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บทที่ 1
บทนา

1.1 ความเป็นมา
ส ำนั ก เทคโนโลยี ส ำรสนเทศ ได้ ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 27 กรกฎำคม พ.ศ.2527 โดยเป็ น
หน่วยงำนหนึ่งของสถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ ซึ่งมีภำระกิจหลักในกำรเป็นศูนย์กลำงด้ำน
เทคโนโลยีของสถำบัน ทั้งในด้ำนกำรให้บริกำรเทคโนโลยีแก่อำจำรย์ นักศึกษำ และบุคลำกรภำยใน
สถำบัน กำรให้บริกำรวิชำกำรด้ำนคอมพิวเตอร์แก่หน่วยงำนภำยนอก กำรจัดฝึกอบรมให้กับบุคลำกร
ของสถำบัน
นอกจำกนี้ภ ำระกิจที่ส ำคัญอีกสิ่งหนึ่ง คือ กำรพัฒ นำระบบสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำร
ดำเนินงำนของสถำบันทั้งด้ำนกำรเรียนกำรสอน และกำรบริหำรจัดกำรภำยในสถำบัน ซึ่งในปัจจุบันมี
ระบบสำรสนเทศจำนวน 21 ระบบ โดยแบ่งตำมประเภทกำรทำงำนเป็น 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำร
ปฏิบัติงำน ด้ำนบริกำรเทคโนโลยี ด้ำนกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงบุคคล และด้ำนกำรสนับสนุนกำร
ตัดสินใจสำหรับผู้บริหำร
ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร (MIS: Management Information System) นับเป็น
ระบบที่สำคัญระบบหนึ่งของสถำบัน ซึ่งสำนักได้พัฒนำระบบร่วมกับบริษัทซีดีจี (CDG System
Limited) และเริ่มใช้งำนภำยในสถำบันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมำ มีลักษณะกำรทำงำนแบบ ERP
(Enterprise Resource Planning) ซึ่งเป็นกำรบูรณำกำรงำนหลักต่ำงๆ เข้ำด้วยกัน ประกอบด้วย 6
ระบบงำนย่ อย ได้แก่ ระบบบุคลำกร ระบบงบประมำณ ระบบพัสดุ ครุภัณฑ์ ระบบจัดซื้อจัดจ้ำง
ระบบเงินเดือน และระบบบัญชี -กำรเงิน ซึ่งระบบต่ำงๆ มีกำรทำงำนที่สัมพันธ์กัน มีกำรเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่ำงกัน ระบบ MIS จึงมีกำรทำงำนแบบรวมศูนย์ ทำงำนบนฐำนข้อมูลเดียวกัน ทำให้
1

สำมำรถจัดกำรข้อมูลได้ง่ำย สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงเป็นระบบ สำมำรถทรำบผลกำรดำเนินงำน
และตรวจสอบข้อมูลได้รวดเร็ว
เพื่อกำรให้บริกำรระบบ MIS มีควำมสมบูรณ์และพร้อมใช้งำนอยู่เสมอ กลุ่มงำนพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ จึงต้องบำรุงรักษำระบบเป็นประจำทุกปี โดยมี ผู้ดูแลระบบ
ให้บริกำรต่ำงๆ ของระบบ MIS เช่น ติดตั้งโปรแกรม กำรสร้ำงรหัสผู้ใช้งำน กำรกำหนดสิทธิ์กำรเข้ำถึง
ข้อมูลของผู้ ใช้ รวมถึงติดต่อประสำนงำนกำรแก้ไขปรับปรุงระบบระหว่ำงผู้ใช้และผู้ พัฒนำระบบ
นอกจำกนี้ยังรวมถึงกำรจัดเตรียมข้อมูลเพื่อสนับสนุนกำรทำงำนของหน่วยงำนภำยในสถำบัน และ
กำรจัดส่งข้อมูลให้หน่วยงำนภำยนอกตำมที่ได้รับมอบหมำยอีกด้วย
ดังนั้นผู้จัดทำจึงได้จัดทำคู่มือกำรบำรุงรักษำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร (MIS) ขึ้นเพื่อ
ใช้ เ ป็ น ควำมรู้ ป ระกอบกำรปฏิ บั ติ ง ำนกำรดู แ ลระบบ ซึ่ ง กล่ ำ วถึ ง กระบวนกำรที่ เ กิ ด ขึ้ น ในกำร
บำรุงรักษำระบบ MIS รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงำนกำรดูแลระบบ
MIS และผู้สนใจที่เกี่ยวข้องต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์ของคู่มือการบารุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)
1.2.1 เพื่อศึกษำกระบวนกำรปฏิบัติงำน และผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนกำรให้บริกำรและ
บำรุงรักษำระบบระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร (MIS)
1.2.2 ใช้เป็นคู่มือประกอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ดูแลระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร (MIS)
1.2.3 เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องและผู้ขอรับบริกำรใช้ระบบ
เพื่อให้ทรำบขั้นตอนกำรทำงำนในกำรขอรับบริกำร
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1.3 ขอบเขตของการศึกษา
กำรจั ด ท ำคู่ มื อ กำรให้ บ ริ ก ำรและบ ำรุ ง รั ก ษำระบบสำรสนเทศเพื่ อ กำรบริ ห ำร (MIS) มี
ขอบเขตเพื่อศึกษำกระบวนกำรปฏิบัติงำนในกำรให้บริกำรและดูแลรักษำระบบสำรสนเทศเพื่อกำร
บริหำร (MIS) ซึ่งใช้งำนเฉพำะหน่วยงำนภำยในสถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ และมีผู้ดูแลระบบ
โดยกลุ่มงำนพัฒนำระบบสำรสนเทศของสำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ ทั้งนี้กำรจัดทำคู่มือจะได้ใช้เป็น
แนวทำงกำรปฏิบัติงำนของผู้ดูแลระบบต่อไป

1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ
1.4.1 ผู้ดูแลระบบ หมำยถึง บุคลำกรซึ่งทำหน้ำที่วิเครำะห์หรือออกแบบระบบงำน ติดต่อ
ประสำนงำนกับผู้ ใช้งำนและบริษัทผู้พัฒนำระบบงำน รวมถึงจัดทำงำนที่เกี่ยวข้องกับระบบนั้นๆ
ตำมที่ได้รั บมอบหมำยในกำรให้บ ริกำรเกี่ยวกับระบบสำรสนเทศของสถำบันบันฑิตพัฒ นบริห ำร
ศำสตร์
1.4.2 ผู้ใช้งำน หมำยถึง บุคลำกร อำจำรย์ นักศึกษำ ผู้ใช้บริกำรระบบสำรสนเทศภำยใน
สถำบันบันฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ ได้แก่ เจ้ำหน้ำที่คณะ/สำนัก ผู้มีหน้ำที่เกี่ยวกับงำนบุคลำกร งำน
พัสดุ ครุภัณฑ์ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง งำนงบประมำณ งำนกำรจัดทำเงินเดือน และงำนบัญชีรับ จ่ำย
1.4.3 กำรบำรุงรักษำระบบสำรสนเทศ หมำยถึง กำรวิเครำะห์ออกแบบ กำรตรวจสอบ กำร
แก้ไข ปรับปรุงข้อผิดพลำด หรือปรับปรุงกำรทำงำนของระบบตำมควำมต้องกำรที่เปลี่ยนไป หรือกำร
ปรับแก้เพื่อกำรป้องกันปัญหำที่จะเกิดขึ้นในอนำคต รวมถึงกำรให้บริกำรติดตั้งระบบ กำรสร้ำงรหัส
ผู้ใช้งำน กำรกำหนดสิทธิ์กำรเข้ำใช้งำนของผู้ใช้ กำรจัดทำข้อมูลให้หน่วยงำนภำยในและภำยนอก
และงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำร หรือกำรใช้ข้อมูลจำกระบบสำรสนเทศ
1.4.4 ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร (MIS: Management Information System) หรือ
ระบบ MIS หมำยถึง ระบบสำรสนเทศในกำรจัดกำรข้อมูลด้ำนบุคลำกร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง ด้ำนพัสดุ ครุภัณฑ์ ด้ำนเงินเดือน และด้ำนบัญชีกำรรับ จ่ำยของสถำบัน
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บทที่ 2
โครงสร้างการปฏิบัติงานและอัตรากาลัง
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

สำนักเทคโนโลยี สำรสนเทศมีควำมรับผิดชอบหลักในด้ำนกำรบริก ำรงำนเทคโนโลยีของ
สถำบัน ตั้งแต่ด้ำนกำรวำงโครงสร้ำงระบบเครือข่ำย งำนกำรวิเครำะห์ พัฒนำระบบสำรสนเทศของ
สถำบัน งำนกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่บุคคลทั้งภำยนอกและภำยในสถำบัน งำนกำรให้บริกำรซ่อม
บำรุงคอมพิวเตอร์ และงำนด้ำนนวัตกรรม สื่อ และกำรออกแบบ

4

ภาพที่ 1 แผนภูมิโครงสร้างการปฏิบัติงาน สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ส ำนั กเทคโนโลยี ส ำรสนเทศมีโ ครงสร้ ำงกำรปฏิบั ติงำน ประกอบด้ว ย ฝ่ ำยบริห ำร ส่ ว น
เทคโนโลยีสำรสนเทศ และสำนักงำนเลขำนุกำร โดยมีหน้ำที่ที่แตกต่ำงกัน ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้

2.1 ฝ่ายบริหาร
ทำหน้ำที่ในกำรบริหำร กำกับ ดูแลกำรดำเนินงำนต่ำงๆของสำนักให้บรรลุเป้ำประสงค์ของ
สถำบัน ประกอบด้วย
2.1.1 ผู้อำนวยกำรสำนัก
2.1.2 รองผู้อำนวยกำรสำนัก
2.1.3 คณะกรรมกำรประจ ำส ำนั ก ประกอบด้ ว ย ผู้ อ ำนวยกำรส ำนั ก เป็ น ประธำน
คณะกรรมกำร รองผู้อำนวยกำรสำนัก อำจำรย์ประจำสำนักและอำจำรย์จำกหน่วยงำนภำยในสถำบัน
2.1.4 คณะกรรมกำรบริหำรเงินกองทุนสำนัก ประกอบด้วย รองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผนเป็น
ประธำน ผู้อำนวยกำรสำนัก รองผู้อำนวยกำรสำนัก อำจำรย์ประจำสำนัก และเลขำนุกำรสำนัก เป็น
กรรมกำรและเลขำนุกำร
2.1.5 คณะกรรมกำรกองทุนพัฒนำเทคโนโลยี ประกอบด้วย รองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผนเป็น
ประธำน รองอธิ ก ำรบดี ฝ่ ำ ยบริ ห ำร รองอธิ ก ำรบดี ฝ่ ำ ยวิ ช ำกำร คณบดี ห รื อ ผู้ อำนวยกำรส ำนั ก
หน่วยงำนภำยในสถำบัน อำจำรย์จำกหน่วยงำนภำยในสถำบัน ผู้อำนวยกำรสำนักเป็นกรรมกำรและ
เลขำนุกำร และรองผู้อำนวยกำรสำนักเป็นกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

2.2 ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีหน้ำที่ให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีของสถำบัน ประกอบด้วย 5 กลุ่มงำน ได้แก่
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2.2.1 กลุ่มงำนโครงสร้ำงพื้นฐำน มีหน้ำที่หลักในกำรจัดเตรียมระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน งำน
กำรวำงระบบเครือข่ำย วำงแผนด้ำนควำมปลอดภัยในกำรใช้งำนเครือข่ำยภำยในสถำบัน
2.2.2 กลุ่มงำนพัฒนำระบบสำรสนเทศ มีหน้ำที่หลักในกำรพัฒนำ วิเครำะห์ และออกแบบ
ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรให้บริกำรแก่นักศึกษำ หรือบุคลำกรภำยในสถำบัน และกำรบริหำรจัดกำร
คลังข้อมูลของสถำบัน
2.2.3 กลุ่ ม งำนบริ ก ำรคอมพิ ว เตอร์ มี ห น้ ำ ที่ ห ลั ก ในกำรให้ บ ริ ก ำรติ ด ตั้ ง ซ่ อ มบ ำรุ ง
คอมพิวเตอร์ กำรติดตั้งซอฟต์แวร์เพื่อกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร กำรให้บริกำรโต๊ะรับแจ้งปัญหำ
และกำรให้บริกำรห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์
2.2.4 กลุ่มงำนนวัตกรรมเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีหน้ำที่หลักในกำรศึกษำค้นคว้ำด้ำนวิจัย
และเทคโนโลยี กำรพัฒ นำนวัต กรรมใหม่ที่มี ประโยชน์ต่ อกำรด ำเนิ นงำนของส ำนัก รวมถึง กำร
ออกแบบ สร้ำงสรรค์กรำฟิก และสื่อคอมพิวเตอร์
2.2.5 กลุ่มงำนบริกำรวิชำกำร มีหน้ำที่หลักเพื่อให้บริ กำรวิชำกำร ทั้งในกำรบริกำรจัดสอบ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Testing) กำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) และ
ให้บริกำรกำรสอบจัดระดับควำมรู้ทำงคอมพิวเตอร์ให้แก่นักศึกษำอีกด้วย

