวเตอร์ เช่น ศูนยค์อมพิวเตอร์ บทบาทหนา้ที
ของผูบ้ริหารทีเกียวขอ้ง การตดัสินใจเกียวกบัระบบสารสนเทศ เป็นตน้ 

  5.1 แผนกลยทุธ์ดา้นระบบสารสนเทศ  
   เป็นการกาํหนดวตัถุประสงคร์ะยะยาวเกียวกบัโครงสร้างพืนฐานดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการริเริมในการนาํระบบสารสนเทศมาใชใ้นการดาํเนินงานใหบ้รรลุวตัถุประสงค์
ขององคก์ารแผนกลยทุธ์ดา้นระบบสารสนเทศ มีลกัษณะ 3 ประการคือ 

   - แผนกลยุทธ์ด้านระบบสารสนเทศจะต้องมีสัมพันธ์กับแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงานนนัๆ 

   - แผนกลยุทธ์ด้านระบบสารสนเทศควรทีจะมีการกําหนดโครงสร้างด้าน
เทคโนโลยี (IT Architecture) ซึงตอ้งทาํให้ฐานขอ้มูล แอพพลิเคชันและผูใ้ช้มีการเชือมโยงเป็น
ระบบเดียวกนั 
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   - มีการจดัสรรทรัพยากรดา้นการพฒันาระบบสารสนเทศ ใหส้าํเร็จตามเวลาและทาํ
ตามหนา้ทีทีกาํหนดไว ้

  5.2 แผนปฏิบติัการดา้นระบบสารสนเทศ 

   แผนปฏิบติัการดา้นระบบสารสนเทศประกอบดว้ย พนัธกิจของระบบสารสนเทศ
สิงแวดลอ้มของระบบสารสนเทศ เป็นการกล่าวถึงความจาํเป็นดา้นข่าวสารของหน่วยงานต่างๆ
วตัถุประสงค์ของระบบสารสนเทศและข้อจํากัดของระบบสารสนเทศ  ทังข้อจํากัดทางด้าน
เทคโนโลยดีา้นการงานและดา้นบุคลากร ความจาํเป็นของระบบในระยะยาวแผนระยะสนั 

  5.3 กระบวนการวางแผนระบบสารสนเทศ 
   วิสัยทศัน์และแผนกลยุทธ์ขององคก์ร วิสัยทศัน์ องคก์รกาํลงัมุ่งไปในทิศทางใด
แผนกลยุทธ์ องค์กรจะเดินไปตามทิศทางทีกาํหนดไวอ้ย่างไรระบบสารสนเทศจะสนับสนุน
วิสัยทศัน์และกลยทุธ์ขององคก์รอยา่งไร ระบบสารสนเทศจะมีบทบาทในการสนบัสนุนวิสัยทศัน์
ขององค์กรอย่างไร ระบบสารสนเทศเดิมเป็นอย่างไร แผนระบบสารสนเทศในปัจจุบันเป็น
อยา่งไร แผนระบบสารสนเทศในอนาคตจะพฒันาในลกัษณะอยา่งไร 

 สรุปว่า ระบบสารสนเทศในปัจจุบัน ได้สนับสนุนองค์การมากน้อยเพียงไร มีความ
เหมาะสมหรือไม่ มีจุดอ่อนจุดแขง็ ควรจะปรับปรุงระบบปัจจุบนัอยา่งไร มีขอ้เสนอแนะ หลกัการ
และเหตุผล ความสามารถของระบบใหม่ฮาร์ดแวร์ซอฟตแ์วร์ขอ้มูลและการสือสารขอ้มูลอย่างไร
นนั พร้อมทงักลยุทธ์ทางการบริหารแผนการจดัหา ช่วงเวลาดาํเนินการ การจดัโครงสร้างองคก์าร
ใหม่การปรับปรุงระบบงานภายในองค์การ การควบคุม ฝึกอบรมกลยุทธ์ด้านบุคลากรและ
แผนปฏิบติัการ ปัญหาทีคาดว่าจะเกิดขึนมา รายงานความก้าวหน้าของระบบสารสนเทศด้าน
งบประมาณทีต้องการใช้ รวมถึงค่าใช้จ่ายทังหมดทีจะเกิดขึนในโครงการนันๆ พอจะสรุป
กระบวนการวางแผนระบบสารสนเทศไดด้งัแผนภาพนี  
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ภาพท ี3.3 กระบวนการวางแผนระบบสารสนเทศ 

 

ข้อควรระวงัในการปฏิบัตงิาน   
ความปลอดภัยของข้อมูล 
สิงหนึงทีสาํคญัสาํหรับงานขอ้มูลสารสนเทศ คือ การกาํหนดสิทธิผูใ้ชง้านทีจะสามารถเพิม 

ลบ แกไ้ขขอ้มูลและออกรายงานแสดงผลขอ้มูลทีจดัเก็บในส่วนของสิทธิทีตนไดรั้บ โดยระบบ
สามารถจาํแนกกลุ่มผูใ้ชง้านออกไดเ้ป็นหลายๆ ระดบัเพือการกาํหนดสิทธิการใชง้านและการรักษา
ความปลอดภยัในการนาํเสนอขอ้มูลออกทางจอภาพหรือรายงาน โดยผูดู้แลระบบสามารถทีจะ
ควบคุมการทาํงานโปรแกรมต่างๆ ใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การใหบ้ริการผา่น Web สาํหรับ
นักศึกษาหรืออาจารย ์สามารถรองรับมาตรฐาน SSL ได ้โดยการรักษาความปลอดภยัขอ้มูลของ
ระบบไดด้งัต่อไปนี 

1. การตรวจสอบรหัสผ่าน 
 การตรวจสอบรหสัผา่น มีไวเ้พือตรวจสอบเจา้หนา้ที ทีตอ้งการเขา้มาใชง้านระบบ โดย

ระบบจะตรวจสอบสิทธิต่างๆ ในการใช้งานข้อมูลตามกลุ่มผูใ้ช้งาน เช่น สิทธิในการใช้งาน
ระบบงานสิทธิในการบนัทึกขอ้มูลเพิม ลบ แกไ้ขหรือแสดงรายงานและสิทธิการเขา้ใชง้านระบบ
เป็นตน้ นอกจากนีระบบจะป้องกนัมิใหผู้ใ้ชง้านทีไม่ทราบรหสัผา่นเขา้มาใชง้านระบบได ้คือ มีการ 
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ตดัสิทธิการเขา้ระบบถา้บนัทึกผิดเกินกาํหนดทีตงัค่าไว  ้หากผูใ้ช้งานลืมรหัส Admin ตอ้ง Reset 
รหัสผ่านให้ใหม่เท่านนัและระบบสามารถกาํหนดนโยบายบงัคบัให้ผูใ้ชส้ามารถเปลียนรหัสผ่าน 
หรือกาํหนดช่วงเวลาในการเปลียนรหัสผ่านหรือกาํหนดช่วงระยะเวลาการเขา้ใชง้านในระบบได้
อยา่งสมบูรณ์ 

2. อนุมัติการใช้งานเครืองทถูีกลอ็คสิทธิ 
 สาํหรับผูใ้ชง้านทีไม่ทราบรหสัผา่นเขา้มาใชง้านระบบหรือจาํรหสัผา่นไม่ไดแ้ละไดใ้ส่

รหสัผา่นผดิเกินกาํหนด ระบบจะมีการตดัสิทธิการเขา้ระบบ ซึงผูใ้ชง้านสาํหรับกลุ่มทีมีสิทธิในการ
ปลดลอ็ค เช่น เจา้หนา้ทีดูแลระบบ (Administrator) จะเป็นผูที้อนุมติัการใชง้านใหก้บับุคคลทีถูกตดั
สิทธิเหล่านนัได ้

3. ตรวจสอบการทาํงาน 
 ในส่วนของฐานขอ้มูลจะมีการเก็บขอ้มูลการเพิม ลบ ต่างๆ จากผูใ้ช้งานในส่วนที

เกียวขอ้งกบัขอ้มูลทีสาํคญัไวใ้นฐานขอ้มูล เช่น เงินเดือน การเปลียนแปลงประวติั โดยชือตาราง
(Table) จะตามทา้ยดว้ย xxxxLog การกาํหนดการตรวจสอบเป็นการกาํหนดระยะเวลาในการเก็บ
Log การทาํงานและการเขา้ใชง้านโปรแกรมของแต่ละ User ระบบงานไดอ้อกแบบระบบงานใหมี้
ความสัมพนัธ์ในการใชง้านระหว่างหน่วยงานต่างๆ ซึงผูดู้แลระบบจาํเป็นตอ้งเขา้ใจถึงโครงสร้าง
ออกแบบการทาํงานเพือใหใ้ชง้านระบบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถทีจะวางแผนเริมตน้
ระบบและกาํหนดสิทธิการใชง้านใหก้บักลุ่มบุคคลต่างๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. สิทธิการใช้งาน (Authorization System) 
 เมนูโปรแกรม–เมนูโปรแกรม เป็นส่วนกาํหนดรหสัและชือใหแ้ต่ละโปรแกรมในระบบ 

ซึงจะเป็นส่วนทีสามารถกาํหนดสิทธิการใชง้านขอ้มูลได ้ เช่น สามารถใหสิ้ทธิการเพิม ลบ แกไ้ข
รายการเมนูภายในระบบ  

 กลุ่มผูใ้ช้งาน–การกาํหนดกลุ่มผูใ้ช้งาน มีวตัถุประสงค์ในการแบ่งกลุ่มของผูใ้ช้งาน
เพือให้สิทธิในการใช้งานระบบงาน เช่น การเพิมขอ้มูล ลบ แก้ไข สอบถามหรือพิมพ์รายงาน 
เป็นตน้ 

