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ท่ีน้ี และจะพฒันาระบบการด าเนินงานต่างๆ ของงานดา้นระบบสารสนเทศ ใหเ้ป็นระบบมากยิง่ข้ึน 
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บทที ่ 1 
บทน ำ 

 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคญั 
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย (MIS: Management Information System)

และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรองค์กร  (ERP: Enterprise Resource Planning) 
เป็นเคร่ืองมือหน่ึงของการน าเสนอสารสนเทศเพื่อใช้ในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษยท์ั้ งใน
เชิงกลยุทธ์ เชิงกลวิธีและเชิงปฏิบติัการ โดยมีการปรับกระบวนการทางธุรกิจให้สอดคล้องกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีน ามาใช้ทั้ งในด้านการบริหารและการควบคุมด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีงานรับผิดชอบของลูกจา้งแต่ละบุคคลภายในองคก์ารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีผูเ้ช่ียวชาญให้ความหมายว่าเป็นระบบท่ีใช้สนับสนุนการท างานภายใต้
กิจกรรมต่างๆ  ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ อาทิเช่น  การน าเสนอข้อมูลของลูกจ้างท่ีมี
ความสามารถ การจดัเก็บขอ้มูลของลูกจา้งท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัและจดัท าแผนเพื่อพฒันาความสามารถ
และทกัษะของลูกจา้งรายบุคคล  เป็นต้น และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ยงัหมายถึง ระบบท่ีถูกออกแบบเพื่อใช้สนับสนุนงานด้านต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 1) การวางแผนความ
ตอ้งการดา้นทรัพยากรมนุษยข์องธุรกิจ 2) การพฒันาลูกจา้งให้สามารถท างานไดอ้ยา่งเต็มศกัยภาพ
3) การควบคุมนโยบายตลอดจนการวางแผนดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษยข์องธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา ได้ด าเนินการจดัท าโครงการจดัหาและพฒันา
ระบบเพื่อการบริหารมหาวิทยาลยั (MIS: Management Information System) และระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP: Enterprise Resource Resource Planning) ตั้ งแต่ปี  2552 
โดยส านักคอมพิวเตอร์และคณะกรรมการอ านวยการไอซีที  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาเป็นผู ้รับผิดชอบโครงการ โดยท่ีมีระบบฐานข้อมูลท่ีสามารถเก็บข้อมูลไวร่้วมกัน 
เพื่อป้องกนัความซ ้ าซ้อนของขอ้มูลและเพิ่มประสิทธิภาพการจดัสรรขอ้มูลให้ไดป้ระโยชน์สูงสุด
ได้แก่ ระบบบริการการศึกษา ระบบฐานข้อมูลหลกั ระบบตารางสอน ระบบลงทะเบียน ระบบ
ประมวลผล ระบบการเงินนิสิตนกัศึกษา ระบบงานบริการ ระบบส าเร็จการศึกษา ระบบรับสมคัร
ระบบงานพฒันานิสิตนักศึกษา ระบบงานศิษยเ์ก่า ระบบวิเทศสัมพนัธ์และภาษา ระบบงานสถิติ
ระบบส าหรับผูดู้แลระบบ MIS ระบบงบประมาณ ระบบบญัชี ระบบจดัซ้ือจดัจา้ง ระบบการเงิน
ระบบคลังพัส ดุ  ระบบบริหารงานบุคลากร  ระบบแสดงข้อมูลบุคลากรผ่านอินเทอร์เน็ต 
ระบบต้นทุนต่อหน่วย ระบบข้อมูลสารสนเทศส าหรับงานประกันคุณภาพ  ระบบสารบรรณ
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อิเล็กทรอนิกส์และระบบส าหรับผูดู้แลระบบ  ERP เป็นตน้ โดยได้มีเป้าหมายท่ีจะพฒันาระบบ
สารสนเทศเพื่อบริหารทรัพยากรองค์กรให้สามารถเช่ือมโยงกันเป็นระบบฐานข้อมูลท่ีเป็น
ส่วนกลางใช้ในการบริหารงานของมหาวิทยาลยัไดใ้นการพฒันาระบบฯ ซ่ึงเร่ิมด าเนินการจดัซ้ือ 
จัดจ้างในปีงบประมาณ  2554 โดยทางมหาวิทยาลัย  ได้ท าการจัดจ้าง บริษัท  วิชั่นเน็ต จ ากัด 
เป็นผูพ้ฒันาระบบ มีการพฒันาระบบและไดส่้งมอบงานใหก้บัทางมหาวทิยาลยัเรียบร้อยแลว้  

จากความเป็นมาและความส าคญั  ดงักล่าว จึงเป็นเหตุให้ผูจ้ดัท ามีความสนใจท่ีจะจดัท า
คู่มือการก าหนดสิทธ์ิการใช้งานของผูใ้ช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลยั (MIS: 
Management Information System) และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP: 
Enterprise Resource Resource Planning) ของบุคลากรในมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา  
 

วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อใหผู้ป้ฏิบติังาน สามารถปฏิบติังานแทนกนัได ้
2. เพื่อใหก้ารปฏิบติังานเป็นมาตรฐานเดียวกนั 

 

ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
1. ผูป้ฏิบติังาน สามารถปฏิบติังานแทนกนัได ้
2. การปฏิบติังานเป็นมาตรฐานเดียวกนั 

 

ขอบเขตคู่มือ 
 คู่มือการปฏิบติังานเล่มน้ี ใช้ในการก าหนดหลกัการปฏิบติัและขั้นตอนการท างานตั้งแต่รับ
เอกสารการขอเปิดใชสิ้ทธ์ิ เพื่อด าเนินการก าหนดสิทธ์ิและแจง้กลบัผูใ้ชง้าน เป็นคู่มือของการปฏิบติังาน
ของบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์ให้กับผูใ้ช้งานท่ีเป็นบุคลากรทั้ งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บา้นสมเด็จเจา้พระยา เป็นประจ าทุกวนั  
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ค ำจ ำกดัควำมเบ้ืองต้น 
 ระบบสำรสนเทศ  หมายถึง  ระบบสารสนเทศเพื่ อการบริหารมหาวิทยาลัย  (MIS: 
Management Information System) และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP: 
Enterprise Resource Resource Planning) ของมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
 ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (MIS) หมายถึง ระบบบริการการศึกษา 
ระบบฐานขอ้มูลหลกั ระบบตารางสอน ระบบลงทะเบียน ระบบประมวลผล ระบบการเงินนิสิต
นกัศึกษา ระบบงานบริการ ระบบส าเร็จการศึกษา ระบบรับสมคัร ระบบงานพฒันานิสิตนกัศึกษา
ระบบงานศิษยเ์ก่า ระบบวเิทศสัมพนัธ์และภาษา ระบบงานสถิติ ระบบส าหรับผูดู้แลระบบ MIS 
 ระบบสำรสนเทศเพ่ือบริหำรทรัพยำกรองค์กร  (ERP) หมายถึง ระบบงบประมาณ ระบบ
บญัชี ระบบจดัซ้ือจดัจา้ง ระบบการเงิน ระบบคลงัพสัดุ ระบบบริหารงานบุคลากร ระบบแสดง
ขอ้มูลบุคลากรผา่นอินเทอร์เน็ต ระบบตน้ทุนต่อหน่วย ระบบขอ้มูลสารสนเทศส าหรับงานประกนั
คุณภาพ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และระบบส าหรับผูดู้แลระบบ  ERP ของมหาวิทยาลัย 
ราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
 ผู้ใช้งำน หมายถึง พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ าใน
มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
 กำรก ำหนดสิทธ์ิ หมายถึง การควบคุมการเขา้ถึงระบบฯ โดยอนุญาตให้เขา้ถึงตามความ
จ าเป็นในการใชง้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลยั (MIS: Management Information 
System) และระบบสารสนเทศเพื่ อการบริหารทรัพยากรองค์กร  (ERP: Enterprise Resource 
Planning) 



บทที ่ 2 
โครงสร้างและหน้าทีค่วามรับผดิชอบ 

 

โครงสร้างหน่วยงานและความรับผดิชอบ 
ส ำนกัคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงำนกลำงของมหำวทิยำลยัรำชภฏับำ้นสมเด็จเจำ้พระยำ โดย

มีพนัธกิจกำรพฒันำและกำรบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร เพื่อสนับสนุนภำรกิจ 
และกำรบริหำรงำนของมหำวทิยำลยั จดัตั้งข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2540 สถำบนัรำชภฏับำ้นสมเด็จเจำ้พระยำ 
ให้มีกำรจดัตั้ง “ศูนยค์อมพิวเตอร์” ต่อมำในวนัท่ี 26 กนัยำยน พ.ศ. 2551 สภำมหำวิทยำลยัรำชภฏั 
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  ได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้ ง “ส ำนักคอมพิวเตอร์” เป็นหน่วยงำนท่ีมีฐำนะ 
เทียบเท่ำคณะ โดยมีกำรแบ่งโครงสร้ำงกำรบริหำรจดักำรองคก์ร ดงัน้ี 

1. โครงสร้างการบริหารจัดการองค์กร 

 1.1 โครงสร้างของหน่วยงาน (Organization Chart) 
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ส านักคอมพวิเตอร์ 

งานบริหารทั่วไป 

งานระบบสารสนเทศและ 
เครือข่ายคอมพวิเตอร์ 

งานบริการวชิาการไอซีที 
 

งานบริการห้องปฏิบัติการ 
และซ่อมบ ารุง 
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 1.2 โครงสร้างบริหารหน่วยงาน (Administration Chart) 
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นำยประทีป  ขนัธวธุ 

นำยพงศศ์กัด์ิ  บ ำรุงจิตต ์

นำยฤทธิศกัด์ิ  สุจิต 

อำจำรยอ์มลณัฐ  โชติกิจนุสรณ์ 
รองผู้อ านวยการ 
รองผู้อ านวยการ 

ผู้อ านวยการ 
ส านักคอมพวิเตอร์ 

รองผู้อ านวยการ 

หัวหน้างานบริการห้องปฏิบัติการ 
และซ่อมบ ารุง 

 

หัวหน้างานระบบสารสนเทศ
และเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 

หัวหน้างาน 
บริการวชิาการไอซีที 

 

หัวหน้างาน 
บริหารทัว่ไป 

 



  1.3  โครงสร้างการปฏิบัติงาน (Activity Chart) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อำจำรย ์ดร.ปวชิ  ผลงำม 
ผู้อ านวยการ 

งานบริการวชิาการไอซีท ี งานบริการห้องปฏิบตักิารและซ่อมบ ารุง งานระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพวิเตอร์ งานบริหารทัว่ไป 

อำจำรย ์ดร.นิศำกร  เถำสมบติั 
รองผู้อ านวยการ 

อำจำรย ์ดร.นยันพศั  อินจวงจิรกิตต ์
รองผู้อ านวยการ 

อำจำรยว์ชุิณี  สำรสุวรรณ 
รองผู้อ านวยการ 
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1. นำยธรรมศกัด์ิ  จลำสุภ 
    เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรงำนทัว่ไป   ปฏิบติักำร 
2. นำงสุพิศ  รุกขชำติ 
    เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรงำนทัว่ไป   ปฏิบติักำร 
3. นำยจกัรพงศ ์ จิตรแกว้ 
    เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรงำนทัว่ไป   ปฏิบติักำร 
 

1. นำยสำธิต  ถนอมศกัด์ิ 
    ช่ำงเคร่ือง   ปฏิบติักำร 
2. นำยณฏัฐพล  จิรพฒันำกุล 
    เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรงำนทัว่ไป   ปฏิบติักำร 
3. นำยประทีป  ขนัธวุธ 
    เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรงำนทัว่ไป   ปฏิบติักำร 
4. นำยพงศศ์กัด์ิ  บ ำรุงจิตต ์
    ช่ำงเคร่ือง   ปฏิบติักำร 
5. นำยวฒิุพงศ ์ โพธ์ิเยน็ 
    ช่ำงเคร่ือง   ปฏิบติักำร 
   
 

1. นำยเดชอำคม  คดเก้ียว 
    เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรงำนทัว่ไป   ปฏิบติักำร 
 
 
 

1. นำยนพฤทธิ  จนักล่ิน 
    นกัวิชำกำรคอมพิวเตอร์   ปฏิบติักำร 
2. น.ส.บงัอร  เหล่ำป่ินเพชร 
    นกัวิชำกำรคอมพิวเตอร์   ปฏิบติักำร 
3. นำยวีรวฒิุ  ฉตัรธนโชติกุล 
    นกัวิชำกำรคอมพิวเตอร์   ปฏิบติักำร 
4. นำยภกัดี  โตแดง 
    นกัวิชำกำรคอมพิวเตอร์   ปฏิบติักำร 
 
 

5. นำยรณกร  เร่ียวแรง 
    นกัวิชำกำรคอมพิวเตอร์   ปฏิบติักำร 
6. นำยวิชชำ  สุขรัตน ์
    นกัวิชำกำรคอมพิวเตอร์   ปฏิบติักำร 
7. น.ส.บุรพร  ศรีสุวรรณ 
    นกัวิชำกำรคอมพิวเตอร์   ปฏิบติักำร 
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   1.3.1 โครงสร้ำงกำรปฏิบติังำน (ระดบัผูบ้ริหำร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

อำจำรย ์ดร.ปวชิ  ผลงำม 
ผู้อ านวยการ 

อำจำรย ์ดร.นิศำกร  เถำสมบติั 
รองผู้อ านวยการ 

อำจำรย ์ดร.นยันพศั  อินจวงจิรกิตต ์
รองผู้อ านวยการ 

อำจำรยอ์มลณัฐ  โชติกิจนุสรณ์ 
รองผู้อ านวยการ 

อำจำรยว์ชุิณี  สำรสุวรรณ 
รองผู้อ านวยการ 
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   1.3.2 โครงสร้ำงกำรปฏิบติังำน (ระดบัผูป้ฏิบติังำน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 
 

นำงสำวบงัอร  เหล่ำป่ินเพชร 
นกัวชิำกำรคอมพิวเตอร์ 

 

นำยวรีวุฒิ  ฉตัรธนโชติสกุล 
นกัวชิำกำรคอมพิวเตอร์ 

 

นำยนพฤทธิ  จนักล่ิน 
นกัวชิำกำรคอมพิวเตอร์ 

 

งานบริหารทั่วไป 
 

นำยธรรมศกัด์ิ  จลำสุภ 
เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรทัว่ไป 

 

นำงสุพิศ  รุกขชำติ 
เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรทัว่ไป 

 

นำยจกัรพงศ ์ จิตรแกว้ 
เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรทัว่ไป 

 

นำยภกัดี  โตแดง 
นกัวชิำกำรคอมพิวเตอร์ 

 

นำยรณกร  เร่ียวแรง 
นกัวชิำกำรคอมพิวเตอร์ 

 

นำยวชิชำ  สุขรัตน์ 
นกัวชิำกำรคอมพิวเตอร์ 

 

นำงสำวบุรพร  ศรีสุวรรณ 
นกัวชิำกำรคอมพิวเตอร์ 
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งานบริการห้องปฏิบตักิารและซ่อมบ ารุง 
 

นำยสำธิต  ถนอมศกัด์ิ 
ช่ำงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 

นำยณฏัฐพล  จิรพฒันำกุล 
เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรทัว่ไป 

 

งานบริการวชิาการไอซีท ี

นำยประทีป  ขนัธวธุ 
เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรทัว่ไป 

นำยเดชอำคม  คดเก้ียว 

เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรทัว่ไป 

นำยพงศศ์กัด์ิ  บ ำรุงจิตต ์
เจำ้พนกังำนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

นำยวฒิุพงศ ์ โพธ์ิเยน็ 
ช่ำงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
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 2. ภาระหน้าที่ของส านักคอมพิวเตอร์ 
  ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยรำชภฏับ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ แบ่งส่วนงำนภำยใน
ส ำนกั ออกเป็น 4 ฝ่ำยงำน โดยมีกำรแบ่งงำนและก ำหนดภำระงำนอยำ่งชดัเจน ดงัน้ี 
  2.1 งานบริหารงานทัว่ไป 
   รับผิดชอบงำนท่ีเก่ียวข้องกับแผนนโยบำย กำรบริหำรและกำรของส ำนัก
คอมพิวเตอร์ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 8 งำน ดงัน้ี 
   2.1.1 งำนธุรกำร 
    2.1.1.1 ด ำเนินงำนจดัท ำเอกสำรเบิกจ่ำยส ำหรับงำนฝึกอบรมและรำชกำร 
    2.1.1.2 งำนเดินเอกสำร 

   2.1.1.3 ด ำเนินกำรจดัท ำเอกสำรขออนุญำตไปรำชกำร 
   2.1.1.4 ร่ำงหนงัสือรำชกำร และน ำเสนอผูบ้ริหำรลงนำม 
   2.1.1.5 ด ำเนินกำรจดัท ำค ำสั่ง ประกำศ ขอ้บงัคบัและแนวทำงปฏิบติั 
   2.1.1.6 จดัท ำโครงกำรต่ำงๆ  
   2.1.1.7 ลงทะเบียนหนงัสือรับ-ส่ง 
 2.1.2  งำนจดัซ้ือ/จดัจำ้ง 

    2.1.2.1 จดัท ำเอกสำรขออนุมติัจดัซ้ือ / จดัจำ้ 
  2.1.2.2 งำนตรวจรับพสัดุ 

    2.1.2.3 งำนด ำเนินขออนุมติัเบิกจ่ำย 
 2.1.3  งำนคลงัพสัดุ 

    2.1.3.1 ส ำรวจพสัดุประจ ำปี 
    2.1.3.2 คุมทะเบียนเบิกจ่ำยพสัดุ 
    2.1.3.3 จดัท ำรำยงำนพสัดุคงเหลือ 
    2.1.3.4 ส ำรวจควำมตอ้งกำรใชง้ำนพสัดุ 
    2.1.3.5 จดัท ำรำยงำนควำมตอ้งกำรใชง้ำนพสัดุ 

 2.1.4 งำนนโยบำยและแผน 
    2.1.4.1 ด ำเนินกำรประชุม 
    2.1.4.2 ยกร่ำงด ำเนินกำรพฒันำงำนแผนกกลยทุธ์ 
    2.1.4.3 ด ำเนินงำนท ำประชำพิจำรณ์แผนกลยทุธ์ 
    2.1.4.4 จดัท ำแผนกลยทุธ์ทำงกำรเงิน 
    2.1.4.5 จดัท ำแผนงำน โครงกำร และค ำขอตั้ง 
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    2.1.4.6 จดัท ำแผนปฏิบติักำรประจ ำปี 
    2.1.4.7 ตรวจสอบและตดัยอดงบประมำณ 
    2.1.4.8 จดัท ำรำยงำนผลกำรใชจ่้ำยงบประมำณ 
    2.1.4.9 ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบติักำรประจ ำปี 

 2.1.5 งำนประกนัคุณภำพ 
  2.1.5.1 ด ำเนินงำนแต่งตั้งคณะกรรมกำรส ำหรับงำนประกนัคุณภำพ 

    2.1.5.2 รวบรวมเอกสำร หลกัฐำนท่ีเก่ียวขอ้งกบังำนประกนัคุณภำพ 
  2.1.5.3 จดัท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) 
  2.1.5.4 บนัทึกขอ้มูลกำรประกนัคุณภำพลงในระบบ CHE QA Online 
 2.1.6 งำนเลขำนุกำร 
  2.1.6.1 งำนประชุม 
  2.1.6.2 งำนประสำนงำน 
 2.1.7 งำน Call Center 

    2.1.7.1 ให้ค  ำปรึกษำแนะน ำเบ้ืองตน้เก่ียวกบักำรใช้งำนระบบสำรสนเทศ
และกำรส่ือสำรของมหำวทิยำลยั 

  2.1.7.2 รับเร่ืองร้องเรียนและแจง้ปัญหำกำรใชง้ำน 
  2.1.7.3 โอนสำยสนทนำจำกภำยนอก ไปยงัผูรั้บในหน่วยงำน 
 2.1.8 ศูนยป์ระสำนงำน 
  2.1.8.1 ให้ค  ำปรึกษำแนะน ำเบ้ืองตน้เก่ียวกบักำรใช้งำนระบบสำรสนเทศ

และกำรส่ือสำรของมหำวทิยำลยั 
  2.1.8.2 รับเร่ืองร้องเรียนและแจง้ปัญหำกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศและ

กำรส่ือสำรของมหำวทิยำลยั 
  2.1.8.3 ตรวจสอบและแกปั้ญหำกำรใชง้ำนเบ้ืองตน้ 
  2.1.8.4 ประสำนงำนกบัฝ่ำยท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.2 งานระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 
  รับผิดชอบงำนระบบสำรสนเทศ ประสำนงำน วิเครำะห์ ออกแบบ พฒันำและ

บ ำรุงรักษำฐำนข้อมูลระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (MIS: Management 
Information System) และระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรทรัพยำกรองค์กร (ERP: Enterprise 
Resource Planing) รวมทั้งกำรใหค้  ำปรึกษำแก่ผูใ้ชร้ะบบงำน ควบคุมดูแล ประสำนงำน บ ำรุงรักษำ 
บริกำรระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยซ่ึงแบ่งเป็น 2 งำนหลกั ดงัน้ี 
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  2.2.1 งำนระบบสำรสนเทศ 
   2.2.1.1 วำงแผนดำ้นระบบสำรสนเทศ 
   2.2.1.2 ปฏิบติักำรดำ้นระบบสำรสนเทศ 
   2.2.1.3 ประสำนงำนดำ้นซอฟตแ์วร์และระบบสำรสนเทศ 
    2.2.1.4 บริกำรดำ้นระบบสำรสนเทศ 

      2.2.1.5 พฒันำระบบสำรสนเทศเก่ียวกบัระบบจดักำรสวสัดิกำรพนกังำน
มหำวทิยำลยังบแผน่ดิน 

    2.2.1.6 บ ำรุงรักษำระบบสำรสนเทศเก่ียวกับระบบจัดกำรสวสัดิกำร
พนกังำนมหำวทิยำลยังบแผน่ดิน 

    2.2.1.7 พฒันำระบบสำรสนเทศเก่ียวกับระบบแจง้ปัญหำท่ีเก่ียวข้องกับ
ส ำนกัคอมพิวเตอร์เป็นผูรั้บผดิชอบดูแลภำยในมหำวทิยำลยั 
      2.2.1.8 พัฒนำระบบสำรสนเทศเก่ียวกับระบบรำยงำนกำรปฏิบัติงำน
ภำยในส ำนกัคอมพิวเตอร์ 

    2.2.1.9 ด ำเนินกำรทดสอบระบบกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษำ
แห่งชำติ (TQF)  

    2.2.1.10 พฒันำระบบสำรสนเทศเพื่อให้บริกำรกบันกัศึกษำและบุคลำกรใน
มหำวทิยำลยั 

    2.2.1.11 พฒันำระบบสำรสนเทศเก่ียวกบัระบบประเมินและติดตำมของ
บุคลำกรในมหำวทิยำลยัเก่ียวขอ้งกบังำนประกนัคุณภำพ 

    2.2.1.12 พฒันำระบบรักษำควำมปลอดภยัของระบบสำรสนเทศภำยใน
มหำวทิยำลยั 

  2.2.2 งำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 
    2.2.2.1 วำงแผนปฏิบติักำรดำ้นระบบเครือข่ำย คอมพิวเตอร์ 
    2.2.2.2 ปฏิบติักำรดำ้นระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 
    2.2.2.3 ประสำนงำนและบริกำรดำ้นระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 
    2.2.2.4 ด ำเนินกำรวำงแผนและดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์ 
    2.2.2.5 ด ำเนินกำรควบคุมและดูแลควำมปลอดภยัของระบบสำรสนเทศ