2.3 สานักงานเลขานุการ
มีหน้ำที่ดำเนินงำนต่ำงๆ เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติภำรกิจภำยในของสำนัก ประกอบด้วย 3
กลุ่มงำน และ 1 ตำแหน่ง ได้แก่
2.3.1 กลุ่มงำนบริหำรและธุรกำร มีหน้ำที่ในด้ำนต่ำงๆ ประกอบด้วย หน่วยธุรกำร หน่วย
บุคคล หน่วยประชำสัมพันธ์ และหน่วยอำคำรสถำนที่
2.3.2 กลุ่มงำนกำรเงินและพัสดุ มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินและพัสดุของสำนัก
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2.3.3 กลุ่ มงำนแผนและพัฒ นำ มีห น้ำที่ปฏิบัติงำนวำงแผนงำน กำรดำเนินงำนด้ำนกำร
ประกันคุณภำพ และกำรจัดกำรบริหำรควำมเสี่ยง
2.3.4 เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไปชำนำญกำรพิเศษ
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ภาพที่ 2 โครงสร้างอัตรากาลัง สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ในปีงบประมำณ 2558 สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศมีอัตรำกำลังรวม 30 อัตรำ แบ่งเป็น
ข้ำรำชกำร 8 อัตรำ พนักงำนสถำบัน 19 อัตรำ และลูกจ้ำงชั่วครำว 3 อัตรำ

ตารางที่ 1 แสดงจานวนบุคลากรปัจจุบันจาแนกตามประเภท และคุณวุฒิการศึกษา
ประเภท
ข้ำรำชกำร
พนักงำนสถำบัน (อัตรำว่ำง 2 อัตรำ)
ลูกจ้ำงเงินกองทุนพัฒนำเทคโนโลยี
รวม

เอก
1
1

คุณวุฒิปริญญำ
โท
ตรี
5
1
8
9
1
13
11

รวม
ตำกว่ำตรี
1
2
2
5

8
19
3
30

2.4 ขอบข่ายภาระงานของหน่วยงาน
ปรั ช ญำและปณิธ ำนของส ำนักเทคโนโลยีส ำรสนเทศ คือ มีจุดมุ่งหมำยในกำรให้ บริกำร
เทคโนโลยี ส ำรสนเทศ เพื่ อ สนั บ สนุ น สถำบั น ในกำรด ำเนิ น กำรตำมพั น ธกิ จ อย่ ำ งรำบรื่ น และมี
ประสิ ท ธิ ภ ำพ ซึ่ ง ในกำรปฏิบั ติ งำนต่ำ งๆ นั้ น ส ำนัก มุ่ งเน้ นกำรมี วิ สั ย ทั ศน์ ใ นกำรเป็ นหน่ ว ยงำน
ให้บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศที่มีคุณภำพระดับสำกล
สำหรับขอบข่ำยภำระงำนของสำนัก มีดังนี้
1. ให้บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศแก่อำจำรย์ นักศึกษำ และบุคลำกรภำยในสถำบัน เพื่อให้
กำรดำเนินพันธกิจของสถำบันเป็นไปอย่ำงรำบรื่น และมีประสิทธิภำพ
2. พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรดำเนินงำนของสถำบัน ด้ำนกำรเรียนกำรสอน
และกำรบริหำรจัดกำรให้เหมำะสมและทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสภำวกำรณ์
3. พัฒนำศักยภำพทำงคอมพิวเตอร์ด้ำนควำมสำมำรถในกำรใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม
ใช้งำนที่เกี่ยวข้องให้แก่นักศึกษำระดับปริญญำโท และปริญญำเอกของสถำบัน
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4. จัดฝึกอบรมด้ำนคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสำรสนเทศให้กับบุคลำกรของสถำบัน ตั้งแต่
ระดับผู้ใช้งำนจนถึงระดับผู้บริหำร
5. ให้บริกำรวิชำกำรทำงคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสำรสนเทศแก่หน่วยงำนภำยนอก อำทิ
กำรศึกษำวิเครำะห์ และจัดวำงระบบงำน กำรวำงแผนด้ำนระบบสำรสนเทศ เป็นต้น
6. สนับสนุนพันธกิจด้ำนกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของสถำบันในเชิงบูรณำกำร

2.5 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ
กำรดำเนินงำนด้ำนกำรให้บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ แก่อำจำรย์ บุคลำกรภำยในสถำบัน
นับเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในกำรขับเคลื่อนพันธกิจของสำนักให้มีควำมสำเร็จ โดยมีผู้ดำรงตำแหน่ง
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร ดังนี้
ชื่อผู้ปฏิบัติงำน

นำงชนัญญำ สำรใจคำ

ตำแหน่ง

นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร

กลุ่มงำน

พัฒนำระบบสำรสนเทศ

บทบำทหน้ำที่สำคัญของนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร คือกำรใช้ควำมรู้ ด้ำนวิชำกำร
และ ควำมเชี่ยวชำญจำกกำรสะสมประสบกำรณ์ในกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ ออกแบบกำรพัฒนำ
ระบบสำรสนเทศ กำรจัดกำรฐำนข้อมูล กำรหำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นในระหว่ำงกำร
ปฏิบัติงำน กำรบำรุงรักษำระบบให้สำมำรถใช้งำนได้อยู่เสมอ รวมถึงกำรติดต่อประสำนงำนระหว่ำง
ผู้ ใช้งำนระบบและผู้ พัฒ นำระบบให้ เกิ ดควำมร่ว มมือ ในกำรดำเนิน งำนให้ ส ำเร็จ นอกจำกนี้ยัง มี
บทบำทในกำรให้ควำมรู้ด้ำนวิชำกำรกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในสถำบันหรือภำยนอกสถำบัน หรือให้บริกำร
ด้ำนข้อมูลเพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนภำยใน และภำยนอกสถำบันด้วย
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2.6 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2.6.1 ปฏิบัติงำนด้ำนกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ โดยทำหน้ำที่ร่วมวิเครำะห์ และออกแบบ
ระบบ ในกำรพัฒ นำระบบสำรสนเทศ รวมทั้ง กำรออกแบบจั ดกำรฐำนข้ อมู ล ให้ มี ประสิ ทธิ ภ ำพ
นอกจำกนี้ ยั ง รวมถึ ง กำรจั ด ท ำคู่ มื อ กำรใช้ ง ำนระบบ และค ำอธิ บ ำยข้ อ มู ล ของฐำนข้ อ มู ล ระบบ
สำรสนเทศให้มีควำมเป็นปัจจุบัน
2.6.2 ปฏิบัติงำนด้ำนกำรติดต่อประสำนงำน กับผู้พัฒนำและผู้ใช้งำนระบบสำรสนเทศเพื่อ
เก็บรวบรวมควำมต้องกำร ซึ่งจะนำไปพัฒนำหรือปรับแก้ระบบเพื่อให้ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้
รวมถึงกำรติดต่อประสำนงำนในกำรอำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรให้บริกำรเทคโนโลยีทั้งแก่บุคลำกร
ภำยใน และภำยนอกสถำบันที่มำขอรับบริกำรกับทำงสำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ
2.3.3 ปฏิบัติงำนด้ำนกำรให้บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยเป็นผู้อำนวยควำมสะดวกใน
กำรให้บริกำรแก่บุคลำกรภำยในสถำบัน หรือบุคคลภำยนอกที่มำขอรับบริกำรด้ำนระบบสำรสนเทศ
ต่ำงๆ หรือขอข้อมูลด้ำนวิชำกำรที่เกี่ยวข้อง
2.6.4 ปฏิบัติงำนด้ำนกำรบำรุงรักษำระบบสำรสนเทศ โดยเป็นผู้ติดต่อ ประสำนงำน นัด
หมำยกำรบำรุงรักษำระบบสำรสนเทศตำมช่วงเวลำที่กำหนด รวมทั้งวิเครำะห์ หำแนวทำงกำรแก้ไข
ปัญหำ หรือปรับปรุงระบบให้สำมำรถใช้งำนได้ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้อยู่เสมอ
2.6.5 ปฏิบัติงำนในกำรสนับสนุนกำรดำเนินงำนอื่นๆ ของสำนัก ตำมที่ได้รับมอบหมำย โดย
เป็นผู้ปฏิบัติกำรในงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ
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บทที่ 3
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)

ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร (Management Information System : MIS) ที่ใช้ภำยใน
สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ พัฒนำขึ้นโดยควำมร่วมมือของสถำบันฯ ร่วมกับบริษัท ซีดีจี ซิส
เต็มส์ จำกัด และเริ่มกำรใช้งำนในปี พ.ศ. 2547 ซึ่งใช้งำนตลอดมำจนถึงปัจจุบัน และมีกำรดูแล
บำรุงรักษำระบบอย่ำงสม่ำเสมอ
ลักษณะกำรทำงำนของระบบ MIS เป็นระบบที่สำมำรถเชื่อมโยงกำรทำงำนและข้อมูลของ
ระบบงำนหลักๆ เข้ำด้วยกันในลักษณะของ ERP (Enterprise Resource Planning)
ระบบกำรวำงแผนทรัพยำกรองค์กรหรือที่เรียกว่ำ ERP (Enterprise Resource Planning)
เป็นระบบสำรสนเทศที่บูรณำกำรงำนหลักต่ำงๆ ขององค์กร เช่น กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรผลิต กำรขำย
กำรบัญชี และกำรบริหำรบุคคล ฯลฯ เข้ำด้วยกันโดยเชื่อมโยงกันแบบเรียลไทม์ (Real Time) เพื่อ
ตอบสนองควำมต้องกำรข้อมูลหรือสำรสนเทศโดยภำพรวมและกำรตัดสินใจอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ทันท่วงที (ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศำกุล และ เจษฎำพร ยุทธนวิบูลย์ชัย, 2549 : 273)
สำหรับรำยละเอียดของระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร (MIS) ที่สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ใช้อยู่ในปัจจุบัน ประกอบด้วย 1) ส่วนประกอบของระบบ 2) กลุ่มผู้ใช้และบทบำทหน้ำที่ 3) รูปแบบ
กำรประมวลผลข้อมูลในเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 4) ชนิดของเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 5) ฐำนข้อมูลของ
ระบบ 6) โปรแกรมภำษำในกำรพัฒนำระบบ 7) โปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 8) กำรติดตั้งโปรแกรม 9)
กำรสร้ำงและกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ 10) โครงสร้ำงกำรพัฒนำโปรแกรม และ 11) กำรจัดทำข้อมูลสำหรับ
หน่วยงำนภำยนอก
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3.1 ส่วนประกอบของระบบ
ระบบ MIS ประกอบด้วยระบบย่อย 6 ระบบ (ภำพที่ 3) ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้
Personal
บุคลากร
Budget