 ผูใ้ชง้าน–ผูใ้ชง้านในระบบ สามารถจาํแนกประเภทบุคลากร กาํหนดรหสัผา่น กาํหนด
กลุ่มผูใ้ชง้านและบนัทึกสิทธิการทาํงานในระดบัขอ้มูลหน่วยงาน 

 สิทธิการใชง้านระบบ–สิทธิการใชง้านโปรแกรม เป็นการกาํหนดสิทธิให้กลุ่มผูใ้ชง้าน
สามารถมองเห็นหรือเรียกใช้งานโปรแกรมต่างๆ ในระบบและสามารถกําหนดว่าในแต่ละ
โปรแกรมนนั จะสามารถบนัทึก เพิม ลบ แกไ้ขหรือพิมพร์ายงานขอ้มูลได ้
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แนวคดิและงานวจิยัทเีกยีวข้อง 
ชนาธิป ใจดีและประวิทย ์บุญมี (2551) ไดท้าํการศึกษาวิจยั เรือง ระบบจดัการสารสนเทศ

พบวา่ เพือใหก้ารทาํงานบางส่วนในองคก์รมีการดาํเนินงานอยา่งสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ จึง
ไดมี้แนวคิดทีจะจดัทาํระบบเพืออาํนวยความสะดวกให้กบับุคลากรในองคก์รในส่วนของการทาํ
เรืองการลา การบนัทึกเวลาการทาํงาน การจองห้องประชุม เป็นตน้ โดยระบบจะกาํหนดสิทธิการ
ใชง้านตามผูใ้ชแ้ต่ละคนผูใ้ชง้านระบบจะมีสิทธิในการเขา้ใชง้านระบบทีแตกต่างกนั ขึนอยูที่การ
กาํหนดสิทธิให้แต่ละบุคคล ซึงในระบบจดัการสารสนเทศนีจะมีผูใ้ชอ้ยู่ 3 ส่วน ไดแ้ก่ พนักงาน 
เจา้หนา้ทีส่วนกลางและผูดู้แลระบบ  

พนักงานจะมีการกาํหนดสิทธิให้สามารถเขา้ใชง้านระบบเพือทาํเรืองการลา ตรวจสอบ
สถานการณ์ลาบนัทึกเวลาทาํงาน จองหอ้งประชุมและแกไ้ขขอ้มูลส่วนตวั ในระบบไดเ้ท่านนั ส่วน
เจา้หนา้ทีจะสามารถจดัการเวลาทาํงาน อนุมติัการลา อนุมติัการจองหอ้งประชุมไดแ้ละผูดู้แลระบบ
จะสามารถเขา้ใชง้านระบบในส่วนของจดัการสมาชิกของระบบ 
 โสภิษฐ์ อ่อนแกว้ (2554) ไดท้าํการศึกษาวิจยั เรือง ออกแบบและพฒันาระบบสารสนเทศ
เพือการจดัการความรู้สาํหรับ องคก์ารภาครัฐ ดว้ยปัจจุบนัเทคโนโลยมีีบทบาทสาํคญัต่อการจดัการ

ความรู้ ซึงจะเป็นตวัขบัเคลือนหลกัขององคก์าร เพือให้องคก์ารประสบความสาํเร็จ ภาครัฐไดใ้ห้
ความสาํคญักบัการจดัการความรู้เพือใหเ้กิดการพฒันาความรู้ ความสามารถและการเรียนรู้ร่วมกนั
ของบุคลากร ในพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการ บา้นเมืองทีดี พ.ศ.
2546 ไดก้าํหนดไวใ้นมาตรา 11 ใหมี้การส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสนบัสนุนการจดัการ 
ความรู้ เพือใหเ้กิดการเรียนรู้แลกเปลียนขอ้มูลระหว่างกนัไดอ้ยา่งมีเอกภาพและเกิดประสิทธิผลต่อ
การปฏิบติังาน งานวิจยันีจึงมีวตัถุประสงคเ์พือออกแบบและพฒันาระบบสารสนเทศเพือการจดัการ
ความรู้สําหรับองคก์ารภาครัฐ โดยเลือกใชว้ิจยัและพฒันา ซึงมีขนัตอนการดาํเนินการวิจยั ดงันี 
1) ศึกษาสถานภาพและความตอ้งระบบสารสนเทศเพือการจดัการความรู้สําหรับองคก์ารภาครัฐ 
ดว้ยวิธีการสังเคราะห์ขอ้มูลจากเอกสาร งานวิจยัทีเกียวขอ้งและการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร จาํนวน 
10 คน ได้เลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากกลุ่มประชากรใน
องคก์ารภาครัฐจาํนวน 10 แห่ง เพือใหไ้ดเ้ป็นองคค์วามรู้ใหม่ 2) นาํองคค์วามรู้ใหม่ทีไดจ้ากแนวคิด
ของ ผูว้ิจยัมาทาํการออกแบบระบบสารสนเทศเพือการจดัการความรู้สาํหรับองคก์ารภาครัฐและให้
ผูเ้ชียวชาญดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร จาํนวน 5 คน ดา้นการจดัการความรู้ จาํนวน 
5 คน และด้านการวิจัย จาํนวน 5 คน รวมเป็น 15 คน ซึงได้มาจากการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ทาํการตรวจสอบร่างรูปแบบ ระบบสารสนเทศเพือการจดัการความรู้สาํหรับ
องคก์ารภาครัฐ ดว้ยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) และผูว้ิจยัไดท้าํการปรับปรุง
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รูปแบบตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชียวชาญทีเป็นฉนัทามติ เพือใหไ้ดรู้ปแบบทีสมบูรณ์ และเหมาะสม 
3) นาํผลทีไดม้าพฒันาระบบสารสนเทศเพือการจดัการความรู้สาํหรับองคก์ารภาครัฐ ตามแนวทาง
ทฤษฎีวงจรการพฒันาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) และประเมินประสิทธิภาพ
ระบบ โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS มาวิเคราะห์หาค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานจาก
แบบประเมินประสิทธิภาพและทดสอบสมมติฐาน 

ผลการวิจยัพบว่า 1) ผลการศึกษาสถานภาพและความตอ้งการระบบสารสนเทศเพือการ
จดัการความรู้สําหรับองค์การภาครัฐ คือ บุคลากรในองค์การภาครัฐตอ้งการจดัเก็บขอ้มูลองค์
ความรู้ของผูบ้ริหารไวใ้นระบบสารสนเทศ เพือป้องกนัการสูญหายไปจากองคก์ารเมือผูน้นัลาออก 
เกษียณหรือตายไปกบัตอ้งการเชือมโยงบูรณาการขอ้มูลความรู้ระหวา่ง หน่วยงานภาครัฐเพือใหเ้กิด
การแลกเปลียนเรียนรู้ร่วมกนัและเพือเป็นการพฒันาบุคลากรใหมี้ประสิทธิภาพ 2) ผลการออกแบบ
ระบบสารสนเทศเพือการจดัการความรู้สาํหรับองคก์ารภาครัฐในรูปแบบใหม่ตามแนวคิดของผูว้ิจยั
ทีไดจ้ากการสังเคราะห์เนือหาไดรู้ปแบบระบบสารสนเทศเพือการจดัการความรู้สําหรับองคก์าร 
ภาครัฐและนาํรูปแบบระบบมาพฒันาระบบสารสนเทศเพือการจดัการความรู้สาํหรับองคก์ารภาครัฐ
พร้อมทดสอบการใช้งาน จึงได้ระบบสารสนเทศเพือการจดัการความรู้สําหรับองค์การภาครัฐ 
3) ประเมินประสิทธิภาพการท างานของระบบจากกลุ่มตวัอยา่งที 2 คือ กลุ่มเทคนิคมีความคิดเห็น
วา่ระบบ มีประสิทธิภาพสูงเฉลียที 3.9168 และจากกลุ่มตวัอยา่งที 3 คือ กลุ่มผูใ้ชง้านมีความคิดเห็น
ว่าระบบมีประสิทธิภาพสูง เฉลียที 3.5147 เมือเปรียบเทียบกบัเกณฑร์ะดบัคะแนนทีกาํหนดไว ้อยู่
ในช่วงระดบัคะแนนระหว่าง 3.50-4.49 ระบบมีประสิทธิภาพสูงและผลการทดสอบสมมติฐาน 
ยอมรับสมมติฐาน เพราะความคิดเห็นของกลุ่มเทคนิคและกลุ่ม ผูใ้ชง้านมีความคิดเห็นว่าระบบ
สารสนเทศเพือการจดัการความรู้สาํหรับองคก์ารภาครัฐมีประสิทธิภาพในระดบัสูง 