ของมหำวทิยำลยั 
    2.2.2.6 ดูแลและให้บริกำรกับหน่วยงำนหรือคณะท่ีต้องกำรน ำเคร่ือง

เซิร์ฟเวอร์มำฝำกไวก้บัส ำนกัคอมพิวเตอร์ 
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   2.2.2.7 ด ำเนินกำรจดัหำระบบเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรใชง้ำนระบบ
ใหแ้ก่บุคคลำกรภำยในมหำวทิยำลยั 
  2.3 งานบริการวชิาการไอซีท ี

  รับผิดชอบงำนกำรบริกำรวิชำกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
ส่ือสำร ซ่ึงแบ่งเป็น 8 งำน ดงัน้ี 

  2.3.1 งำนพฒันำหลกัสูตรฝึกอบรม 
  2.3.2 ประชำสัมพนัธ์หลกัสูตรฝึกอบรม 
  2.3.3 รับสมคัรผูเ้ขำ้รับกำรอบรมตำมหลกัสูตร 
  2.3.4 ด ำเนินกำรจดัอบรมตำมหลกัสูตร 
  2.3.5 ผลิตส่ือส่ิงพิมพ ์
  2.3.6 ด ำเนินกำรดำ้นกำรเงินและบญัชีของหลกัสูตรกำรจดัฝึกอบรม 
  2.3.7 ประสำนงำนดำ้นกำรจดัฝึกอบรม 
  2.3.8 งำนพฒันำส่ือ e-learning 
 2.4 งานบริการห้องปฏิบัติการและซ่อมบ ารุง 
  รับผิดชอบงำนปฏิบัติและงำนบริกำร และซ่อมบ ำรุงและจดักำรบริกำรเคร่ือง

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สนับสนุนกำรเรียนกำรสอน กำรวิจยั กำรบริกำรวิชำกำร รวมทั้งให้
ค  ำปรึกษำดำ้นคอมพิวเตอร์กบัผูใ้ชบ้ริกำรภำยในมหำวทิยำลยั ซ่ึงแบ่งเป็น 2 งำน ดงัน้ี 

  2.4.1 งำนใหบ้ริกำรหอ้งปฏิบติักำรคอมพิวเตอร์ 
   2.4.1.1 ใหบ้ริกำรอินเทอร์เน็ตเพื่อกำรสืบคน้ขอ้มูล 
   2.4.1.2 ใหบ้ริกำรหอ้งปฏิบติักำรเพื่อกำรเรียนกำรสอน 
   2.4.1.3 ใหบ้ริกำรหอ้งปฏิบติักำรเพื่อกำรอบรมสัมมนำ 
  2.4.2 งำนใหบ้ริกำรซ่อมบ ำรุงภำยในส ำนกัคอมพิวเตอร์ 
   2.4.2.1 ซ่องบ ำรุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ภำยในห้องปฏิบติักำรคอมพิวเตอร์ 
   2.4.2.2 บ ำรุงรักษำเคร่ืองคอมพิวเตอร์ภำยในส ำนกังำนส ำนกัคอมพิวเตอร์ 

    2.4.2.3 ใหบ้ริกำรซ่อมบ ำรุงแก่หน่วยงำนต่ำงๆ ไดแ้ก่ คณะ ศูนย ์ส ำนกัและ
สำขำวชิำ เป็นตน้ 
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บทบาทหน้าทีค่วามรับผดิชอบของต าแหน่ง 
 1. หน้าทีค่วามรับผดิชอบของต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

  ตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ระบุบทบำทหน้ำท่ีควำม
รับผดิชอบของสำยงำนวทิยำกำรคอมพิวเตอร์ ดงัน้ี 

  1.1 หนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบหลกั 
   ปฏิบัติงำนในฐำนะผูป้ฏิบติังำนท่ีมีประสบกำรณ์  โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ควำมช ำนำญ  ทักษะและประสบกำรณ์สูงในงำนด้ำนวิทยำกำรคอมพิวเตอร์  ปฏิบัติงำนท่ีต้อง
ท ำกำรศึกษำ คน้ควำ้ ทดลอง วิเครำะห์หรือวิจยั เพื่อกำรปฏิบติังำนหรือพฒันำงำนหรือแกไ้ขปัญหำ
ในงำนท่ีมีควำมยุ่งยำกและมีขอบเขตกวำ้งขวำงและปฏิบัติงำนอ่ืนตำมท่ีได้รับมอบหมำยหรือ
ปฏิบติังำนในฐำนะหัวหน้ำงำน มีหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบในกำรควบคุมกำรปฏิบติังำนด้ำน
วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ท่ีมีขอบเขตเน้ือหำของงำนหลำกหลำยและมีขั้นตอนกำรท ำงำนท่ียุ่งยำก
ซับซ้อนค่อนขำ้งมำก โดยตอ้งก ำหนดแนวทำงกำรท ำงำนท่ีเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ ตลอดจน
ก ำกบัตรวจสอบผูป้ฏิบติังำนเพื่อให้งำนท่ีรับผิดชอบส ำเร็จตำมวตัถุประสงค์และปฏิบติัหน้ำท่ีอ่ืน
ตำมท่ีไดรั้บมอบหมำย 
   โดยมีลกัษณะงำนท่ีปฏิบติัในดำ้นต่ำงๆ ดงัน้ี 
   1.1.1 ดำ้นกำรปฏิบติักำร 
    1.1.1.1 ศึกษำ วิเครำะห์ ก ำหนดคุณลกัษณะเฉพำะของเคร่ืองคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ระบบเครือข่ำย ระบบงำนประยุกตแ์ละระบบสำรสนเทศ กำรจดักำรระบบกำรท ำงำน
ของเคร่ืองกำรติดตั้งระบบเคร่ือง ทดสอบคุณสมบติัดำ้นเทคนิคของเคร่ืองและอุปกรณ์ เพื่อให้ได้
อุปกรณ์ เพื่อให้ไดอุ้ปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีเป็นมำตรฐำนเดียวกนัทั้งหน่วยงำน ทนัสมยัและตรงตำม
ควำมตอ้งกำรและลกัษณะกำรใชง้ำนของหน่วยงำน 
    1.1.1.2 ออกแบบระบบงำน  ข้อมูล กำรประมวลผล  กำรส่ือสำร ระบบ
เครือข่ำยงำน ชุดค ำสั่งและฐำนขอ้มูล ตำมควำมตอ้งกำรของหน่วยงำน ติดตั้ง บ ำรุงรักษำ เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ระบบอุปกรณ์ต่ำงๆ ชุดค ำสั่งระบบปฏิบติักำร ชุดค ำสั่งประยุกต์ เพื่อสนับสนุนกำร
ปฏิบติังำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศให้ด ำเนินไปได้อย่ำงรำบร่ืน สนองต่อควำมต้องกำรของ
ผูรั้บบริกำร 
    1.1.1.3 ศึ กษ ำ  ค้น คว้ำ  ทดลอง  วิ เค รำะ ห์ ห รือวิ จัย  ด้ ำน วิท ย ำก ำร
คอมพิวเตอร์ จดัท ำเอกสำรวิชำกำร คู่มือเก่ียวกบังำนในควำมรับผิดชอบ เผยแพร่ผลงำนทำงด้ำน
วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ติดตำมและพฒันำเทคโนโลยี เพื่อก ำหนดลักษณะและมำตรฐำนในกำร
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ปฏิบัติงำนวิทยำกำรคอมพิวเตอร์  เพื่อหำวิธีกำรในกำรแก้ไขปัญหำเก่ียวกับงำนวิทยำกำร
คอมพิวเตอร์ หรือเพื่อพฒันำแนวทำงวธีิกำรและมำตรฐำนกำรปฏิบติังำนใหมี้ประสิทธิภำพยิง่ข้ึน 
    1.1.1.4 ให้บริกำรวิชำกำรด้ำนต่ำงๆ  เช่น  ช่วยสอน  ฝึกอบรม  เผยแพร่
ควำมรู้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัหลกักำรและวิธีกำรของงำนวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ ให้ค  ำปรึกษำแนะน ำ 
ตอบปัญหำและช้ีแจงเร่ืองต่ำงๆ เก่ียวกบังำนในหน้ำท่ี เพื่อให้สำมำรถปฏิบติังำนได้อย่ำงถูกตอ้ง 
มีประสิทธิภำพ เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรต่ำงๆ ท่ีได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทำงวิชำกำร
ประกอบกำรพิจำรณำและตดัสินใจและปฏิบติัหนำ้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
    1.1.1.5 ในฐำนะหวัหนำ้งำน นอกจำกอำจปฏิบติังำนตำมขอ้ 1.1.1.1-1.1.14
ดงักล่ำวขำ้งตน้แล้วตอ้งท ำหน้ำท่ีก ำหนดแผนงำน มอบหมำย ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค  ำปรึกษำ
แนะน ำปรับปรุงแก้ไข ติดตำม  ประเมินผลและแก้ไขปัญหำข้อขัดข้องในกำรปฏิบัติงำนใน
หน่วยงำนท่ีรับผดิชอบ เพื่อใหก้ำรปฏิบติังำนบรรลุตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธ์ิท่ีก ำหนด 
   1.1.2 ดำ้นกำรวำงแผน 
    ร่วมก ำหนดนโยบำยและแผนงำนของหน่วยงำนท่ีสังกดั วำงแผนหรือร่วม
วำงแผนกำรท ำงำนตำมแผนงำนหรือโครงกำรของหน่วยงำน แกไ้ขปัญหำในกำรปฏิบติังำน เพื่อให้
กำรด ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธ์ิท่ีก ำหนด 
   1.1.3 ดำ้นกำรประสำนงำน 
    1.1.3.1 ประสำนกำรท ำงำนร่วมกนัโดยมีบทบำทในกำรให้ควำมเห็นและ
ค ำแนะน ำเบ้ืองตน้แก่สมำชิกในทีมงำนหรือหน่วยงำนอ่ืน เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิ
ตำมท่ีก ำหนดไว ้
    1.1.3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือค ำแนะน ำเบ้ืองต้นแก่สมำชิกในทีมงำนหรือ
บุคคลหรือหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อสร้ำงควำมเขำ้ใจและควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมท่ี
ไดรั้บมอบหมำย 
   1.1.4 ดำ้นกำรบริกำร 
    1.1.4.1 ให้ค  ำปรึกษำ แนะน ำ นิเทศ ฝึกอบรม  ถ่ำยทอดควำมรู้ทำงด้ำน
วิทยำกำรคอมพิวเตอร์แก่ผู ้ใต้บังคับบัญชำ นักศึกษำ  ผู ้รับบริกำรทั้ งภำยในและภำยนอก
หน่วยงำน รวมทั้งตอบปัญหำและช้ีแจงเร่ืองต่ำงๆ เก่ียวกบังำนในหน้ำท่ี เพื่อให้ควำมรู้ควำมเขำ้ใจ
และสำมำรถด ำเนินงำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง 
    1.1.4.2 พฒันำขอ้มูล จดัท ำเอกสำรวิชำกำร ส่ือเอกสำรเผยแพร่ให้บริกำร
วิชำกำรดำ้นวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ท่ีซบัซ้อน เพื่อก่อให้เกิดกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งและ
สนบัสนุนภำรกิจของหน่วยงำน 
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  1.2 ช่ือต ำแหน่งในสำยงำนและระดบัต ำแหน่ง 
   ต ำแหน่งในสำยงำนน้ีมีช่ือและระดบัของต ำแหน่งดงัน้ี คือ 
   นกัวชิำกำรคอมพิวเตอร์  ระดบัเช่ียวชำญ   
   นกัวชิำกำรคอมพิวเตอร์  ระดบัช ำนำญกำรพิเศษ   
   นกัวชิำกำรคอมพิวเตอร์  ระดบัช ำนำญกำร   
   นกัวชิำกำรคอมพิวเตอร์  ระดบัปฏิบติักำร 
 2. หน้าทีค่วามรับผดิชอบของต าแหน่งตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

  บทบำทหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของ นำงสำวบงัอร  เหล่ำป่ินเพชร ต ำแหน่งนกัวิชำกำร
คอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบติักำร ตำมท่ีไดรั้บมอบหมำย มีดงัน้ี 
  2.1 วำงแผนกำรปฏิบติังำนดำ้นระบบสำรสนเทศ 
  2.2 ปฏิบติักำรดำ้นระบบสำรสนเทศ 
   2.2.1 ด ำเนินกำรจดัท ำแผนกำรปฏิบติังำนดำ้นระบบสำรสนเทศ 
   2.2.2 ด ำเนินกำรจดัหำซอฟแวร์ลิขสิทธ์ิ 
   2.2.3 ด ำเนินกำรดำ้นกำรจดัหำระบบสำรสนเทศ 
   2.2.4 พฒันำระบบสำรสนเทศ 
  2.3 บ ำรุงรักษำระบบสำรสนเทศ 
  2.4 ประสำนงำนดำ้นซอฟตแ์วร์และระบบสำรสนเทศ 
  2.5 งำนบริกำรดำ้นระบบสำรสนเทศ 
  2.6 งำนประกนัคุณภำพทำงกำรศึกษำ 
  2.7 งำนอ่ืนๆ ท่ีผูบ้งัคบับญัชำมอบหมำย 
  (ค ำสั่งมหำวิยำลยัรำชภฏับำ้นสมเด็จเจำ้พระยำ ท่ี 409/2558 เร่ือง กำรมอบหมำยหนำ้ท่ี
ควำมรับผดิชอบของบุคลำกรประจ ำส ำนกัคอมพิวเตอร์, 2558, น.3) 
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จำกภำระหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำยดังกล่ำวข้ำงต้น ผูเ้ขียนได้เลือกเอำกำรก ำหนดสิทธ์ิ 
กำรใช้งำนของผู ้ใช้งำนระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรมหำวิทยำลัย  (MIS: Management 
Information System) และระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรทรัพยำกรองค์กร  (ERP: Enterprise 
Resource Planning) มำเขียนคู่มือกำรปฏิบติังำน โดยมี Flow Chart ดงัน้ี 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : กำรก ำหนดสิทธ์ิกำรใชง้ำนของผูใ้ชง้ำนระบบสำรสนเทศเพื่อกำร
บริหำรมหำวิทยำลัย  (MIS: Management Information System) และระบบสำรสนเทศเพื่ อกำร
บริหำรทรัพยำกรองคก์ร (ERP: Enterprise Resource Planning) 

 

ขั้นตอนการด าเนินการก าหนดสิทธ์ิการใช้งานของผู้ใช้งานระบบ (MIS-ERP) 
 

ผู้รับผดิชอบ 
แผนภูมิสายงาน  

Flowchart 
ขั้นตอน/วธีิด าเนินการ 

เอกสารที่
เกีย่วข้อง 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

     

หน่วยงำน
ภำยใน

มหำวทิยำลยั 

 
 
 
 

- บนัทึกขอ้ควำมหรือ
กรอกแบบฟอร์มขอใช ้
สิทธ์ิระบบ (MIS-ERP) 
- ผำ่นประธำนสำขำ 
วชิำ/หวัหนำ้งำน เซ็นต ์
เพื่อใหค้วำมเห็นชอบ  
- คณบดี/ผูอ้  ำนวยกำร
เซ็นต ์ 
- เจำ้หนำ้ท่ีสำขำวชิำ/
คณะ ประสำนงำน 
ตรวจสอบเอกสำร 
ก่อนส่งงำนธุรกำร 
ส ำนกัคอมพิวเตอร์ 

บนัทึกขอ้ควำม
หรือแบบฟอร์ม
ขอใชสิ้ทธ์ิ
ระบบ(MIS-
ERP) 
 

ภำยใน  
15 นำที 

งำนบริกำร  
 
 
 

- ลงทะเบียนรับเอกสำร 
- ตรวจเช็คเอกสำร 
กรณีผ่าน หมำยถึง 
เอกสำรตรวจสอบแลว้
พบวำ่รำยละเอียดถูกตอ้ง 
ไม่พบขอ้ผดิพลำดหรือ 
ขอ้แกไ้ข 

แบบฟอร์มขอ
ใชสิ้ทธ์ิระบบ
(MIS-ERP) ท่ีมี
กำรตรวจเช็ค
เอกสำร
เรียบร้อย 

ภำยใน  
10 นำที 

จุดเร่ิมตน้ 

เจำ้ของเร่ือง 

เจำ้หนำ้ท่ีสำขำวชิำ/คณะ 
ประสำนงำน 

ตรวจสอบเอกสำร 
 

งำนธุรกำร 

 
 

ไม่ผ่าน 
 
 

ผ่าน 
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ผู้รับผดิชอบ 
แผนภูมิสายงาน  

Flowchart 
ขั้นตอน/วธีิด าเนินการ 

เอกสารที่
เกีย่วข้อง 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

     

  
 
 
 

กรณีไม่ผ่าน หมำยถึง 
เอกสำรตรวจสอบแลว้
พบวำ่ไม่ถูกตอ้ง พบ
ขอ้ผิดพลำดหรือพบขอ้
แกไ้ข ก็จะน ำเอกสำร
ส่งคืนใหก้บัหน่วยงำน 
เพ่ือแกไ้ขเป็นล ำดบัต่อไป 
- ส่งให ้ผอ./ รอง ผอ. 

  

งำนบริหำร  
 
 

 

- รับเอกสำรจำกงำน
ธุรกำร 
- ลงนำมแบบฟอร์มขอใช้
สิทธ์ิระบบ (MIS-ERP) 
เซ็นต ์มอบหมำยงำน 

แบบฟอร์มขอ
ใชสิ้ทธ์ิระบบ
(MIS-ERP) 
ท่ีลงนำม
เรียบร้อย 

ภำยใน  
5 นำที 

งำนเทคนิค 
 

 
 
 

 

- ตรวจสอบควำมถูกตอ้ง/
ลงนำมปฏิบติังำน 
- ด ำเนินกำรสร้ำง/เพ่ิม/
ยกเลิกสิทธ์ิกำรใชง้ำน
ระบบ(MIS-ERP) ตำม
แบบฟอร์มท่ีขอมำ 

แบบฟอร์มขอ
ใชสิ้ทธ์ิระบบ
(MIS-ERP) 
ท่ีด ำเนินกำร
สร้ำงเรียบร้อย 

ภำยใน 
20-30 นำที 

งำนบริกำร  
 
 
 
 

- งำนธุรกำรลงทะเบียน
ส่งบนัทึกขอ้ควำมตอบ
กลบัแจง้ไปยงัสำขำวชิำ/
คณะ 
 

บนัทึกขอ้ควำม
ตอบกลบัขอใช้
สิทธ์ิระบบ
(MIS-ERP) 
ท่ีด ำเนินกำร
สร้ำงให้
เรียบร้อยแลว้ 

ภำยใน  
10 นำที 

งำนเทคนิค 

 
 - ผูป้ฏิบติังำนด ำเนินกำร

จดัเก็บเอกสำร 
บนัทึกขอ้ควำม
หรือแบบฟอร์ม 

ภำยใน 
5 นำที 

     

 

ผูป้ฏิบติังำน 

A 

ผอ./ รอง ผอ. 
ท่ีไดรั้บอบหมำย 

งำนธุรกำร/ผูป้ฏิบติังำน 
ประสำนงำนตอบกลบั 

 

จบกำรท ำงำน 

ผูป้ฏิบติังำนจดัเก็บเอกสำร 

 



บทที ่ 3 
หลกัเกณฑ์วธีิการปฏิบตัิงาน 

 
หลกัเกณฑ์วธีิการปฏิบัติงานการก าหนดสิทธ์ิการใช้งานของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ 
ในการจดัท าคู่มือการก าหนดสิทธ์ิการใชง้านของผูใ้ชง้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

มหาวิทยาลัย  (MIS: Management Information System) และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ทรัพยากรองค์กร (ERP: Enterprise Resource Resource Planning) ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
ราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา เพื่อการบริหารงานท่ีเกิดข้ึนนั้นเพื่อรองรับการให้บริการหน่วยงาน
ต่างๆ ลดขั้นตอนการด าเนินงาน สะดวกต่อการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล มีส่วนช่วย
ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานและรองรับกระบวนการท างานของมหาวิทยาลยัไดดี้
ยิง่ข้ึน มีดงัน้ี 

- แนวคิดเก่ียวกบัการก าหนดสิทธ์ิการใชง้านของผูใ้ชง้านระบบสารสนเทศ 
- แนวคิดหลกัของความมัน่คงปลอดภยัของสารสนเทศ 
- องคป์ระกอบของระบบสารสนเทศ 

 - บทบาทของระบบสารสนเทศในองคก์ร 
  - ประเภทของระบบสารสนเทศ 
  - การวางแผนระบบสารสนเทศในองคก์าร 

- ขอ้ควรระวงัในการปฏิบติังาน   
 

แนวคดิเกีย่วกบัการก าหนดสิทธ์ิการใช้งานของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ 
 การควบคุมการเข้าถึง (Access Control) 
 หัวใจส าคญัประการหน่ึงในกระบวนการรักษาความปลอดภยั ก็คือ การควบคุมการ

เขา้ถึง (Access Control) ซ่ึงก็คือ นโยบายหรือกลไกในการก าหนดขอ้จ ากดัในการเขา้ไปใชง้านใน
ระบบ การเขา้ถึงขอ้มูล และส่ือสารต่างๆ ซ่ึงโดยปกติแลว้ ถา้ ผูโ้จมตีระบบ (Attackers) ไม่สามารถ
ท่ีจะเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลได ้ก็จะไม่สามารถสร้างความเสียหายให้เกิดข้ึนกบัแหล่งขอ้มูลนั้นได ้โดยมี
ความมุ่งหมายหลักในการท่ีจะป้องกันและหยุดย ั้งการโจมตีระบบในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่ง การเจาะขอ้มูลระบบ ซ่ึงวิธีการป้องกนัท่ีนิยมมากท่ีสุด คือ ให้มีการล็อกอินเขา้สู่ระบบ 
นัน่เอง 
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 การควบคุมการเข้าถึง (Access Control) แตกต่างจากการเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) 
ตรงท่ี กลไกการควบคุมการเขา้ถึง เป็นการ ป้องกนัการเขา้ถึงระบบ ขอ้มูลสารสนเทศขององค์กร 
แต่การเขา้รหสัขอ้มูลเป็นการรักษาความลบัของขอ้มูลนั้นๆ  

 กระบวนการในการสร้างระบบควบคุมการเข้าถึง  มีดงัน้ี 
 1. Enumeration of Resources 
  แจกแจงรายละเอียดท่ีส าคญัในระบบให้ชดัเจน เช่น ฐานขอ้มูลบุคคล ขอ้มูลส าคญั

ทางการคา้ท่ีบรรจุอยูใ่น File Servers จ านวนเคร่ือง Consoles ในหอ้งเซิร์ฟเวอร์ เป็นตน้ 
 2. Sensitivity of Each Resource 
  เม่ือทราบแลว้วา่มี แหล่งขอ้มูล (Resource) กลุ่มไหนบา้งท่ีตอ้งสนใจ ในขั้นน้ี ก็ตอ้ง 