Procure
จัดซื้อจัดจ้าง

งบประมาณ

Inventory

MIS

พัสดุครุภัณฑ์

Payroll

เงินเดือน
Account
บัญชีรับจ่าย

ภาพที่ 3 ส่วนประกอบของระบบ MIS

3.1.1 ระบบบุคลำกร ประกอบด้วยกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลบุคลำกรของสถำบันทั้งหมด
ได้แก่ ข้อมูลด้ำนอัตรำกำลัง ทะเบียนประวัติ กำรเปลี่ยนแปลงบุคลำกร สวัสดิกำร เครื่องรำช กำรลำ
กำรเลื่อนเงินเดือน กำรสูญเสียบุคลำกร และกำรปรับเงินเดือน โดยข้อมูลด้ำนบุคลำกรนับเป็นข้อมูลที่
มีควำมสำคัญมำก เนื่องจำกเป็นข้อมูลเบื้องต้นในระบบอื่นๆ เช่น ระบบเงินเดือน ระบบกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ
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3.1.2 ระบบงบประมำณและกำรเบิกจ่ำย เป็นระบบที่สนับสนุนกระบวนกำรทำงำนเกี่ยวกับ
กำรจัดสรรงบประมำณ กำรขออนุมัติดำเนินงำนเพื่อเบิกจ่ำย กำรขออนุมัติเบิกจ่ำย และกำรอนุมัติ
จ่ำยงบประมำณให้กับหน่วยงำนต่ำงๆ ของสถำบันฯ โดยมีหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองแผนงำน
ซึ่งมีหน้ำที่จัดสรรเงินงบประมำณแผ่นดิน และเงินนอกงบประมำณให้กับคณะ สำนักต่ำงๆ ซึ่งกองคลัง
และพัสดุ ในกลุ่มงำนงบประมำณมีหน้ำที่ในกำรดำเนินกำรจัดสรรผ่ำนระบบ MIS เพื่อให้คณะ สำนัก
ได้ทำกำรขออนุมัติดำเนินงำนเพื่อเบิกจ่ำยเงินตำมงบประมำณที่ได้รับ
3.1.3 ระบบพั ส ดุ แ ละครุ ภั ณ ฑ์ เป็ น ระบบที่ บ ริ ห ำรจั ด กำรข้ อ มู ล พั ส ดุ แ ละครุ ภั ณ ฑ์ ข อง
หน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในสถำบันฯ โดยมีหน่วยงำนคลังและพัสดุจัดกำรข้อมูลที่ส่วนกลำง ได้แก่ กำร
คำนวณค่ำ เสื่ อมครุ ภั ณฑ์ กำรบั น ทึ กทะเบียนครุ ภัณ ฑ์ กำรโอนย้ ำย แทงจ ำหน่ำ ยครุ ภัณ ฑ์ซึ่ งจะ
เชื่อมโยงข้อมูลสู่ระบบบัญชี ส่วนคณะ สำนักมีหน้ำที่จัดซื้อจัดจ้ำงและทำกำรสำรวจครุภัณฑ์ประจำปี
ส่งให้แก่กองคลังและพัสดุเพื่อให้ส่วนกลำงรับทรำบสถำนะครุภัณฑ์ และปรับปรุงสถำนะครุภัณฑ์กรณี
แทงจำหน่ำย
3.1.4 ระบบจัดซื้อจัดจ้ำง จะเริ่มใช้ปฏิบัติงำนก็ต่อเมื่อคณะ สำนักทรำบจำนวนเงินที่ได้รับ
กำรจัดสรรซึ่งมำจำกระบบงบประมำณแล้ว จึงจะสำมำรถเข้ำสู่กระบวนกำรจัดซื้อ จัดจ้ำงวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตำมงบประมำณที่ได้รับโดยทำกำรขออนุมัติเพื่อดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงครุภัณฑ์ และตรวจ
รับ ส่วนกองคลังและพัสดุมีหน้ำที่ทำกำรอนุมัติจัดซื้อจัดจ้ำงครุภัณฑ์ทำใบสั่งซื้อ หรือทำสัญญำกำร
จัดซื้อจัดจ้ ำงครุ ภัณฑ์ บั น ทึกเงิน ซื้อแบบ บันทึกเงินมัดจำซอง ขอคืนหลั กประกันสั ญญำ กำรขึ้น
ทะเบียนครุภัณฑ์ กำรบันทึกข้อมูลค่ำน้ำ ค่ำไฟ และส่งข้อมูลเข้ำสู่ระบบบัญชี ในส่วนเจ้ำหนี้ ลูกหนี้
และกำรเงิน
3.1.5 ระบบเงินเดือน เป็นระบบที่สนับสนุนกระบวนกำรจัดทำเงินเดือนของบุคลำกร ซึ่ง
ดำเนินงำนโดยหน่วยงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคลของสถำบัน โดยกระบวนกำรทำงำนเกี่ยวกับกำร
สร้ำงและบันทึกเงินรำยรับ รำยจ่ำยประจำเดือน กำรสร้ำงแฟ้มข้อมูลเงินเดือนและดึงข้อมูลค่ำใช้จ่ำย
จำกระบบอื่นมำคำนวณเงินเดือน
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กำรคำนวณภำษี หรือเงินตกเบิกต่ำงๆ กำรออกรำยงำนประจำเดือ น ได้แก่ กำรออกใบแสดงรำยกำร
เงินเดือนของแต่ละคน รำยงำน ภ.ง.ด.1 รำยเดือน รำยงำนกำรนำส่งเงินกองทุนต่ำงๆ กำรออก
รำยงำนสิ้นปี ได้แก่ รำยงำน ภ.ง.ด.1 ก. และรำยงำนหนังสือรับรองกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย รวมถึงกำร
จัดกำรข้อมูลโครงกำรจ่ำยตรงจำกกรมบัญชีกลำงอีกด้วย
3.1.6 ระบบบัญชีและกำรเงิน เป็นระบบที่สนับสนุนกระบวนกำรจัดทำบัญชีของสถำบันโดย
กองคลังและพัสดุกลุ่มงำนบัญชี ซึ่งเป็นกำรจัดกำรข้อมูลในกระบวนกำรต่ำงๆ ได้แก่ กำรเงิน -ธนำคำร
เงินประกันสัญญำ ทะเบียนเงินรับฝำกลูกหนี้ เจ้ำหนี้ กำรรับจ่ำยเงิน บัญชีแยกประเภททัวไป และ
บัญชี GF MIS โดยกำรลงบัญชีจะต้องยืนยันข้อมูลกำรตรวจรับพัสดุ ข้อมูลจำกระบบบัญชีลูกหนี้
ข้อมูลบัญชีเงินฝำกธนำคำร ข้อมูลรับเงินจ่ำยเงินประจำวัน ข้อมูลกำรอนุมัติจ่ำยเงินประจำวัน ข้อ
มูลค่ำเสื่อมรำคำ และยืนยันข้อมูลกำรรับเงินจำกระบบภำยนอก ได้แก่ ระบบทะเบียนนักศึกษำเข้ำมำ
เพื่อทำกำรลงบัญชีด้วย

3.2 กลุ่มผู้ใช้และบทบาทหน้าที่
เป็น กำรแบ่ งกลุ่มผู้ ใช้ตำมสิทธิ์กำรเข้ำถึงข้อมูล ได้ 3 กลุ่ ม ได้แก่ ผู้ ดูแลระบบด้ำนเทคนิค
ผู้ใช้งำนระดับส่วนกลำง และผู้ใช้งำนระดับคณะ/สำนัก (ภำพที่ 4) ซึง่ แต่ละกลุม่ มีรำยละเอียดดังนี้
ผู้ใช้ระดับคณะ/สำนัก
ผู้ดูแลระบบด้ำนเทคนิค

ผู้ใช้ระดับส่วนกลำง

ภาพที่ 4 กลุ่มผู้ใช้ระบบ MIS
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3.2.1 ผู้ดูแลระบบด้ำนเทคนิค ได้แก่ ผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบด้ำนสำรสนเทศ ซึ่งรับผิดชอบโดย
สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ กลุ่มงำนพัฒนำระบบสำรสนเทศ มีหน้ำที่บริหำรจัดกำรผู้ใช้งำนระบบ
และรับปัญหำกำรใช้งำนจำกผู้ใช้ส่วนกลำง หรือจำกผู้ใช้ระดับคณะ/สำนัก จำกนั้นจึงตรวจสอบและ
แก้ไขปัญหำ หรือประสำนงำนกับบริษัทผู้พัฒนำระบบเพื่อเข้ำทำกำรแก้ไขและบำรุงรักษำระบบให้
สำมำรถทำงำนได้ถูกต้อง นอกจำกนี้ผู้ดูแลระบบยังทำหน้ำที่ประสำนงำนต่ำงๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบ MIS ด้วย
3.2.2 ผู้ ใ ช้ ง ำนระดั บ ส่ ว นกลำง ได้ แ ก่ ผู้ ใ ช้ ที่ มี อ ำนำจหน้ ำ ที่ ดู แ ล บริ ห ำรจั ด กำรข้ อ มู ล
ส่วนกลำงของสถำบัน ประกอบด้วย 2 หน่วยงำน ได้แก่ กองคลังและพัสดุและกองบริหำรทรัพยำกร
บุคคล โดยกองคลังและพัสดุนั้น มีหน้ำที่บริหำรจัดกำรด้ำนงบประมำณ พัสดุครุภัณฑ์ กำรจัดซื้อจัด
จ้ำง และงำนบัญชีรับ จ่ำย ส่วนกองบริหำรทรัพยำกรบุคคลมีหน้ำที่บริหำรจัดกำรข้อมูลบุคลำกร และ
กำรจัดทำเงินเดือน
3.2.3 ผู้ใช้งำนระดับคณะ/สำนัก หรือเรียกว่ำเป็นผู้ใช้ทั่วไป ได้แก่ ผู้ใช้ที่มีหน้ำที่รับผิดชอบ
กำรดำเนินงำนกำรบันทึก หรือเรียกดูรำยงำนกำรลำบุคคล กำรดำเนินงำนขออนุมัติดำเนินกำรเพื่อ
เบิกจ่ำย กำรขออนุมัติเพื่อดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงวัสดุและครุภัณฑ์ และกำรดูรำยงำนด้ำนบัญชี ทั้งนี้
จะจำกัดสิทธิ์กำรเข้ำถึงข้อมูลได้เฉพำะคณะ/สำนักของผู้ใช้เท่ำนั้น

3.3 รูปแบบการประมวลผลข้อมูลในเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ระบบ MIS มีลักษณะกำรประมวลผลข้อมูล Client-Server เป็นกำรประมวลผลข้อมูลโดยมี
เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเป็น Files Server ซึ่งเก็บไฟล์โปรแกรมสำเร็จรูปที่ได้จำกกำรเขียน
โปรแกรมภำษำ Visual Basic ซึ่งประกอบด้วยไฟล์นำมสกุล .exe และกำรสร้ำงรำยงำนด้วย
โปรแกรม Crystal Report โดยมีนำมสกุล .rpt ส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งในส่วนของผู้ใช้ หรือ
เครื่อง Client จะมำเรียกใช้ Files จำก Files Server เพื่อทำกำรประมวลผลที่ปลำยทำง ทั้งนี้เครื่อง
Client จะใช้งำนฐำนข้อมูลที่เดียวกัน
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File Server (.exe, .rpt)
Local Area Network (LAN)

Client-User[Admin]

Client-User[Global]

Client-User[Party/Faculty]

ภาพที่ 5 รูปแบบการประมวลผลข้อมูลในเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ในกำรใช้งำนระบบ MIS ผู้ใช้สำมำรถเรียกใช้ File บน Server ได้โดยคลิกเลือกที่ปุ่ม
“ปรับปรุงอัตโนมัติ” ที่แถบเครื่องมือด้ำนบน (ภำพที่ 6)

ภาพที่ 6 การ FTP File จาก File Server
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3.4 ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ระบบ MIS ทำงำนบนเครือข่ำยแบบ Local Area Network (LAN) ซึ่งเป็นเครือข่ำยที่มีกำร
เชื่อมต่อกันระหว่ำงคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ในระยะใกล้เข้ำด้วยกัน เพื่อใช้งำนเครือข่ำยภำยใน
องค์กร โดยใช้สำย Cable เป็นตัวกลำงในกำรเชื่อมต่อ
เครือข่ำย LAN มีอัตรำควำมเร็ว 1- 100 Mbps ขึ้นกับสำยส่งที่ใช้ เทคนิคกำรส่งสัญญำณ
และข้อกำหนดของผู้ให้บริกำรเครือข่ำย
ส ำหรั บ ข้อดีที่ เด่น ชัด ของกำรเชื่ อมต่อแบบ LAN

ได้แ ก่ ควำมสำมำรถในกำรแบ่งปั น

ทรัพยำกรที่มีร่วมกันได้ หำกเครื่อง Client อยู่ในวง LAN เดียวกัน ทำให้ประหยัดค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดสรรทรัพยำกร เช่น อุปกรณ์เครื่องพิมพ์ สแกนเนอร์ เป็นต้น
ตัวอย่ำงกำรเชื่อมต่อเครือข่ำยแบบ LAN (ภำพที่ 7)
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ภาพที่ 7 การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบ LAN
ที่มำ www.mindphp.com