ขอ้เสนอแนะ 1) เพือใหร้ะบบมีความสมบูรณ์มากขึนองคก์ารภาครัฐตอ้งสรรหาและนาํเขา้
องคค์วามรู้ทีเหมาะสมกบั องคก์ารไวใ้นระบบเพือไดเ้กิดการแลกเปลียนเรียนรู้ร่วมกนัระหว่าง
องคก์ารและหากจะนาํไปประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัองคก์ารจาํเป็นตอ้งศึกษาความตอ้งการเพมิเติม
แลว้นาํไปพฒันาต่อยอดเพือให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการขององค์การไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
2) ผูว้ิจยัจะศึกษาเพิมเติมเกียวกบัความพึงพอใจของผูใ้ชง้านระบบสารสนเทศเพือการจดัการความรู้
สาํหรับองคก์ารภาครัฐจากผูเ้ขา้ใชบ้ริการดว้ยแบบสอบถามผา่นทางอินเตอร์เน็ต 
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สุมิตรา นวลมีศร (2555) ไดท้าํการศึกษาวิจยั เรือง การพฒันาระบบสารสนเทศเพือการ
พยากรณ์ผูเ้ขา้ศึกษาโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตการรับสมคัรผูเ้ขา้ศึกษาในระดบัปริญญาตรีใน
สถาบนัอุดมศึกษาบนัเป็นสิงทีสําคญัเป็นอย่างมากเนืองจากจะส่งผลโดยตรงต่อการจดัการศึกษา
และการวางแผนงบประมาณเพือการบริหารสถาบนัการศึกษา งานวิจยันีจึงพฒันาระบบสารสนเทศ
เพือการพยากรณ์ผูเ้ขา้ศึกษาโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพือช่วยในการพยากรณ์ผูเ้ขา้ศึกษาได้
อย่างถูกตอ้งและแม่นยาํการดาํเนินการวิจยัผูว้ิจยัสร้างและทดสอบการตวัแบบการพยากรณ์ผูเ้ขา้
ศึกษา โดยใชก้ฎ การจาํแนกเทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจดว้ยวิธีการตรวจสอบไขว  ้จาํนวน 3 ตวัแบบ 
วิธีการแบ่งขอ้มูล แบบสุ่มดว้ยการแบ่งร้อยละ จาํนวน 3 ตวัแบบและวิธีการแบ่งขอ้มูลสร้างตวัแบบ
และทดสอบออก จากการนบั จาํนวน 1 ตวัแบบรวมทงัสิน 7 ตวัแบบการพยากรณ์ ผลจากการศึกษา
พบว่า วิธีการแบ่งขอ้มูลสร้างตวัแบบและทดสอบออกจากกนัไดค้่าประสิทธิภาพต่างๆ สูงกว่าตวั
แบบอืนๆ โดยมีค่าความถูกตอ้งเท่ากบั 94% ค่าความแม่นยา เท่ากบั 94.30% ค่าความระลึกเท่ากบั
94% และค่าความถ่วงดุลเท่ากบั 93.70% แสดงว่าตวัแบบทีสร้างดว้ยวิธีการแบ่งขอ้มูลสร้างตวัแบบ
และทดสอบออก จากกนัมีความถูกตอ้งและแม่นยาํในการพยากรณ์ผูเ้ขา้ศึกษา ผูว้ิจยัไดน้าํกฎการ
จาํแนกเทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจทีไดม้าพฒันาเป็นระบบสารสนเทศเพือการพยากรณ์ผูเ้ขา้ศึกษาโดย
ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยทาํการประเมินประสิทธิภาพของระบบดว้ยค่าเฉลียและส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน จากกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม คือ ผูเ้ชียวชาญจาํนวน 4คน และบุคลากรจาํนวน 40 คน ผลการ
ประเมินประสิทธิภาพของระบบมีค่าเฉลียจากผูเ้ชียวชาญ เท่ากบั 4.17 และผลการทดสอบค่าเฉลีย
จากบุคลากรเท่ากบั 4.34 กล่าวไดว้า่ ระบบสารสนเทศเพือการพยากรณ์ผูเ้ขา้ศึกษาโดยผา่นเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตมีประสิทธิภาพอยูใ่นเกณฑดี์และสามารถนาํไปประยกุต ์ เพือใชใ้นการพยากรณ์ผูเ้ขา้
ศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ศิโรรัตน์ ไกรสุริยวงศ์ (2551) ได้ทาํการศึกษาวิจัย เรือง ความต้องการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพือการบริหารจดัการของครูโรงเรียนเอกชนสังกดัสํานักบริหารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน จงัหวดัปทุมธานี การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาความตอ้งการ
พฒันาระบบสารสนเทศเพือการบริหารจดัการของครูโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักบริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จงัหวดัปทุมธานี และเพือเปรียบเทียบความตอ้งการพฒันา
ระบบสารสนเทศเพือการบริหารจัดการของครูโรงเรียนเอกชน  สังกัดสํานักบริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จงัหวดัปทุมธานี จาํแนกตาม ระดบัคุณวุฒิ ประสบการณ์
ทาํงานและประเภทของโรงเรียนเอกชนทีครูปฏิบติังาน ประชากรทีใช้ในการวิจยัครังนีเป็นครู
โรงเรียนเอกชน สังกดัสาํนกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จงัหวดัปทุมธานี 
จาํนวน 1,981 คน สุ่มตวัอยา่งแบบหลายขนัตอนไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 330 คน เครืองมือทีใชใ้น
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การวิจยัเป็นแบบสอบถาม ลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ทีผูว้ิจยัสร้างขึน การ
เก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้ิจยัไปติดต่อขอรับแบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง ไดรั้บแบบสอบถามคืน 330 
ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) สถิติทีใชคื้อ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย (Mean) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส่วนการวิเคราะห์ขอ้มูล
โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพือทดสอบสมมุติฐาน (Hypothesis Testing) โดย
การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) 

ผลการวิจยัพบวา่ 
1. ความตอ้งการพฒันาระบบสารสนเทศเพือการบริหารจดัการของครูโรงเรียนเอกชน

สงักดัสาํนกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จงัหวดัปทุมธานี โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้น มีค่าเฉลียอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหา
น้อย ไดแ้ก่ ดา้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดา้นการตรวจสอบขอ้มูล ดา้นการจดัเก็บและการบริการ
ขอ้มูล ดา้นการนาํขอ้มูลไปใช ้ดา้นการวิเคราะห์ขอ้มูล และดา้นการประมวลผลขอ้มูล 

2. การเปรียบเทียบ ความตอ้งการพฒันาระบบสารสนเทศเพือการบริหารจดัการของครู
โรงเรียนเอกชน สังกดัสาํนกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จงัหวดัปทุมธานี
จาํแนกตาม ระดบัคุณวุฒิ ประสบการณ์ทาํงาน และประเภทของโรงเรียนเอกชนทีครูปฏิบติังานใน
ภาพรวมไม่แตกต่างกนั แต่เมือพิจารณารายดา้นจาํแนกตามระดบัคุณวุฒิ พบว่าครูโรงเรียนเอกชนที
มีคุณวุฒิสูงกว่าปริญญาตรีมีความตอ้งการพฒันาดา้นการตรวจสอบขอ้มูล ดา้นการประมวลผล
ขอ้มูลและดา้นการนําขอ้มูลไปใช้สูงกว่าครูโรงเรียนเอกชนทีมีคุณวุฒิตาํกว่าปริญญาตรีอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 เมือจาํแนกตามประสบการณ์ทาํงาน พบว่า ครูโรงเรียนเอกชนทีมี
ประสบการณ์ทาํงานระหว่าง 10-11 ปี มีความตอ้งการพฒันาดา้นการตรวจสอบขอ้มูล ด้านการ
ประมวลผลขอ้มูลและดา้นการนาํขอ้มูลไปใชสู้งกว่าครูทีมีประสบการณ์ทาํงานระหว่าง 5-10 ปี
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 และเมือจําแนกตามประเภทของโรงเรียนเอกชนทีครู
ปฏิบติังาน พบวา่ ครูทีปฏิบติังานอยูใ่นโรงเรียนทีเปิดสอนระดบัก่อนประถมศึกษา ถึงมธัยมศึกษามี
ความตอ้งการพฒันาดา้นการประมวลผลขอ้มูลสูงกว่าครูทีปฏิบติังานอยู่ในโรงเรียนเอกชนทีเปิด
สอนระดบัก่อนประถมศึกษา อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

 

 
 
 
 



บทท ี 4 
เทคนิคการปฏิบัตงิาน 

 

 ในการปฏิบติังานตามคู่มือการกาํหนดสิทธิการใช้งานของผูใ้ช้งานระบบสารสนเทศ 
เพือการบริหารมหาวิทยาลัย  (MIS: Management Information System) และระบบสารสนเทศ 
เพือการบริหารทรัพยากรองคก์ร (ERP: Enterprise Resource Resource Planning) ของบุคลากรใน
มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา ผูป้ฏิบติังานดา้นระบบสารสนเทศตอ้งวิเคราะห์ และ
ตรวจสอบเอกสารการขอสิทธิใหม่หรือมีความต้องการเพิมเติมจากเดิมทีมีอยู่ด้วยความ
ถูกตอ้ง แม่นยาํ ชัดเจน จึงจาํเป็นตอ้งมีวิธีหรือเทคนิคการกาํหนดสิทธิการใช้งานระบบให้กับ
ผูรั้บบริการไดอ้ยา่งถูกตอ้งโดยมีขนัตอนและเทคนิคในการปฏิบติั ดงันี 
 

กจิกรรม/แผนการปฏิบัตงิาน 
ตารางท ี 4.1  กจิกรรม/แผนการปฏิบตัิงานการกาํหนดสิทธิการใช้งานของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ 
 

กจิกรรม 
เวลาดําเนินการ หมาย

เหตุ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. บนัทึกขอ้ความหรือ
กรอกแบบฟอร์มขอใช ้
สิทธิระบบ (MIS-ERP) 
- ผา่นประธานสาขา 
วชิา/หวัหนา้งาน เซ็นต ์
เพือใหค้วามเห็นชอบ  
- คณบดี/ผูอ้าํนวยการ
เซ็นต ์ 
- เจา้หนา้ทีสาขาวชิา/
คณะ ประสานงาน 
ตรวจสอบเอกสาร 
ก่อนส่งเอกสารมายงั 
สาํนกัคอมพิวเตอร์ 

             