วิเคราะห์ความส าคญัและความอ่อนไหว (Sensitivity) ของแหล่งข้อมูลนั้น เช่น แหล่งข้อมูลท่ี
อาจจะส่งผลกระทบอยา่งมากต่อการประกอบการขององคก์ร เช่น หากแหล่งขอ้มูลนั้นถูกท าลายไป 
อาจท าให้องคก์รทั้งองคก์รเสียหายถึงขั้นลม้ละลายได ้ก็จะถือวา่ แหล่งขอ้มูลนั้นมีความส าคญัและ
มีความเปราะบางมาก คือ มี Sensitivity สูง เป็นตน้ 

 3. การก าหนดวา่ใครควรเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลใด 
  จากนั้นก็จะมา ก าหนดวา่ใครควรเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลใด โดยปกติมกัจะใช้ บทบาท

และหนา้ท่ี (Roles) เป็นตวัก าหนด เช่น บางไฟลอ์าจก าหนดให ้User ทุกคนในระบบ สามารถเขา้ถึง
ไดแ้ละในบางไฟล์ เช่น System files ต่างๆ อาจก าหนดให้เพียงผูท่ี้มีหน้าท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัการ
ระบบ จึงจะสามารถเข้าถึงได้ สามารถก าหนดเป็นรายบุคคลก็ได้ แต่นิยมก าหนดตามบทบาท
มากกว่า เพราะประหยดัเวลาและง่ายแก่การควบคุมมากกว่าการก าหนดทีละคน เช่น ก าหนดเป็น 
กลุ่ม User ทัว่ไป กลุ่ม Admin สมาชิกในกลุ่ม Project เป็นตน้ 

 4. การก าหนดสิทธ์ิในการเขา้ถึง (Access Permissions) 
  หลงัจากท่ีได้มีการก าหนดขอบเขตของกลุ่มบุคคลต่อแหล่งขอ้มูลท่ีเหมาะสมกับ

บทบาทและหนา้ท่ีแลว้ ก็ตอ้งมา ก าหนดหนา้ท่ีเฉพาะหรือสิทธิพิเศษในการกระท าต่อขอ้มูลนั้นๆ ก็
คือ การก าหนดสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูล (Access Permissions) หรือเรียกกนัทัว่ไปวา่ การอนุญาตให้
ใช้งาน (Authorizations) คือการก าหนดในรายละเอียดลงไปอีกวา่ เม่ือไดก้ าหนดกลุ่มตามบทบาท 
(Role) หรือแต่ละบุคคล (Individual) แลว้ จะใหแ้ต่ละกลุ่มหรือแต่ละบุคคล มีสิทธิในการกระท ากบั
ขอ้มูลไดข้นาดไหน เรียกวา่ ขอ้ก าหนดในการเขา้ถึงขอ้มูล (Access Control Policy) ยกตวัอยา่งเช่น 
user ท่ี login เขา้มา อาจไดรั้บสิทธ์ิในการเขา้ถึงไดเ้พียงเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งและสามารถท าไดเ้พียงแค่
การอ่านข้อมูล แต่ไม่มีสิทธ์ิแก้ไข ในขณะท่ี Admin มีสิทธ์ิท่ีจะเข้าถึงได้ทุกไฟล์และกระท ากับ
ขอ้มูลไดทุ้กอยา่ง 
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  ปกติแลว้ สิทธ์ิในการเขา้ถึง (Access Permissions) จะถูกก าหนดจากความเป็นไปได้
ในการจดัการขอ้มูล (Possibilities) เช่น ในระบบ UNIX สามารถก าหนดสิทธ์ิไดต้ามลกัษณะของ
ความเป็นไปได้ 3 ประการ คือ สิทธิในการอ่านอย่างเดียว (Read-Only) สิทธิในการเขียนหรือ
เป ล่ียนแปลงข้อมูล  (Write- โดยการ  Create, Change, Delete) และสิทธิในการประมวลผล 
(Execute) เป็นตน้ ซ่ึง User หรือกลุ่มผูใ้ช้ อาจไดรั้บสิทธิท่ีไม่เหมือนกนั คืออาจกระท าไดท้ั้งหมด 
หรือไดรั้บ 2 สิทธิ หรือทั้งหมดก็ได ้

 5. การจดัสร้างและระบบควบคุมการเขา้ถึง 
  เป็นขั้นตอนสุดทา้ยของระบบควบคุมการเขา้ถึง ซ่ึงก็คือการตดัสินใจวา่จะ ก าหนด

ขอบเขตในการป้องกนัการเขา้ถึงให้แก่แต่ละแหล่งขอ้มูล (Resources) อยา่งไร เช่น ส าหรับเคร่ือง
แม่ข่าย (Server) ท่ีมีความส าคญัหรือมีความเปราะบาง (Sensitive) สูง อาจก าหนดให้มีเพียงคนกลุ่ม
นอ้ยท่ีมีความจ าเป็นเท่านั้น ท่ีจะสามารถเขา้ถึงได ้โดยการก าหนดขั้นตอนต่างๆ ให้มีมากและยาก
แก่การเขา้ถึงขอ้มูล หรือก าหนดให้การติดต่อกบัเคร่ืองแม่ข่าย ตอ้งผ่านระบบ firewalls เป็นตน้ ซ่ึง
หลงัจากท่ีไดมี้การตดัสินใจเรียบร้อยแลว้ ก็ตอ้งน าไปประกาศไวใ้นขอ้ก าหนดป้องกนัการเขา้ถึง 
(Access Protection Policy) 

 มาตรฐานของระบบควบคุมและป้องกันการเข้าถึง (Policy-Based Access Control and 
Protection) 

 การท่ีองคก์รก าหนดให้มีมาตรการควบคุมและป้องกนัการเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลท่ีส าคญั มี
คุณประโยชน์มากมาย คือ 

 1. แหล่งขอ้มูลต่างๆ ขององคก์ร ไดรั้บการป้องกนัตามมาตรฐาน 
  อยา่งน้อยองค์กรนั้นๆ ก็ไดมี้การสละเวลา ท่ีจะค านึงถึงการจดัตั้งระบบรักษาความ

ปลอดภยัให้กบัแหล่งขอ้มูลต่างๆ และจะจดัการอยา่งไรกบัแหล่งขอ้มูลอนัส าคญัเหล่านั้น นัน่ก็คือ 
ไดใ้หค้วามส าคญัและใส่ใจในการบริหารขอ้มูลขององคก์ร 

2. มีแนวทางในการเลือกและก าหนดระดบัการป้องกนัขอ้มูล 
 เม่ือได้มีการตั้ง Server ข้ึนมาใช้ส าหรับองค์กร ก็จะมีการก าหนดไฟล์วอลล์และ

กระบวนการในการป้องกันต่างๆ ก็จะได้มีแนวทางในการด าเนินการในเร่ืองระบบรักษาความ
ปลอดภยัขอ้มูล ตามบทบาทและหนา้ท่ี ตลอดจนสภาพแวดลอ้มในการระวงัป้องกนัแหล่งขอ้มูลท่ี
ส าคญัเหล่านั้น 
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3. การตรวจสอบและทดสอบแผนรักษาความปลอดภัยข้อมูลขององค์กรอย่าง
สม ่าเสมอ 

 องค์กรใดมีมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยข้อมูลท่ีดี ย่อมเป็นการประกันว่า
ระบบนั้นมีความมัน่คงเพียงพอ ท่ีจะป้องกนัขอ้มูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมท่ีจะรับการ
ตรวจสอบและทดสอบระบบได ้โดยท่ีจะไม่ท าใหเ้กิดความเสียหายต่อขอ้มูลท่ีมีอยู ่

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

อนุญาตเขา้ถึงขอ้มูลได ้ซ่ึงก็จะตอ้งมีกลไกในการรักษาความลบั คือ  
 1.1 การเขา้รหัสขอ้มูล (Cryptography หรือ Encryption) ซ่ึงเป็นการจดัขอ้มูลให้อยู่

ในรูปแบบท่ีไม่สามารถอ่านหรือเขา้ใจได ้ไม่รู้วธีิการและคียใ์นการเขา้และถอดรหสั 
 1.2 การควบคุมการเขา้ถึง (Access Control) เพื่อพิสูจน์ทราบตวัตนของผูท่ี้เขา้มาใช้

งานระบบ เป็นการปกป้องความลบัของขอ้มูลท่ีจดัเก็บไวใ้นระบบ 
2. ความคงสภาพของขอ้มูล (Integrity) 
 หมายถึง ความเช่ือถือไดข้องขอ้มูลหรือแหล่งท่ีมา ซ่ึงการรักษาความคงสภาพของ

ขอ้มูลนั้น หมายถึงการป้องกนัไม่ให้ข้อมูลถูกเปล่ียนแปลงจากสภาพเดิม โดยจะประกอบด้วย 
2 ส่วน คือ ความถูกตอ้งของเน้ือหาขอ้มูลและความถูกตอ้งของแหล่งท่ีมา 

 กลไกในการรักษาความคงสภาพของขอ้มูลก็จะประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ  
 2.1 การป้องกนั (Prevention) เพื่อรักษาความคงสภาพของขอ้มูล โดยการป้องกนั

ความพยายามท่ีจะเปล่ียนแปลงขอ้มูลโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
 2.2 การตรวจสอบ (Detection) เพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลยงัคงมีความเช่ือถือได้อยู่

หรือไม่ 
3. ความพร้อมใชง้านของขอ้มูล 
 หมายถึง ความสามารถในการใชข้อ้มูลหรือทรัพยากรเม่ือตอ้งการ เป็นส่วนหน่ึงของ

ความมัน่คงของระบบ (Reliability) โดยความพยายามท่ีจะท าลายความพร้อมใช้งาน เรียกว่า การ
โจมตีแบบปฏิเสธการใหบ้ริการ (Denial of Service-DoS) 

นอกจากคุณสมบัติทั้ ง 3 ด้านท่ีกล่าวมาแล้ว ยงัมีแนวความคิดเก่ียวกับการรักษา 
ความปลอดภยัขอ้มูลอ่ืนๆ อีก เช่น ความเป็นส่วนบุคคล (Privacy) การระบุตวัตน (Identification) 
การพิสูจน์ทราบตัวตน  (Authentication) การอนุญาตใช้งาน  (Authorization) การตรวจสอบได ้
(Accountability) เป็นตน้ 
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การควบคุมการเข้าถึงด้วยรหัสผ่าน (Password-Based Access Control) 
1. Reusable Passwords 
 ในการท่ีจะ Login เขา้ไปในเคร่ืองแม่ข่าย ตามปกติก็จะมีการให้กรอก User Name 

หรือ Account แลว้ตามดว้ยรหัสผ่าน (Password) ซ่ึง user สามารถใช้ผ่านเขา้ออกในระบบไดช่้วง
ระยะเวลาหน่ึง 

 ในการพยายามท่ีจะเจาะเขา้สู่ระบบ ผูโ้จมตีระบบ อาจล่วงรู้ถึงช่ือ Account (ในการ 
Identify) แต่ไม่ล่วงรู้ Password ซ่ึงผูโ้จมตีก็จะพยายามคาดเดา Password และพยายามอีกหลายคร้ัง
ในการเจาะระบบผ่าน Account นั้น แต่ไม่สามารถผ่านได ้เม่ือกระท าการแบบเดียวกนัในหลายๆ 
คร้ัง Account นั้น ก็จะถูกระงบัการให้บริการ และน าไปเก็บไวใ้น Locked-Out Account ชั่วคราว 
ซ่ึงอาจท าให้ User ท่ีเป็นเจา้ของจริง ไม่สามารถเขา้สู่ระบบได ้ก่อให้เกิดสภาวะท่ีเรียกว่า ปฏิเสธ
การให้บริการ (Denial-of-service-DoS) ในกรณีเช่นน้ี ก็ตอ้งมีการเปิดบริการให้แก่ User ท่ีแทจ้ริง
อีกคร้ัง เม่ือครบห้วงระยะเวลาท่ีก าหนด หรือเม่ือไดรั้บการแจง้จาก User ตวัจริง การท่ีอนุญาตให ้
Account ตลอดจน Password ดังกล่าวกลับมาใช้ได้อีกคร้ัง เรียกว่า การอนุญาตให้น ารหัสผ่าน
กลบัมาใชอี้กคร้ังหน่ึงหรือ Reusable Passwords นัน่เอง ถือเป็นการแกปั้ญหาในการผา่นเขา้สู่ระบบ
ใหก้บั User วธีิหน่ึง แต่... 

 การอนุญาตให้น ารหัสผ่านเดิมกลับมาใช้ใหม่ได้อีก มีขอ้เสียคือ ท าให้ผูโ้จมตี มี
โอกาสมากข้ึนในการท่ีจะคาดเดารหสัผา่น เพื่อเจาะเขา้สู่ระบบได ้

 อย่างไรก็ตาม เป็นการยากท่ีจะพยายามสุ่มเดารหัสผ่านไปเร่ือยๆ ซ่ึงหลงัจากความ
พยายามหลายๆ คร้ัง ส่วนใหญ่จะจบลงดว้ยการเลิกความพยายาม แต่ก็มีความพยายามในรูปแบบอ่ืน 
เช่น การ Install โปรแกรมในการตรวจจบัการกรอกรหัสผ่าน จากแฟ้มขอ้มูลรหัสผ่าน (Password 
file) แลว้น าไปถอดรหสัต่อไปในภายหลงั 

 เพราะโดยปกติแลว้ ตวัรหัสผ่านเอง จะไม่เก็บอยูใ่นรูปของ Plain Text ธรรมดา แต่
จะถูกเขา้รหสั (Encryption) ดว้ยอลักอริธึมบางอยา่ง แลว้น าไปเก็บไวท่ี้ไฟลห์น่ึง เรียกวา่ Password 
File เช่น ลีนุกซ์และยูนิกซ์ จะมีการเขา้รหัสผ่านโดยใช้ฟังก์ชัน crypt ( ) ท่ีใช้อนักอลิธึมช่ือ DES 
แลว้น าไปเก็บไวท่ี้ไฟล์ /etc/passwd ซ่ึงก็ตอ้งมีกระบวนการในการแปลงรหสัผา่นออกมาอีก จะยงั
ไม่กล่าวถึงตอนน้ี รายละเอียดจะมีในคาบต่อๆ ไป 

 ส าหรับ WindowsNT จะมีรูปแบบคล้ายๆ กัน โดยรหัสผ่านจะถูกเก็บไวใ้นไฟล ์
SAM (Security Access Manager) โดยรหัสผ่าน จะถูกเขา้รหัสโดยใช้อลักอริธึม MD4 ออกมาเป็น
ค่าแฮช ท่ีมีความยาว 128 บิต (16 ไบต์) เช่น ค านวณรหัสผ่านออกมาเป็นรูปแบบเลขฐาน 16 เป็น 
123a4bd42f123a123b3c3a3de27844af เป็นตน้ 
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2. Hacking Root 
 Account ท่ีบรรดาแฮ็กเกอร์ปรารถนาท่ีสุด ยอ่มเป็น Account ท่ีสามารถเขา้ถึงไดทุ้ก

ไฟล ์ทุกไดเรคทอรี และกระท าการไดทุ้กอยา่งกบัไฟลบ์นระบบนั้น เรียกวา่ Super Account 
 ในระบบ  UNIX ส่ิ ง ท่ี เป็น  Super Account คือ  Root Account ซ่ึ งอนุญาตให้ผู ้ ท่ี 

ได้รับสิทธิ สามารถเข้าสู่ Root ได้ ท าให้มีความเป็นไปได้ในการเจาะระบบเข้าสู่ Root เรียกว่า 
การ Hacking Root 

 ส าหรับระบบ Windows ส่วนท่ีเป็น Super Account คือ Administrator 
 ส าหรับระบบ Novell NetWare ส่วนท่ีเป็น Super Account คือ Supervisor 
 ซ่ึงโดยปกติ นอ้ยคร้ังท่ีจะเกิดการแฮ็กท่ี Root เพราะมีขั้นตอนท่ีค่อนขา้งล าบาก และ

โดยปกติแลว้ Password ส าหรับ Root Account จะเป็น Password ท่ียากแก่การคาดเดาเป็นอยา่งมาก 
การแฮ็กรหัสผ่านท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่จึงจะเป็นการแฮ็กท่ี  User Account ทั่วๆ ไป แต่นั่นก็มิได้
หมายความว่า การแฮ็กท่ี User Account จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหากมาก เพราะแท้ท่ีจริง ยงัมี
กระบวนการในการท่ีจะแฮ็กเข้าสู่  User Account ท่ี มีสิทธิในการเข้าถึงอันจ ากัด แล้วท าการ
เปล่ียนแปลง โดยการยกระดบั Account นั้น ใหมี้สิทธิในการเขา้ถึง Root และสามารถกระท าการได้
เช่นเดียวกบั Root Account (หรือเปล่ียนตวัเองกลายเป็น Root Account) 

3. การแกะรหสับนเคร่ืองแม่ข่าย (Server Password Cracking) 
 ส าหรับ  Admin ของระบบ  มิใช่มีหน้าท่ีเพียงเข้าไปตรวจสอบเคร่ืองแม่ข่ายว่า

เรียบร้อยดีหรือไม่เท่านั้น ยงัจะตอ้ง Login ไปในระบบ (ดว้ย Super Account ดงัท่ีไดเ้รียนไปแลว้) 
เพื่อท าการตรวจสอบการท างานของระบบดว้ย วา่ปกติดีหรือไม่ อยา่งไร มีส่ิงแปลกปลอมหรือไม่ 
หรือจะพฒันาระบบรักษาความปลอดภยัอยา่งไร และอาจตอ้งมีการตรวจสอบความพยายามในการ
แกะรหสั (Password Cracking) จากผูโ้จมตีระบบดว้ย 

 ผูโ้จมตีระบบ อาจใชโ้ปรแกรมช่วยในการแกะรหัส เรียกวา่ การแกะรหัสการเขา้ถึง
ทางกายภาพ (Physical Access Password Cracking) ซ่ึงเป็นโปรแกรมทดสอบระบบ ท่ีตอ้ง execute 
บนเคร่ืองท่ีจะท าการทดสอบ (จึงตอ้งการ Physical Access) ส าหรับระบบปฏิบติัการเคร่ืองแม่ข่ายท่ี
เป็นระบบ Windows โปรแกรมท่ีช่วยในการแกะรหัสยอดนิยมคือ L0phtcrack (L-Zero-phtcrack) 
ซ่ึงผูโ้จมตีระบบนิยมใช้เพื่อแกะรหัสและในขณะเดียวกนั ผูดู้แลระบบ ก็นิยมใช้ในการทดสอบ
ความแขง็แรงของระบบต่อการแกะรหสัเช่นกนั 

 3.1 L0phtcrack 
  เป็นโปรแกรมท่ีใชส้ าหรับการทดสอบและซ่อมแซมระบบ ปัจจุบนัเรียกอีกช่ือ

หน่ึงว่า LC5 แรกเร่ิมผลิตโดยกลุ่ม Mudge จากบริษทั L0pht Heavy Industries มีขีดความสามารถ



25 
 

ในการทดสอบความแขง็แรงของระบบรักษาความปลอดภยัท่ีใช ้password ในการ authenticate โดย
ใช้วิธีการโจมตีระบบแบบ dictionary brute-force และการผสมผสานหลายๆ แบบ (hybrid attack) 
ต่อมา บริษัท  L0pht Heavy Industries ได้ควบรวมกิจการกับบริษัท  @stake ท าให้โปรแกรมน้ี 
กลายเป็นสมบติัของบริษทั @stake ซ่ึงบริษทั Symantec ก็ไดซ้ื้อโปรแกรมน้ีต่อมาจาก @stake อีกที 
ในปี 2004 แต่เน่ืองจากเป็นโปรแกรมท่ีมีราคาสูง และมี Availability ต ่า ประกอบกบัถูกจ ากดัสิทธิ
ในการจ าหน่ายจากรัฐบาลสหรัฐฯ ท าให้ บริษทั Symantec ประกาศท่ีจะเลิกพฒันาและจ าหน่าย
โปรแกรมน้ีตั้งแต่ปี 2006 เป็นตน้ไป 

 3.2 Brute-force Password Guessing 
  เป็นความพยายามแกะรหัสผ่านท่ีผ่านกระบวนการเข้ารหัส (Cryptographic 

Scheme) ไว ้โดยพยายามเดา password จาก Character ท่ีอาจเป็นไปได ้เร่ิมตั้งแต่ตวัแรก ไปสองตวั 
สามตวั ไปเร่ือยๆ ซ่ึงจะข้ึนอยู่กบัการก าหนดขอบเขต และความเป็นไปได้ (Possibility) จากผูท่ี้
พยายามแกะรหัส แต่ตอ้งค านึงไวว้า่ ยิ่งก าหนดขอบเขตความเป็นไปไดม้าก ก็ยิ่งตอ้งใช้ระยะเวลา
มากในการแกะรหัส เช่น อาจก าหนดให้มีขอบเขตการเดารหัสท่ี ตวัอกัษรภาษาองักฤษ 26 ตวั กบั
ตวัเลข 0-9 หรือก าหนดขอบเขตให้เป็นตวัอกัขระท่ีมีขนคียบ์อร์ดทั้งหมด เป็นตน้ จากนั้นจะน า
ขอบเขตท่ีก าหนดไดม้าท าการ Combination รูปแบบต่างๆ ซ่ึงจะท าให้เกิดรหสัผา่นท่ีอาจเป็นไปได ้
(Possibility) ข้ึนมา ตามสูตร จ านวนขอบเขตยกก าลงั N โดยให ้N แทนความยาวของจ านวนอกัขระ
ของ password เช่น ถา้ก าหนดให้ขอบเขตของรหัส เป็นตวัอกัษรภาษาองักฤษเท่านั้น โดยไม่สนใจ
วา่ตวัเล็กตวัใหญ่ และไม่ให้เป็นตวัเลข และให้เป็นรหัสจ านวน 8 อกัขระ ก็จะได ้รหัสผา่น ท่ีอาจ
เป็นไปไดข้ึ้นมาจ านวน 26N รหสั เป็นตน้ 

 3.3 ความยาวอกัขระของรหสัผา่น (Password Length) 
  Password ท่ีปลอดภยั ตอ้งเป็น Password ท่ียาว เพราะจะเก่ียวข้องกบัจ านวน

ความเป็นไปได ้ท่ีนกัแกะรหสั ตอ้งพยายามคน้หา ลองเปรียบเทียบความเป็นไปไดข้องรหสัผา่น ท่ี
นกัแกะรหสั ตอ้งค านวณออกมาต่อความยาวของอกัขระท่ีเพิ่มข้ึน ตามตาราง 

 3.4 การโจมตีแบบสุ่มค าพื้นฐาน (Dictionary Attacks) 
  คือ การน าค าธรรมดาทัว่ไป มารวมกนัเป็นฐานขอ้มูลในการแกะ Password ท่ี

นิยมใช้รูปแบบค าธรรมดา ซ่ึงจะใช้เวลาไม่นานเลยในการแกะรหัสผ่านเหล่าน้ี จากการส ารวจใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศในทวปียโุรปพบวา่  

  25% ของพนกังานในองค์กรส่วนใหญ่ ใช้ค  าธรรมดาทัว่ไปเป็น Password เช่น 
ช่ือผลไม ้ช่ือดารา ช่ือนกักีฬา เช่น Banana, Madonna เป็นตน้ หรือแมแ้ต่น าค าพื้นฐานมาต่อกนั เช่น 
Iloveyou เป็นตน้   
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  50% เป็นช่ือของบุคคลในครอบครัว เพื่อนสนิท ช่ือสัตวเ์ล้ียง 
  30% เป็นช่ือดารา นกักีฬาหรือบุคคลท่ีช่ืนชอบ 
  มีเพียงประมาณ  10% เท่านั้ น  ท่ีใช้ password เป็นค าท่ีซับซ้อนและยากแก่ 