3.5 ฐานข้อมูลของระบบ MIS
ฐำนข้อมูลที่ใช้ในกำรพัฒนำระบบ MIS คือ ฐำนข้อมูล Oracle 11g R2 ซึ่งประกอบไปด้วย
โครงสร้ำงฐำนข้อมูลแต่ละระบบย่อย 7 ส่วน ได้แก่
3.5.1 โครงสร้ำงข้อมูลส่วนผู้ใช้และข้อมูลพื้นฐำน (MEIS)
3.5.2 โครงสร้ำงฐำนข้อมูลบุคลำกร (MEISPSN)
3.5.3 โครงสร้ำงฐำนข้อมูลงบประมำณกำรเบิกจ่ำย (MEISBUD)
3.5.4 โครงสร้ำงฐำนข้อมูลพัสดุครุภัณฑ์ (MEISINV)
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3.5.5 โครงสร้ำงฐำนข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง (MEISPCM)
3.5.6 โครงสร้ำงฐำนข้อมูลเงินเดือน (MEISPAY)
3.5.7 โครงสร้ำงฐำนข้อมูลบัญชีกำรเงิน (MEISACC)

Oracle 11 g R2
MEIS
MEISPSN

MEISINV

MEISBUD

MEISPCM

MEISPAY

MEISACC

ภาพที่ 8 ฐานข้อมูลของระบบ MIS

3.6 โปรแกรมภาษาในการพัฒนาระบบ
ระบบ MIS ถูกพัฒนำขึ้นและเริ่มใช้งำนตั้งแต่ พ.ศ. 2547 ซึ่งพัฒนำด้วยภำษำโปรแกรม
Visual Basic Version 6.0 เป็นภำษำในกำรพัฒนำโปรแกรมที่ได้รับควำมนิยมในขณะนั้น และพัฒนำ
รำยงำนของระบบด้วยโปรแกรม Crystal Report 8.5 และในปัจจุบันมีกำรสร้ำง Store Procedure
ในฐำนข้อมูลอีกด้วย
3.6.1 Visual Basic เป็นโปรแกรมเพื่อใช้พัฒนำแอพลิเคชันสำหรับระบบปฏิบัติกำร
Windows โดยใช้ภำษำ BASIC (Beginners ALL Purpose Symbolic Instruction Code) ซึ่งมี
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ส่วนกำรติดต่อผู้ใช้ที่ทำให้กำรพัฒนำโปรแกรมสะดวกขึ้น กำรทำงำนของโปรแกรม Visual Basic จะ
ทำงำนในลักษณะของ Event-Driven กล่ำวคือ กำรประมวลผลตำมเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น เช่น กำรรอ
ให้ผู้ใช้กดปุ่ม แล้วจึงประมวลผล เป็นต้น
กระบวนกำรพัฒนำแอพลิเคชันโดยใช้โปรแกรมนี้ผู้ใช้ต้องสร้ำงส่วนติดต่อผู้ใช้ โดยใช้ Object
พื้น ฐำนของโปรแกรม เช่น ปุ่ ม กล่ องข้อควำม ปุ่มส ำหรั บตัว เลื อก เป็นต้น จำกนั้นจึงกำหนดค่ำ
คุณสมบัติให้กับ Object เหล่ำนี้ เป็นกำรกำหนดพฤติกรรมและกำรทำงำนให้กับ Object และสุดท้ำย
เป็นกำรเขียนคำสั่งเพื่อควบคุมกำรทำงำนผ่ำน Function หรือ Procedure ที่กำหนด
3.6.2 Crystal Reports เป็นเครื่องมือสร้ำงรำยงำนสำหรับผู้พัฒนำระบบ ซึ่งสำมำรถรองรับ
กำรเชื่อมกับฐำนข้อมูลได้หลำยรูปแบบ เช่น Microsoft OLE DB, ODBC เป็นต้น หรือกำรเชื่อมกับ
ฐำนข้อมูลได้หลำยผู้ผลิต เช่น Oracle, DB2, SQL SERVER เป็นต้น อีกทั้งยังนำไปใช้กับแอพลิเคชัน
ทั้ง .NET และ Java ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
กำรเริ่มต้นสร้ำงรำยงำนจะต้องออกแบบกำรแสดงผลรำยงำน กำรติดต่อกับฐำนข้อมูลเพื่อดึง
ข้อมูล และกำรกำหนดเงื่อนไขกำรแสดงผลรำยงำน ซึ่งเครื่องมือนี้ ส ำมำรถสร้ำงรำยงำนโดยใช้
เครื่องมือช่วยสร้ำงที่มีให้อย่ำงสะดวก สำมำรถดึงข้อมูลมำจำกหลำยตำรำง และทำงำนกับข้อมูลโดย
สำมำรถกรองข้อมูลจำกกำรกำหนดเงื่อนไขกำรออกรำยงำน รวมถึงจัดเรียงข้อมูล จัดกลุ่มข้อมูลและ
หำผลลัพธ์ทำงคณิตศำสตร์ได้ ในกรณีที่กำรแสดงรำยงำนมีเงื่อนไขหรือกำรคำนวณที่ซับซ้อน ผู้พัฒนำ
สำมำรถเขียนสูตรคำนวณเพื่อแสดงรำยงำนได้ นอกจำกนี้ยังมีกำรแสดงข้อควำมเตือนเพื่อให้ออก
รำยงำนตำมเงื่อนไขที่กำหนด กำรนำเสนอข้อมูลด้วยกรำฟ และกำรส่งออกรำยงำนเป็นไฟล์ชนิดอื่น
เช่น Microsoft Word, HTML, XML เป็นต้น (พงษ์พันธ์ ศิวิลัย, 2551)

3.7 โปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เมื่อเกิดปัญหำในกำรใช้งำนระบบขึ้น ผู้ใช้จะแจ้งมำยังผู้ดูแลระบบเพื่อให้ทำกำรตรวจสอบ
และแก้ปัญหำที่เกิดขึ้น ทั้งในด้ำนของกำรทำงำนที่ผิดพลำดของโปรแกรม และกำรเพิ่มเติมควำม
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ต้องกำรใหม่จำกกำรใช้งำนระบบให้รองรับกำรทำงำนปัจจุบันของผู้ใช้ ดังนั้นผู้ดูแลระบบจึงต้องมี
เครื่องมือในกำรตรวจสอบปัญหำโปรแกรมดั งกล่ ำว ซึ่งเครื่องมือที่ส ำคัญ ได้แก่ โปรแกรมจัดกำร
ฐำนข้อมูล Oracle ได้แก่ TOAD
TOAD เป็นโปรแกรมอำนวยควำมสะดวกในกำรติดต่อและจัดกำรฐำนข้อมูลของ Oracle
สำหรับผู้ดูแลระบบ สำมำรถใช้จัดกำรฐำนข้อมูลโดยมีส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ใช้งำนง่ำย พร้อมทั้งสำมำรถใช้
งำนคำสั่ง SQL ได้สะดวกอีกด้วย

3.8 การติดตั้งโปรแกรม
ระบบ MIS สำมำรถติดตั้งได้ง่ำยด้วยตัวติดตั้งสำเร็จรูป เพียงแค่นำไปติดตั้งที่เครื่องผู้ใช้และ
กำหนดค่ำของโปรแกรมให้ถูกต้อง ได้แก่ กำรกำหนดค่ำเพื่อเชื่อมต่อฐำนข้อมูล และกำรสร้ำง ODBC
(Open Database Connectivity) ซึ่งจะอธิบำยรำยละเอียดดังต่อไปนี้
3.8.1 สภำพแวดล้อมระบบ โดยระบบปฏิบัติกำรที่รองรับ ได้แก่ Windows XP , Windows
7 32 bits สำมำรถติดตั้งได้ทันที แต่หำกเป็นระบบปฏิบัติกำร Windows 7 64 bits จะไม่สำมำรถ
ติดตั้งได้โดยตรง แต่ต้องติดตั้งผ่ำนWindows XP Mode ส่วนระบบปฏิบัติกำรรุนใหม่ในปัจจุบัน เช่น
Windows 8 ยังไม่สำมำรถติดตั้งโปรแกรมได้ อำจต้องใช้ผ่ำน VMWare
นอกจำกนี้ สิ่ ง ส ำคั ญที่ จ ำเป็น ในกำรติ ดตั้ งระบบ คื อ กำรที่ เ ครื่ องผู้ ใช้ ต้อ งสำมำรถใช้ง ำน
เครือข่ำย LAN ในสถำบันได้ เนื่องจำกกำรกำหนดค่ำโปรแกรมในขณะติดตั้ง จำเป็นต้องกำหนดค่ำ
ต่ำงๆ ผ่ำนเครือข่ำยของสถำบัน ดังนั้นผู้ดูแลระบบจึงต้องตรวจสอบในส่วนนี้ให้มีสถำนะพร้อมใช้งำน
ก่อนทำกำรติดตั้งโปรแกรม
3.8.2 วิธีกำรติดตั้ง สำหรับระบบปฏิบัติกำร Windows Xp และ Windows 7 32 bits กำร
ติดตั้งโปรแกรมสำมำรถทำได้ดังขั้นตอนต่อไปนี้
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1) สำหรับ Windows 7 32 bits ก่อนลงโปรแกรมต้องกำหนดค่ำ User Account
Control Setting ก่อน โดยเข้ำไปที่ Control Panel - -> User Accounts - -> Change User
Account Control Settings และลดระดับ Never notify เป็นระดับต่ำสุด (ภำพที่ 9-12)

ภาพที่ 9 เมนู User Account ของ Control Panel

ภาพที่ 10 เมนูย่อย User Accounts
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ภาพที่ 11 เมนู Change User Account Control settings

ภาพที่ 12 ระดับ Notify สาหรับการติดตั้งโปรแกรม

2) หลังจำกทำข้อ 1) แล้วให้ Restart คอมพิวเตอร์ก่อนทุกครั้ง
3) Run โปรแกรม Set up ระบบ MIS และกดปุ่ม Next ไปจนถึงปุ่ม Finish

25

ภาพที่ 13 ติดตั้งโปรแกรม MIS จากโปรแกรม Setup.exe

4) หลั งจำกนั้ น ให้ ต รวจสอบว่ ำหลั งจำกติดตั้ งโปรแกรมเรีย บร้อ ยแล้ ว จะต้องมี
โฟลเดอร์ Oracle อยู่ที่ไดรฟ์ C: ทุกครั้ง ถ้ำอยู่ที่ไดรฟ์อื่นให้ทำกำรย้ำยโฟลเดอร์มำที่ไดรฟ์ C:

ภาพที่ 14 ตรวจสอบ Folder “Oracle” ใน C:

26

5) จำกนั้นใช้ Profile Setting เพื่อกำหนดค่ำกำรติดต่อฐำนข้อมูล MIS โดยไปที่
Start Menu - - > Profile Setting หลังจำกนั้นระบุ Project ID : nida, Database Server :
misbase.nida.ac.th, Database Service Name : meis และ Port : 1521
ในขั้นตอนนี้ต้องแน่ใจว่ำ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรมต้องเชื่อมต่อเครือข่ำย
ภำยในสถำบันเรียบร้อยแล้ว เนื่องจำกกำรกำหนดค่ำ จะทำกำรติดต่อที่ Server ของสถำบัน

ภาพที่ 15 Profile Setting และ การกาหนดค่า

6) จำกนั้นเลือกไอคอนโปรแกรม MIS

ที่หน้ำเพื่อกำหนดค่ำ ODBC

7) จะปรำกฏหน้ำต่ำง กำหนดค่ำ โดยระบุ ODBC : nida และ User name และ
Password สำหรับผู้ดูแลระบบ
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ภาพที่ 16 การสร้าง ODBC ใน Registry

8) เลือก Apply All เพื่อเขียนค่ำโปรแกรมลงใน Registry ของเครื่องคอมพิวเตอร์
9) เรียกหน้ำต่ำง Registry Editor ขึ้นมำโดยพิมพ์ Regedit ในช่อง Search
Program

เพื่อ กำหนดค่ ำ FTPIP

เมื่อ ขึ้นหน้ำต่ ำง Registry

Editor แล้ ว ให้ ไปที่

HKEY_LOCAL_MACHINE - -> SOFTWARE - -> CDG Systems เลือก Configuration
และกำหนดค่ำ FtpIP เป็น misapp.nida.ac.th
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ภาพที่ 17 กาหนดค่า Ftp IP สาหรับโปรแกรม MIS

สำหรับระบบปฏิบัติกำร Windows 7 64 bits ต้องลงโปรแกรม MIS ผ่ำน XP
Mode ส่วนระบบปฏิบัติกำร Windows 8 ขึ้นไปนั้น ต้องลงโปรแกรมผ่ำน VMWare เพื่อจำลอง
ระบบเป็น Windows XP, Windows 7 32 bits แล้วจึงลงโปรแกรมในระบบจำลองนั้น เนื่องจำก
ขณะนี้ระบบ MIS ยังไม่รองรับกำรติดตั้งในระบบปฏิบัติกำร Windows 7 64 bits หรือ Windows 8
ขึ้นไป
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3.9 การสร้างและกาหนดสิทธ์ผู้ใช้
สำหรับระบบ MIS แบ่งกลุ่มผู้ใช้เป็น 3 กลุ่มตำมระดับสิทธิ์กำรเข้ำถึงข้อมูลดังตำรำงต่อไปนี้
ตารางที่ 2 กลุ่มผู้ใช้งานและการกาหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล
ลำดับ
1.
2.
3.