2. ตรวจสอบความถูก
ตอ้ง/ลงนามปฏิบติังาน 

ของบนัทึกขอ้ความ/
แบบฟอร์มขอใชสิ้ทธิ
ระบบ (MIS-ERP)  
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ตารางท ี 4.1  (ต่อ) 
 

กจิกรรม 
เวลาดําเนินการ หมาย

เหตุ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

3. ดาํเนินการสร้าง/เพิม/
ยกเลิกสิทธิการใชง้าน
ระบบ (MIS-ERP) ตาม
บนัทึกขอ้ความ/
แบบฟอร์มทีขอมา  

             

4. จดัทาํบนัทึกขอ้ความ
ตอบกลบั/ โทรกลบัเพือ
แจง้ขอ้มูลขอใชสิ้ทธิ
ระบบ (MIS-ERP) ที
ดาํเนินการสร้างให้
เรียบร้อยแลว้ 

             

 

หลกัเกณฑ์การปฏิบัตงิานการกาํหนดสิทธิการใช้งานของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ 
 จากภาระหนา้ทีทีไดรั้บมอบหมาย ผูเ้ขียนไดเ้ลือกเอางานดา้นระบบสารสนเทศ (งานดา้น
ประสานงานและกาํหนดสิทธิการเขา้ใชง้านระบบสารสนเทศ) มาเขียนเป็นคู่มือปฏิบติังาน โดยมี
กระบวนการปฏิบติังาน ดงัภาพที 1 
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ภาพท ี4.1 ผงัแสดงกระบวนการปฏิบตังิานการกาํหนดสิทธิการใช้งาน 
ของผู้ใช้งานระบบ (MIS-ERP) 

 
จากผงักระบวนการปฏิบติังาน ดงักล่าวขา้งตน้ สามารถนาํมาเขียนสรุปกระบวนการที

ผูรั้บผดิชอบงานดา้นระบบสารสนเทศ จะตอ้งดาํเนินการในการกาํหนดสิทธิการใชง้านของผูใ้ชง้าน
ระบบสารสนเทศใหก้บัผูรั้บบริการ  ดงันี 
 1. หน่วยงานภายในทาํบนัทึกไปยงัประธานสาขา, หัวหนา้งาน, คณบดี, ผูอ้าํนวยการ เพือ
ลงนาม 
  1.1 บันทึกข้อความ  เพือขอใช้สิทธิใหม่  เพิมเติม  หรือยกเลิกการใช้งานระบบ
สารสนเทศ ทีมีความถูกตอ้ง และไม่ถูกตอ้ง 
   1.1.1 ระบุวนัที /  เดือน  / ปี   ทีขอใชง้าน 
   1.1.2 พิมพชื์อเรือง 
   1.1.3 เรียน  ผูอ้าํนวยการสาํนกัคอมพิวเตอร์ 
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   1.1.4 พิมพร์ายละเอียดเกียวกบัเรืองทีจะขอใชสิ้ทธิใหม่ เพิมเติมหรือยกเลิกการใช้
งานระบบสารสนเทศ ซึงประกอบดว้ย  

    - ชือของสงักดัหน่วยงาน 
    - รายละเอียดเหตุผลความรับผดิชอบในหนา้ทีทีตอ้งใชง้านระบบดงักล่าว  
   - ระบุชือระบบสารสนเทศทีตอ้งการใชง้านใหม่/เพิมเติม 
   - ระบุชือระบบสารสนเทศทีทาํการยกเลิก/ชือผูใ้ชที้ยกเลิก 
   - ชือ-นามสกลุ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  
   - รหสัประชาชน  ตาํแหน่ง 
   - เบอร์โทรศพัทติ์ดต่อกลบัของผูรั้บผดิชอบ/ผูใ้ชง้าน 

   1.1.5 เสนอประธานสาขา, หัวหน้างาน, คณบดี, ผูอ้าํนวยการ/สถาบนั /ศูนย  ์/
สาํนกั เพือลงนามหนงัสือต่อไป 
   1.1.6 เจา้หนา้ทีของหน่วยงานภายในดงักล่าว ลงเลขหนงัสือออก ที ศธ ...../.......          

  1.1.7 เจา้หนา้ทีของหน่วยงานภายในดงักล่าว ส่งบนัทึกขอ้ความขอใชสิ้ทธิใหม่ 
เพิมเติมหรือยกเลิกการใชง้านระบบสารสนเทศ มายงัสาํนกัคอมพิวเตอร์ 
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ภาพท ี4.2  แสดงตัวอย่างการทาํบันทกึข้อความจากหน่วยงานต่างๆ ทถูีกต้อง 

 
 

1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 

1.1.6 

1.1.4 

1.1.5 

1.1.4 

1.1.4 
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ภาพท ี4.3  แสดงตัวอย่างการทาํบันทกึข้อความจากหน่วยงานต่างๆ ทไีม่ถูกต้อง 

1.1.4 ไม่มีเบอร์โทรศพัท์
ทีสามารถติดต่อกลบัได ้
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 2. กรอกแบบฟอร์มขอใชสิ้ทธิระบบ (MIS-ERP) 
  2.1 ช่องทางการดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอใชสิ้ทธิระบบสารสนเทศ 
   2.1.1 ทางเวบ็ไซตส์าํนกัคอมพิวเตอร์  http://cc.bsru.ac.th 
    - หวัขอ้ ดาวน์โหลด 
    - ชือแบบฟอร์มต่างๆ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพท ี4.4  หน้าเวบ็ไซต์สํานักคอมพวิเตอร์  http://cc.bsru.ac.th 
    
 
 
 
 

2.1.1 

2.1.1 

2.1.1 
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   2.1.2 ทางเวบ็ไซตม์หาวิทยาลยั  www.bsru.ac.th 
    - หวัขอ้ ดาวน์โหลด 
    - ชือแบบฟอร์มต่างๆ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท ี4.5  หน้าเวบ็ไซต์มหาวทิยาลยั  www.bsru.ac.th 
   
 
 

2.1.2 

2.1.2 
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  2.2 วิธีการกรอกแบบฟอร์มขอใชสิ้ทธิระบบสารสนเทศต่างๆ (ถูกตอ้งและไม่ถูกตอ้ง) 
   2.2.1 เลือกดาวน์โหลดตามประเภทแบบฟอร์มทีจะขอสิทธิใชง้านระบบต่างๆ 
    แบบฟอร์มขอใชสิ้ทธิระบบ ERP 
    - สาํหรับสถานีบริการสารสนเทศ 
    - สาํหรับสาขาวิชา / กอง / งาน 
    - สาํหรับคณะ / สาํนกั / สถาบนั 
    - สาํหรับเขา้ดู Slip เงินเดือนผา่น Website 
    แบบฟอร์มขอใชสิ้ทธิระบบ [แบ่งตามประเภท] 
    - ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ / ระบบแสดงขอ้มูลบุคลากร / ระบบ
บริการการศึกษา (สาํหรับบุคลากรเดิม) 
    - สาํหรับอาจารยป์ระจาํ (ทีบรรจุใหม่) 
    - สาํหรับบุคลากรสายสนบัสนุน (ทีบรรจุใหม่) 
   2.2.2 ชือระบบสารสนเทศ 
   2.2.3 ชือหน่วยงาน............................ สาขาวิชา............................ 
   2.2.4 เบอร์โทรติดต่อกลบั................. 
   2.2.5 ลงวนัที.......เดือน...........ปี........ 
   2.2.6 ชือ-นามสกลุ (ไทย) 
   2.2.7 ชือ-นามสกลุ (องักฤษ) 
   2.2.8 รหสัประชาชน  สาํหรับอาจารยป์ระจาํ (ทีบรรจุใหม่) 
   2.2.9 ใส่ตาํแหน่งปัจจุบนั 
   2.2.10 ใส่เครืองหมาย  ช่องขอ้มูลระบบทีตอ้งการ 
   2.2.11 รายละเอียดหนา้ที/งานทีไดรั้บมอบหมาย 
   2.2.12 ลงนาม ผูข้อใชง้านระบบ 
   2.2.13 ลงนามโดยผูบ้งัคบับญัชาของหน่วยงาน เช่น ประธานสาขา, หัวหน้างาน, 
คณบดี, ผูอ้าํนวยการ/สถาบนั /ศูนย ์/สาํนกั  
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ภาพท ี4.6 แสดงตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มขอใช้สิทธิระบบ ERP (ถูกต้อง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท ี4.7 แสดงตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มขอใช้สิทธิระบบสําหรับอาจารย์ประจํา (ทบีรรจุใหม่)  

2.2.2 2.2.3 
2.2.4 

2.2.5 

2.2.6 2.2.7 2.2.9 2.2.10 2.2.11 2.2.13 

2.2.13 

2.2.12 
2.2.8 
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ภาพท ี4.8 แสดงการกรอกแบบฟอร์มขอใช้งานระบบสารสนเทศ (ERP-MIS) (ทไีม่ถูกต้อง) 
 

 3. งานธุรการลงทะเบียนรับ/ตรวจเช็คเอกสาร (บนัทึกขอ้ความ/แบบฟอร์ม) 
  3.1 กรณีผ่าน หมายถึง เอกสารตรวจสอบแล้วพบว่ารายละเอียดถูกต้อง ไม่พบ
ขอ้ผดิพลาดหรือขอ้แกไ้ข   
  3.2 กรณีไม่ผา่น หมายถึง เอกสารตรวจสอบแลว้พบว่าไม่ถูกตอ้ง พบขอ้ผิดพลาดหรือ
พบขอ้แกไ้ข กจ็ะนาํเอกสารส่งคืนใหก้บัหน่วยงาน เพือแกไ้ขเป็นลาํดบัต่อไป 