การแกะ 
 3.5 การโจมตีแบบผสมค า (Hybrid Attacks) 
  การพยายามแกะรหัส โดยน าค าธรรมดามาผสมกบัสัญลกัษณ์หรือตวัเลข เช่น 

การเติมตวัเลขทา้ยค าแลว้ก าหนดเป็น Password เป็นตน้ 
4. Password Policies 
 4.1 การตั้งรหสัผา่นท่ีดี (Good Passwords) 

เป็นเร่ืองส าคญัท่ีองคก์รควรจะตอ้งมีนโยบาย ในการส่งเสริมให้พนกังานของ
ตนตั้งรหสัผา่น (Password) ท่ียากแก่การแกะรหสั ขอ้แนะน าในการตั้งรหสัผา่นท่ีดี เช่น 

-  มีความยาวอยา่งนอ้ย 6 ตวัอกัษร 
- มีการเปล่ียนแปลงตวัอกัษรในบางแห่ง ซ่ึงไม่ควรเป็นตวัแรก เช่นจะใชค้  าวา่ 

Superman อาจเปล่ียนเป็น Supemman เป็นตน้ 
-  ควรมีตวัเลข ( 0-9 ) อยา่งนอ้ย 1 ตวั และไม่ควรเป็นตวัสุดทา้ย 
-  ถา้เป็นไปได ้ควรใส่อกัขระพิเศษท่ีไม่ใช่ ตวัอกัษรและตวัเลข ทัว่ไป เช่น  

#, @ เป็นตน้ 
นอกจากน้ีผูดู้แลระบบรักษาความปลอดภยัขอ้มูลขององค์กร ก็ควรจะตอ้งมี

การด าเนินการในเร่ืองต่างๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบัการตั้งรหสัผา่นเขา้สู่ระบบ เช่น 
1. การอบรมเร่ืองการใชร้หสัผา่นแก่ผูใ้ชใ้นองคก์ร 
2. ใชค้อมพิวเตอร์สร้างรหสัผา่นตามมาตรฐาน FIPS PUB 181  
3. การใช้การตรวจสอบรหัสผ่านแบบ  Reactive เพื่อค้นหารหัสผ่านท่ีง่าย 

ต่อการคาดเดา หากพบระบบจะยกเลิกรหัสผ่านนั้น แลว้แจง้ให้ผูใ้ช้ทราบ เพื่อแกไ้ขรหัสผ่านของ
ตนใหม่ 

4. ใช้การตรวจสอบรหัสผ่านแบบ Proactive เพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างการ
ยอมรับของผูใ้ชค้วบคู่กบัความแข็งแกร่งของรหสัผา่น โดยผูใ้ชจ้ะไดรั้บอนุญาตให้เลือกรหสัผา่นท่ี
ตอ้งการแลว้ระบบจะตรวจสอบเพื่อยอมรับหรือปฏิเสธรหสัผา่นนั้น 

สรุปค าแนะน าในการตั้งรหสัผา่น 
1. มีจ านวนอกัษรหรือสัญลกัษณ์ไม่นอ้ยกวา่ 6-8 ตวั 
2. ควรประกอบดว้ย ตวัหนงัสือ ตวัเลขและสัญลกัษณ์ 
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3. ช่วงต าแหน่งท่ี 2-6 ควรมีสัญลกัษณ์อยา่งนอ้ย 1 ตวั 
4. ควรมีความแตกต่างอยา่งมากจากรหสัผา่นท่ีเคยใช ้
5. ไม่ควรใชช่ื้อผูใ้ชห้รือคนใกลชิ้ด 
6. ไม่ใชค้  าท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัโดยทัว่ไป เช่น ศพัทใ์นพจนานุกรม 

 4.2 การทดสอบและการบงัคบัใหก้ระท าตามนโยบายการตั้งรหสัผา่น 
  Admin ท่ีดี จะต้อง ทดสอบระบบท่ีตนเองดูแลอย่างสม ่าเสมอ เช่น อาจ run 
โปรแกรม l0phtcrack เพื่อทดสอบการละเมิดนโยบาย (เช่น สามารถแกะรหัสท่ีเป็นค าธรรมดา 
หรือไม่เป็นไปตามนโยบาย) ซ่ึงก็อาจมีการตกัเตือน หรือหกัเงินเดือน หรือไล่ออก เป็นตน้ (แลว้แต่
นโยบายขององค์กร) หรือในอีกทางหน่ึง ก็คือ การตั้งขอ้จ ากดัในการตั้ง password เลยตั้งแต่แรก 
หากไม่เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนด ก็จะไม่ Submit รหสัผา่นนั้นตั้งแต่แรก เป็นตน้ ซ่ึงถือเป็นการ
ลดจุดอ่อน (Vulnerable) ของระบบดว้ยเช่นกนั 
 4.3 นโยบายการก าหนดหว้งเวลาใหก้บัรหสัผา่น (Password Duration Policies) 
  ส าหรับแหล่งข้อมูลท่ีส าคัญๆ  ควรก าหนดให้มีการเปล่ียน  Password เป็น
ระยะๆ เช่น ทุก 3 เดือน เป็นตน้ ทั้งน้ี เพื่อให้เกิดความล าบากต่อผูท่ี้ไม่ประสงคดี์และก าลงัพยายาม
แกะรหสัของบุคคลท่ีสามารถเขา้ถึงขอ้มูลนั้นได ้
 4.4 นโยบายการแชร์รหสัผา่น (Shared Password Policies) 
  ส่ิงท่ีถือว่าเป็นอนัตรายอย่างมากประการหน่ึงคือ การท่ีมี User หลายคนใช ้
Account และรหัสผ่านเดียวกนัในการแชร์ขอ้มูลในกลุ่มของตน ซ่ึงการกระท าดงักล่าว มีขอ้เสีย
อยา่งยิง่ 2 ประการ คือ 
  4.4.1 การแชร์รหสัผา่นระหวา่งหลายบุคคล ท าให้ไม่สามารถพิสูจน์ไดช้ดัเจน
วา่ ใครเป็นผูใ้ชร้หสัผา่นนั้นเขา้สู่ระบบ โดยเฉพาะหากมีกรณีท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อระบบ จะ
เป็นการยากในการระบุผูก้ระท าผดิ 
  4.4.2 ไม่ค่อยมีการเปล่ียนแปลงรหัสผา่นตามระยะเวลาท่ีก าหนด ทั้งน้ี เพราะ
การเปล่ียนแปลงรหัสผ่านท่ีแชร์กนัอยู่ ตอ้งแจง้ให้ทุกคนทราบ ท าให้เกิดความล าบากและสร้าง
ความร าคาญ จึงมกัไม่ยอมเปล่ียนแปลง ซ่ึงก็ท  าให้เกิดเป็นขอ้บกพร่องตามนโยบายการป้องกนัการ
เขา้ถึงของระบบได ้
  วิธีท่ีดีกว่าการแชร์รหัสผ่าน คือการก าหนดสิทธิในการเข้าถึง (Assigning 
Access Rights) ท่ีเท่าเทียมให้กบัคนในกลุ่ม (Groups) เดียวกนั ท าให้ทุกคนในกลุ่มสามารถเขา้ถึง
ฐานขอ้มูลท่ีตอ้งการใชร่้วมกนั และไดรั้บสิทธิเท่าเทียมกนัในการกระท าใดๆ กบัฐานขอ้มูลนั้น โดย
ท่ีต่างคนต่างก็ Login เขา้สู่ระบบ ดว้ย Identification และ Authentication ของตนเอง แต่ก็เป็นท่ีน่า
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เสียดายท่ีในบาง Application ไม่ได้สนับสนุนการปฏิบติัดงักล่าว แต่บงัคบัให้ตอ้งใช้วิธีการแชร์
รหสัผา่นเท่านั้น เช่น โปรแกรม Microsoft Exchange เวอร์ชนัเก่าๆ เป็นตน้ 
 4.5 การระงบัการใชร้หสัผา่นท่ีหมดอายแุลว้ (Disabling Invalid Passwords) 
  ควรมีการตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอ วา่ Account ใดท่ีหมดอายุแลว้ ก็ควรระงบั
การใชง้านในทนัที จากขอ้มูลขององคก์รดา้นขอ้มูลต่างๆ ในระดบันานาชาติ พบวา่ในองคก์รขนาด
ใหญ่ท่ีมีการใช้ระบบรักษาความปลอดภยัแบบรหัสผ่าน ในการเขา้ถึงฐานขอ้มูลขององค์กร มีถึง 
30-60% ท่ีหมดอายุแลว้ เช่น เป็น Account ของพนกังาน ท่ีออกจากองคก์รไปแลว้ (ลาออก/ไล่ออก/
เปล่ียนงาน ฯลฯ) หรือเป็น Account ชัว่คราว ท่ีไดเ้ปิดบริการให้กบับริษทัคู่คา้หรือองค์กรท่ีติดต่อ
ประสานงานกนัช่วงระยะเวลาหน่ึง แต่ในปัจจุบนัสภาวะการติดต่อระหวา่งกนัไดจ้บลงแลว้  
 4.6 การจดัการกบัรหสัผา่นท่ีสูญหาย 
  การสูญเสียรหสัผา่น มีไดห้ลายแบบ เช่น อาจจดไวแ้ลว้ท าหาย หรือ อาจจะลืม 
เป็นตน้ จากสถิติพบว่า อตัราการเกิดการสูญหายรหัสผ่าน เป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนถึง 1 ใน 3 ของ
จ านวนค าร้องเรียนหรือค าขอรับความช่วยเหลือจากส่วนงานท่ีมีหน้าท่ีให้ความช่วยเหลือ (Help 
Desk) ซ่ึงการแกปั้ญหาจากเหตุการณ์น้ี นบัวา่เป็นการกระท าท่ีค่อนขา้งอนัตราย ซ่ึงในการแกปั้ญหา
การเกิดรหัสผ่านสูญหาย ปกติแลว้ Help Desk จะไม่มีสิทธิในการเขา้ไปตรวจสอบดูวา่รหัสผา่นท่ี
ถูกต้องคืออะไร จึงไม่สามารถบอกรหัสเดิมแก่พนักงานผูน้ั้นได้ แต่จะได้รับสิทธิในการสร้าง
รหัสผา่นใหม่ ส าหรับ Account นั้น ซ่ึงการกระท าเช่นน้ี เรียกวา่ การตั้งค่ารหสัผา่นใหม่ (password 
reset) 
  4.6.1 การโจมตีแบบวศิวสังคม (Social Engineering Attacks) 
    อนัตรายอนัอาจเกิดข้ึนได้ จากการโจมตีท่ีเรียกว่า การโจมตีแบบวิศว
สังคม (Social Engineering Attacks) คือ การปลอมตวัเป็นเจา้ของ Account เป้าหมาย ติดต่อไปยงั 
Help Desk เพื่อแจง้การสูญหายของรหสัผา่น เพื่อขอตั้งค่ารหสัผ่านใหม่ โดยมกัจะอา้งความจ าเป็น
รีบด่วนและมีความส าคัญสูง เพื่อกดดันและล่อลวงเจ้าหน้าท่ี  Help Desk ให้รีบท าการ  Reset 
Password ให้ ซ่ึงหากเจา้หนา้ท่ีขาดประสบการณ์ หรือเกิดความลนลานและกระท าตาม ก็จะท าให้ผู ้
โจมตีสามารถก าหนดรหัสผ่านใหม่ในการเขา้สู่ระบบได้ และท าให้เจา้ของ Account ตวัจริงถูก 
Locked out หรือไม่สามารถเขา้สู่ระบบได ้(จนกวา่จะไดรั้บการแกไ้ข) 
  4.6.2 การใชเ้คร่ืองตอบรับอตัโนมติั (Answering Machines) 
    วิธีหน่ึงในการป้องกนัการโจมตีแบบวิศวสังคม (แมจ้ะไม่ใช่วิธีการท่ีดี
นกั แต่ก็ยงัดีกวา่การโทรศพัทไ์ปบอกรหัสผ่านให้ Help Desk ผ่านทางระบบโทรศพัท)์ คือ การคิด
รหัสผ่านใหม่ท่ีต้องการ แล้วฝากเป็นข้อความทิ้งไวใ้น Voice Mailbox ของหน่วยงาน โดยให้
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เจา้หนา้ท่ี Help Desk ติดต่อเขา้มายงั Voice Mailbox ของเจา้ของ Account เพื่อรับฟังรหสัผา่นใหม่ท่ี
ตอ้งการเปล่ียน ถือว่าเป็นการพิสูจน์ตวัตน Authenticate ในระดบัหน่ึง ว่า บุคคลนั้น เป็นผูแ้จง้ขอ
เปล่ียนแปลงรหัสผ่านจริง (หากมีรหัสผ่านใหม่ ใน Voice Mailbox ของผูแ้จง้) แต่ตอ้งพิจารณาว่า 
ทุกคนท่ีติดต่อเขา้มาใน Voice Mailbox นั้น ก็จะไดย้ินและรับทราบรหัสผ่านนั้นดว้ย เพราะฉะนั้น 
ควรจะตอ้งมีขั้นตอนในการจ ากดัการเขา้สู่ Voice Mailbox อีกขั้นตอนหน่ึง เช่น อาจจะบงัคบัให้
ตอ้งมีการพิสูจน์คล่ืนเสียง หรือ Voice Print Identification เพื่อพิสูจน์ตวัตน ก่อนท่ีจะไดรั้บทราบ
รหัสผ่านใหม่ท่ีทิ้งไวใ้น Voice Mailbox เป็นตน้ เรียกว่าเป็นการพิสูจน์ตวัตนแบบท่ีใช้คุณสมบติั
ทางชีวภาพ (Biometrics) ซ่ึงนบัว่าเป็นระบบพิสูจน์ตวัตนท่ีแข็งแกร่งท่ีสุด แต่มีขอ้เสียท่ีอาจท าให้
เกิดการปฏิเสธการเขา้ถึงหลายคร้ัง เพราะขอ้แตกต่างแมเ้พียงเล็กน้อยก็จะท าให้ไม่สามารถเขา้สู่
ระบบได ้(โดยเฉพาะในเร่ืองของคล่ืนเสียง) 
  4.6.3 การใช้ระบบตั้ งค่ ารหัสผ่านใหม่อัตโนมัติ  (Automating Password 
Resets) 
    โดยการเตรียมค าถามไว้ล่วงหน้า ส าหรับผู ้ท่ีต้องการขอเข้าไปแก้
รหัสผ่านใหม่  เช่น “คุณเกิดท่ีไหน” เป็นตน้ โดยเจา้ของ Account นั้น ตอ้ง Login เขา้สู่ระบบร้อง
ขอรหัสผ่านใหม่ แลว้กรอกช่ือ Account เพื่อเป็นการ Identify ตนเองในเบ้ืองตน จากนั้นระบบจะ
ถามค าถามท่ีเตรียมไว ้หากสามารถตอบไดถู้ก ก็จะไดรั้บสิทธิให้เขา้ไปแกไ้ขรหสัผา่น ส่ิงส าคญัท่ี
ควรระวงัคือ หากผูท่ี้ต้องการแฮ็ครหัสผ่าน มีความสนิทสนมหรือรู้ข้อมูลส่วนตัวของเจ้าของ 
Account เป็นอยา่งดี ก็อาจสามารถตอบค าถามเหล่าน้ีไดเ้ช่นกนั 
 4.7 การเขา้รหสัไฟลท่ี์เก็บรหสัผา่น (Password Files) 
  เป็ นวิ ธีก ารห น่ึ งในความพยายาม ท่ี จะป้องกันการแฮ็ครหัสผ่าน  ซ่ึ ง
ระบบปฏิบติัการคอมพิวเตอร์สมยัใหม่จะท าการเขา้รหัส (Encrypt) ไฟล์ท่ีเก็บรหสัผา่น (Password 
Files) โดยใชก้ระบวนการมาตรฐานในการเขา้รหสัขอ้มูล เรียกวา่ DES – Data Encryption Standard 
(จะมีเรียนในบทท่ี 7) โดยใช ้ค่า 7 บิตต ่าสุด ของตวัอกัษร 8 ตวัแรกของรหสัผา่นของผูใ้ช ้เป็นคียใ์น
การเขา้รหสั ซ่ึงเม่ือผา่นกระบวนการแลว้ จะไดผ้ลลพัธ์ออกมาเป็นคียข์นาด 56 บิต น าไปเก็บไวเ้ป็น 
Encrypted String เพื่อท าการเปรียบเทียบกบัการ Login ของเจา้ของ Account ในคร้ังต่อๆ ไป 
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ภาพที ่3.1 Password Hashing (or Encryption) 
 

จากกระบวนการในการเขา้รหัส Password File ท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ หากผูโ้จมตี
ตอ้งการแกะรหสัผา่น จะตอ้งหาทางพยายามโจรกรรม Encrypted Password Files เสียก่อน จากนั้น
จึงท าการคาดเดาถึง Password จ านวนมากมายท่ีอาจเป็นไปได ้แลว้ท าการเขา้รหสั เพื่อเปรียบเทียบ
คียท่ี์ได ้กบัคียท่ี์ไดจ้าก Encrypted Password Files แลว้ท าการคาดเดาความสัมพนัธ์ต่อไป ซ่ึงหากมี
เวลาเพียงพอ ก็อาจจะสามารถคาดเดารหสัผา่นท่ีถูกตอ้งออกมากได ้
 4.8 ระบบ password บน Windows 
  4.8.1 LAN Manager Password 
   ระบบปฏิบติัการเครือข่าย (Network Operating System – NOS) ส าหรับ
ติดตั้งบนเคร่ืองแม่ข่าย ระบบแรกของ Microsoft คือ LAN Manager ซ่ึงค่อนขา้งอ่อนแอในเร่ือง
ระบบรักษาความปลอดภยั โดยการจ ากดัจ านวนอกัขระของ password ไวเ้พียง 7 อกัขระ แมว้า่จะ
สามารถก าหนดเพิ่มได้มากสุดท่ี 14 อกัขระ แต่ในความเป็นจริงแล้ว จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
(Strings) เช่น ตั้ง password ว่า Headquarters ก็จะถูกแบ่งเป็น 2 Strings คือ “Headqua” กับ “rters” 
ซ่ึงหากเดาสตริงแรกถูก ก็ง่ายท่ีจะท าการเดาสตริงท่ี 2 จึงถือวา่เป็นระบบท่ีไม่ปลอดภยัเท่าท่ีควร 
 
 

 