กลุ่มผู้ใช้งำน
ผู้ดูแลระบบด้ำนเทคนิค
ผู้ใช้งำนระดับส่วนกลำง
ผู้ใช้งำนระดับคณะ/สำนัก

ข้อมูลทุกคณะ/สำนัก

ข้อมูลเฉพำะคณะ/สำนักที

(Global)
/
/

สังกัด (Party/Faculty)

/

ระดับกำรเข้ำถึงข้อมูลแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ กำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนกลำง (Global) และ กำร
เข้ำถึงข้อมูลระดับคณะ/สำนัก (Party/Faculty) โดยข้อมูลส่วนกลำงเปิดให้ผู้ใช้ในส่วนที่รับผิดชอบ
เกี่ย วกับ กำรปฏิ บั ติง ำนต่ำงๆ ในส่ ว นกลำง ได้แก่ งำนคลั งและพัส ดุ หรื องำนบุ คคลของสถำบั น
สำมำรถเข้ำถึงได้ โดยจะสำมำรถมองเห็นข้อมูลของทุกคณะ/ สำนัก ในส่วนงำนที่รับผิดชอบอยู่ ส่วน
ผู้ใช้ระดับคณะ/สำนัก จะเข้ำถึงข้อมูลเฉพำะภำยในคณะ/สำนักของตน ในหน้ำที่ที่รับผิดชอบเท่ำนั้น
และควำมสำมำรถในกำรจัดกำรข้อมูลใดๆ นั้นจะขึ้นอยู่กับกำรกำหนดหน้ำที่ควำมรั บผิดชอบของ
บุคคลนั้นๆ ในหน่วยงำน
วิธีกำรสร้ำงรหัสผู้ใช้ ทำผ่ำนโปรแกรม MEIS Management Console ของระบบ MIS โดย
กำหนดชื่อผู้ใช้และระบุข้อมูลผู้ใช้ซึ่งจะดึงมำจำกข้อมูลระบบบุคลำกร จำกนั้นกำหนดรหัสผ่ำน และ
ระดับสิทธิ์กำรเข้ำถึงข้อมูล
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ภาพที่ 18 สร้างรหัสผู้ใช้งาน

หลังจำกสร้ำงรหั สผู้ ใช้งำนดังแสดงในภำพที่ 18 แล้ว สำมำรถกำหนดสิ ทธิ์ให้ผู้ ใช้ผ่ำน
โปรแกรม Security Management ของระบบ MIS โดยเลือกชื่อผู้ใช้และเลือกที่เมนูที่ต้องกำร
กำหนดให้ผู้ใช้สำมำรถเข้ำถึงได้ ซึ่งสำมำรถกำหนดกำรกระทำกับข้อมูลได้ (เพิ่ม/แก้ไข/ลบ/เรียกดู
ข้อมูล) ดังแสดงในภำพที่ 19

ภาพที่ 19 กาหนดสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้
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3.9.1 เมนูสำหรับผู้ดูแลระบบด้ำนเทคนิค โดยผู้มีหน้ำที่ดูแลระบบ MIS จะมีสิทธิ์กำรเข้ำถึง
ได้ในทุกเมนูในระบบ ทั้ง 6 ระบบงำนย่อย เพื่อกำรตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมและบริหำร
จัดกำรข้อมูลให้ผู้ใช้

ภาพที่ 20 การกาหนดสิทธิ์สาหรับผู้ดูแลระบบด้านเทคนิค ระบบบุคลากร
งบประมาณและการเบิกจ่าย และพัสดุครุภัณฑ์

32

3.10 โครงสร้างการพัฒนาโปรแกรม
3.10.1 กำรจัดกำร Source Code ของโปรแกรม แยกเก็บใน Server 2 ส่วน ได้แก่ Server
ส่วนจัดเก็บ Source Code รวมถึงกำรสำรองข้อมูล และ Server สำหรับจัดเก็บไฟล์สำเร็จรูป
ประเภท .exe และ .rpt เพื่อกำรดึงไปใช้งำน
3.10.1.1 Source Code และ กำรสำรองข้อมูล
โปรแกรมระบบ MIS ประกอบด้วย Source Code โปรแกรมแยกเป็น 7 ส่วน ได้แก่
1) Account ระบบบัญชีรับ-จ่ำย
2) Budget ระบบงบประมำณและกำรเบิกจ่ำย
3) GF_MIS ระบบส่งข้อมูลเข้ำระบบบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐ
4) Payroll ระบบเงินเดือน
5) Person ระบบบุคลำกร
6) Procure ระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
7) Standard ส่วน Form มำตรฐำนสำหรับโปรแกรม เช่น เมนูระบบ ปฏิทิน ตำรำง
กำรค้นหำ รวมถึง Source Code โปรแกรมสร้ำงรหัสผู้ใช้ และกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ กำรเขียนโปรแกรมใน
ทุกระบบจำเป็นต้องดึงข้อมูลพื้นฐำนที่นี่
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ภาพที่ 21 การกาหนดสิทธิ์สาหรับผู้ดูแลระบบด้านเทคนิค ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
เงินเดือน และงานบัญชีรับ-จ่าย

3.9.2 เมนูสำหรับผู้ใช้งำนระดับส่วนกลำง โดยผู้ใช้งำนระดับส่วนกลำง จะสำมำรถมีสิทธิ์กำร
เข้ำถึงข้อมูลได้เช่นเดียวกับผู้ดูแลระบบทำงเทคนิค แต่ต่ำงกันเพียงแต่ละคนจะสำมำรถเข้ำถึงระบบ
ใดๆ ได้ เ ท่ ำ ที่ มี ห น้ ำ ที่ รั บ ผิ ด ชอบเท่ ำ นั้ น เช่ น ผู้ ใ ช้ ง ำนกองบริ ห ำรทรั พ ยำกรบุ ค คล ซึ่ ง มี ห น้ ำที่
ดำเนินกำรส่วนข้อมูลบุคลำกรทั้งสถำบัน จะมีสิทธิ์เข้ำถึงระบบบุคลำกรทั้งระบบ แต่ไม่มีสิทธิ์เข้ำถึง
กำรดำเนินกำรในระบบงำนบัญชี หรืองำนพัสดุครุภัณฑ์ของกองคลังและพัสดุ เป็นต้น
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3.9.3 เมนูสำหรับผู้ใช้งำนระดับคณะ/สำนัก โดยผู้ใช้งำนระดับคณะ/สำนัก จะมีหน้ำที่ใน
บำงส่วนซึ่งจะป้อนข้อมูลเข้ำสู่ระบบ เพื่อให้หน่วยงำนกลำงของสถำบันนำข้อมูลนั้นๆ ไปประมวลผล
ต่อไป สำหรับเมนูกำรใช้งำนแต่ละระบบของผู้ใช้ระดับคณะ/สำนัก มีรำยละเอียดดังนี้
1) ระบบบุคลำกร จะทำหน้ำที่ในกำรบันทึกกำรลำประเภทต่ำงๆ ของบุคลำกรใน
หน่วยงำนที่สังกัดอยู่ และเมื่ อสิ้นปีงบประมำณจะต้องสรุปจำนวนวันลำที่ใช้ไปในปีงบประมำณนั้น
เพื่อให้กองทรัพยำกรบุคคลของสถำบันทำหน้ำที่ประมวลผลยกยอดวันลำไปในปีงบประมำณถัดไป
นอกจำกนี้ยังสำมำรถดูรำยงำนกำรลำรำยบุคคลเพื่อประกอบกำรบันทึกข้อมูลได้อีกด้วย
2) ระบบงบประมำณและกำรเบิกจ่ำย ทุกต้นปีงบประมำณกองคลังและพัสดุจะทำ
หน้ำที่จัดสรรรำยรับรำยจ่ำยให้กับคณะ/สำนักต่ำงๆ เพื่อใช้งบประมำณ บุคลำกรในแต่ละหน่วยงำน
ทำหน้ำที่บันทึกขออนุมัติดำเนินกำรเพื่อเบิกจ่ำย โดยสำมำรถเรียกดูรำยงำนรำยละเอียดงบประมำณที่
ได้รับจัดสรร รำยงำนฐำนะงบประมำณแผ่นดิน ณ วันที่ และรำยงำนฐำนะเงินนอกงบประมำณ ณ
วันที่ รวมถึงเรียกดูทะเบียนคุมงบประมำณรำยจ่ำย และรำยงำนรำยกำรขออนุมัติดำเนินกำร(ผูกพัน)
3) ระบบพั ส ดุ แ ละครุ ภั ณ ฑ์ ผู้ ใ ช้ ร ะดั บ คณะ/ส ำนั ก สำมำรถบั น ทึ ก หมำยเหตุ
รำยละเอียดครุภัณฑ์(USER) เรียกดูรำยงำนเกี่ยวกับครุภัณฑ์ของหน่วยงำนตนเองได้จำก รำยงำนกำร
สำรวจครุภัณฑ์ รำยงำนแสดงรหัสครุภัณฑ์ รำยงำนทะเบียนครุภัณฑ์ รำยงำนสถำนภำพครุภัณฑ์
รำยงำนทะเบียนคุมทรัพย์สิน รำยงำนกำรเคลื่อนย้ำยครุภัณฑ์ รำยงำนวัสดุคงเหลือ สมุดคุมบัญชีวัสดุ
และรำยงำนกำรสำรวจครุภัณฑ์สำหรับผู้ใช้ (ใช้ส่งรำยงำนประจำปี)
4) ระบบจัดซื้อจัดจ้ำง ผู้ใช้ระดับคณะ/สำนักบันทึกขออนุมัติเพื่อดำเนินกำรจัดซื้อ/
จ้ำงครุภัณฑ์ ขออนุมัติเพื่อดำเนินกำรจัดซื้อ/จ้ำงวัสดุ ตรวจรับครุภัณฑ์ ตรวจรับวัสดุ รวมถึงเรียกดู
รำยงำนกำรขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้ำงแยกตำมหน่วยงำน และรำยงำนกำรขออนุมัติซื้อ/จ้ำงแยกตำมเงิน
งบประมำณ
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5) ระบบบัญชีรับ-จ่ำย ผู้ใช้ระดับคณะ/สำนัก สำมำรถเรียกดูรำยงำนเกี่ยวกับกำร
บัญชี กำรเงินภำยในหน่วยงำนที่สังกัดเท่ำนั้น ไม่สำมำรถบันทึกหรือประมวลผลข้อมูลได้ ซึ่งรำยงำนที่
สำมำรถเรียกดู ได้แก่ รำยงำนสมุดบัญชีรำยวันรับ -จ่ำยทั่วไป รำยงำนงบทดลอง รำยงำนงบดุล และ
รำยงำนงบรำยได้-ค่ำใช้จ่ำย/รำยงำนงบรำยได้-ค่ำใช้จ่ำยรวม

ภาพที่ 22 ระบบงานต่างๆ ของโปรแกรม MIS

และแต่ละส่วนจะประกอบด้วย Source Code สำหรับพัฒนำโปรแกรม และสำรอง
ข้อมูลได้แก่
1) Form ได้แก่ File สำหรับกำรพัฒนำโปรแกรมในส่วนติดต่อผู้ใช้ มีนำมสกุลเป็น
.frm (Visual Basic Form File)
2) Module เป็นส่วนมำตรฐำนสำหรับเก็บค่ำคงที่ ตัวแปร โปรแกรมย่อยสำหรับให้
Module อื่นเรียกใช้ มีนำมสกุลเป็น .bas (Visual Basic Module)
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3) Project ในขั้นตอนกำรพัฒนำโปรแกรม เมื่อสร้ำงโปรแกรมและบันทึกจะมี
นำมสกุลเป็น .vbp (Visual Basic Project) ซึ่งเป็น File หลักซึ่งจะเรียก File ต่ำงๆ มำเช่น Form,
Module, Standard เป็นต้น
4) Report กำรสร้ำงรำยงำนของโปรแกรมสำมำรถใช้ตัวช่วยสร้ำงรำยงำนได้หลำย
โปรแกรม สำหรับกำรพัฒนำระบบ MIS จะเลือกใช้ตัวสร้ำงรำยงำนด้วยโปรแกรม Crystal Report
ซึ่งมีนำมสกุลเป็น .rpt
5) Backup Bin สำหรับสำรอง File ประเภท .exe และ .rpt ซึ่งเกิดจำกกำร
Compile และสร้ำงเป็น File สำเร็จรูป หรือกำร Make จำก Source Code เป็น .exe นั่นเอง
6) Backup Form สำหรับสำรอง File ประเภท .frm ซึ่งก่อนจะนำ File ที่แก้ไข
แล้วมำใส่ใน Folder Form ลงไปนั้นจะต้องทำกำรสำรอง File เก่ำไว้ก่อนใน Folder นี้
7) Backup Module สำหรับสำรอง File ประเภท .bas
8) Backup Project สำหรับสำรอง File ประเภท .vbp
9) Backup Report สำหรับสำรอง File ประเภท .rpt
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ภาพที่ 23 Source Code สาหรับพัฒนาโปรแกรม