4. นําเสนอ ผูอ้าํนวยการ/รองผูอ้าํนวยการ สํานักคอมพิวเตอร์ ทีได้รับมอบหมายเพือ
เกษียนหนงัสือต่อไป 

5. ผูป้ฏิบัติงานตรวจสอบความถูกต้อง ดําเนินการสร้างเพิมสิทธิการใช้งานระบบ
สารสนเทศ ตามบนัทึกขอ้ความหรือแบบฟอร์มการขอสิทธิการใชง้านระบบ 

 5.1 ตรวจสอบเอกสารบนัทึกขอ้ความ/แบบฟอร์มการขอสิทธิการใชง้านระบบ 
 5.2 เขา้ระบบสําหรับผูป้ฏิบติังาน ระบบสารสนเทศเพือการบริหารทรัพยากรองคก์ร

(ERP: Enterprise Resource Resource Planning)  
 

2.2.3 ไม่ระบุสาขาวชิา 
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  5.2.1 เขา้เวบ็ไซต ์ http://erpmis.bsru.ac.th กรอก Username และ Password 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท ี4.9 หน้าจอ เวบ็ไซต์  http://erpmis.bsru.ac.th 
 

  5.2.1 คลิกเลือก ระบบสาํหรับผูดู้แลระบบ (ERP BackOffice Admin) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท ี4.10 หน้าจอแสดงระบบสารสนเทศเพอืการบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) 

กรอก Username และ Password 

ระบบสาํหรับผูดู้แลระบบ 
(ERP BackOffice Admin) 
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  5.2.2 ระบบจะปรากฏหน้าจออีกรูปแบบหนึง เพือให้กรอก  Username และ
Password เพือเขา้สู่ระบบสาํหรับผูดู้แลระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท ี4.11 หน้าจอ Login (ERP) 
  
  5.2.3 คลิกเลือกที เมนู SINGLE SIGN-NO  หวัขอ้ ENTITY ขอ้ 3 : PASSPORT 

ENTITY 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท ี4.12 หน้าจอ SYSTEM ADMIN (ERP) 

กรอก Username  :      
           Password  :   

เมนู SINGLE SIGN-NO   

3: PASSPORT ENTITY 
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  5.2.4 คลิกเลือกที ขอ้ 3 : PASSPORT ENTITY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท ี4.13 หน้าจอ PASSPORT ENTITY (ERP) 
 

  5.2.5 วิธีการเพิมสิทธิใหม่ของผูใ้ชง้าน โดยจะเพิมสิทธิพืนฐานของบุคลากรทีได ้
   - พิมพ ์ชือ ของผูข้อใชง้าน ทีช่องรหสับุคลากร 
   - ในหนา้จอ ค้นหาบุคลากร ใหค้ลิกเลือกชือของบุคลากรทีตอ้งการเพิมสิทธิ

ใหใ้หม่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท ี4.14 หน้าจอแสดงการพมิพ์ชือ เพอืค้นหาบุคลากร (ERP) 

เลือกชือบุคลากรทีตอ้งการเพิมสิทธิใหม่ 

พิมพ ์ชือ ของผูข้อใชง้าน 
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  5.2.6 การสร้างสิทธิผูใ้ชง้าน โดยจะมีสิทธิใชง้านระบบสารสนเทศพืนฐาน ดงันี 
ระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ (eDoc) และระบบบุคลากรผา่นเวบ็ไซต ์(HR Web) 

   - ได ้ชือ Login และ Password 
   - ทาํการ Save สญัลกัษณ์รูปดินสอ  ทีปรากฏหนา้ระเบียน 
   - กดปุ่ม สร้างผู้ใช้ eDoc&HR Web เพือสร้างสิทธิใหม่ระบบ eDoc และ HR Web 

   - กดปุ่ม Yes เพือยนืยนัการสร้างสิทธิใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพท ี4.15 หน้าจอ แสดงการสร้างสิทธิผู้ใช้งาน (ERP) 

 
  5.2.7 วิธีการเพิมสิทธิเพิมเติมของผูใ้ชง้าน โดยจะเพิมสิทธิระบบต่างๆ ทีขอมา 
   เลือกแทป็ Oracle Privilege เพือใชร้ะบบ ERP 
   - ใส่ชือ Login ของผูใ้ชง้านใหม่ และสร้าง Password แบบอตัโนมติั 
   - กดปุ่ม Create เพือเพิมสถานะ Oracle Account : OPEN  
   - ช่อง ORACLE Available Roles เลือก Roles ทีตอ้งการ เพิมเขา้ไปในช่อง 

ORACLE Selected Roles เช่น ระบบการเงิน คือ A_FINANCIAL และ A_FINANCIAL_SELECT,
ระบบจัดซือจัดจ้าง  คือ  A_PURCHASE และ  A_PURCHASE_SELECT, ระบบคลังพัสดุ  คือ
A_STOCK และ A_STOCK_SELECT เป็นตน้ 

   - กดปุ่ม Grant เพือยนืยนัสิทธิ Grant Complete  

กดปุ่ม Yes เพือยนืยนัการ
สร้างสิทธิใหม่ 

ทาํการ 
Save 

ชือ Login     
     Password  

สร้างผูใ้ชร้ะบบ
eDoc&HR Web 
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ภาพท ี4.16 หน้าจอ แสดงการเพมิสิทธิแทป็ Oracle Privilege เพอืใช้ระบบ ERP 

 
   เลือกแทป็ System Privilege เพือใชร้ะบบ ERP 
   - เลือกชือผูใ้ชง้านทีจะเพิมสิทธิ 
   - ตรวจสอบชือผู ้ใ ช้ง าน  Login Name เ ช่น  ISARA.YIN และประจํา

หน่วยงาน ใหเ้ลือกหน่วยงาน เช่น 090201 : สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบนัเทิง 
   - คลิกที ระบบงาน ทาํการเลือกระบบทีตอ้งการเพิม อาทิ เช่น ระบบการเงิน

ระบบจดัซือจดัจา้ง และระบบคลงัพสัดุ  
   - ช่อง ERP Available Roles เลือก Roles ทีตอ้งการ เพิมเขา้ไปในช่อง ERP 

Selected Roles เช่น ระบบการเงิน ระบบจดัซือจดัจา้ง และระบบคลงัพสัดุ (แสดงในตารางที 1) 
    
 
 
 
 

คลิกปุ่ม OK 

กด Create 

กด Grant 

เลือก ORACLE Available Roles ทีตอ้งการ เพิมเขา้ไปในช่อง ORACLE Selected Roles 

เพิมระบบ ERP 

Login ผูใ้ชง้าน 
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ภาพท ี4.17 หน้าจอ แสดงการเพมิสิทธิแทป็ System Privilege เพอืใช้ระบบ ERP 
 
ตารางท ี4.2 แสดงข้อมูลการเพมิสิทธิระบบ ERP 
 

ระบบจัดซือจัดจ้าง 

ORACLE Selected Roles ERP Selected Roles 
A_CONNECT 500D-PUR ทุกแหล่งเงิน 
A_PURCHASE 500D-PUR ทุกวิทยาเขต 
A_PURCHASE_SELECT 500D-PUR หน่วยงาน/สงักดั เช่น สาชาวชิา…  
 500P-SP-PUP หน่วยงาน/สงักดั เช่น สาชา

วิชา… 
 500M-PUR MENU (คณะ)  
 * 500M-PUR MENU (พสัดุ) 
 * 500D-PUR ทุกหน่วยงาน 
 * 500P-SP PUR ALL 
 

เลือก ERP Available Roles ทีตอ้งการ เพิมเขา้ไปในช่อง ERP Selected Roles 

ชือผูใ้ชง้าน 

ชือผูใ้ชง้าน 

System Privilege 

ชือหน่วยงาน 

เลือกระบบ 
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ตารางท ี4.2 (ต่อ) 
 
ระบบคลงัพสัดุ 

ORACLE Selected Roles ERP Selected Roles 
A_CONNECT 800D-STK ทุกแหล่งเงิน 
A_STOCK 800D-STK ทุกวิทยาเขต 
A_STOCK_SELECT 800D-STK หน่วยงาน/สงักดั เช่น สาชาวชิา…  
 800M-STK MENU (คณะ/สาํนกั/สถาบนั)  
 * 800M-STK MENU (งานพสัดุ) 
 * 800D-STK ทุกหน่วยงาน 

ระบบงบประมาณ 

ORACLE Selected Roles ERP Selected Roles 
A_CONNECT 300D-BUD ทุกแหล่งเงิน 
A_BUDGET 300D-BUD ทุกวิทยาเขต  
A_BUDGET_EST (ประมาณการรายรับ) 300D-BUD หน่วยงาน / สงักดั เช่น สาชา

วิชา… 
A_BUDGET_SELECT 300M-BUD MENU (คณะ)  
 * 300M-BUD MENU (กองแผน) 
 * 300D-BUD ทุกหน่วยงาน 

ระบบการเงิน 

ORACLE Selected Roles ERP Selected Roles 
A_CONNECT  200D-FIN ทุกแหล่งเงิน 
A_FINANCIAL  200D-FIN ทุกวิทยาเขต  
A_FINANCIAL_SELECT  200D-FIN หน่วยงาน / สงักดั เช่น สาชาวิชา… 
  200M-FIN MENU (คณะ)  
 * 200M-FIN  MENU (กองคลงั)  
 * 200D-FIN ทุกหน่วยงาน 
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ตารางท ี4.2 (ต่อ) 
 

ระบบงานบุคลากร 

ORACLE Selected Roles ERP Selected Roles 
A_CONNECT 400D-HRM DEP (FULL) 
A_STAFF 400D-HRM DEP Menu (FULL) 
A_STAFF_SELECT 400D-HRM DEP Menu (กจ) (FULL) 
 400D-HRM_DEP_คณะ.... 
 400D-HRM_DEP_อบรม 
ระบบงานบัญชี 