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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  4.8.2 Windows NT Password 
   ระบบปฏิบติัการเครือข่ายล าดบัต่อมาของ Microsoft คือ Windows NT 
Server จึงไดมี้การออกแบบระบบรหัสผ่านใหม่ เรียกวา่ Windows NT LAN Manager – NTLM ซ่ึง
มี 2 version หลกัการคร่าวๆ คือ จะใชรู้ปแบบการพิสูจน์ตวัตนในลกัษณะของการโต้ตอบกบัเคร่ือง
แม่ข่าย แบ่งเป็น 3 ประเภท (Type) เร่ิมตน้ท่ีเคร่ืองลูกข่ายส่ง Type 1 Message ไปว่าตอ้งการเขา้สู่
ระบบ ท่ีประกอบไดด้ว้ย Flag of Feature ต่างๆ เช่น Key Size, Request for Mutual Authentication, 
Etc. จากนั้น เคร่ืองแม่ข่ายก็จะส่ง Type 2 Message มา โดยมีกลุ่มของขอ้มูลต่างๆ ท่ีตอ้งการ พร้อม
กบัส่ง Data ในการพิสูจน์ตวัตน ขนาด 8 Bytes มาดว้ย (เรียกวา่ Challenge) สุดทา้ย เคร่ืองลูกข่ายก็
จะน าเอา Tpye2 Message ท่ีได้รับมาท าการประมวลผล โดยใช้อลักอริธึมของ NTLM โดยการ
ประยุกต์ MD4/5 hashing algorithms และ การเข้ารหัสข้อมูลแบบ DES มาค านวณ เป็น  Type3 
Message เรียกว่า Response ส่งกลบัคืนไปยงัเคร่ืองแม่ข่าย เพื่อยืนยนัตวัตนเขา้สู่ระบบ ซ่ึงระบบ 
NTLM น้ีมีความปลอดภยัเพิ่มมากข้ึนมาก เพราะ Sensitive ต่อตวัอกัษร เล็ก-ใหญ่ แลว้ ยงัสามารถ
เลือกบงัคบัให้มีการตั้งรหัสผ่านท่ียากแก่การแกะดว้ย ระบบถึงจะยอมรับรหสัผา่นนั้น แมจ้ะไม่ใช่
ค่าท่ีก าหนดไวเ้ป็นมาตรฐาน (Default) ก็ตาม 
 4.9 Shoulder Surfing 
  การแอบดูรหสั ในระหวา่งท่ีเขา้ของ Account ก าลงักรอกรหสั ดว้ยวิธีการต่างๆ 
เช่น อาจชวนคุยเพื่อให้เสียสมาธิหรือไม่สังเกต เป็นตน้ อาจเห็นเป็นบางตวัอกัขระและสามารถ
น าไปคาดเดาต่อ อาจสังเกตไปถึงจงัหวะในการพิมพร์หสัผา่น หรือฟังจ านวนท่ีกด ฯลฯ  
 4.10 Keystroke Capture Software 
  เป็นอีกวิธีหน่ึงในการดักจับการกรอกรหัสผ่านจาก  user โดยการติดตั้ ง
โปรแกรมส าหรับดกัจบัการกรอกรหัส ไวบ้นเคร่ืองคอมพิวเตอร์เป้าหมาย ซ่ึงปกติมกักระท ากบั
เคร่ืองแม่ข่าย เรียกโปรแกรมจ าพวกน้ีวา่ Keystroke Capture Software ซ่ึงโปรแกรมพวกน้ี นอกจาก
จะดักจบัรหัสผ่านแล้ว ยงัสามารถดักจบักุญแจรหัสท่ีใช้ในกระบวนการเข้ารหัส  (Encryption) 
ได้อีกด้วย ซ่ึงนับได้ว่าเป็นวิธีท่ีอาจต้องเป็นนักแกะรหัสมืออาชีพสักหน่อย มีหลายลักษณะ 
ยกตวัอยา่งเช่น 
  4.10.1  Protected RAM Buffer  
    เม่ือ user กรอกรหสัผา่นเสร็จ รหสัผา่น นั้น จะถูกน าไปเก็บไวใ้น RAM 
Buffer เพื่อท าการประมวลผล วิธีการก็คือ การใช้โปรแกรมหรือวิธีการต่างๆ เพื่อลกัลอบเขา้ไปใน 
RAM Buffer เพื่อดูรหัสผา่น ซ่ึงสามารถกระท าไดใ้น Windows 98, ME, XP (home) เน่ืองจากไม่มี
ระบบป้องกันน้ี แต่ส าหรับระบบปฏิบัติการ UNIX และ Microsoft Windows Server XP (Pro), 
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2000 การกระท าดังกล่าว จะท าได้ยาก เพราะมีแต่ตวั OS เองเท่านั้น ท่ีจะเขา้ไปใน RAM Buffer 
น้ีได ้
  4.10.2  Trojan horse 
    ส าหรับวิธีการแกะรหัสบนเคร่ืองลูกข่าย วิธีหน่ึงท่ีนิยมคือ การใช้
โปรแกรมสอดแนมท่ีเรียกวา่ Trojan Horse Password Capture Program ซ่ึงก็มีหลายลกัษณะ หลาย
วิธี แต่หลักการโดยรวม คือการลักลอบน าโปรแกรมสอดแนมเพื่อแกะรหัสน้ี ไปใส่หรือปลูก 
(Plant) ไวบ้นเคร่ืองลูกข่าย แลว้มีการหลอกลวง User ให้กรอกรหสัผ่านดว้ยวิธีการต่างๆ เช่น อาจ
ท าให้เกิดหน้าต่างขอ้ความ (Pop-Up) ระบุให้กรอก Username และ Password เพื่อตรวจสอบต่างๆ 
โดยท่ีท าหนา้ต่างนั้นใหเ้หมือนกบัเป็นส่วนหน่ึงของระบบปฏิบติัการเครือข่ายนั้น เป็นตน้  
 4.11 ระบบรหสับนระบบปฏิบติัการวนิโดวส์ บนเคร่ืองลูกข่าย (Windows Client PC 
Software) 
  ถา้ผูโ้จมตีระบบสามารถเขา้มาใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในส านกังาน ก็อาจจะ
ท าการ Login ไปสู่เคร่ืองแม่ข่าย ดว้ยสิทธิในการเขา้ถึงระดบั User เพื่อกระท าการใดๆ ต่อไปได ้ซ่ึง
ก็จ  าเป็นท่ีผูดู้แลระบบ จะตอ้งมีการเตรียมการป้องกนัในกรณีดงักล่าวไวด้ว้ย ดงัต่อไปน้ี 
  4.11.1  Login Password 
    ในระบบปฏิบติัการวินโดวส์ 95, 98, ME, XP (Home Edition) เม่ือเปิด
เคร่ืองแล้ว จะมีการสอบถามรหัสผ่าน (Login Password) เพื่อเข้าสู่ระบบ อย่างไรก็ตาม ทุกคน
สามารถละเลยขั้นตอนน้ีได ้โดยการกดปุ่มยกเลิก (Escape) ก็จะสามารถเขา้สู่ระบบได ้เพราะการใส่
รหัสผ่านในขั้นตอนน้ี เป็นการก าหนดคุณลักษณะการแชร์ไฟล์และการสั่งพิมพ์ ไม่ได้เป็นการ
พิสูจน์ตวัตนในระบบรักษาความปลอดภยัขอ้มูลแต่อย่างใด ซ่ึงระบบปฏิบติัการ Windows ท่ีมีการ
พิสูจน์ตวัตนตามระบบรักษาความปลอดภยั อย่างน้อย จะต้องเป็นระดบัมืออาชีพ (Professional 
Edition) หรือเป็นระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองแม่ข่าย (Windows Server) เช่น Windows 2000 
Professional และ Windows XP Professional เป็นตน้ 
  4.11.2  BIOS Password 
    ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทุกเคร่ือง เม่ือมีการเปิดเคร่ืองและท าการบู๊ต
ข้ึนมา ก่อนท่ีจะไปสู่ขั้นตอนของการเขา้สู่ระบบปฏิบติัการวนิโดวส์ จะมีการตรวจสอบรหสัผา่นเขา้
สู่ระบบ  BIOS (Basic Input/Output System) ซ่ึ งถือว่าเป็นกระบวนการในการเข้าถึง  (Access 
Control) ระดับหน่ึง แต่ตามปกติแล้ว กระบวนการในการก าหนดรหัสผ่านบน BIOS ในแต่ละ
เคร่ืองจะแตกต่างกนัไป โดยท่ี User แต่ละคน มีส่วนก าหนดข้ึนมาเอง 
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    อย่างไรก็ดี หากผูโ้จมตีระบบมีเวลาและมีโอกาสเหมาะ (เช่น ไม่มีคน
อ่ืนอยู่) ก็สามารถท่ีจะเปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ แล้วท าการถอดแบตเตอร่ี ท่ีท าหน้าท่ีหล่อเล้ียง
พลังงานให้กับหน่วยความจ า BIOS ออกได้ จะท าให้ค่าการติดตั้ งทั้ งหมดถูกลบออกไปจาก
หน่วยความจ า BIOS กลบัไปอยูใ่นสภาพเดิมเหมือนกบัท่ีผลิตออกมาจากโรงงานใหม่ๆ ซ่ึงก็หมาย
รวมถึง รหสัผา่นเขา้สู่ BIOS ดว้ยเช่นกนั 
  4.11.3  Screensaver with Passwords 
    แมว้า่ BIOS Password จะเป็นการป้องกนัระบบในระดบัหน่ึงซ่ึงด าเนิน
ไปตั้งแต่เร่ิมบู๊ตเคร่ือง แต่ถา้ผูใ้ช้งานมีธุระจ าเป็นท่ีจะตอ้งไปติดต่องานยงัสถานท่ีต่างๆ และตอ้ง
ผละจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์เคร่ืองนั้นไปในช่วงระยะเวลาหน่ึง โดยท่ีไม่ไดปิ้ดเคร่ืองไว ้ก็อาจเกิด
เป็นช่องว่างให้ผูโ้จมตีกระท าการใดๆ กบัเคร่ืองได้ ในกรณีเช่นน้ี การตั้งค่ารหัสผ่านบนหน้าจอ 
Screensaver หรือเรียกว่า (Screensaver Password) จะถูกน ามาใช้เพื่อปกป้องระบบ เม่ือตอ้งการจะ
เขา้ระบบอีกคร้ัง ก็ต้องมีการกรอกรหัสผ่าน จึงควรตั้งให้มีการแสดงผลของ Screensaver ให้เร็ว
ท่ีสุด เพื่อใหช่้วงเวลาท่ีผูโ้จมตีจะเขา้สู่ระบบโดยไม่ผา่นการ Authentication จาก Screensaver มีนอ้ย
ท่ีสุด ทั้งน้ี จะตอ้งระวงัปัญหาเร่ืองการท ารหสัผา่นของ Screensaver สูญหายดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที ่3.2 รูปสามเหลีย่มระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล 
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รูปสามเหล่ียมประกอบความเขา้ใจในระบบรักษาความปลอดภยัขอ้มูล ดงัน้ี 
1. การพิสูจน์ตวัตน (Authentication - Who is who?) 
 คือ ขั้นตอนการยืนยนัความถูกตอ้งของหลกัฐาน (Identity) ท่ีแสดงวา่เป็นบุคคลท่ีกล่าว

อา้งจริง ในทางปฏิบติัจะแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ  
- การระบุตวัตน (Identification) คือ ขั้นตอนท่ีผูใ้ชแ้สดงหลกัฐานวา่ตนเองคือใคร เช่น 

Username 
- การพิสูจน์ตวัตน (Authentication) คือ ขั้นตอนท่ีตรวจสอบหลกัฐานเพื่อแสดงว่าเป็น

บุคคลท่ีกล่าวอา้งจริง เช่น Password 
 2. การก าหนดสิทธ์ิ (Authorization - Who can access it?) 
  คือ ขั้นตอนในการอนุญาตให้แต่ละบุคคลสามารถเขา้ถึงข้อมูลหรือระบบใดได้บ้าง 
ก่อนอ่ืนตอ้งทราบก่อนว่าบุคคลท่ีกล่าวอา้งนั้นคือใครตามขั้นตอนการพิสูจน์ตวัตนและต้องให้
แน่ใจดว้ยวา่การพิสูจน์ตวัตนนั้นถูกตอ้ง  
 3. การเขา้รหสั (Encryption - Who can see it?) 
  คือ การเก็บขอ้มูลดว้ยวิธีการพิเศษเพื่อป้องกนัขอ้มูลไวใ้ห้ผูท่ี้มีสิทธิเท่านั้น (ปกป้อง
ขอ้มูลจากบุคคลอ่ืนท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต) 
 4. การรักษาความสมบูรณ์ (Integrity - Who can change it?) 
  คือ การรับรองวา่ขอ้มูลจะไม่ถูกเปล่ียนแปลงหรือท าลายไปจากตน้ฉบบั (Source) ไม่วา่
จะเป็นไปโดยบงัเอิญหรือโดยเจตนาก็ตาม 
 5. การตรวจสอบ  (Audit - Who done it?) 
  คือ การตรวจสอบหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์  ซ่ึงสามารถใช้ในการติดตามการ
ด าเนินการเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของการใช้งาน เช่นการตรวจสอบบญัชีช่ือผูใ้ช้ โดยผูต้รวจ
บญัชี ซ่ึงการตรวจสอบความถูกตอ้งของการด าเนินการเพื่อให้แน่ใจวา่หลกัฐานทางอิเล็กทรอนิกส์
นั้นได้ถูกสร้างและสั่งให้ท างานโดยบุคคลท่ีได้รับอนุญาต และในการเช่ือมต่อเหตุการณ์เขา้กับ
บุคคลจะตอ้งท าการตรวจสอบหลกัฐานของบุคคลนั้นดว้ย ซ่ึงถือเป็นหลกัการพื้นฐานของขั้นตอน
การท างานของการพิสูจน์ตวัตนดว้ย  

สรุปว่า การก าหนดสิทธ์ิการใชง้านระบบสารสนเทศในการการควบคุมการเขา้ถึง (Access 
Control) เป็นหมวดท่ีก าหนดข้ึนเพื่อให้เกิดความมัน่คงปลอดภยัของสารสนเทศ องคก์รจ าเป็นตอ้ง
มีการก าหนดนโยบายการเขา้ถึงระบบ การบริหารการจดัการเขา้ถึงของผูใ้ช้และการควบคุมการ
เขา้ถึงเครือข่าย โดยองคก์รสามารถก าหนดมาตรฐานไดด้งัต่อไปน้ี 
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1. การควบคุมการเขา้ถึงระบบ องคก์รตอ้งมีนโยบายควบคุมการเขา้ถึงระบบเครือข่ายและ
ระบบสารสนเทศอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร และทบทวนตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้โดยพิจารณา
ให้สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัยและความมั่นคงปลอดภัยในการเข้าถึงทรัพย์สิน
สารสนเทศ 

2. การจดัการการเขา้ถึงของผูใ้ช้ องค์กรตอ้งมีการก าหนดมาตรการและแนวปฏิบติัอย่าง
เป็นระบบเพื่อใชใ้นการก าหนดรหสับญัชีผูใ้ชส้ าหรับนิสิตและบุคลากร การจดัการสิทธิในการเขา้
ใชร้ะบบสารสนเทศ การจดัการรหสัผา่น รวมถึงการทบทวนสิทธิการเขา้ถึงของผูใ้ช ้

3. หนา้ท่ีความรับผิดชอบของผูใ้ชง้าน เพื่อป้องกนัการเขา้ถึงโดยมิไดรั้บอนุญาต ผูใ้ชง้าน
ตอ้งให้ความร่วมมือในการปฏิบติัตามมาตรการด้านการรักษาความปลอดภยัในการเขา้ถึงอย่าง
เคร่งครัด เช่น ไม่ก าหนดรหสัผา่นแบบท่ีไม่ปลอดภยั ไม่เปิดเผยรหสัผา่นใหผู้อ่ื้นล่วงรู้ เป็นตน้ 

4. การควบคุมการเขา้ถึงเครือข่าย การเขา้ถึงเครือข่ายจากภายในองค์กรหรือการเช่ือมต่อ
จากภายนอกตอ้งมีมาตรการควบคุมท่ีชัดเจน ตอ้งผ่านการพิสูจน์ตวัตนและตรวจสอบสิทธิตาม
ขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยระบบต้องยอมให้เฉพาะผูใ้ช้งานท่ีได้รับอนุญาตผ่านเข้าสู่
เครือข่ายและใชบ้ริการไดต้ามสิทธิท่ีก าหนดใหเ้ท่านั้น 

5. การควบคุมการใช้งานระบบปฏิบัติการ การเข้าถึงระบบปฏิบัติการต้องก าหนด
กระบวนการในการเข้าถึงระบบให้มีความมั่นคงปลอดภยั โดยต้องผ่านการพิสูจน์ตวัตนและ
ตรวจสอบสิทธิและมีการควบคุมการใช้โปรแกรมยูทิลิต้ีส าหรับระบบเพื่อป้องกนัการเขา้ถึงโดย
มิไดรั้บอนุญาต 

6. การควบคุมการใช้งานระบบสารสนเทศ การเขา้ถึงระบบสารสนเทศตอ้งมีการควบคุม
การใชง้านสารสนเทศ ซ่ึงไดแ้ก่ มีการก าหนดสิทธิในการใช้งานระบบสารสนเทศ อาทิ เขียน อ่าน 
ลบ ได ้มีการก าหนดกลุ่มของผูใ้ชต้ามความจ าเป็นในการปฏิบติังานได ้มีการแยกการติดตั้งระบบ
สารสนเทศท่ีมีความส าคญัหรือมีความเส่ียงสูงไวใ้นบริเวณเครือข่ายท่ีปลอดภยั 

 

แนวคดิหลกัของความมัน่คงปลอดภัยของสารสนเทศ 
 วรัญญา ป่ินทอง (2557) ได้กล่าวถึง กลุ่มอุตสาหกรรมความมั่นคงปลอดภัยของ

คอมพิวเตอร์ ซ่ึงไดก้ าหนดแนวคิดหลกัของความมัน่คงปลอดภยัของคอมพิวเตอร์ข้ึนประกอบดว้ย 
ดงัต่อไปน้ี 

1. ความลบั Confidentiality  
1.1 เป็นการรับประกันว่าผู ้มีสิทธ์ิและได้รับอนุญาตเท่านั้ นท่ีสามารถเข้าถึง 

ขอ้มูลได ้
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1.2 องคก์รตอ้งมีมาตรการป้องกนัการเขา้ถึงสารสนเทศท่ีเป็นความลบั เช่น การจดั
ประเภทของสารสนเทศ การรักษาความปลอดภยัในกบัแหล่งจดัเก็บขอ้มูล ก าหนดนโยบายรักษา
ความมัน่คงปลอดภยัและน าไปใชใ้หก้ารศึกษาแก่ทีมงานความมัน่คงปลอดภยัและผูใ้ช ้

1.3 ภัยคุกคามท่ี เพิ่มมากข้ึนในปัจจุบัน  มีสาเหตุมาจากความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี ประกอบกบัความตอ้งการความสะดวกสบายในการสั่งซ้ือสินคา้ของลูกคา้ โดยการยอม
ให้สารสนเทศส่วนบุคคลแก่ website เพื่อสิทธ์ิสนการท าธุรกรรมต่างๆ โดยลืมไปว่าเวบ็ไซต์เป็น
แหล่งขอ้มูลท่ีสามารถขโมยสารสนเทศไปไดไ้ม่ยากนกั 
  2. ความสมบูรณ์ Integrity  
   2.1 ความสมบูรณ์ คือ ความครบถว้น ถูกตอ้ง และไม่มีส่ิงแปลกปลอม สารสนเทศ
ท่ีมีความสมบูรณ์จึงเป็นสารสนเทศท่ีน าไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งครบถว้น 
   2.2 สารสนเทศจะขาดความสมบูรณ์  ก็ต่อเม่ือสารสนเทศนั้นถูกน าไปเปล่ียนแปลง 
ปลอมปนด้วยสารสนเทศอ่ืน ถูกท าให้เสียหาย ถูกท าลายหรือถูกกระท าในรูปแบบอ่ืนๆ เพื่อ
ขดัขวางการพิสูจน์การเป็นสารสนเทศจริง 
  3. ความพร้อมใช ้Availability  
   3.1 ความพร้อมใช ้หมายถึง สารสนเทศจะถูกเขา้ถึงหรือเรียกใชง้านไดอ้ยา่งราบร่ืน 
โดยผูใ้ชห้รือระบบอ่ืนท่ีไดรั้บอนุญาตเท่านั้น 
   3.2 หากเป็นผูใ้ช้หรือระบบท่ีไม่ได้รับอนุญาต การเขา้ถึงหรือเรียกใช้งานจะถูก
ขดัขวางและลม้เหลงในท่ีสุด 
  4. ความถูกตอ้งแม่นย  า Accuracy 
   4.1 ความถูกตอ้งแม่นย  า หมายถึง สารสนเทศตอ้งไม่มีความผิดพลาดและตอ้งมีค่า
ตรงกบัความคาดหวงัของผูใ้ชเ้สมอ 
   4.2 เม่ือใดก็ตามท่ีสารสนเทศมีค่าผิดเพี้ ยนไปจากความคาดหวงัของผูใ้ช้ ไม่ว่าจะ
เกิดจากการแก้ไขด้วยความตั้งใจหรือไม่ก็ตาม เม่ือนั้นจะถือว่าสารสนเทศ “ไม่มีความถูกต้อง
แม่นย  า” 
  5. เป็นของแท ้Authenticity  
   สารสนเทศท่ีเป็นของแท้ คือ สารสนเทศท่ีถูกจดัท าข้ึนจากแหล่งท่ีถูกตอ้ง ไม่ถูก
ท าซ ้ าโดยแหล่งอ่ืนท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตหรือแหล่งท่ีไม่คุน้เคยและไม่เคยทราบมาก่อน 
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  6. ความเป็นส่วนตวั Privacy 
   6.1 ความเป็นส่วนตวั  คือ สารสนเทศท่ีถูกรวบรวม เรียกใช้และจดัเก็บโดยองคก์ร
จะต้องถูกใช้ในวตัถุประสงค์ท่ี ผู ้เป็นเข้าของสารสนเทศรับทราบ  ณ  ขณะท่ีมีการรวบรวม
สารสนเทศนั้น 
   6.2 มิฉะนั้นจะถือวา่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลดา้นสารสนเทศ 
 สรุปว่า การใช้งานคอมพิวเตอร์และการเขา้ถึงขอ้มูลบนเครือข่าย มีความเส่ียงต่อการถูก 
บุกรุก โจมตี รวมถึงการลว้งเอาขอ้มูลโดยไม่ไดรั้บอนุญาตดว้ยรูปแบบและวิธีการแตกต่างกนัไป 
บางวิธีอาจมีผลเสียหายต่อระบบเพียงเล็กนอ้ย แต่บางวิธีการน ามาซ่ึงความเสียหายอยา่งร้ายแรง จน
บางคร้ังระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถท างานได้ต่อไปส่งผลถึงความเสียหายทางธุรกิจต่างๆ ได ้
การเตรียมการรักษาความปลอดภยัจากการใช้งานจึงเป็นวิธีการดีท่ีสุดท่ีจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์
เหล่าน้ีได ้
 

องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 
 ระบบสารสนเทศ ซ่ึงเป็นระบบสนบัสนุนการบริหารงาน การจดัการและการปฏิบติังาน

ของบุคลากร ไม่วา่จะเป็นระดบับุคคล ระดบักลุ่มหรือระดบัองคก์ร ไม่ใช่มีเพียงเคร่ืองคอมพิวเตอร์
เท่านั้น แต่ยงัมีองคป์ระกอบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความส าเร็จของระบบอีก รวม 5 องค์ประกอบ ซ่ึง
จะขาดองคป์ระกอบใดไม่ได ้ดงัน้ี 

 1. ฮาร์ดแวร์  เป็นองค์ประกอบส าคัญของระบบสารสนเทศ  หมายถึง  เค ร่ือง
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง รวมทั้งอุปกรณ์ส่ือสารส าหรับเช่ือมโยงคอมพิวเตอร์เขา้เป็นเครือข่าย
เช่น เคร่ืองพิมพอุ์ปกรณ์กระจายสัญญาณ 

 2. ซอฟตแ์วร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัประการท่ีสอง ซ่ึงก็
คือล าดบัขั้นตอนของค าสั่งท่ีจะสั่งงานให้ฮาร์ดแวร์ท างาน เพื่อประมวลผลขอ้มูลให้ไดผ้ลลพัธ์ตาม
ความตอ้งการของการใชง้าน ในปัจจุบนัมีซอฟตแ์วร์ระบบปฏิบติังาน ซอฟตแ์วร์ควบคุมระบบงาน
ซอฟต์แวร์ส าเร็จและซอฟต์แวร์ประยุกต์ส าหรับงานต่างๆ ลกัษณะการใชง้านของซอฟต์แวร์ก่อน
หน้าน้ีผูใ้ช้จะตอ้งติดต่อใช้งานโดยใช้ขอ้ความเป็นหลกั แต่ในปัจจุบนัซอฟต์แวร์มีลกัษณะการใช้
งานท่ีง่ายข้ึน โดยมีรูปแบบการติดต่อท่ีส่ือความหมายให้เขา้ใจง่าย เช่น มีส่วนต่อประสานกราฟ
ฟิกส์กับผู ้ใช้ ท่ี เรียกว่า จียูไอ  (Graphical User Interface: GUI) ส่วนซอฟต์แวร์ส าเร็จท่ี มีใช้ใน
ทอ้งตลาดท าให้การใช้งานคอมพิวเตอร์ในระดบับุคคลเป็นไปอย่างกวา้งขวางและเร่ิมมีลกัษณะ
ส่งเสริมการท างานของกลุ่มมากข้ึน ส่วนงานในระดบัองคก์รส่วนใหญ่มกัจะมีการพฒันาระบบตาม
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ความตอ้งการโดยการวา่จา้งหรือโดยนกัคอมพิวเตอร์ขององคก์ร เป็นตน้ ซอฟตแ์วร์สามารถแบ่งได้
ดงัน้ี 

  2.1 ซอฟต์แวร์ระบบ  หมายถึง โปรแกรมทุกโปรแกรมท่ีท าหน้าท่ี ติดต่อกับ
ส่วนประกอบต่างๆ ของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์และอ านวยเคร่ืองมือส าหรับท างานพื้นฐานต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัฮาร์ดแวร์ 

  2.2 ซอฟตแ์วร์ประยุกต ์จะเป็นโปรแกรมท่ีท าให้คอมพิวเตอร์สามารถท างานต่างๆ 
ตามท่ีผูใ้ชต้อ้งการ ไม่วา่งานดา้นการจดัท าเอกสาร การท าบญัชี การจดัเก็บขอ้มูลข่าวสารตลอดจน
งานทุกๆ ดา้นตามแต่ผูใ้ชต้อ้งการจนสามารถกล่าวไดว้า่ซอฟตแ์วร์ประยกุตก์็คือซอฟตแ์วร์ท่ีท าให้
เกิดการใชง้านคอมพิวเตอร์กนัอยา่งกวา้งขวางและท าใหค้อมพิวเตอร์เป็นปัจจยัท่ีไม่สามารถขาดได้
ในยุคสารสนเทศน้ีในองค์กรขนาดใหญ่หรืองานท่ีมีความตอ้งการเฉพาะดา้น การจดัหาซอฟตแ์วร์
มาใช้งานจะใช้วิธีพ ัฒนาซอฟต์แวร์ข้ึนมาเองหรือว่าจ้างบริษัทซอฟต์แวร์เพื่อท าซอฟต์แวร์
เฉพาะงานข้ึนมาใช้เอง  ซอฟต์แวร์ประเภทน้ีจะเรียกว่าซอฟต์แวร์เฉพาะงาน(Tailor Made 
Software) มีข้อดีคือมีความเหมาะสมกับงานและสามารถแก้ไขตามความต้องการได้ข้อเสียคือ
ค่าใชจ่้ายสูงและใชเ้วลาส าหรับการพฒันา ปัจจุบนัน้ีจึงมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีเขียนข้ึนมาเพื่อใช้
ส าหรับงานทัว่ๆ ไป วางจ าหน่ายเป็นชุดส าเร็จรูปเรียกวา่ซอฟตแ์วร์ส าเร็จรูป (Software Package) 