3.10.1.2 File FTP เมื่อพัฒนำโปรแกรมใดๆ ของระบบ MIS เรียบร้อบแล้ว จะมี
กำร Compile ซึ่งมีนำมสกุล .exe และไฟล์รำยงำนจะมีนำมสกุลเป็น .rpt ไฟล์ทั้ง 2 ประเภท จะถูก
เก็บที่ Server สำหรับให้ผู้ใช้ทำกำร FTP ไฟล์จำก Server มำจัดเก็บไว้ที่เครื่องผู้ใช้ ผ่ำนหน้ำจอ
โปรแกรม MIS โดยต้องเลือก “ปรับปรุงอัตโนมัติ ” หำกผู้ใช้ไม่ทำกำรปรับปรุงไฟล์จำก Server
โปรแกรมจะเรียกใช้ไฟล์ในเครื่องผู้ใช้ที่ได้เคย FTP ไฟล์มำเก็บไว้ ทำให้โปรแกรมไม่เป็นปัจจุบันได้
หำกมีกำรแก้ไขโปรแกรมนั้นๆ
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ภาพที่ 24 การเรียกใช้ File จาก Server (FTP File)

3.10.2 ส่วนติดต่อผู้ใช้ ในขั้นตอนกำรพัฒนำโปรแกรมผู้พัฒนำออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ตำม
ควำมต้องกำรและหน้ำที่กำรทำงำนของโปรแกรม ซึ่งใน Visual Basic อำนวยควำมสะดวกให้ผู้พัฒนำ
สำมำรถนำ Object มำใช้ใน Form ได้หลำกหลำย และสำมำรถกำหนดค่ำคุณสมบัติให้กับ Object
แต่ละตัว
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ภาพที่ 25 ส่วนติดต่อผู้ใช้ของโปรแกรม

3.10.3 ฟังก์ชันกำรทำงำน โปรแกรม MIS มี Function กำรทำงำนหลัก ได้แก่ กำรค้นหำ
กำรเพิ่ม กำรบันทึก กำรลบ กำรยกเลิก และกำรออกรำยงำน ซึ่งแต่ละ Function มีกำรกำหนดชื่อ
และกำรทำงำนไว้เป็นมำตรฐำน สำหรับใช้กับทุกๆ โปรแกรมของระบบ MIS ได้แก่
กำรค้นหำ ใช้ชื่อ Function “sfQuery” เป็นส่วนกำรค้นหำข้อมูลโดยรับค่ำ Parameter
จำกหน้ำ Form ที่ได้ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ไว้เพื่อนำมำเรียกค้นข้อมูลจำกฐำนข้อมูลมำแสดงที่
หน้ำจอ
กำรเพิ่ม ใช้ชื่อ Function “sfAdd” เป็นส่วนกำรเพิ่มข้อมูลใหม่
กำรบันทึก ใช้ชื่อ Function “sfSave” เป็นกำรบันทึกข้อมูลที่มีอยู่เดิม หลังจำกกำรแก้ไข
ข้อมูล
กำรลบ ใช้ชื่อ Function “sfDelete” เป็นกำรลบข้อมูลจำกฐำนข้อมูล
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กำรยกเลิก ใช้ชื่อ Function “sfCancel” ใช้เมื่อต้องกำร Reset ค่ำใน Object ในขณะที่
กำลังกรอกข้อมูลเพื่อเพิ่ม หรือค้นหำให้เป็นค่ำว่ำง
กำรออกรำยงำน ใช้ชื่อ Function “sfReport” ใช้เรียกค้นข้อมูลจำกฐำนข้อมูลมำแสดงที่
หน้ำจอใน Object เช่น Grid View

ภาพที่ 26 ฟังก์ชันการทางานมาตรฐานของโปรแกรม MIS

ในกำรเขียนโปรแกรมนั้น Visual Basic แบ่งส่วนกำรทำงำนเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนกำร
ออกแบบส่ ว นติ ด ต่ อ ผู้ ใ ช้ โดยน ำ Control

มำวำงบน Form

และส่ ว นที่ ส องคื อ กำรเขี ย น

โปรแกรมควบคุม Control เหล่ำนั้นเพื่อกำหนดกำรทำงำนของโปรแกรม ซึ่งสำมำรถเลือกส่วน
Object Control และ Method หรือ Function ของ Object นั้นๆ ได้จำกส่วน Code Editor
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ภาพที่ 27 Code Editor ส่วนแสดง Object Control
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ภาพที่ 28 Code Editor ส่วนแสดง Method/Function

กำรเขียน Function กำรทำงำนของโปรแกรมโดยปกติจะทำงำนร่วมกับกำรใช้คำสั่ง SQL
เพื่อกำรค้นหำ เพิ่ม ลบ หรือแก้ไขข้อมูลลงในฐำนข้อมูล ซึ่งเมื่อเรียกข้อมูลมำแล้วจะส่งค่ำมำแสดงยัง
Object เช่น Grid View หรือส่งค่ำให้กับ Crystal Report เพื่อนำไปแสดงรำยงำน
เมื่อเกิดปัญหำกับ ข้อมูล ในเบื้องต้นผู้ ดูแลระบบต้องทำกำรตรวจสอบก่อน ซึ่งจะทำกำร
Debug โปรแกรม เพื่อตรวจสอบคำสั่ง SQL กำรรับค่ำ ส่งค่ำต่ำงๆ เป็นต้น
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ภาพที่ 29 ตัวอย่างการเขียน Function “sfQuery”
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3.10.4 รำยงำน กำรพัฒนำโปรแกรม MIS ใช้ตัวสร้ำงรำยงำนคือ Crystal Report ซึ่งเป็นตัว
ช่วยสร้ำงรำยงำนที่มีประสิทธิภำพ สำมำรถสร้ำงได้ง่ำยและสะดวกสบำยต่ อกำรพัฒนำระบบมำก ใน
ขั้นตอนกำรสร้ำงรำยงำนผู้พัฒนำต้องออกแบบหน้ำจอรำยงำนตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้ จำกนั้นจึง
เชื่อมต่อฐำนข้อมูล และกำหนด Field ข้อมูลที่ต้องใช้ในกำรแสดงรำยงำน หรือกำหนดตัวแปรรับค่ำ
มำจำกกำรเขียนโปรแกรม Visual Basic รวมทั้งกำรสร้ำงตัวแปรประเภทต่ำงๆ เช่น Database
Fields, Formula Fields, SQL Expression Fields, Parameter Fields, Running Total Fields,
Group Name Fields และ Special Fields เพื่อกำหนดค่ำกำรแสดงรำยงำนให้ถูกต้อง

ภาพที่ 30 การพัฒนารายงานด้วย Crystal Report
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ภาพที่ 31 รายงานที่ได้จากการพัฒนาด้วย Crystal Report
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บทที 4
วิธีกำรบำรุงรักษำระบบสำรสนเทศเพือกำรบริหำร

กำรบำรุงรักษำระบบเป็นขั้นตอนสุดท้ำยในกำรวิเครำะห์และออกแบบระบบ ซึ่งจะเกิดขึ้น
หลังจำกกำรติดตั้ง และใช้งำนระบบแล้ว ทำให้ทรำบถึงข้อผิดพลำดของโปรแกรม หรือควำมสำมำรถ
ในกำรตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้ กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อใช้งำนในองค์กรจะประสบ
ควำมสำเร็จได้นั้น จำเป็นจะต้องดูแล บำรุงรักษำระบบให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงเป็นปัจจุบัน โดย
ระบบต้องสำมำรถทำงำนได้ถูกต้อง และตรงควำมต้องกำรของผู้ใช้อีกด้วย
เมื่อมีกำรใช้งำนระบบ อำจทำให้พบข้อผิดพลำดที่ทำให้กำรทำงำนไม่ถูกต้องสมบูรณ์ หรือมี
กำรเปลี่ยนสภำพแวดล้อมของระบบ รวมทั้งควำมต้องกำรใช้งำนเปลี่ยนไป จึงต้องมีกำรบำรุงรักษำ
ระบบ แก้ ไ ขให้ เ กิ ด ควำมถู ก ต้ อ ง มี ก ำรปรั บ ปรุ ง คุ ณ สมบั ติ ข องโปรแกรมให้ ส ำมำรถใช้ ง ำนใน
สภำพแวดล้อมต่ำงๆ ได้ หรือกำรปรับปรุงโปรแกรมให้สอดคล้องกับเงื่อนไขกำรทำงำนของผู้ใช้
ดังนั้น “กำรเปลี่ยนแปลง” จึงเป็นเหตุผลสำคัญ ที่ทำให้ต้องมีกำรบำรุงรักษำระบบอย่ำง
สม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ใช้สำมำรถใช้งำนระบบภำยใต้สภำพแวดล้อมต่ำงๆ ได้อย่ำงเป็นปัจจุบั นและตรง
ตำมควำมต้องกำรเสมอ และเป็นหน้ำที่ของผู้พัฒนำระบบที่จะต้องออกแบบให้มีควำมยืดหยุ่น รองรับ
กำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต (กิตติ ภักดีวัฒนกุล, 2550 : 246)
รำยละเอียดเนื้อหำในบทนี้ประกอบด้วย 1) รอบกำรบำรุงรักษำระบบ 2) ลักษณะกำร
บำรุงรักษำระบบ 3) วิธีกำรบำรุงรักษำระบบ 4) เงื่อนไข/ข้อควรระวัง /สิ่งที่ควรคำนึงในกำร
บำรุงรักษำระบบ 5) วิธีกำรให้บริกำรกับผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจ และ 6) จริยธรรมในงำน
สำรสนเทศ โดยจะกล่ำวไปตำมลำดับ ดังนี้
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4.1 รอบการบารุงรักษาระบบ
กำรบำรุงรักษำระบบ MIS จะบำรุงรักษำระบบตำมปีงบประมำณ โดยกำรจัด จ้ำงแบ่งกำร
ชำระเงินและตรวจรับ 2 งวด ซึ่งทำงบริษัทผู้พัฒนำระบบจะเข้ำทำกำรตรวจสอบแก้ไขโปรแกรม ดังนี้
ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม ถึง 31 มีนำคม
ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน ถึง 30 กันยำยน