ORACLE Selected Roles ERP Selected Roles 
A_CONNECT 100D-ACC DEP (FULL) 
A_ACCOUNT 100D-ACC DEP (CENTER) 
A_ACCOUNT_SELECT 100M-ACC MENU (เจา้หนา้ทีการเงิน) 
 100M-ACC MENU (เปิด/ปิดบญัชี) 
 100M-ACC MENU (CENTER) 
 100M-ACC MENU (ALL MENU) 
 100M-ACC MENU (ดูเฉพาะรายงานเท่านนั) 
 100M-ACC MENU (ดูเฉพาะหนา้จอเท่านนั) 
ระบบเงินเดือน 

ORACLE Selected Roles ERP Selected Roles 
A_CONNECT 600D-PAR DEP (FULL) 
A_PAYROLL 600M-PAR Menu (Full) 
A_PAYROLL_SELECT 600M-PAR Menu (กองแผน) 
 600M-PAR Menu งานเงินเดือน 
 600M-PAR Menu (ดูเฉพาะรายงานเท่านนั) 
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ตารางท ี4.2 (ต่อ) 
 
ระบบต้นทุนต่อหน่วย 

ORACLE Selected Roles ERP Selected Roles 
A_CONNECT 700D-COS DEP (FULL) 
A_COST 700M-COS MENU (FULL) 
A_COST_SELECT 700M-COS MENU REPORT 
 700M-COS MENU (ดูเฉพาะรายงานเท่านนั) 
 700M-COS MENU (ดูเฉพาะหนา้จอเท่านนั) 
 700M-COS MENU ขอ้มูลระบบเท่านนั 
 

  5.2.8 ส่วนทีตอ้งมีการเพิมสิทธิ ระบบจดัซือจดัจา้ง ใหก้บัผูใ้ชง้าน 
   เขา้สู่ ระบบจดัซือจดัจา้ง 
   - เลือก เมนู ADMIN CONFIG 
   - เลือก ขอ้ 4 กาํหนดกลุ่มหน่วยงานในการใชง้านจดัซือ/จา้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพท ี4.18 หน้าจอ แสดงการเข้าสู่ระบบจัดซือจัดจ้าง 

ADMIN CONFIG 

ขอ้ 4 กาํหนดกลุ่ม
หน่วยงานในการใช้
งานจดัซือ/จา้ง 
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   การดาํเนินการเพิมชือผูใ้ชง้านใหม้องเห็นขอ้มูลหน่วยงานของตนเองได ้
   - เลือก ชือหน่วยงาน 
   - พิมพชื์อ Login ของผูใ้ชง้าน เช่น BANGON.LA 
   - ปรับสถานะจาก No เป็น Yes เช่น สิทธิจองงบใบขอ, สิทธิอนุมติัใบขอ
(งบกลาง), สิทธิอนุมติัใบขอ (งบแผน่ดิน) เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพท ี4.19 หน้าจอแสดงการเพมิชือผู้ใช้งานให้มองเห็นข้อมูลหน่วยงานของตนเองได้ 

 
  5.2.9 ส่วนทีตอ้งมีการเพิมสิทธิ ระบบคลงัพสัดุ ใหก้บัผูใ้ชง้าน 
   เขา้สู่ ระบบคลงัพสัดุ 
   - เลือก เมนู ขอ้มูลระบบ 
   - เลือก ADMIN CONFIG ขอ้ 7 บนัทึกคลงัพสัดุ 
 
 
 

ชือ Login 

ชือหน่วยงาน 

ปรับสถานะจาก No เป็น Yes 
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ภาพท ี4.20 หน้าจอ แสดงการเข้าสู่ระบบคลงัพสัดุ 
 

   การดาํเนินการเพิมชือผูใ้ชง้านใหม้องเห็นขอ้มูลหน่วยงานของตนเองได ้
   - เพิมสิทธิไดที้ละรายการ เลือก ชือคลงัพสัดุ ของหน่วยงานนนั  
   - พิมพ ์ Login รหสัผูใ้ชง้านทีมีสิทธิรับพสัดุ  ในช่อง *DBLOGIN 
   - พิมพ ์ Login รหสัผูใ้ชง้านทีมีสิทธิจ่ายพสัดุ  ในช่อง *DBLOGIN 
   - เพิมสิทธิเป็นชุด ใส่ชือรหสั Login ทีช่อง *DBLOGIN และเลือกคลงัพสัดุ
จาก....................ถึง............................ กดปุ่ม PROCESS 
 

 
 
 
 
 
 

ขอ้มูลระบบ 

ขอ้ 7 บนัทึกคลงัพสัดุ 
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ชือรหสั Login 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพท ี4.21 หน้าจอแสดงการเพมิชือผู้ใช้งานให้มองเห็นข้อมูลหน่วยงานของตนเองได้ 

 
  5.2.10 ส่วนทีตอ้งมีการเพิมสิทธิ ระบบบุคลากร ใหก้บัผูใ้ชง้าน 
   เขา้สู่ ระบบบุคลากร 
   - เลือก เมนู ADMIN CONFIG 
   - เลือก ขอ้ 4 กาํหนดสิทธิการเขา้มองเห็นขอ้มูล 
 
 
 
 
 
 
 

เลือกชือ
คลงัพสัดุ 

ชือรหสั Login 

เพิมสิทธิเป็นชุด 

เลือกคลงัพสัดุ
จาก..............
ถึง................ 

กดปุ่ม PROCESS 

Login รหสัผูใ้ชง้านทีมีสิทธิจ่ายพสัดุ   Login รหสัผูใ้ชง้านทีมีสิทธิรับพสัดุ   
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ภาพท ี4.22 หน้าจอ แสดงการเข้าสู่ระบบบุคลากร 
 

   การดาํเนินการเพิมชือผูใ้ชง้านใหม้องเห็นขอ้มูลหน่วยงานของตนเองได ้
   - เลือกทงัระเบียนตรงรหสัทีมีการกาํหนดสิทธิการมองเห็นของหน่วยงาน  
   - เลือก กลุ่มสิทธิ  เพือกาํหนดกลุ่มสิทธิ 
   - พิมพชื์อ  Login รหสัผูใ้ชง้าน ในช่อง *DBLOGIN   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้ 4 กาํหนดสิทธิการ
เขา้มองเห็นขอ้มูล 

ADMIB CONFIG 

เลือกทงัระเบียนตรงรหสัตวัเลข 

ชือ  Login 
รหสัผูใ้ชง้าน 

เลือก กลุ่มสิทธิ   

ภาพท ี4.23 หน้าจอแสดงการเพมิชือผู้ใช้งานให้มองเห็นข้อมูลหน่วยงานของตนเองได้ 
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 5.3 เข้าระบบสําหรับผูป้ฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศเพือการบริหารมหาวิทยาลัย
(MIS: Management Information System) 

  5.3.1 คลิกเลือก ระบบสาํหรับผูดู้แลระบบ (MIS BackOffice Admin) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท ี4.24 หน้าจอแสดงระบบสารสนเทศเพอืการบริหารงาน (MIS) 
 
  5.3.2 ระบบจะปรากฏหน้าจออีกรูปแบบหนึง เพือให้กรอก  Username และ

Password เพือเขา้สู่ระบบสาํหรับผูดู้แลระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท ี4.25 หน้าจอ Login (MIS) 

ระบบสาํหรับผูดู้แลระบบ 
(MIS BackOffice Admin) 

กรอก Username  :      
           Password  :   
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  5.3.3 ค ลิก เ ลื อก ที   เ ม นู  APPLICATION  หั วข้อ  SINGLE SIGN-NO ข้อ  4  : 
PASSPORT ENTITY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท ี4.26 หน้าจอ SYSTEM ADMIN  (MIS) 
 

  5.3.4 คลิกเลือกที ขอ้ 4 : PASSPORT ENTITY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท ี4.27 หน้าจอ PASSPORT ENTITY (MIS) 

เมนู APPLICATION   4: PASSPORT ENTITY 
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  5.3.5 วิธีการเพิมสิทธิใหม่ของผูใ้ชง้าน โดยจะเพิมสิทธิพืนฐานของบุคลากรทีได ้
   - พิมพ ์ชือ ของผูข้อใชง้าน ทีช่องรหสับุคลากร 
   - ในหนา้จอ ค้นหาบุคลากร ใหค้ลิกเลือกชือของบุคลากรทีตอ้งการเพิมสิทธิ

ใหใ้หม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท ี4.28 หน้าจอ แสดงการพมิพ์ชือ เพอืค้นหาบุคลากร (MIS) 

 
 
 
 
 
 

เลือกชือบุคลากรทีตอ้งการเพิมสิทธิใหม่ 

พิมพ ์ชือ ของผูข้อใชง้าน 
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  5.3.6 การสร้างสิทธิผูใ้ช้งาน โดยจะมีสิทธิใช้งานระบบสารสนเทศของ(MIS) 
ดงันี  

   - ได ้ชือ Login และ Password 
   - ทาํการ Save สญัลกัษณ์รูปดินสอ  ทีปรากฏหนา้ระเบียน 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท ี4.29 หน้าจอ แสดงการสร้างสิทธิผู้ใช้งาน 
    
   เลือกแทป็ Oracle Privilege เพือใชร้ะบบ MIS 
   - เลือกระบบ MIS ใส่ชือ Login ของผูใ้ชง้านใหม่ และสร้าง Password แบบ

อตัโนมติั 
   - กดปุ่ม Create/Grant เพือยนืยนัการสร้าง User login คลิกปุ่ม OK (แสดง