 3. ขอ้มูล เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงของระบบสารสนเทศ อาจจะเป็น
ตวัช้ีความส าเร็จหรือความลม้เหลวของระบบได ้เน่ืองจากจะตอ้งมีการเก็บขอ้มูลจากแหล่งก าเนิด
ขอ้มูลจะตอ้งมีความถูกตอ้ง มีการกลัน่กรองและตรวจสอบแล้วเท่านั้นจึงจะมีประโยชน์ ขอ้มูล
จ าเป็นจะตอ้งมีมาตรฐาน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเม่ือใชง้านในระดบักลุ่มหรือระดบัองคก์ร ขอ้มูลตอ้งมี
โครงสร้างในการจดัเก็บท่ีเป็นระบบระเบียบเพื่อการสืบคน้ท่ีรวดเร็วมีประสิทธิภาพ 

 4. บุคลากร ในระดบัผูบ้ริหาร ผูดู้แลระบบ ผูพ้ฒันาระบบ นกัวิเคราะห์ระบบนกัเขียน
โปรแกรม และผูใ้ชบ้ริการ เป็นองค์ประกอบส าคญัในความส าเร็จของระบบสารสนเทศบุคลากรมี
ความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์มากเท่าใด โอกาสท่ีจะใช้งานระบบสารสนเทศและระบบ
คอมพิวเตอร์ไดเ้ต็มศกัยภาพและคุม้ค่ายิง่มากข้ึนเท่านั้น โดยเฉพาะระบบสารสนเทศในระดบับุคคล
ซ่ึงเคร่ืองคอมพิวเตอร์มีขีดความสามารถมากข้ึน ท าให้ผูใ้ชมี้โอกาสพฒันาความสามารถของตนเอง
และพฒันาระบบงานไดเ้องตามความตอ้งการ ส าหรับระบบสารสนเทศในระดบักลุ่มและองคก์รท่ีมี
ความซบัซอ้นมาก อาจจะตอ้งใชบุ้คลากรในสาขาคอมพิวเตอร์ โดยตรงมาพฒันาและดูแลระบบงาน 

 5. ขั้นตอนการปฏิบติังาน ขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีชดัเจนของผูใ้ชห้รือของบุคลากรท่ี
เก่ียงข้องก็เป็นเร่ืองส าคัญอีกประการหน่ึง เม่ือได้พฒันาระบบงานแล้วจ าเป็นต้องปฏิบัติงาน
ตามล าดับขั้นตอนในขณะท่ีใช้งานก็จ  าเป็นต้องค านึงถึงล าดับขั้นตอน การปฏิบัติของคนและ
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ความสัมพนัธ์กบัเคร่ือง ทั้งในกรณีปกติและกรณีฉุกเฉิน เช่น ขั้นตอนการบนัทึกขอ้มูล ขั้นตอนการ
ประมวลผล ขั้นตอนการปฏิบติัเม่ือเคร่ืองมือช ารุดหรือขอ้มูลสูญหาย และขั้นตอนการท าส าเนา
ขอ้มูลส ารองเพื่อความปลอดภยั เป็นตน้ ส่ิงเล่าน้ีตอ้งมีการซักซ้อม มีการเตรียมการและการท า
เอกสารคู่มือการใชง้านใหช้ดัเจน 

สรุปว่า องค์กรต่างๆ จะต้องมีการลงทุนจ านวนมากในการจดัหาระบบสารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพเพื่อน ามาช่วยงานทั้งดา้นการบริหารและการจดัการงานทัว่ไปขององคก์ร โดยเน้นท่ี
คุณภาพของระบบสารสนเทศและความคุม้ค่าในการลงทุน การใชร้ะบบสารสนเทศจะเร่ิมจากการ
น าขยอ้นมูลป้อนเขา้สู่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์จะท าการประมวลขอ้มูลเหล่านั้น แลว้
จึงส่งผลลัพธ์ออกมาให้กับผูใ้ช้ ผูใ้ช้ระบบสารสนเทศจะน าสารสนเทศนั้นไปใช้ประกอบการ
ตดัสินใจในการท ากิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง หากผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการประมวลผลไม่ถูกตอ้งหรือไม่
สมบูรณ์ ก็ตอ้งยอ้นมาพิจารณาเร่ิมตน้ท่ีขั้นตอนการป้อนขอ้มูลใหม่อีกคร้ังวา่ ขอ้มูลเขา้และขั้นตอน
อ่ืนๆ มีความถูกตอ้ง สมบรูณ์หรือไม่ นั้นต่อไป 

 

บทบาทของระบบสารสนเทศในองค์กร 
  การบริหารงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวน้ั้น
ผูบ้ริหารจ าเป็นต้องอาศยัการบริหารท่ีเป็นระบบและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์การ
ผูบ้ริหารจะตอ้งใช้ทรัพยากรท่ีมีอย่างจ ากดัให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดงันั้น ขอ้มูลและสารสนเทศ
นับเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งต่อการวางแผนปฏิบัติงาน และการควบคุมเพื่อให้เกิดความส าเร็จตาม
วตัถุประสงค ์
  องคก์ารและส่ิงแวดลอ้มตามความหมายทางเทคนิค หมายถึง โครงสร้างทางสังคมอยา่ง
เป็นทางการท่ีมีความมัน่คง โดยรับเอาทรัพยากรจากส่ิงแวดลอ้มมาผา่นกระบวนการเพื่อสร้างหรือ
ผลิตผลลพัธ์เนน้องคป์ระกอบขององคก์าร 3 ส่วน คือ 

1. ปัจจยัหลกัดา้นการผลิต 
2. กระบวนการผลิต 
3. ผลผลิต 

 ระบบสารสนเทศสามารถถูกน ามาเป็นเคร่ืองมือในการเปล่ียนแปลงกระบวนการ
ด าเนินงานขององค์การ บางระบบอาจเปล่ียนแปลงความสมดุลทางสิทธิ  ภาระหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบท่ีเคยมีในขณะเดียวกนัองคก์ารเองก็มีผลกระทบต่อการออกแบบระบบสารสนเทศและ
เป็นผลกระทบต่อระบบสารสนเทศต่อองคก์าร คือ 
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1. ลดระดบัขั้นตอนของการจดัการ 
2. มีความคล่องตวัในการด าเนินงาน 
3. ลดขั้นตอนการด าเนินงาน 
4. เปล่ียนแปลงกระบวนการจดัการ 
5. ก าหนดขอบเขตการด าเนินงานใหม่ระบบสารสนเทศท่ีจะเช่ือมต่อผา่นเครือข่ายช่วย

ใหส้ามารถแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งองคก์ารไดแ้ละมีการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์ารและคู่
คา้ ซ่ึงเป็นการก าหนดขอบเขตการด าเนินงานใหม่ 
 สรุปว่า เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตได้กลายมาเป็นเทคโนโลยีพื้นฐานท่ีถูกน ามาสร้างเป็น
โครงสร้างของระบบสารสนเทศภายในองค์การ ระบบอินเทอร์เน็ตได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว
และส่งเสริมการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการสร้างช่องทางการตลาด การขายและให้การ
สนบัสนุนลูกคา้องคก์ารเสมือนจริง เป็นรูปแบบขององคก์ารแบบใหม่ ซ่ึงเป็นเครือข่ายขององคก์าร
ท่ีเช่ือมโยงกนัดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อแลกเปล่ียนทกัษะ ลดตน้ทุน สร้างและกระจายสินคา้
และบริการลักษณะขององค์การเสมือนจริงประกอบด้วย  มีขอบเขตขององค์การไม่ชัดเจน ใช้
เทคโนโลยีส่ือสารโทรคมนาคม มีความเป็นเลิศ มีความไวว้างใจและมีโอกาสทางตลาดระดับของ
ผูใ้ช้ระบบสารสนเทศโดยทัว่ไปจ าแนกออกเป็นผูป้ฏิบติังาน ผูบ้ริหารระดบัปฏิบติัการ ผูบ้ริหาร
ระดบักลางผูบ้ริหารระดบัสูง 
 

ประเภทของระบบสารสนเทศ 
 สุชาดา  กีระนนัทน์ (2542) ไดก้ล่าววา่ ระบบสารสนเทศสามารถแบ่งออกได ้ดงัน้ี 
 1. ระบบสารสนเทศจ าแนกตามประเภทของธุรกิจโดยส่วนใหญ่จะเป็นระบบของ
สารสนเทศขนาดใหญ่ ท่ีประกอบด้วยระบบสารสนเทศท่ีจ าแนกตามหน้าท่ีย่อยๆ  หลาย
ระบบ ตวัอยา่งเช่น ระบบสารสนเทศงานบริหารโรงแรม ประกอบดว้ยระบบสารสนเทศยอ่ย ไดแ้ก่ 
ระบบส ารองหอ้งพกั ระบบบญัชี ระบบจดัการหอ้งพกัและระบบบริหารงานบุคคล 
 2. ระบบสารสนเทศจ าแนกตามหน้าท่ีของงาน  ซ่ึงในแต่ละส่วนระบบจะสามารถ
ประกอบด้วยระบบสารสนเทศย่อยๆ ท่ีเป็นกิจกรรมของงานหลกั เช่น ระบบสารสนเทศจดัการ
ทรัพยากรมนุษย ์ประกอบดว้ยระบบยอ่ย ไดแ้ก่ ระบบจดัการขอ้มูลพนกังาน ระบบการสรรหาและ
คดัเลือก ระบบฝึกอบรม ระบบประเมินผลและระบบสวสัดิการ 
 3. ระบบสารสนเทศจ าแนกตามลกัษณะการด าเนินงาน  ผูบ้ริหารในองค์การระดบัท่ี
แตกต่างกนั มีความตอ้งการในการใชร้ะบบสารสนเทศท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นระบบสารสนเทศจึงได้
ถูกออกแบบใหมี้ความสอดคลอ้งกบัลกัษณะงานและระดบัของผูใ้ชง้านเพื่อให้สอดคลอ้งกบัการน า
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สารสนเทศไปใช้ประกอบการบริหารและตดัสินใจ โดยทัว่ไประบบสารสนเทศท่ีอิงคอมพิวเตอร์
แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 
  3.1 ระบบสารสนเทศประมวลผลธุรกรรม  (Transaction Processing Systems: 
TPS) เป็นระบบท่ีมีการประมวลผลท่ีรวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายและท าหน้าท่ีรวบรวม บนัทึกขอ้มูลใน
แฟ้มขอ้มูลหรือฐานขอ้มูลและประมวลผลขอ้มูลท่ีเกิดจากการท าธุรกรรมและการปฏิบติังานประจ า 
ขององค์การเพื่อน าไปจดัท าระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลนั้นๆ การประมวลผลขอ้มูลของ 
TPS แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การประมวลผลแบบกลุ่มและการประมวลผลแบบทนัที 
  3.2 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  (Management Information Systems: MIS) 
จดัท ารายงานในรูปแบบท่ีแตกต่างกนั สามารถจ าแนกได้เป็น 4 ประเภท คือ รายงานท่ีจดัท าตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด รายงานสรุป รายงานท่ีจดัท าตามเง่ือนไขเฉพาะและรายงานท่ีจดัท าตามตอ้งการ 
  3.3 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  (Decision Support Systems: DSS) เป็นระบบ
สารสนเทศท่ีน าขอ้มูลจากฐานขอ้มูลต่างๆ มาใช้ในการตดัสินใจ โดยปกติแลว้ TPS และ MIS จะ
จดัท ารายงานส าหรับควบคุมและก ากบัดูแลการปฏิบติังานทัว่ๆไป เพื่อให้องค์การด าเนินงานได้
อยา่งถูกตอ้ง 
  3.4 ระบ บส ารส น เท ศส าห รับ ผู ้บ ริห ารระดับ สู ง  (Executive Information 
Systems: EIS หรือ Executive Support Systems: ESS) เป็นระบบสารสนเทศท่ีช่วยสนับสนุนการ
วิเคราะห์ปัญหา ศึกษาแนวโน้มและการวาวงแผนกลยุทธ์ ผูบ้ริหารสามารถเขา้ถึงสารสนเทศโดย
ก าหนดมุมมองไดใ้นรูปแบบต่างๆ จึงเป็นระบบท่ีมีความยดืหยุน่และคล่องตวัสูง 
 5. ปั ญ ญ าป ระ ดิ ษ ฐ์  (Artificial Intelligence: AI) และระบบ ผู ้ เ ช่ี ย วช าญ  (Expert 
Systems: ES) เป็นความพยายามท่ีจะพฒันาระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถปฏิบติังานเหมือนกับ
มนุษยห์รือเลียนแบบการท างานของมนุษย์ AI มีหลายสาขา เช่น การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
ศาสตร์ด้านหุ่นยนต์ ระบบการมองเห็น  ระบบการเรียนรู้  เครือข่ายเส้นประสาทและระบบ
ผูเ้ช่ียวชาญ 
 6. ระบบส ารสน เท ศส านั ก งาน  (Office Information Systems: OIS) ห รือระบบ
ส านักงานอตัโนมติั (Office Automation Systems: OAS) เป็นระบบสารสนเทศท่ีน าเทคโนโลยีมา
ประยุกตใ์ชเ้พื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของผูป้ฏิบติังานและผูบ้ริหาร ซ่ึง OIS สามารถ
น ามาช่วยงานในหลายๆ กิจกรรม เช่น การจดัท าเอกสาร รายงาน จดหมายธุรกิจ การส่งขอ้ความ 
การบนัทึกตารางนดัหมายและการคน้หาขอ้มูลจากเวบ็เพจ 
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 สรุปว่า ปัจจุบนัจะเห็นความสัมพนัธ์ระหว่างองค์กรกบัระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศชดัเจนมากข้ึนและเน่ืองจากการบริหารงานในองคก์รมีหลายระดบั กิจกรรมขององคก์ร
แต่ละประเภทอาจจะแตกต่างกนั ดงันั้นระบบสารสนเทศของแต่ละองคก์รอาจแบ่งประเภทแตกต่าง
กนัออกไป ข้ึนอยูก่บัการพิจารณาจ าแนกระบบสารสนเทศตามการสนบัสนุนระดบัการท างานใน
องคก์รนั้นๆ ออกไปได ้  
 

การวางแผนระบบสารสนเทศในองค์การ 
  การสร้างระบบสารสนเทศใหม่เป็นส่ิงส าคัญอย่างหน่ึงของกระบวนการวางแผน
องค์การ โดยจะต้องมีการพฒันาแผนระบบสารสนเทศให้สนับสนุนกับแผนรวมขององค์การ
ทั้งหมด ซ่ึงองค์กรควรจะมีแผนกลยุทธ์ขององค์กรก่อนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการก าหนดแผนกล
ยทุธ์ดา้นระบบสารสนเทศให้รองรับกบัแผนกลยุทธ์ขององคก์าร จากนั้นจึงก าหนดแผนปฏิบติัการ
และโครงสร้างด้านสารสนเทศเพื่อน ามาใช้ในองค์การต่อไปโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  (IT) ความหมายครอบคลุมทั้ งทางด้านเทคนิคและทางด้านการบริหารในด้าน 
เทคนิคหมายความรวมถึง ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ เครือข่ายและฐานขอ้มูล ส่วนด้านการจดัการ คือ 
การด าเนินงานของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบดา้นคอมพิวเตอร์ เช่น ศูนยค์อมพิวเตอร์ บทบาทหน้าท่ี
ของผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้ง การตดัสินใจเก่ียวกบัระบบสารสนเทศ เป็นตน้ 

  1. แผนกลยทุธ์ดา้นระบบสารสนเทศ  
   เป็นการก าหนดวตัถุประสงค์ระยะยาวเก่ียวกบัโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการริเร่ิมในการน าระบบสารสนเทศมาใชใ้นการด าเนินงานให้บรรลุวตัถุประสงค์
ขององคก์ารแผนกลยทุธ์ดา้นระบบสารสนเทศ มีลกัษณะ 3 ประการคือ 

   - แผนกลยุทธ์ดา้นระบบสารสนเทศจะตอ้งมีสัมพนัธ์กบัแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
นั้นๆ 

   - แผนกลยุท ธ์ด้านระบบสารสนเทศควรท่ีจะมีการก าหนดโครงสร้างด้าน
เทคโนโลยี (IT Architecture) ซ่ึงตอ้งท าให้ฐานข้อมูล แอพพลิเคชั่นและผูใ้ช้มีการเช่ือมโยงเป็น
ระบบเดียวกนั 

   - มีการจดัสรรทรัพยากรดา้นการพฒันาระบบสารสนเทศ  ให้ส าเร็จตามเวลาและท า
ตามหนา้ท่ีท่ีก าหนดไว ้
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  2. แผนปฏิบติัการดา้นระบบสารสนเทศ 

   แผนปฏิบติัการด้านระบบสารสนเทศประกอบดว้ย  พนัธกิจของระบบสารสนเทศ
ส่ิงแวดลอ้มของระบบสารสนเทศ เป็นการกล่าวถึงความจ าเป็นด้านข่าวสารของหน่วยงานต่างๆ
วตัถุประสงค์ของระบบสารสนเทศและข้อจ ากัดของระบบสารสนเทศ ทั้ งข้อจ ากัดทางด้าน
เทคโนโลยดีา้นการงานและดา้นบุคลากร ความจ าเป็นของระบบในระยะยาวแผนระยะสั้น 

  3. กระบวนการวางแผนระบบสารสนเทศ 
   วสิัยทศัน์และแผนกลยทุธ์ขององคก์ร วสิัยทศัน์ องคก์รก าลงัมุ่งไปในทิศทางใดแผน
กลยุทธ์ องค์กรจะเดินไปตามทิศทางท่ีก าหนดไวอ้ยา่งไรระบบสารสนเทศจะสนับสนุนวิสัยทศัน์
และกลยุทธ์ขององคก์รอยา่งไร ระบบสารสนเทศจะมีบทบาทในการสนบัสนุนวสิัยทศัน์ขององคก์ร
อยา่งไร ระบบสารสนเทศเดิมเป็นอยา่งไร แผนระบบสารสนเทศในปัจจุบนัเป็นอยา่งไร แผนระบบ
สารสนเทศในอนาคตจะพฒันาในลกัษณะอยา่งไร 

 สรุปว่า ระบบสารสนเทศในปัจจุบัน  ได้สนับสนุนองค์การมากน้อยเพียงไร  มีความ
เหมาะสมหรือไม่ มีจุดอ่อนจุดแข็ง ควรจะปรับปรุงระบบปัจจุบนัอยา่งไร มีขอ้เสนอแนะ หลกัการ
และเหตุผล ความสามารถของระบบใหม่ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ขอ้มูลและการส่ือสารขอ้มูลอยา่งไร
นั้น พร้อมทั้งกลยุทธ์ทางการบริหารแผนการจดัหา ช่วงเวลาด าเนินการ การจดัโครงสร้างองค์การ
ใหม่การปรับปรุงระบบงานภายในองค์การ การควบคุม  ฝึกอบรมกลยุทธ์ด้านบุคลากรและ
แผนปฏิบัติการ ปัญหาท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนมา รายงานความก้าวหน้าของระบบสารสนเทศด้าน
งบประมาณท่ีต้องการใช้  รวมถึงค่าใช้จ่ายทั้ งหมดท่ีจะเกิดข้ึนในโครงการนั้ นๆ  พอจะสรุป
กระบวนการวางแผนระบบสารสนเทศไดด้งัแผนภาพน้ี  
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ภาพที ่3.3 กระบวนการวางแผนระบบสารสนเทศ 

 

ข้อควรระวงัในการปฏบิัติงาน   
ความปลอดภัยของข้อมูล 
ส่ิงหน่ึงท่ีส าคญัส าหรับงานขอ้มูลสารสนเทศ คือ การก าหนดสิทธิผูใ้ชง้านท่ีจะสามารถเพิ่ม 

ลบ แก้ไขขอ้มูลและออกรายงานแสดงผลขอ้มูลท่ีจดัเก็บในส่วนของสิทธิท่ีตนได้รับ โดยระบบ
สามารถจ าแนกกลุ่มผูใ้ชง้านออกไดเ้ป็นหลายๆ ระดบัเพื่อการก าหนดสิทธิการใชง้านและการรักษา
ความปลอดภยัในการน าเสนอขอ้มูลออกทางจอภาพหรือรายงาน  โดยผูดู้แลระบบสามารถท่ีจะ
ควบคุมการท างานโปรแกรมต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การให้บริการผา่น Web ส าหรับ
นักศึกษาหรืออาจารย์ สามารถรองรับมาตรฐาน SSL ได้ โดยการรักษาความปลอดภยัขอ้มูลของ
ระบบไดด้งัต่อไปน้ี 

1. การตรวจสอบรหัสผ่าน 
 การตรวจสอบรหสัผา่น มีไวเ้พื่อตรวจสอบเจา้หนา้ท่ี ท่ีตอ้งการเขา้มาใชง้านระบบ โดย

ระบบจะตรวจสอบสิทธ์ิต่างๆ  ในการใช้งานข้อมูลตามกลุ่มผูใ้ช้งาน เช่น สิทธ์ิในการใช้งาน
ระบบงานสิทธ์ิในการบนัทึกขอ้มูลเพิ่ม ลบ แกไ้ขหรือแสดงรายงานและสิทธ์ิการเขา้ใช้งานระบบ
เป็นตน้ นอกจากน้ีระบบจะป้องกนัมิใหผู้ใ้ชง้านท่ีไม่ทราบรหสัผา่นเขา้มาใชง้านระบบได ้คือ มีการ 
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ตดัสิทธ์ิการเขา้ระบบถ้าบนัทึกผิดเกินก าหนดท่ีตั้งค่าไว  ้หากผูใ้ช้งานลืมรหัส  Admin ตอ้ง Reset 
รหัสผ่านให้ใหม่เท่านั้นและระบบสามารถก าหนดนโยบายบงัคบัให้ผูใ้ช้สามารถเปล่ียนรหัสผ่าน 
หรือก าหนดช่วงเวลาในการเปล่ียนรหัสผ่านหรือก าหนดช่วงระยะเวลาการเขา้ใช้งานในระบบได้
อยา่งสมบูรณ์ 

2. อนุมัติการใช้งานเคร่ืองทีถู่กลอ็คสิทธ์ิ 
 ส าหรับผูใ้ชง้านท่ีไม่ทราบรหสัผา่นเขา้มาใชง้านระบบหรือจ ารหสัผา่นไม่ไดแ้ละไดใ้ส่

รหสัผา่นผดิเกินก าหนด ระบบจะมีการตดัสิทธ์ิการเขา้ระบบ ซ่ึงผูใ้ชง้านส าหรับกลุ่มท่ีมีสิทธ์ิในการ
ปลดล็อค เช่น เจา้หนา้ท่ีดูแลระบบ (Administrator) จะเป็นผูท่ี้อนุมติัการใชง้านใหก้บับุคคลท่ีถูกตดั
สิทธ์ิเหล่านั้นได ้

3. ตรวจสอบการท างาน 
 ในส่วนของฐานข้อมูลจะมีการเก็บข้อมูลการเพิ่ม ลบ ต่างๆ จากผูใ้ช้งานในส่วนท่ี