4.2 ลักษณะการบารุงรักษาระบบ
ลักษณะกำรบำรุงรักษำระบบประกอบด้วย 4 ลักษณะ (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, 2551 : 291292) ดังนี้
4.2.1 กำรบำรุงรักษำและกำรแก้ไขให้ถูกต้อง (Corrective Maintenance) ลักษณะกำร
บ ำรุ ง รั ก ษำระบบที่ มีส ำเหตุ เ กิ ด ขึ้ น จำกกำรออกแบบระบบ กำรเขี ย นโปรแกรม หรื อ กำรติ ด ตั้ ง
โปรแกรมผิดพลำด ในช่วงเริ่มต้นกำรพัฒนำระบบ มักจะมีกำรบำรุงรักษำในลักษณะนี้บ่อย เนื่องจำก
เมื่อเริ่มใช้งำนมักพบปัญหำจำกกำรใช้งำนจริง และเจอเหตุกำรณ์ที่หลำกหลำยส่งผลให้ค้น พบปัญหำ
ต่ำงๆ ได้ แต่เมื่อใช้ระบบไปเป็นเวลำนำน กำรเจอปัญหำจำกโปรแกรมผิดพลำดจะพบน้อยลง หรือ
บำงปัญหำอำจไม่เกิดขึ้นอีกเลย เนื่องจำกได้รับกำรแก้ไขไปแล้ว
4.2.2 กำรบำรุงรักษำเพื่อดัดแปลง (Adaptive Maintenance) เมื่อกระบวนกำรทำงำน หรือ
เงื่อนไขทำงธุรกิจเปลี่ยนไป ส่งผลให้ควำมต้องกำรของผู้ใช้เปลี่ยนด้วย จึงต้องทำกำรบำรุงรักษำระบบ
เพื่อปรับปรุงโปรแกรมให้สำมำรถทำงำนได้ตำมเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น ได้แก่กำรใช้ระบบเป็น
เวลำหลำยปี พบว่ำเงื่อนไขกำรทำงำนของโปรแกรมบำงอย่ำงต้องมีกำรเปลี่ ยนแปลงไปจำกเดิม
อำจจะเปลี่ยนแปลงเนื่องจำกนโยบำยกำรจัดกำรข้อมูล หรือเปลี่ยนเนื่องจำกกระบวนกำรประมวลผล
ที่เปลี่ ยนไป เช่น ในระบบพัสดุ ครุภัณฑ์ มีกำรเปลี่ ยนแปลงระเบียบกำรเบิกวัส ดุจำกเดิมซึ่งไม่ได้
กำหนดลำดับกำรเบิกวัสดุ เปลี่ยนเป็นกำรกำหนดให้เบิกวัสดุแบบเข้ำก่อน จ่ำยก่อน (FIFO) ทำให้
โปรแกรมต้องปรับเปลี่ยนกำรประมวลผลกำรเบิกวัสดุตำมลำดับ เป็นต้น
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4.2.3 กำรบำรุงรักษำเพื่อปรับปรุงให้สมบูรณ์ขึ้น (Perfective Maintenance) เป็นกำร
บำรุงรักษำระบบในลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเมื่อ ต้องกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำนของระบบให้มีควำม
สมบู ร ณ์ ขึ้ น ซึ่ ง ระบบที่ มี อ ยู่ อ ำจมี ค วำมถู ก ต้ อ งอยู่ แ ล้ ว แต่ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไ ขบำงส่ ว นที่ ท ำให้ ร ะบบ
ประมวลผลได้รวดเร็ว ตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้ หรือทำให้ผู้ใช้สำมำรถใช้งำนได้สะดวกขึ้น เช่น
ในระบบบันทึกหมำยเหตุทะเบียนครุภัณฑ์ ทำกำรเพิ่มปุ่มค้นหำเพื่อให้ผู้ใช้สำมำรถค้นหำข้อมูลได้
รวดเร็วขึ้น เป็นต้น
4.2.4 กำรบำรุงรักษำเพื่อกำรป้องกัน (Preventive Maintenance) กำรบำรุงรักษำระบบใน
กรณีนี้กระทำตำมช่วงเวลำที่วำงแผนไว้ เพื่อทำกำรป้องกันปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้นในอนำคต อันจะ
ส่งผลให้กำรทำงำนหยุดชะงักและเกิดควำมเสียหำยต่อผู้ใช้ ซึ่งหำกพบเจอปัญหำเบื้องต้น จะสำมำรถ
วำงแผนรับมือ แก้ไขได้ทันท่วงที

4.3 วิธีการบารุงรักษาระบบ
ผู้ใช้ระบบ MIS ของสถำบัน นอกจำกผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบของสำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ
แล้ว ยังประกอบด้วยผู้ใช้ส่วนกลำงของสถำบัน ได้แก่ กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล กองคลังและพัสดุ
ซึ่งทำหน้ำที่จัดกำรข้อมูลระดับคณะ/สำนักทั้งสถำบัน และกลุ่มผู้ใช้ในส่วนคณะ/สำนักผู้บันทึกข้อมูล
ของหน่วยงำนเขำระบบเพื่อให้ส่วนกลำงประมวลผลต่อไป
ดังนั้นจึงต้องบำรุงรักษำระบบ MIS ให้มีควำมถูกต้อง สมบูรณ์ และตรงตำมควำมต้องกำร
ของผู้ใช้เสมอ ซึ่งกำรบำรุงรักษำระบบมีขั้นตอนวิธี ดังนี้
4.3.1 เก็บรวบรวมคำร้องขอให้ปรับปรุงระบบ ในกรณีที่ผู้ใช้งำนระบบพบข้อผิดพลำดของ
โปรแกรม หรือมีควำมต้องกำรเปลี่ยนแปลงโปรแกรม จะแจ้งปัญหำและควำมต้องกำรเหล่ำนั้นให้กับ
ผู้ดูแลระบบทรำบ ซึ่งผู้ดูแลระบบจะรับคำร้องทั้งหมดเพื่อนำมำวิเครำะห์และดำเนินกำรต่อไป ในกำร
รับคำร้ องเหล่ ำนี้ อำจต้องมีกำรสัมภำษณ์ผู้ ใช้งำนที่เกี่ยวข้องให้ ทรำบถึงรำยละเอียดกระบวนกำร
ทำงำนหรือระเบียบของสถำบันเพื่อไม่ให้กำรแก้ไขปรับเปลี่ยนกระทบต่อกำรใช้งำนในระบบงำนอื่นๆ
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4.3.2 จำแนกและระบุประเภทของกำรบำรุงรักษำ หลังจำกรับคำร้องจำกผู้ใช้งำนแล้ว ผู้ดูแล
ระบบต้อ งจ ำแนกคำร้ องเหล่ ำนั้ น ว่ำเป็น กำรบำรุ งรักษำระบบประเภทใด และอยู่ในเงื่อ นไขกำร
บำรุงรักษำระบบหรือไม่ รวมถึงกำรพิจำรณำอนุมัติหรือปฏิเสธ หำกอนุมัติจะต้องประมำณขนำดของ
กำรแก้ไขปรังปรุงระบบ จัดลำดับควำมสำคัญ และกำหนดระยะเวลำกำรดำเนินงำน
4.3.3 วิเครำะห์ ข้อมูลกำรร้องขอที่ ต้องปรับปรุง โดยดูผลกระทบที่เกิดจำกกำรซ่อมบำรุง
(Impact Analysis) กำรวิเครำะห์ปัจจัยด้ำนบุคคล (Human Factor) และต้นทุน-ผลประโยชน์
(Cost-benefit Effective) รวมถึงกำรวิเครำะห์รำยละเอียดเนื้องำน ซึ่งต้องสอบถำมข้อมูลที่ชัดเจน
จำกผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง
4.3.4 ออกแบบกำรทำงำนที่ต้องปรับปรุง โดยนำรำยละเอียดกำรปรับปรุงแก้ไขระบบที่ได้
จำก กำรวิเครำะห์ออกแบบโมดูลที่ต้องได้รับกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไข โดยคำนึงถึงโมดูลอื่นๆ ที่ได้รับ
ผลกระทบด้วย
4.3.5 ดำเนินงำนปรับปรุงระบบ โดยบริษัทผู้พัฒนำหรือผู้ดูแลระบบทำกำรปรับปรุงแก้ไข
โปรแกรมตำมที่ได้วิเครำะห์ออกแบบไว้ โดยในขั้นตอนกำรปรับปรุงโปรแกรมจะมีฐำนข้อมูลสำรองที่
Server สำหรับกำรทดสอบข้อมูลระหว่ำงกำรพัฒนำระบบ
4.3.6 ทดสอบระบบ ทดสอบกำรปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมโดยผู้พัฒนำ และผู้ดูแลระบบ เพื่อ
ตรวจสอบควำมถูกต้องในกำรทำงำนของโปรแกรม โดยพิจำรณำไม่ให้มีข้อผิดพลำดด้ำนโปรแกรมและ
ให้โปรแกรมสำมำรถทำงำนถูกต้องตำมคำร้องขอกำรปรับปรุงโปรแกรมของผู้ใช้
4.3.7 ทดสอบกำรยอมรับจำกผู้ใช้ โดยบันทึกข้อมูลลงในระบบเพื่อทดสอบกำรทำงำนของ
โปรแกรมหลังจำกกำรปรับปรุงแก้ไขแล้ว ซึ่งหำกมีข้อผิดพลำด หรือไม่ตรงตำมควำมต้องกำร ผู้ใช้
จะแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินกำรแก้ไขต่อไป
4.3.8 ตรวจรับงำนกำรบำรุงรักษำระบบ เมื่อผู้ใช้ทดสอบระบบแล้ว ผู้ดูแลระบบจะแจ้งผล
กำรบำรุงรักษำระบบต่อกรรมกำร และทำกำรสำรองไฟล์เก่ำ พร้อมทั้ง ปรับปรุงไฟล์ใหม่เพื่อให้ผู้ใช้
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สำมำรถใช้งำนโปรแกรมที่ทำกำรปรับปรุงให้เป็นปัจจุ บัน และขั้นตอนต่อไปคณะกรรมกำรตรวจรับ
จะทำกำรตรวจรับกำรบำรุงรักษำระบบ เป็นขั้นตอนสุดท้ำยในกระบวนกำรบำรุงรักษำระบบ

4.4 เงื่อนไข/ข้อควรระวัง/สิ่งที่ควรคานึงในการบารุงรักษาระบบ
ในงำนกำรบำรุงรักษำระบบ มีเงื่อนไข ข้อควรระวัง และสิ่งที่ควรคำนึงในกำรดำเนินกำร ดังนี้
4.4.1 เงื่อนไขกำรบำรุงรักษำระบบ กำรบำรุงรักษำในคู่มือนี้ มีขอบเขตในส่วนกำรบำรุงรักษำ
โปรแกรม (Software

Maintenance)

ไม่ ไ ด้ ก ล่ ำ วถึ ง กำรบ ำรุ ง รั ก ษำทั้ ง ระบบ (System

Maintenance) ซึ่งจะรวมถึงกำรบำรุงรักษำอุปกรณ์ และ Database Server ซึ่งส่วนนี้จะอยู่ใน
แผนกำรจัดกำรควำมเสี่ยงของสำนักโดยอยู่ในควำมรับผิดชอบของกลุ่มงำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
4.4.2 ข้อควรระวัง มีดังนี้
1) ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรดูแลรักษำระบบสำรสนเทศ จะต้องปฏิบัติงำนด้วยควำม
รอบคอบ ระมัดระวัง มีกำรสำรองข้อมูลอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันควำมผิดพลำดที่อำจเกิดขึ้น
2) ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรดูแลรักษำระบบสำรสนเทศจะต้องคำนึงถึงกำรรักษำควำม
ปลอดภัยของข้อมูล กำรรักษำควำมเป็นส่วนตัวของเจ้ำของข้อมูล และควำมลับทำงรำชกำร
3) กำรปรับปรุงแก้ไขระบบ จะต้องตรวจสอบผลกระทบในกำรปรับปรุงแก้ไขก่อน
ทำกำรแก้ไขปรับปรุงโปรแกรม เพื่อป้องกันควำมสูญเสีย หรือควำมผิดพลำดของข้อมูล ซึ่งอำจจะ
ต้องประสำนงำนกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยเพื่อยืนยันกระบวนกำรทำงำนและกำรจัดกำรข้อมูลที่เกิดขึ้นใน
ระบบ เนื่องจำกกำรแก้ไขโปรแกรมส่วนหนึ่งหำกทำให้ส่วนอื่นๆ ทำงำนผิดพลำด หรือได้ข้อมูลที่ไม่
ถูกต้อง จะทำให้เกิดประเด็นปัญหำและข้อร้องเรียนจำกผู้ใช้ ส่งผลให้ลดควำมน่ำเชื่อถือของกำร
ทำงำนของระบบลง
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4.4.3 สิ่งที่ควรคำนึงในกำรบำรุงรักษำระบบ ได้แก่
1) ผู้ดูแลระบบสำรสนเทศควรเก็บรวบรวมควำมต้องกำรของผู้ใช้ให้ครบถ้วน และ
หำกมีกำรเกี่ยวข้องกับผู้ ใช้หลำยฝ่ ำย ควรประสำนงำนและหำรือในประเด็นที่ต้ องปรับปรุงแก้ไข
ร่วมกัน
2) กำรบ ำรุ งรั กษำระบบสำรสนเทศเป็นกำรทำให้ ระบบสำมำรถใช้ง ำนได้อย่ำ ง
สมบูรณ์และตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้มำกที่สุด ดังนั้นควรใช้เวลำดำเนินงำนปรับปรุงระบบด้วย
ควำมรวดเร็ว และมีกำรเรียงลำดับควำมสำคัญ กรณีงำนเร่งด่วน เพื่อไม่ให้กำรใช้งำนระบบหยุดชะงัก
อีกทั้งต้องทดสอบกำรยอมรับจำกผู้ใช้เมื่อปรับปรุงระบบไปแล้ว เพื่อให้แน่ใจว่ำระบบสำมำรถใช้งำน
ได้จริง
3) ในกำรบริหำรจัดกำรผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตำมแนวปฏิบัติของสำนัก ได้แก่ กำรแจ้ง
ให้หน่วยงำนจัดทำหนังสือรำชกำรในกำรขอสร้ำง หรือกำรยกเลิกรหัสผู้ใช้เพื่อใช้ งำนระบบ MIS มำให้
สำนัก เพื่อแจ้งให้ผู้ดูแลระบบทรำบและดำเนินกำรต่อไป