ดังภาพที  4.30) และเมือมี  Message Box ขึนมาว่า  Create/Grant จึงกดปุ่ม  OK สถานะ  Oracle 
Account (MIS): OPEN (ดงัภาพที 4.31)  

   - เมือตอ้งการเพิมสิทธิ ORACLE Available Roles (MIS) คลิกเลือกRoles 
ทีต้อ งการ  เ ช่น  A_MIS_CONNET, A_MIS_ALLSELECT, A_MIS_ENTRY เพิ ม เข้า ใน ช่อง
ORACLE Selected Roles (MIS) และกดปุ่ ม Grant Role เมือมี Message Box ขึนมาว่า Create Role 
Complete จึงกดปุ่ม OK (ดงัภาพที 4.32) 

ทาํการ 
Save 

ชือ Login     
     Password  
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ภาพท ี4.30 หน้าจอ แสดงการยนืยนัการสร้าง User login เพอืใช้ระบบ MIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท ี4.31 หน้าจอ แสดง Create/Grant เพอืยนืยนัการสร้าง User login 
 

กดปุ่ม Create/Grant 

ยนืยนัการสร้าง 
User login คลิก OK  

Create/Grant
คลิก OK  

สถานะ Oracle 
Account (MIS): 

OPEN 

เลือกระบบ MIS ใส่
ชือ Login ของ

ผูใ้ชง้านใหม่ และ
สร้าง Password 
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ภาพท ี4.32 หน้าจอ แสดงการเพมิสิทธิ ORACLE Available Roles (MIS)  
 

  5.3.7 การเพิมสิทธิผูใ้ช้งาน ในระบบสารสนเทศของ(MIS) ต่างๆ เช่น ระบบ
ตารางสอน, ระบบลงทะเบียน (สาํหรับประธานสาขาวิชา) ดงันี  

   - คลิกเมนู APPLICATION  หวัขอ้ ADMIN ขอ้ 3 : ADMIN USER 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท ี4.33 หน้าจอ แสดงการเพมิสิทธิผู้ใช้งาน ในระบบสารสนเทศของ(MIS) ต่างๆ 

เมนู APPLICATION   

3: ADMIN USER 

Create Role 
Complete 
คลิก OK 

เลือก ORACLE Available Roles(MIS) ทีตอ้งการเพิมเขา้ในช่อง ORACLE Selected Roles 

กดปุ่ม 
Grant Role 



79 
 

   - หนา้จอ ADMIN  USER พิมพชื์อผูใ้ชง้าน เช่น อิศรา  
   - ปรับสถานะช่อง SYSUSERGROUPID สิทธิทีตอ้งการเพิมไปในระบบที
ตอ้งการ เช่น ระบบตารางเรียน 72: บนัทึกตารางเรียน-ตารางสอบ 
   - เพิม USER Grant Group ทีใชง้านระบบนนั เช่น 72: บนัทึกตารางเรียน-
ตารางสอบ 
   - เพิม USER Authority ดงันี สถานี ระดบั คณะ เลือกหลกัสูตรสาขาวิชา 
   - เพิม USER Authority Other ดงันี สถานี คณะ เลือกหลกัสูตรสาขาวิชา 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท ี4.34 หน้าจอ แสดงการเพมิสิทธิ ADMIN  USER  
 

  5.3.8 ส่วนทีตอ้งมีการเพิมสิทธิ ระบบฐานขอ้มูลหลกั ใหก้บัผูใ้ชง้านระบบ MIS  
   เขา้สู่ ระบบฐานขอ้มูลหลกั  
   - คลิกเมนู ระเบียนอาจารย-์เจา้หนา้ที หัวขอ้ ขอ้มูล ขอ้ 5 : นาํเขา้ขอ้มูล

บุคลากรจากระบบบุคลากร (ดงัภาพที 4.35) 
   - หนา้จอ นาํเขา้ขอ้มูลบุคลากรจากระบบบุคลากร พิมพชื์อผูใ้ชง้านทีช่อง 

คาํว่า ชือ เช่น *อิศรา  แลว้คลิกปุ่ม Import เมือมี Message Box ขึนมาว่า ท่านตอ้งการนาํเขา้ขอ้มูล
บุคลากรทีเลือกใช่หรือไม่ จึงกดปุ่ม Yes (ดงัภาพที 4.36) 

พิมพชื์อผูใ้ชง้าน 

ปรับสถานะช่อง SYSUSERGROUPID 
สิทธิทีตอ้งการเพิมไปในระบบ 

- เพิม USER Grant Group 

- เพิม USER Authority 

- เพิม USER Authority Other 
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ภาพท ี4.35 หน้าจอ แสดงการเพมิสิทธิ ADMIN  USER  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท ี4.36 หน้าจอ แสดงการนําเข้าข้อมูลบุคลากรจากระบบบุคลากร 

ระเบียนอาจารย-์เจา้หนา้ที  

ขอ้ 5 นาํเขา้ขอ้มูล
บุคลากรจากระบบ

บุคลากร 

พิมพชื์อผูใ้ชง้าน 

คลิกปุ่ม Import 

ท่านตอ้งการนาํเขา้ขอ้มูล
บุคลากรทีเลือกใช่หรือไม่ 

จึงกดปุ่ม Yes 
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   - คลิกเมนู ระเบียนอาจารย-์เจา้หน้าที หัวขอ้ ขอ้มูล ขอ้ 1 : บนัทึกขอ้มูล
บุคลากร (ดงัภาพที 4.37) 

   - หนา้จอ บนัทึกขอ้มูลบุคลากร คลิกปุ่ม SEARCH แลว้พิมพชื์อผูใ้ชง้านที
ช่องคาํวา่ ชือ เช่น *อิศรา  และดบัเบิลคลิกเลือกชือทีตอ้งการขึนมาเพือบนัทึกขอ้มูล (ดงัภาพที 4.38) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท ี4.37 หน้าจอ แสดงเมนู บันทกึข้อมูลบุคลากร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท ี4.38 หน้าจอ แสดงการค้นหาข้อมูลบุคลากร 

ระเบียนอาจารย-์เจา้หนา้ที  

ขอ้ 1 บนัทึกขอ้มูลบุคลากร 

คลิกปุ่ม SEARCH 
เพือคน้หา พิมพชื์อผูใ้ชง้าน 

ดบัเบิลคลิกเลือกชือที
ตอ้งการขึนมาเพือ
บนัทึกขอ้มูล 
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   - หนา้จอ บนัทึกขอ้มูลบุคลากร เมือพบชือผูใ้ชง้านทีตอ้งการเรียบร้อยแลว้
ใหด้าํเนินการเพิมขอ้มูลทีมีใหค้รบ โดยเนน้ช่องทีมีหนงัสือสีแดงตอ้งใส่ใหค้รบทุกช่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท ี4.39 หน้าจอ แสดงการบันทกึข้อมูลบุคลากร 
 
6. ผูป้ฏิบติังานประสานงานตอบกลบัผูใ้ชง้านไปยงัสาขาวิชา/คณะ ทีแจง้ขอมา 
 6.1 ผา่นช่องทางการสือสารต่างๆ 
  - ทางระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ 
  - จดัส่งบนัทึกขอ้ความตามหน่วยงาน 
  - ผา่นช่องทางโทรศพัทภ์ายในและมือถือ 
 6.2 อธิบายขนัตอนการเขา้ใชง้านเบืองตน้แก่ผูใ้ชง้านให้รับทราบสิทธิของตนเองและ

วิธีการเขา้ใชง้านไดถู้กตอ้ง 
7. ผูป้ฏิบติังานจดัเก็บเอกสารบนัทึกขอ้ความหรือแบบฟอร์มการขอใชสิ้ทธิการใชง้าน

ระบบสารสนเทศต่างๆ ลงในแฟ้ม ไวเ้พือเป็นหลกัฐานในการตรวจสอบสิทธิทีขอมาในภายหลงัได ้
 

 