เก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลท่ีส าคญัไวใ้นฐานขอ้มูล เช่น เงินเดือน การเปล่ียนแปลงประวติั โดยช่ือตาราง
(Table) จะตามทา้ยด้วย xxxxLog การก าหนดการตรวจสอบเป็นการก าหนดระยะเวลาในการเก็บ
Log การท างานและการเขา้ใช้งานโปรแกรมของแต่ละ User ระบบงานไดอ้อกแบบระบบงานให้มี
ความสัมพนัธ์ในการใช้งานระหวา่งหน่วยงานต่างๆ ซ่ึงผูดู้แลระบบจ าเป็นตอ้งเขา้ใจถึงโครงสร้าง
ออกแบบการท างานเพื่อให้ใชง้านระบบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถท่ีจะวางแผนเร่ิมตน้
ระบบและก าหนดสิทธ์ิการใชง้านใหก้บักลุ่มบุคคลต่างๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. สิทธ์ิการใช้งาน (Authorization System) 
 เมนูโปรแกรม–เมนูโปรแกรม เป็นส่วนก าหนดรหสัและช่ือใหแ้ต่ละโปรแกรมในระบบ 

ซ่ึงจะเป็นส่วนท่ีสามารถก าหนดสิทธ์ิการใชง้านขอ้มูลได้ เช่น สามารถให้สิทธ์ิการเพิ่ม ลบ แกไ้ข
รายการเมนูภายในระบบ  

 กลุ่มผูใ้ช้งาน–การก าหนดกลุ่มผูใ้ช้งาน มีวตัถุประสงค์ในการแบ่งกลุ่มของผูใ้ช้งาน
เพื่อให้สิทธ์ิในการใช้งานระบบงาน เช่น การเพิ่มข้อมูล ลบ แก้ไข สอบถามหรือพิมพ์รายงาน 
เป็นตน้ 

 ผูใ้ชง้าน–ผูใ้ชง้านในระบบ สามารถจ าแนกประเภทบุคลากร ก าหนดรหัสผา่น ก าหนด
กลุ่มผูใ้ชง้านและบนัทึกสิทธ์ิการท างานในระดบัขอ้มูลหน่วยงาน 

 สิทธ์ิการใชง้านระบบ–สิทธ์ิการใชง้านโปรแกรม เป็นการก าหนดสิทธ์ิให้กลุ่มผูใ้ชง้าน
สามารถมองเห็นหรือเรียกใช้งานโปรแกรมต่างๆ  ในระบบและสามารถก าหนดว่าในแต่ละ
โปรแกรมนั้น จะสามารถบนัทึก เพิ่ม ลบ แกไ้ขหรือพิมพร์ายงานขอ้มูลได ้
 



บทที ่ 4 
เทคนิคการปฏิบตัิงาน 

 

 ในการปฏิบติังานตามคู่มือการก าหนดสิทธ์ิการใช้งานของผูใ้ช้งานระบบสารสนเทศ 
เพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย  (MIS: Management Information System)  และระบบสารสนเทศ 
เพื่อการบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP: Enterprise Resource Resource Planning) ของบุคลากรใน
มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา  ผูป้ฏิบติังานด้านระบบสารสนเทศตอ้งวิเคราะห์  และ
ตรวจสอบเอกสารการขอสิทธ์ิใหม่หรือมีความต้องการเพิ่มเติมจากเดิมท่ีมีอยู่ด้วยความ
ถูกต้อง แม่นย  า ชัดเจน จึงจ าเป็นต้องมีวิธีหรือเทคนิคการก าหนดสิทธ์ิการใช้งานระบบให้กับ
ผูรั้บบริการไดอ้ยา่งถูกตอ้งโดยมีขั้นตอนและเทคนิคในการปฏิบติั ดงัน้ี 
 

กจิกรรม/แผนการปฏิบัติงาน 
ตารางที ่ 4.1  กจิกรรม/แผนการปฏิบัติงานการก าหนดสิทธ์ิการใช้งานของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ 
 

กจิกรรม 
เวลาด าเนินการ 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. หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลยัท าบนัทึก
ขอ้ความหรือกรอก
แบบฟอร์มขอใช ้
สิทธ์ิระบบ (MIS-ERP) 

             

2. เจา้หนา้ท่ีสาขาวิชา/
คณะ ประสานงาน 
ตรวจสอบเอกสาร 
เพ่ือจดัส่ง 

             

3. งานธุรการลงทะเบียน
รับ / ตรวจเช็คเอกสาร 

             

4. ผอ./รอง ผอ.ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย (ลงนาม)  

             

5. ผูป้ฏิบติังาน ตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง ด าเนินการ
สร้าง/เพ่ิม/ยกเลิกสิทธ์ิ
การใชง้านระบบฯ ตาม
แบบฟอร์มท่ีขอมา 
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ตารางที ่ 4.1  (ต่อ) 
 

กจิกรรม 
เวลาด าเนินการ 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. 

6. ผูป้ฏิบติังาน
ประสานงานตอบกลบั
ผูใ้ชง้านไปยงัสาขาวิชา/
คณะ ท่ีแจง้ขอ 

             

7. จดัเก็บเอกสารบนัทึก
ขอ้ความ/แบบฟอร์มขอ
ใชสิ้ทธ์ิระบบฯ 

             

 

หลกัเกณฑ์การปฏบิัติงานการก าหนดสิทธ์ิการใช้งานของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ 
 จากภาระหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย ผูเ้ขียนไดเ้ลือกเอางานดา้นระบบสารสนเทศ (งานดา้น
ประสานงานและก าหนดสิทธ์ิการเขา้ใช้งานระบบสารสนเทศ) มาเขียนเป็นคู่มือปฏิบติังาน โดยมี
กระบวนการปฏิบติังาน ดงัภาพ 
 

                

                                 
                ,           , 
      ,                        

                                 
                ,           , 
      ,                        

               /             
                         

               /             
                         

                     
/              

                     
/              

              / 
                        

              / 
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  ./       .                 (     )  ./       .                 (     )

                             
                      /             
                             

                      /             

              

                                
               /                    

                 

                                
               /                    

                 

              / 
                        

              / 
                        

                          /
                        
                          /
                        

 
   

ภาพที ่4.1 ผงัแสดงกระบวนการปฏิบัติงานการก าหนดสิทธ์ิการใช้งาน 
ของผู้ใช้งานระบบ (MIS-ERP) 

 
จากผงักระบวนการปฏิบติังาน ดงักล่าวขา้งตน้ สามารถน ามาเขียนสรุปกระบวนการท่ี

ผูรั้บผดิชอบงานดา้นระบบสารสนเทศ จะตอ้งด าเนินการในการก าหนดสิทธ์ิการใชง้านของผูใ้ชง้าน
ระบบสารสนเทศใหก้บัผูรั้บบริการ  ดงัน้ี 
 1. หน่วยงานภายในท าบนัทึกไปยงัประธานสาขา, หวัหนา้งาน, คณบดี, ผูอ้  านวยการ เพื่อ
ลงนาม 
  1.1 บันทึกข้อความ  เพื่อขอใช้สิทธ์ิใหม่  เพิ่มเติม  หรือยกเลิกการใช้งานระบบ
สารสนเทศ ท่ีมีความถูกตอ้ง และไม่ถูกตอ้ง 
   1.1.1 ระบุวนัท่ี /  เดือน  / ปี   ท่ีขอใชง้าน 
   1.1.2 พิมพช่ื์อเร่ือง 
   1.1.3 เรียน  ผูอ้  านวยการส านกัคอมพิวเตอร์ 
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   1.1.4 พิมพร์ายละเอียดเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะขอใชสิ้ทธ์ิใหม่ เพิ่มเติมหรือยกเลิกการใช้
งานระบบสารสนเทศ ซ่ึงประกอบดว้ย  

    - ช่ือของสังกดัหน่วยงาน 
    - รายละเอียดเหตุผลความรับผดิชอบในหนา้ท่ีท่ีตอ้งใชง้านระบบดงักล่าว  
   - ระบุช่ือระบบสารสนเทศท่ีตอ้งการใชง้านใหม่/เพิ่มเติม 
   - ระบุช่ือระบบสารสนเทศท่ีท าการยกเลิก/ช่ือผูใ้ชท่ี้ยกเลิก 
   - ช่ือ-นามสกุล ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  
   - รหสัประชาชน  ต าแหน่ง 
   - เบอร์โทรศพัทติ์ดต่อกลบัของผูรั้บผดิชอบ/ผูใ้ชง้าน 

   1.1.5 เสนอประธานสาขา, หัวหน้างาน, คณบดี, ผูอ้  านวยการ/สถาบนั /ศูนย์ /
ส านกั เพื่อลงนามหนงัสือต่อไป 
   1.1.6 เจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานภายในดงักล่าว ลงเลขหนงัสือออก ท่ี ศธ ...../.......          

  1.1.7 เจา้หน้าท่ีของหน่วยงานภายในดงักล่าว ส่งบนัทึกขอ้ความขอใช้สิทธ์ิใหม่ 
เพิ่มเติมหรือยกเลิกการใชง้านระบบสารสนเทศ มายงัส านกัคอมพิวเตอร์ 
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ภาพที ่4.2  แสดงตัวอย่างการท าบันทกึข้อความจากหน่วยงานต่างๆ ทีถู่กต้อง 

 
 

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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ภาพที ่4.3  แสดงตัวอย่างการท าบันทกึข้อความจากหน่วยงานต่างๆ ทีไ่ม่ถูกต้อง 

1.1.4 ไม่มีเบอร์โทรศพัท์
ท่ีสามารถติดต่อกลบัได ้
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 2. กรอกแบบฟอร์มขอใชสิ้ทธ์ิระบบ (MIS-ERP) 
  2.1 ช่องทางการดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอใชสิ้ทธ์ิระบบสารสนเทศ 
   2.1.1 ทางเวบ็ไซตส์ านกัคอมพิวเตอร์  http://cc.bsru.ac.th 
    - หวัขอ้ ดาวน์โหลด 
    - ช่ือแบบฟอร์มต่างๆ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที ่4.4  หน้าเวบ็ไซต์ส านักคอมพวิเตอร์  http://cc.bsru.ac.th 
    
 
 
 
 

2.1.1 
 

2.1.1 
 

2.1.1 
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   2.1.2 ทางเวบ็ไซตม์หาวทิยาลยั  www.bsru.ac.th 
    - หวัขอ้ ดาวน์โหลด 
    - ช่ือแบบฟอร์มต่างๆ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.5  หน้าเวบ็ไซต์มหาวทิยาลยั  www.bsru.ac.th 
   
 
 

2.1.2 
 

2.1.2 
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  2.2 วธีิการกรอกแบบฟอร์มขอใชสิ้ทธ์ิระบบสารสนเทศต่างๆ (ถูกตอ้งและไม่ถูกตอ้ง) 
   2.2.1 เลือกดาวน์โหลดตามประเภทแบบฟอร์มท่ีจะขอสิทธ์ิใชง้านระบบต่างๆ 
    แบบฟอร์มขอใชสิ้ทธ์ิระบบ ERP 
    - ส าหรับสถานีบริการสารสนเทศ 
    - ส าหรับสาขาวชิา / กอง / งาน 
    - ส าหรับคณะ / ส านกั / สถาบนั 
    - ส าหรับเขา้ดู Slip เงินเดือนผา่น Website 
    แบบฟอร์มขอใชสิ้ทธ์ิระบบ [แบ่งตามประเภท] 
    - ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  / ระบบแสดงข้อมูลบุคลากร  / ระบบ
บริการการศึกษา (ส าหรับบุคลากรเดิม) 
    - ส าหรับอาจารยป์ระจ า (ท่ีบรรจุใหม่) 
    - ส าหรับบุคลากรสายสนบัสนุน (ท่ีบรรจุใหม่) 
   2.2.2 ช่ือระบบสารสนเทศ 
   2.2.3 ช่ือหน่วยงาน............................ สาขาวชิา............................ 
   2.2.4 เบอร์โทรติดต่อกลบั................. 
   2.2.5 ลงวนัท่ี.......เดือน...........ปี........ 
   2.2.6 ช่ือ-นามสกุล (ไทย) 
   2.2.7 ช่ือ-นามสกุล (องักฤษ) 
   2.2.8 รหสัประชาชน  ส าหรับอาจารยป์ระจ า (ท่ีบรรจุใหม่) 
   2.2.9 ใส่ต าแหน่งปัจจุบนั 
   2.2.10 ใส่เคร่ืองหมาย  ช่องขอ้มูลระบบท่ีตอ้งการ 
   2.2.11 รายละเอียดหนา้ท่ี/งานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
   2.2.12 ลงนาม ผูข้อใชง้านระบบ 
   2.2.13 ลงนามโดยผูบ้งัคบับญัชาของหน่วยงาน เช่น ประธานสาขา, หัวหน้างาน, 
คณบดี, ผูอ้  านวยการ/สถาบนั /ศูนย ์/ส านกั  
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ภาพที ่4.6 แสดงตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มขอใช้สิทธ์ิระบบ ERP (ถูกต้อง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.7 แสดงตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มขอใช้สิทธ์ิระบบส าหรับอาจารย์ประจ า (ทีบ่รรจุใหม่)  

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 
 



56 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.8 แสดงการกรอกแบบฟอร์มขอใช้งานระบบสารสนเทศ (ERP-MIS) (ทีไ่ม่ถูกต้อง) 
 

 3. งานธุรการลงทะเบียนรับ/ตรวจเช็คเอกสาร (บนัทึกขอ้ความ/แบบฟอร์ม) 
  3.1 กรณีผ่าน หมายถึง เอกสารตรวจสอบแล้วพบว่ารายละเอียดถูกต้อง ไม่พบ
ขอ้ผดิพลาดหรือขอ้แกไ้ข   
  3.2 กรณีไม่ผา่น หมายถึง เอกสารตรวจสอบแลว้พบวา่ไม่ถูกตอ้ง พบขอ้ผิดพลาดหรือ
พบขอ้แกไ้ข ก็จะน าเอกสารส่งคืนใหก้บัหน่วยงาน เพื่อแกไ้ขเป็นล าดบัต่อไป 

4. น าเสนอ ผูอ้  านวยการ/รองผูอ้  านวยการ ส านักคอมพิวเตอร์ ท่ีได้รับมอบหมายเพื่อ
เกษียนหนงัสือต่อไป 

5. ผู ้ปฏิบัติงานตรวจสอบความถูกต้อง ด าเนินการสร้างเพิ่มสิทธ์ิการใช้งานระบบ
สารสนเทศ ตามบนัทึกขอ้ความหรือแบบฟอร์มการขอสิทธ์ิการใชง้านระบบ 

 5.1 ตรวจสอบเอกสารบนัทึกขอ้ความ/แบบฟอร์มการขอสิทธ์ิการใชง้านระบบ 
 5.2 เขา้ระบบส าหรับผูป้ฏิบติังาน ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรองค์กร

(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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

  5.2.1 คลิกเลือก ระบบส าหรับผูดู้แลระบบ (ERP BackOffice Admin) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.10 หน้าจอแสดงระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) 

กรอก Username และ Password 

ระบบส าหรับผูดู้แลระบบ 
(ERP BackOffice Admin) 
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  5.2.2 ระบบจะปรากฏหน้าจออีกรูปแบบหน่ึง  เพื่อให้กรอก  Username และ
Password เพื่อเขา้สู่ระบบส าหรับผูดู้แลระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ENTITY 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่4.12 หน้าจอ SYSTEM ADMIN (ERP) 

กรอก Username  :             
           Password  :   
 

เมนู SINGLE SIGN-NO   

3: PASSPORT ENTITY 
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  5.2.4 คลิกเลือกท่ี ขอ้ 3 : PASSPORT ENTITY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่4.13 หน้าจอ PASSPORT ENTITY (ERP) 
 

  5.2.5 วธีิการเพิ่มสิทธ์ิใหม่ของผูใ้ชง้าน โดยจะเพิ่มสิทธ์ิพื้นฐานของบุคลากรท่ีได ้
   - พิมพ ์ช่ือ ของผูข้อใชง้าน ท่ีช่องรหสับุคลากร 
   -  ในหนา้จอ ค้นหาบุคลากร ใหค้ลิกเลือกช่ือของบุคลากรท่ีตอ้งการเพิ่มสิทธ์ิ

ใหใ้หม่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.14 หน้าจอแสดงการพมิพ์ช่ือ เพือ่ค้นหาบุคลากร (ERP) 

เลือกช่ือบุคลากรท่ีตอ้งการเพ่ิมสิทธ์ิใหม่ 

พิมพ ์ช่ือ ของผูข้อใชง้าน 
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  5.2.6 การสร้างสิทธ์ิผูใ้ชง้าน โดยจะมีสิทธ์ิใชง้านระบบสารสนเทศพื้นฐาน ดงัน้ี 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (eDoc) และระบบบุคลากรผา่นเวบ็ไซต ์(HR Web) 

   - ได ้ช่ือ Login และ Password 
   - ท าการ Save สัญลกัษณ์รูปดินสอ  ท่ีปรากฏหนา้ระเบียน 
   - กดปุ่ม สร้างผู้ใช้ eDoc&HR Web เพ่ือสร้างสิทธ์ิใหม่ระบบ eDoc และ HR Web 

   - กดปุ่ม Yes เพื่อยนืยนัการสร้างสิทธ์ิใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพที ่4.15 หน้าจอ แสดงการสร้างสิทธ์ิผู้ใช้งาน (ERP) 

 
  5.2.7 วธีิการเพิ่มสิทธ์ิเพิ่มเติมของผูใ้ชง้าน โดยจะเพิ่มสิทธ์ิระบบต่างๆ ท่ีขอมา 
   เลือกแทป็ Oracle Privilege เพื่อใชร้ะบบ ERP 
   - ใส่ช่ือ Login ของผูใ้ชง้านใหม่ และสร้าง Password แบบอตัโนมติั 
   - กดปุ่ม Create เพื่อเพิ่มสถานะ Oracle Account : OPEN  
   - ช่อง ORACLE Available Roles เลือก Roles ท่ีตอ้งการ เพิ่มเขา้ไปในช่อง 

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

   - กดปุ่ม Grant เพื่อยนืยนัสิทธ์ิ Grant Complete  

กดปุ่ม Yes เพื่อยนืยนัการ
สร้างสิทธ์ิใหม่ 

ท าการ 
Save 

ช่ือ Login     
     Password  

สร้างผูใ้ชร้ะบบ
eDoc&HR Web 
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ภาพที ่4.16 หน้าจอ แสดงการเพิม่สิทธ์ิแท็ป Oracle Privilege เพือ่ใช้ระบบ ERP 

 
   เลือกแทป็ System Privilege เพื่อใชร้ะบบ ERP 
   - เลือกช่ือผูใ้ชง้านท่ีจะเพิ่มสิทธ์ิ 
   - ตรวจสอบ ช่ือผู ้ใ ช้ ง าน  Login Name เ ช่ น  ISARA.YIN และประจ า

หน่วยงาน ใหเ้ลือกหน่วยงาน เช่น 090201 : สาขาวชิาการโฆษณาและธุรกิจบนัเทิง 
   - คลิกท่ี ระบบงาน ท าการเลือกระบบท่ีตอ้งการเพิ่ม อาทิ เช่น ระบบการเงิน

ระบบจดัซ้ือจดัจา้ง และระบบคลงัพสัดุ  
   - ช่อง ERP Available Roles เลือก Roles ท่ีตอ้งการ เพิ่มเขา้ไปในช่อง ERP 

Selected Roles เช่น ระบบการเงิน ระบบจดัซ้ือจดัจา้ง และระบบคลงัพสัดุ (แสดงในตารางท่ี 1) 
    
 
 
 
 

คลิกปุ่ม OK 

กด Create 

กด Grant 

เลือก ORACLE Available Roles ท่ีตอ้งการ เพ่ิมเขา้ไปในช่อง ORACLE Selected Roles 

เพ่ิมระบบ ERP 

Login ผูใ้ชง้าน 
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ภาพที ่4.17 หน้าจอ แสดงการเพิม่สิทธ์ิแท็ป System Privilege เพือ่ใช้ระบบ ERP 
 
ตารางที ่4.2 แสดงข้อมูลการเพิม่สิทธ์ิระบบ ERP 
 

ระบบจัดซ้ือจัดจ้าง 

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

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

เลือก ERP Available Roles ท่ีตอ้งการ เพ่ิมเขา้ไปในช่อง ERP Selected Roles 

ช่ือผูใ้ชง้าน 

ช่ือผูใ้ชง้าน 

System Privilege 

ช่ือหน่วยงาน 

เลือกระบบ 
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ตารางที ่4.2 (ต่อ) 
 
ระบบคลงัพสัดุ 

ORACLE Selected Roles ERP Selected Roles 
A_CONNECT 800D-STK ทุกแหล่งเงิน 
A_STOCK 800D-STK ทุกวทิยาเขต 
A_STOCK_SELECT 800D-STK หน่วยงาน/สังกดั เช่น สาชาวชิา…  
 800M-STK MENU (คณะ/ส านกั/สถาบนั)  
 * 800M-STK MENU (งานพัสดุ) 
 * 800D-STK ทุกหน่วยงาน 

ระบบงบประมาณ 

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

วชิา… 
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 ทุกวทิยาเขต  
A_FINANCIAL_SELECT  200D-FIN หน่วยงาน / สังกดั เช่น สาชาวชิา… 
  200M-FIN MENU (คณะ)  
 * 200M-FIN  MENU (กองคลัง)  
 * 200D-FIN ทุกหน่วยงาน 
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ตารางที ่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 (เจา้หนา้ท่ีการเงิน) 
 100M-ACC MENU (เปิด/ปิดบญัชี) 
 100M-ACC MENU (CENTER) 
 100M-ACC MENU (ALL MENU) 
 100M-ACC MENU (ดูเฉพาะรายงานเท่านั้น) 
 100M-ACC MENU (ดูเฉพาะหนา้จอเท่านั้น) 
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 (ดูเฉพาะรายงานเท่านั้น) 
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ตารางที ่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 (ดูเฉพาะรายงานเท่านั้น) 
 700M-COS MENU (ดูเฉพาะหนา้จอเท่านั้น) 
 700M-COS MENU ขอ้มูลระบบเท่านั้น 
 

  5.2.8 ส่วนท่ีตอ้งมีการเพิ่มสิทธ์ิ ระบบจดัซ้ือจดัจา้ง ใหก้บัผูใ้ชง้าน 
   เขา้สู่ ระบบจดัซ้ือจดัจา้ง 
   - เลือก เมนู ADMIN CONFIG 
   - เลือก ขอ้ 4 ก าหนดกลุ่มหน่วยงานในการใชง้านจดัซ้ือ/จา้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที ่4.18 หน้าจอ แสดงการเข้าสู่ระบบจัดซ้ือจัดจ้าง 

ADMIN CONFIG 

ขอ้ 4 ก าหนดกลุ่ม
หน่วยงานในการใช้
งานจดัซ้ือ/จา้ง 
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   การด าเนินการเพิ่มช่ือผูใ้ชง้านใหม้องเห็นขอ้มูลหน่วยงานของตนเองได ้
   - เลือก ช่ือหน่วยงาน 
   - พิมพช่ื์อ Login ของผูใ้ชง้าน เช่น BANGON.LA 
   - ปรับสถานะจาก No เป็น Yes เช่น สิทธ์ิจองงบใบขอ, สิทธ์ิอนุมติัใบขอ
(งบกลาง), สิทธ์ิอนุมติัใบขอ (งบแผน่ดิน) เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพที ่4.19 หน้าจอแสดงการเพิม่ช่ือผู้ใช้งานให้มองเห็นข้อมูลหน่วยงานของตนเองได้ 