เพิมขอ้มูลทีมีให้
ครบ โดยเนน้

ช่องทีมีหนงัสือสี
แดงตอ้งใส่ให้
ครบทุกช่อง 
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การตดิตามประเมินผลการปฏิบัตงิาน 
 การดาํเนินงานในการกาํหนดสิทธิการใชง้านของผูใ้ชง้านระบบสารสนเทศเพือการบริหาร
มหาวิทยาลัย  (MIS: Management Information System) และระบบสารสนเทศเพือการบริหาร
ทรัพยากรองค์กร (ERP: Enterprise Resource Resource Planning) ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
ราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา แต่ละครังมีวตัถุประสงคเ์พือสร้างสิทธิและเพิมสิทธิการใชง้านระบบ
สารสนเทศทงัหมดทีมีให้กบัผูรั้บบริการทีเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลยัแลว้ ควรมีการติดตามผล
การปฏิบติังานของผูใ้ชง้านระบบหลงัจากไดรั้บสิทธิการใชง้านไปแลว้นัน ว่ายงัคงมีการใชง้าน
ระบบดงักล่าวอยู่เป็นปัจจุบนัหรือไม่ หรือมีการเปลียนแปลงหนา้ทีการปฏิบติังานของผูใ้ชค้นนนั
ไปเป็นท่านอืนแลว้ จึงตอ้งมีการตรวจสอบสิทธิการใช้งานให้เป็นปัจจุบนั ซึงมีการดาํเนินการ 
เป็นเวลาประมาณ 1 ปีงบประมาณ หลงัจากผูใ้ชไ้ดรั้บสิทธิไปแลว้ โดยมีขนัตอนการติดตามและ
ประเมินผล ดงันี 
 1. จดัทาํบนัทึกขอ้ความเป็นแบบเวียนทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลยั เพือแจง้ขอ้มูลของการ
ใช้สิทธิระบบ (MIS-ERP) แต่ละระบบทีมีในปัจจุบนัของบุคลากรตามรายชือทีสังกดัหน่วยงาน
ต่างๆ ใหรั้บทราบขอ้มูลทีเป็นปัจจุบนัของแต่ละท่าน 
 2. หน่วยงานไดรั้บบนัทึกขอ้ความดงักล่าวแลว้ ให้หวัหนา้หน่วยงานนนัๆ มอบหมายงาน
ให้บุคลากรตรวจสอบสิทธิของตวัเอง ว่ายงัมีสิทธิในการปฏิบติังานตามระบบดงักล่าวทีแจง้มา
หรือไม่ 
 3. กรณีทีมีสิทธิเกินหรือยงัไม่ไดรั้บสิทธิระบบการใชง้านทีเคยขอมาแลว้ ใหห้น่วยงานทาํ
บนัทึกขอ้ความหรือกรอกแบบฟอร์มการขอใชสิ้ทธิเพิมเติม แจง้กลบัมายงัสาํนกัคอมพิวเตอร์ เพือ
ขอเพิมสิทธิระบบอืนๆ เขา้มาไดด้ว้ย 
 4. ระยะเวลาในการตรวจสอบสิทธิใหเ้ป็นปัจจุบนัจะมีการตรวจสอบทุกๆ 1 ปีงบประมาณ 
 5. ผูป้ฏิบติังานสรุปเป็นรายงานการติดตามผลและประเมินผลการตรวจสอบสิทธิระบบ
สารสนเทศใหเ้ป็นไปตามแผนทีกาํหนดไวเ้ป็นทีเรียบร้อย 



บทท ี 5 
ปัญหาอปุสรรคและข้อเสนอแนะ 

 
คู่มือการปฏิบัติงาน เรือง การกําหนดสิทธิการใช้งานของผูใ้ช้งานระบบสารสนเทศ 

เพือการบริหารมหาวิทยาลัย  (MIS: Management Information System) และระบบสารสนเทศ 
เพือการบริหารทรัพยากรองคก์ร (ERP: Enterprise Resource Resource Planning) ของบุคลากรใน
มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา ผูเ้ขียนไดร้วบรวมปัญหาอุปสรรค แนวทางการแกไ้ขและ
ขอ้เสนอแนะเพือการพฒันา จากการกาํหนดสิทธิการใช้งานของผูใ้ช้งานระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลยัและการปฏิบติังานจริงของเจา้หนา้ทีผูรั้บผิดชอบดา้นระบบสารสนเทศ โดยสรุปไว้
ดงันี 
 

ปัญหาอุปสรรคในการปฏบิัตงิาน และแนวทางแก้ไข 
การกาํหนดสิทธิการใช้งานของผูใ้ช้งานระบบสารสนเทศเพือการบริหารมหาวิทยาลยั

(MIS: Management Information System) และระบบสารสนเทศเพือการบริหารทรัพยากรองค์กร
(ERP: Enterprise Resource Resource Planning) ของบุคลากรในมหาวิทยาลยัราชภัฏบา้นสมเด็จ
เจ้าพระยา เป็นการมอบสิทธิประโยชน์ให้กับบุคลากรทีมีการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยให้
สามารถปฏิบติังานดา้นระบบสารสนเทศตามหนา้ทีของตนเองทีไดรั้บมอบหมายในการมองเห็น
ขอ้มูลส่วนตวัผา่นระบบสารสนเทศและการปฏิบติังานดา้นวิชาการของอาจารยผ์ูส้อนทีเกียวขอ้งกบั
การใช้งานระบบสารสนเทศขึนด้วย แต่ผูรั้บผิดชอบในการปฏิบติังานการกาํหนดสิทธิระบบ
สารสนเทศให้ผูข้อรับบริการ ยงัพบปัญหาจากผูใ้ชง้านอยู่ เพือให้เป็นแนวทางในการศึกษาปัญหา
และอุปสรรค จึงไดมี้การรวบรวมปัญหาและแนวทางการแกไ้ข ไวด้งันี 

 

ขันตอนดําเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

การกําหนดสิทธิการใช้งาน
ของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ 

1.  ขอสิทธิโดยไม่ มี เอกสาร
บนัทึกขอ้ความหรือแบบฟอร์ม
ขอใชง้านระบบ 

- ทําการตรวจสอบจากผู ้ใช้
โดยตรงดว้ยการติดต่อสือสาร
กับ ตั ว บุ ค ค ลนั น แ ล ะ ท า ง
โทรศัพท์เพือยืนย ันข้อมูลที
เป็นความจริงและถูกตอ้ง 
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ขันตอนดําเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

การกําหนดสิทธิการใช้งาน
ของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ 

2. การสร้างสิทธิในระบบเกิด
ความซําซ้อนกันกับทีมีอยู่ใน
ระบบ จากสาเหตุทีบุคลากรมี
การ เปลียนสถานะภาพการ
บรรจุแต่งตงัใหม่ 

- ดาํเนินการตรวจสอบข้อมูล
เ บืองต้นภายในระบบ  เพือ
ตรวจเช็คข้อมูลเบืองต้นและ
สอบถามโดยตรงจากผูข้อใช้
งานและผูที้เกียวขอ้ง 

 3. การยกเลิกสิทธิของผูใ้ชง้าน
เมือมีการเปลียนสถานะภาพ 
เช่น ลาออก, เปลียนหน่วยงาน, 
เปลียนตาํแหน่งการปฏิบติังาน
ภายในหน่วยงานนัน เป็นต้น
โดยไม่มีเอกสารแจ้งกลบัมาที
สาํนกัคอมพิวเตอร์  

- ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง า น ไ ด้ รั บ แ จ้ ง
โดยตรงจากผูใ้ช้งานเองหรือ
บุคลากรในหน่วยงานติดต่อเขา้
ม า เพื อขอยก เ ลิ ก สิท ธิของ
บุ ค ค ล นั น  พ ร้ อ ม แ จ้ ง ใ ห้
หน่วยงานต้นสังกัดทาํบันทึก
ขอ้ความยกเลิกสิทธิการใชง้าน
ของบุคลากรดงักล่าวดว้ย 

 4 .  ไม่ มีขันตอนทีชัด เจนให้
บุคลากรทีเขา้ใหม่หรือบุคลากร
เดิมทีต้องการขอสิทธิใช้งาน
ระบบเพิมเติมให้สามารถขอใช้
งานไดท้นัที 

- จัดทําขันตอน  ( Flowchart) 
เกียวกับลาํดับการขอใช้สิทธิ
ใหม่ และเพิมเติม 

 5. ไม่มีคู่มือการปฏิบัติงานใน
การกําหนดสิทธิการใช้งาน 
ของผูใ้ช้งานระบบสารสนเทศ
(MIS - ERP) 

- จั ด ทํ า คู่ มื อ ห รื อ ขัน ต อ น 
การกําหนดสิทธิการใช้งาน
ของผูใ้ชง้านระบบสารสนเทศ
( MIS - ERP)  ที แ ส ด ง ร า ย 
ละเอียดการปฏิบติัตงัแต่เริมจน
สินสุดกระบวนการกําหนด
สิทธิการใช้งานของผูใ้ช้งาน
ระบบสารสนเทศ 
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ข้อเสนอแนะเพอืการพฒันา 
 จากปัญหาอุปสรรคในปฏิบติังานการกาํหนดสิทธิการใชง้านของผูใ้ชง้านระบบสารสนเทศ
เพือการบริหารมหาวิทยาลัย  (MIS: Management Information System) และระบบสารสนเทศ 
เพือการบริหารทรัพยากรองคก์ร (ERP: Enterprise Resource Resource Planning) ของบุคลากรใน
มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา ผูป้ฏิบติังานไดเ้สนอแนวทางแกไ้ขปัญหาขา้งตน้ภายใต้
ขอ้จาํกดัและปัจจยัต่างๆ ซึงลว้นแต่เป็นปัญหาทีผูป้ฏิบติังานไม่สามารถควบคุมได ้ผูป้ฏิบติังานจึง
ขอเสนอแนะเพือการพฒันางานใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปไว ้ดงันี 
 1. ควรมีการแจ้งประชาสัมพันธ์ขันตอนการยืนขอกําหนดสิทธิการใช้งานระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลยัใหก้บับุคลากรทีบรรจุใหม่ใหรั้บทราบ 
 2. หน่วยงานทีดูแลระบบสารสนเทศ ควรมีการจดัทาํบนัทึกขอ้ความส่งหน่วยงานภายใน
เรือง การขอสิทธิการใชง้านของผูใ้ชง้านระบบสารสนเทศของบุคลากรทีบรรจุใหม่ และบุคลากร
เดิมทีตอ้งการสิทธิเพิมเติมจากการเปลียนตาํแหน่งหนา้ทีในการปฏิบติังานใหเ้ป็นปัจจุบนั 
 3. หากมีการจัดประชุมหรือการจัดอบรมบุคลากรทีบรรจุใหม่ ควรมีการแนะนําการ
ให้บริการด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยทีควรได้รับสิทธิประโยชน์ของระบบต่างๆ
เบืองตน้ได ้
 4. ผูบ้ริหารควรให้ความสําคัญกับสิทธิการเข้าใช้งานของระบบสารสนเทศในการ
เปลียนแปลง ยกเลิกสิทธิของบุคลากรในสงักดัหน่วยงานของตนในการปฏิบติังาน เพือใหเ้กิดความ
ปลอดภยัของขอ้มูลส่วนตวัดว้ย 
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