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

ช่ือ Login 

ช่ือหน่วยงาน 

ปรับสถานะจาก No เป็น Yes 
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ภาพที ่4.20 หน้าจอ แสดงการเข้าสู่ระบบคลงัพสัดุ 
 

   การด าเนินการเพิ่มช่ือผูใ้ชง้านใหม้องเห็นขอ้มูลหน่วยงานของตนเองได ้
   - เพิ่มสิทธ์ิไดท่ี้ละรายการ เลือก ช่ือคลงัพสัดุ ของหน่วยงานนั้น  
   - พิมพ ์ Login รหสัผูใ้ชง้านท่ีมีสิทธ์ิรับพสัดุ  ในช่อง *DBLOGIN 
   - พิมพ ์ Login รหสัผูใ้ชง้านท่ีมีสิทธ์ิจ่ายพสัดุ  ในช่อง *DBLOGIN 
   - เพิ่มสิทธ์ิเป็นชุด ใส่ช่ือรหสั Login ท่ีช่อง *DBLOGIN และเลือกคลงัพสัดุ
จาก....................ถึง............................ กดปุ่ม PROCESS 
 

 
 
 
 
 
 

ขอ้มูลระบบ 

ขอ้ 7 บนัทึกคลงัพสัดุ 
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ช่ือรหสั Login 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที ่4.21 หน้าจอแสดงการเพิม่ช่ือผู้ใช้งานให้มองเห็นข้อมูลหน่วยงานของตนเองได้ 

 
  5.2.10 ส่วนท่ีตอ้งมีการเพิ่มสิทธ์ิ ระบบบุคลากร ใหก้บัผูใ้ชง้าน 
   เขา้สู่ ระบบบุคลากร 
   - เลือก เมนู ADMIN CONFIG 
   - เลือก ขอ้ 4 ก าหนดสิทธ์ิการเขา้มองเห็นขอ้มูล 
 
 
 
 
 
 
 

เลือกช่ือ
คลงัพสัดุ 

ช่ือรหสั Login 

เพ่ิมสิทธ์ิเป็นชุด 

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

กดปุ่ม PROCESS 

Login รหสัผูใ้ชง้านท่ีมีสิทธ์ิจ่ายพสัดุ   Login รหสัผูใ้ชง้านท่ีมีสิทธ์ิรับพสัดุ   
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ภาพที ่4.22 หน้าจอ แสดงการเข้าสู่ระบบบุคลากร 
 

   การด าเนินการเพิ่มช่ือผูใ้ชง้านใหม้องเห็นขอ้มูลหน่วยงานของตนเองได ้
   - เลือกทั้งระเบียนตรงรหสัท่ีมีการก าหนดสิทธ์ิการมองเห็นของหน่วยงาน  
   - เลือก กลุ่มสิทธ์ิ  เพื่อก าหนดกลุ่มสิทธ์ิ 
   - พิมพช่ื์อ  Login รหสัผูใ้ชง้าน ในช่อง *DBLOGIN   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้ 4 ก าหนดสิทธ์ิการ
เขา้มองเห็นขอ้มูล 

ADMIB CONFIG 

เลือกทั้งระเบียนตรงรหสัตวัเลข 

ช่ือ  Login 
รหสัผูใ้ชง้าน 
รหสัตวัเลข 

เลือก กลุ่มสิทธ์ิ   

ภาพที ่4.23 หน้าจอแสดงการเพิม่ช่ือผู้ใช้งานให้มองเห็นข้อมูลหน่วยงานของตนเองได้ 
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 5.3 เข้าระบบส าหรับผูป้ฏิบัติงาน  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย
(MIS: Management Information System) 

  5.3.1 คลิกเลือก ระบบส าหรับผูดู้แลระบบ (MIS BackOffice Admin) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.24 หน้าจอแสดงระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารงาน (MIS) 
 
  5.3.2 ระบบจะปรากฏหน้าจออีกรูปแบบหน่ึง  เพื่อให้กรอก  Username และ

Password เพื่อเขา้สู่ระบบส าหรับผูดู้แลระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่4.25 หน้าจอ Login (MIS) 

ระบบส าหรับผูดู้แลระบบ 
(MIS BackOffice Admin) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.26 หน้าจอ SYSTEM ADMIN  (MIS) 
 

  5.3.4 คลิกเลือกท่ี ขอ้ 4 : PASSPORT ENTITY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่4.27 หน้าจอ PASSPORT ENTITY (MIS) 

เมนู APPLICATION   4: PASSPORT ENTITY 
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  5.3.5 วธีิการเพิ่มสิทธ์ิใหม่ของผูใ้ชง้าน โดยจะเพิ่มสิทธ์ิพื้นฐานของบุคลากรท่ีได ้
   - พิมพ ์ช่ือ ของผูข้อใชง้าน ท่ีช่องรหสับุคลากร 
   -  ในหนา้จอ ค้นหาบุคลากร ใหค้ลิกเลือกช่ือของบุคลากรท่ีตอ้งการเพิ่มสิทธ์ิ

ใหใ้หม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่4.28 หน้าจอ แสดงการพมิพ์ช่ือ เพือ่ค้นหาบุคลากร (MIS) 

 
 
 
 
 
 

เลือกช่ือบุคลากรท่ีตอ้งการเพ่ิมสิทธ์ิใหม่ 

พิมพ ์ช่ือ ของผูข้อใชง้าน 
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  5.3.6 การสร้างสิทธ์ิผูใ้ช้งาน โดยจะมีสิทธ์ิใช้งานระบบสารสนเทศของ(MIS) 
ดงัน้ี  

   - ได ้ช่ือ Login และ Password 
   - ท าการ Save สัญลกัษณ์รูปดินสอ  ท่ีปรากฏหนา้ระเบียน 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.29 หน้าจอ แสดงการสร้างสิทธ์ิผู้ใช้งาน 
    
   เลือกแทป็ Oracle Privilege เพื่อใชร้ะบบ MIS 
   - เลือกระบบ MIS ใส่ช่ือ Login ของผูใ้ชง้านใหม่ และสร้าง Password แบบ

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

ดังภาพท่ี  4.30)  และเม่ือมี  Message Box ข้ึนมาว่า  Create/Grant จึงกดปุ่ม  OK สถานะ  Oracle 
Account (MIS): OPEN (ดงัภาพท่ี 4.31)  

   - เม่ือต้องการเพิ่มสิทธ์ิ ORACLE Available Roles (MIS) คลิกเลือกRoles 
ท่ี ต้อ งก าร  เ ช่ น  A_MIS_CONNET, A_MIS_ALLSELECT, A_MIS_ENTRY เ พิ่ ม เ ข้ า ใน ช่อง
ORACLE Selected Roles (MIS) และกดปุ่ม Grant Role เม่ือมี Message Box ข้ึนมาวา่ Create Role 
Complete จึงกดปุ่ม OK (ดงัภาพท่ี 4.32) 

ท าการ 
Save 

ช่ือ Login     
     Password  
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ภาพที ่4.30 หน้าจอ แสดงการยนืยนัการสร้าง User login เพือ่ใช้ระบบ MIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.31 หน้าจอ แสดง Create/Grant เพือ่ยนืยนัการสร้าง User login 
 

กดปุ่ม Create/Grant 
APPLICATION   

ยนืยนัการสร้าง 
User login คลิก OK  

Create/Grant
คลิก OK  

สถานะ Oracle 
Account (MIS): 

OPEN 

เลือกระบบ MIS ใส่
ช่ือ Login ของ

ผูใ้ชง้านใหม่ และ
สร้าง Password 
APPLICATION 
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ภาพที ่4.32 หน้าจอ แสดงการเพิม่สิทธ์ิ ORACLE Available Roles (MIS)  
 

  5.3.7 การเพิ่มสิทธ์ิผูใ้ช้งาน ในระบบสารสนเทศของ(MIS) ต่างๆ เช่น ระบบ
ตารางสอน, ระบบลงทะเบียน (ส าหรับประธานสาขาวชิา) ดงัน้ี  

   - คลิกเมนู APPLICATION  หวัขอ้ ADMIN ขอ้ 3 : ADMIN USER 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.33 หน้าจอ แสดงการเพิม่สิทธ์ิผู้ใช้งาน ในระบบสารสนเทศของ(MIS) ต่างๆ 

เมนู APPLICATION   

3: ADMIN USER 
 

Create Role 
Complete 
คลิก OK 

เลือก ORACLE Available Roles(MIS) ท่ีตอ้งการเพ่ิมเขา้ในช่อง ORACLE Selected Roles 
(MIS) 

กดปุ่ม 
Grant Role 
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   - หนา้จอ ADMIN  USER พิมพช่ื์อผูใ้ชง้าน เช่น อิศรา  
   - ปรับสถานะช่อง SYSUSERGROUPID สิทธ์ิท่ีตอ้งการเพิ่มไปในระบบท่ี
ตอ้งการ เช่น ระบบตารางเรียน 72: บนัทึกตารางเรียน-ตารางสอบ 
   - เพิ่ม USER Grant Group ท่ีใชง้านระบบนั้น เช่น 72: บนัทึกตารางเรียน-
ตารางสอบ 
   - เพิ่ม USER Authority ดงัน้ี สถานี ระดบั คณะ เลือกหลกัสูตรสาขาวชิา 
   - เพิ่ม USER Authority Other ดงัน้ี สถานี คณะ เลือกหลกัสูตรสาขาวชิา 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.34 หน้าจอ แสดงการเพิม่สิทธ์ิ ADMIN  USER  
 

  5.3.8 ส่วนท่ีตอ้งมีการเพิ่มสิทธ์ิ ระบบฐานขอ้มูลหลกั ใหก้บัผูใ้ชง้านระบบ MIS  
   เขา้สู่ ระบบฐานขอ้มูลหลกั  
   - คลิกเมนู ระเบียนอาจารย-์เจา้หนา้ท่ี หัวขอ้ ขอ้มูล ขอ้ 5 : น าเขา้ขอ้มูล

บุคลากรจากระบบบุคลากร (ดงัภาพท่ี 4.35) 
   - หนา้จอ น าเขา้ขอ้มูลบุคลากรจากระบบบุคลากร พิมพช่ื์อผูใ้ชง้านท่ีช่อง 

ค าวา่ ช่ือ เช่น *อิศรา  แลว้คลิกปุ่ม Import เม่ือมี Message Box ข้ึนมาวา่ ท่านตอ้งการน าเขา้ขอ้มูล
บุคลากรท่ีเลือกใช่หรือไม่ จึงกดปุ่ม Yes (ดงัภาพท่ี 4.36) 

พิมพช่ื์อผูใ้ชง้าน 

ปรับสถานะช่อง SYSUSERGROUPID 
สิทธ์ิท่ีตอ้งการเพ่ิมไปในระบบ 

- เพ่ิม USER Grant Group 

- เพ่ิม USER Authority 

- เพ่ิม USER Authority Other 
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ภาพที ่4.35 หน้าจอ แสดงการเพิม่สิทธ์ิ ADMIN  USER  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่4.36 หน้าจอ แสดงการน าเข้าข้อมูลบุคลากรจากระบบบุคลากร 

ระเบียนอาจารย-์เจา้หนา้ท่ี  

ขอ้ 5 น าเขา้ขอ้มูล
บุคลากรจากระบบ

บุคลากร 

พิมพช่ื์อผูใ้ชง้าน 

คลิกปุ่ม Import 

ท่านตอ้งการน าเขา้ขอ้มูล
บุคลากรท่ีเลือกใช่หรือไม่ 

จึงกดปุ่ม Yes 
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   - คลิกเมนู ระเบียนอาจารย์-เจา้หน้าท่ี หัวข้อ ข้อมูล ข้อ 1 : บนัทึกขอ้มูล
บุคลากร (ดงัภาพท่ี 4.37) 

   - หนา้จอ บนัทึกขอ้มูลบุคลากร คลิกปุ่ม SEARCH แลว้พิมพช่ื์อผูใ้ชง้านท่ี
ช่องค าวา่ ช่ือ เช่น *อิศรา  และดบัเบิลคลิกเลือกช่ือท่ีตอ้งการข้ึนมาเพื่อบนัทึกขอ้มูล (ดงัภาพท่ี 4.38) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่4.37 หน้าจอ แสดงเมนู บันทกึข้อมูลบุคลากร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่4.38 หน้าจอ แสดงการค้นหาข้อมูลบุคลากร 

ระเบียนอาจารย-์เจา้หนา้ท่ี  

ขอ้ 1 บนัทึกขอ้มูลบุคลากร 

คลิกปุ่ม SEARCH 
เพื่อคน้หา พิมพช่ื์อผูใ้ชง้าน 

ดบัเบิลคลิกเลือกช่ือท่ี
ตอ้งการข้ึนมาเพ่ือ
บนัทึกขอ้มูล 
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   - หนา้จอ บนัทึกขอ้มูลบุคลากร เม่ือพบช่ือผูใ้ชง้านท่ีตอ้งการเรียบร้อยแลว้
ใหด้ าเนินการเพิ่มขอ้มูลท่ีมีใหค้รบ โดยเนน้ช่องท่ีมีหนงัสือสีแดงตอ้งใส่ใหค้รบทุกช่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.39 หน้าจอ แสดงการบันทกึข้อมูลบุคลากร 
 
6. ผูป้ฏิบติังานประสานงานตอบกลบัผูใ้ชง้านไปยงัสาขาวชิา/คณะ ท่ีแจง้ขอมา 
 6.1 ผา่นช่องทางการส่ือสารต่างๆ 
  - ทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
  - จดัส่งบนัทึกขอ้ความตามหน่วยงาน 
  - ผา่นช่องทางโทรศพัทภ์ายในและมือถือ 
 6.2 อธิบายขั้นตอนการเขา้ใชง้านเบ้ืองตน้แก่ผูใ้ชง้านให้รับทราบสิทธ์ิของตนเองและ

วธีิการเขา้ใชง้านไดถู้กตอ้ง 
7. ผูป้ฏิบติังานจดัเก็บเอกสารบนัทึกขอ้ความหรือแบบฟอร์มการขอใช้สิทธ์ิการใช้งาน

ระบบสารสนเทศต่างๆ ลงในแฟ้ม ไวเ้พื่อเป็นหลกัฐานในการตรวจสอบสิทธ์ิท่ีขอมาในภายหลงัได ้
 

 

เพ่ิมขอ้มูลท่ีมีให้
ครบ โดยเนน้

ช่องท่ีมีหนงัสือสี
แดงตอ้งใส่ให้
ครบทุกช่อง 
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การติดตามประเมนิผลการปฏบิัติงาน 
 การด าเนินงานในการก าหนดสิทธ์ิการใชง้านของผูใ้ชง้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
มหาวิทยาลัย  (MIS: Management Information System)  และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ทรัพยากรองค์กร  (ERP: Enterprise Resource Resource Planning) ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
ราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา แต่ละคร้ังมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างสิทธ์ิและเพิ่มสิทธ์ิการใชง้านระบบ
สารสนเทศทั้งหมดท่ีมีให้กบัผูรั้บบริการท่ีเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลยัแลว้ ควรมีการติดตามผล
การปฏิบติังานของผูใ้ช้งานระบบหลงัจากไดรั้บสิทธ์ิการใช้งานไปแลว้นั้น ว่ายงัคงมีการใช้งาน
ระบบดงักล่าวอยู่เป็นปัจจุบนัหรือไม่ หรือมีการเปล่ียนแปลงหนา้ท่ีการปฏิบติังานของผูใ้ชค้นนั้น
ไปเป็นท่านอ่ืนแล้ว จึงตอ้งมีการตรวจสอบสิทธ์ิการใช้งานให้เป็นปัจจุบนั ซ่ึงมีการด าเนินการ 
เป็นเวลาประมาณ 1 ปีงบประมาณ หลงัจากผูใ้ช้ไดรั้บสิทธ์ิไปแลว้ โดยมีขั้นตอนการติดตามและ
ประเมินผล ดงัน้ี 
 1. จดัท าบนัทึกขอ้ความเป็นแบบเวยีนทุกหน่วยงานในมหาวทิยาลยั เพื่อแจง้ขอ้มูลของการ
ใช้สิทธ์ิระบบ (MIS-ERP) แต่ละระบบท่ีมีในปัจจุบนัของบุคลากรตามรายช่ือท่ีสังกดัหน่วยงาน
ต่างๆ ใหรั้บทราบขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัของแต่ละท่าน 
 2. หน่วยงานไดรั้บบนัทึกขอ้ความดงักล่าวแลว้ ให้หวัหนา้หน่วยงานนั้นๆ มอบหมายงาน
ให้บุคลากรตรวจสอบสิทธ์ิของตวัเอง ว่ายงัมีสิทธ์ิในการปฏิบติังานตามระบบดงักล่าวท่ีแจง้มา
หรือไม่ 
 3. กรณีท่ีมีสิทธ์ิเกินหรือยงัไม่ไดรั้บสิทธ์ิระบบการใชง้านท่ีเคยขอมาแลว้ ให้หน่วยงานท า
บนัทึกขอ้ความหรือกรอกแบบฟอร์มการขอใช้สิทธ์ิเพิ่มเติม แจง้กลบัมายงัส านกัคอมพิวเตอร์ เพื่อ
ขอเพิ่มสิทธ์ิระบบอ่ืนๆ เขา้มาไดด้ว้ย 
 4. ระยะเวลาในการตรวจสอบสิทธ์ิใหเ้ป็นปัจจุบนัจะมีการตรวจสอบทุกๆ 1 ปีงบประมาณ 
 5. ผูป้ฏิบติังานสรุปเป็นรายงานการติดตามผลและประเมินผลการตรวจสอบสิทธ์ิระบบ
สารสนเทศใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไวเ้ป็นท่ีเรียบร้อย 



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 

 

ตารางท ี5.1 ปัญหาอุปสรรคในการปฏบิัตงิาน และแนวทางแก้ไข 
 

ขันตอนดําเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

1. หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลยัทาํบนัทึก
ขอ้ความหรือแบบฟอร์มขอใช้
งานระบบ 
 

- ขอ สิท ธิโดยไ ม่ มี เ อกสาร
บนัทึกขอ้ความหรือแบบฟอร์ม
ขอใชง้านระบบ 

- ทําการตรวจสอบจากผู ้ใช้
โดยตรงดว้ยการติดต่อสือสาร
กบัตวับุคคลนัน ทางโทรศพัท์
เพือยืนย ันข้อมูลทีเป็นความ
จริงและถูกตอ้ง 
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ตารางท ี5.1  (ต่อ) 
 

ขันตอนดําเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

2. เจา้หนา้ทีสาขา/คณะ 
ประสานงานตรวจสอบ
เอกสาร เพือจดัส่ง 

- บนัทึกขอ้ความ / แบบฟอร์ม 
ไม่มีลายเซ็นจากผูบ้ริหารของ
หน่วยงาน 

- ดาํเนินการตรวจสอบบนัทึก
ขอ้ความ/แบบฟอร์ม ใหล้งนาม
ใหค้รบถว้น 

3. งานธุรการลงทะเบียนรับ/
ตรวจเช็คเอกสาร 

- ไม่มีการตรวจเช็ครายละเอียด 
บันทึกข้อความ  /  แบบฟอร์ม 
และไม่ลงเลขรับ 

- ดาํเนินการตรวจสอบบนัทึก
ขอ้ความ / แบบฟอร์ม และลง
เลขรับใหถู้กตอ้ง 

4. ผอ./รอง ผอ.ทีไดรั้บ
มอบหมาย (ลงนาม) 

- มีการพิจารณาเอกสารล่าชา้ - ดาํเนินการสร้างสิทธิผูใ้ชง้าน
เ บืองต้น ก่อนแล้ว  ลงนาม
ตามหลงั 

5. ผูป้ฏิบติังาน ตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง ดาํเนินการสร้าง/
เพิมสิทธิการใชง้านระบบฯ 
ตามแบบฟอร์ม 

- การสร้างสิทธิในระบบเกิด
ความซําซ้อนกันกับทีมีอยู่ใน
ระบบ จากสาเหตุทีบุคลากรมี
การ เปลียนสถานะภาพการ
บรรจุแต่งตงัใหม่ 

- ดาํเนินการตรวจสอบข้อมูล
เ บืองต้นภายในระบบ  เพือ
ตรวจเช็คข้อมูลเบืองต้นและ
สอบถามโดยตรงจากผูข้อใช้
งานและผูที้เกียวขอ้ง 

 - การยกเลิกสิทธิของผูใ้ช้งาน
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 

 - ไ ม่ มี ขันตอน ทีชัด เ จนให้
บุคลากรทีเขา้ใหม่หรือบุคลากร
เดิมทีต้องการขอสิทธิใช้งาน
ระบบเพิมเติมให้สามารถขอใช้
งานไดท้นัที 

- จัดทําขันตอน  ( Flowchart) 
เกียวกับลาํดับการขอใช้สิทธิ
ใหม่ และเพิมเติม 
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ตารางท ี5.1  (ต่อ) 
 

ขันตอนดําเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

 - ไม่มี คู่มือการปฏิบัติงานใน
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 

6. ผูป้ฏิบติังานประสานงาน
ตอบกลบัผูใ้ชง้านไปยงั
สาขาวิชา/คณะ ทีแจง้ขอ 

- ได้ประสานงานกลับไปยัง
ผูใ้ช้งานแลว้แต่ผูใ้ช้งานทีแจ้ง
ขอไม่อยู ่

- ดําเนินการประสานงานกับ
ผูใ้ช้งานใหม่อีกครัง หรือแจ้ง
สิทธิให้สําหรับผู ้ที เกียวข้อง
รับทราบแทน 

7. จดัเกบ็เอกสารบนัทึก
ขอ้ความ/แบบฟอร์มขอใช้
สิทธิระบบฯ 

- ไม่ได้จัดเก็บเอกสารบันทึก
ขอ้ความ/แบบฟอร์มขอใชสิ้ทธิ 
ใหเ้ป็นระเบียบ 

- ดํา เ นินการจัด เก็บเอกสาร
บนัทึกขอ้ความ/แบบฟอร์มขอ
ใชสิ้ทธิ เขา้แฟ้มและจดัหมวด 
หมู่ใหเ้รียบร้อย 

 

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 



84 
 

 2. หน่วยงานทีดูแลระบบสารสนเทศ ควรมีการจดัทาํบนัทึกขอ้ความส่งหน่วยงานภายใน
เรือง การขอสิทธิการใชง้านของผูใ้ชง้านระบบสารสนเทศของบุคลากรทีบรรจุใหม่ และบุคลากร
เดิมทีตอ้งการสิทธิเพิมเติมจากการเปลียนตาํแหน่งหนา้ทีในการปฏิบติังานใหเ้ป็นปัจจุบนั 
 3. หากมีการจัดประชุมหรือการจัดอบรมบุคลากรทีบรรจุใหม่ ควรมีการแนะนําการ
ให้บริการด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยทีควรได้รับสิทธิประโยชน์ของระบบต่างๆ
เบืองตน้ได ้
 4. ผูบ้ริหารควรให้ความสําคัญกับสิทธิการเข้าใช้งานของระบบสารสนเทศในการ
เปลียนแปลง ยกเลิกสิทธิของบุคลากรในสงักดัหน่วยงานของตนในการปฏิบติังาน เพือใหเ้กิดความ
ปลอดภยัของขอ้มูลส่วนตวัดว้ย 
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