4.5 วิธีการให้บริการเพื่อให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
เนื่องจำกสำนักมีจุดมุ่งหมำยเพื่อกำรบริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศให้กับบุคลำกรภำยใน
สถำบัน นักศึกษำ อำจำรย์ ดังนั้นผู้ปฏิบัติงำนจึงควรให้บริกำรเพื่อให้ผู้รับบริกำรเกิดควำมพึงพอใจ ซึ่ง
มีวิธีกำรต่ำงๆ ดังนี้
4.5.1 เวลำที่ใช้ในกำรติดต่อกลับ (Response Time) เมื่อผู้ใช้แจ้งปัญหำผ่ำนทำง Helpdesk
หรื อแจ้งมำที่ผู้ ดูแลระบบแล้ ว ระยะเวลำที่ผู้ดูแลระบบจะติดต่อกลับไปที่ผู้ ใช้เพื่อติดต่อสอบถำม
เบื้องต้นและทำกำรนัดหมำยกำรให้บริกำร ซึ่งควรเป็นระยะเวลำไม่ช้ำกว่ำ 4 ชั่วโมง ตำมเกณฑ์ KPI
ของสำนัก
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4.5.2 เวลำที่ใช้ในกำรให้บริกำร (Service Time) หลังจำกนัดหมำยกำรให้บริกำรกับผู้ใช้แล้ว
ผู้ดูแลระบบควรดำเนินกำรให้บริกำรอย่ำงรวดเร็วตำมลำดับควำมสำคัญของงำนแก่ผู้ใช้ ซึ่งสำหรับ
กลุ่มงำนพัฒนำระบบสำรสนเทศมีระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนน้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 12 ชั่วโมง สำหรับ
งำนระดับง่ำย 12-28 ชั่วโมง สำหรับงำนในระดับปำนกลำง และมำกกว่ำ 28-60 ชั่วโมงสำหรับงำนใน
ระดับยำก เกณฑ์ระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำนแต่ละกลุ่มงำน สำนักมีเกณฑ์ ดังนี้

ตารางที่ 3 เกณฑ์การประเมินระยะเวลาในการปฏิบัติงานตามระดับความยากง่าย
งาน

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน (ชม.)
ระดับง่าย
ระดับปานกลาง
ระดับยาก

1. กลุ่มงานบริการคอมพิวเตอร์
 10
 10(Fair)
-  16
(Easy)
2. กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ
 12
 12 -  28
3. กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน
 12
 12 -  20
4. กลุ่มงานบริการวิชาการ
8
 8 -  16
5. กลุ่มงานนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
8
 8 -  28
หมายเหตุ : 1 วันทาการ เท่ากับ 8 ชั่วโมง ไม่นับวันหยุดราชการ

 16
-  28
(Hard)
 28 -  60
 20 -  36
 16 -  24
 28 -  44

4.5.3 ติดตำมตรวจสอบผลกำรใช้งำนจำกผู้ใช้ หลังจำกให้บริกำรผู้ใช้เรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็น
กำรรับประกันกำรให้บริกำร ผู้ดูแลระบบจะติดตำมตรวจสอบผลกำรให้บริกำรโดยกำรสัมภำษณ์ผู้ใช้
ทำงโทรศัพท์ถึงปัญหำหรือข้อติชมเกี่ยวกับกำรใช้งำนโปรแกรมที่ได้ปรับปรุงแก้ไขไปแล้ ว ซึ่งหำก
พบว่ำยังมีข้อปรับปรุงเพิ่มเติม ผู้ดูแลระบบต้องรับคำร้องมำดำเนินกำรต่อไป
4.5.4 มีทัศนคติที่ดีในกำรปฏิบัติงำน งำนกำรให้บริกำรจำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลหลำย
ฝ่ำย ทั้งกลุ่มผู้ใช้งำน และผู้พัฒนำระบบ รวมถึงหน่วยงำนภำยนอก ซึ่งในบำงสถำนกำรณ์อำจเกิด
อุป สรรคขึ้นบ้ ำง แต่ อย่ ำงไรก็ตำม ผู้ดูแลระบบควรมีทัศนคติที่ดีในกำรปฏิบัติงำน ซึ่งจะส่ งผลให้
สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงสุดควำมสำมำรถให้ผู้รับบริกำรเกิดควำมประทับใจ
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4.5.5 เป็นผู้มีใจบริกำร เนื่องจำกสำนักเป็นหน่วยงำนกำรให้บริกำรดังที่กล่ำวไปแล้วข้ำงต้น
ซึ่งกลุ่มผู้ใช้มีหลำยกลุ่ม และระบบงำนต่ำงๆ มีควำมเกี่ยวข้องกัน ดังนั้นในบำงครั้งผู้ใช้อำจร้องขอให้
ช่วยประสำนงำนในกำรดำเนินงำนต่ำงๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดูผลระบบ MIS โดยตรง ซึ่งผู้ดูแลระบบ
จะต้องมีใจบริกำร ช่วยประสำนงำนภำยในสำนักให้เพื่อให้กำรให้บริกำรเป็นไปอย่ำงรำบรื่น และบรรลุ
ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร
4.5.6 มีควำมสุภำพ ในกำรติดต่อประสำนงำนหรือให้บริกำรผู้ใช้สิ่งหนึ่งที่มีควำมสำคัญ คือ
กำรมีท่ำทีและวำจำสุภำพ ทำให้ผู้รับบริกำรเกิดควำมประทับใจและรู้สึกว่ำผู้ให้บริกำรมีใจในกำร
บริกำร พร้อมรับปัญหำและรับฟังผู้ใช้งำน ซึ่งจะส่งผลต่อภำพลักษณ์ที่ดีต่อสำนัก
4.5.7 มีควำมเสมอภำคในกำรให้บริกำร ไม่เลือกผู้รับบริกำร และให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ
มีใจบริกำรต่อผู้ใช้ทุกกลุ่ม นอกจำกนี้ต้องปฏิบัติตำมแนวนโยบำยหรือแนวปฏิบัติของสำนักเพื่อให้กำร
ปฏิบัติงำนมีควำมเป็นมำตรฐำนเดียวกัน

4.6 จริยธรรมในงานสารสนเทศ
จริยธรรม (Ethics) ในกำรทำงำนด้ำนสำรสนเทศ เป็นหลักเกณฑ์เพื่อเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน
ในสังคมเพื่อควบคุมกำรใช้ระบบคอมพิวเตอร์และสำรสนเทศ (ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศำกุล และเจษฎำพร
ยุทธนวิบูลย์ชัย, 2556 : 358 - 364) ซึ่งแบ่งเป็น 4 ประเด็น ได้แก่
4.6.1 ควำมเป็นส่วนตัว (Information Privacy) หมำยถึงกำรมีสิทธิ์ในควำมเป็นเจ้ำของ
ข้อมูลของตน สำมำรถควบคุมสิทธิ์กำรเปิดเผยข้อมูลได้ สิทธิ์นี้ครอบคลุมถึงปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล
และระดับองค์กรด้วย ดังนั้นกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศ จึงต้องสำมำรถเก็บรักษำควำมเป็นส่วนตัว
ของเจ้ำของข้อมูล ไม่เผยแพร่ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญำตจำกเจ้ำของข้อมูล
4.6.2 ควำมถูกต้องของข้อมูล (Information Accuracy) เพื่อให้เกิดควำมน่ำเชื่อถือ ก่อนจะ
นำเข้ำข้อมูลลงฐำนข้อมูล ควรมีกำรตรวจสอบโดยผู้มีสิทธิ์รับผิดชอบต่อกำรจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูล
หรือควรให้สิทธิ์แก่เจ้ำของข้อมูลให้สำมำรถบันทึก แก้ไขข้อมูลของตนเองได้
54

4.6.3 ควำมเป็ น เจ้ ำของ (Intellectual

Property) หมำยถึ งกำรเป็ นเจ้ำ ของถื อครอง

ทรัพย์สินทั้งทรัพย์สินที่จับต้องได้ และหมำยรวมถึงทรัพย์สินทำงปัญญำ ซึ่งจะได้รับกำรคุ้มครองทำง
กฎหมำย
4.6.4 กำรเข้ำมำใช้ข้อมูล (Data Accessibility) เป็นกำรกำหนดระดับชั้นกำรเข้ำถึงข้อมูล
เพื่อป้องกันผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ำมำกระทำกำรใดๆ กับข้อมูล ส่งผลให้ข้อมูลเกิดควำมเสียหำยได้

55

บทที่ 5
กระบวนการและขั้นตอนปฏิบัติงาน
การบารุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)

กำรให้บริกำรกำรบำรุงรักษำระบบ MIS ประกอบด้วยกำรติดตั้งโปรแกรม MIS กำรจัดกำร
รหั ส ผู้ ใช้งำน กำรกำหนดสิ ทธิ์ในแต่ล ะกลุ่ มผู้ ใช้งำน กำรรับแจ้ง ปัญหำกำรใช้งำนโปรแกรม กำร
บำรุงรักษำระบบประจำปี ซึ่งในบทนี้จะกล่ำวถึงกระบวนกำรและขั้นตอนของกิจกรรมต่ำงๆ ในกำร
บำรุงรักษำระบบ MIS
เนื้อหำในบทที่ 5 ประกอบด้วย 1) แผนผังกำรปฏิบัติงำน 2) รำยละเอียดของกระบวนกำร
และขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนกำรบำรุงรักษำระบบสำรสนเทศ และ 3) แผนกลยุทธ์ในกำรปฏิบัติงำน
โดยจะกล่ำวไปตำมลำดับดังนี้

5.1 แผนผังการปฏิบัติงาน
แผนผั ง ประกอบด้ ว ยส่ ว นที่ แ สดงตำมแนวนอนเป็ น ล ำดั บ กระบวนกำรปฏิ บั ติ แ ละกำร
บำรุงรักษำระบบ ส่วนที่แสดงตำมแนวตั้งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือมีบทบำทหน้ำที่ในแต่ละกระบวนกำร
รำยละเอียดสำมำรถแสดงได้ดังภำพที่ 32
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ภาพที่ 32 แผนผังกระบวนการปฏิบัติงานและบารุงรักษาระบบ MIS
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5.2 รายละเอียดของกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานการบารุงรักษาระบบสารสนเทศ
รำยละเอียดและขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนกำรบำรุงรักษำระบบ MIS
1) เริ่มต้นผู้ใช้ระบบ MIS แจ้งขอรับบริกำรติดตั้งโปรแกรม MIS ขอรหัสผู้ใช้งำนใหม่
หรือขอให้แก้ไขปรับปรุงโปรแกรม โดยสำมำรถทำได้ 3 ช่องทำง ได้แก่ กำรแจ้งทำงโทรศัพท์ผ่ำน
Helpdesk กำรทำหนังสือรำชกำรเพื่อขอใช้บริกำรระบบ MIS มำถึงสำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ และ
กำรแจ้งผู้ดูแลระบบโดยตรงผ่ำนทำงโทรศัพท์
2) กรณีแจ้งขอรับบริกำรผ่ำนเจ้ำหน้ำที่ Helpdesk เจ้ำหน้ำที่จะบันทึกงำนลงใน
ระบบติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน เพื่อถ่ำยโอนงำนให้ผู้ดูแลระบบ MIS
3) กรณีหน่วยงำนทำหนังสือรำชกำรเพื่อขอให้ผู้ดูแลระบบสร้ำงรหัสผู้ใช้และกำหนด
สิทธิ์กำรเข้ำใช้ร ะบบ เจ้ ำหน้ ำที่ธุร กำรจะเป็นผู้ รับหนังสื อและบันทึ กงำนลงในระบบติดตำมและ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนให้กับผู้ดูแลระบบ MIS
4) จำกนั้นผู้ดูแลระบบจะรับงำนจำกระบบติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน

ภาพที่ 33 การรับงานผ่านระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (MES)
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5) ผู้ดูแลระบบติดต่อสอบถำมรำยละเอียดกำรขอรับบริกำรกับผู้ ใช้ กรณีผู้ ใช้ขอ
ติดตั้งโปรแกรมหรือสร้ำงรหัสผู้ใช้ใหม่ หรือกำรกำหนดสิทธิ์กำรใช้งำนของโปรแกรม ผู้ดูแลระบบจะ
นัดหมำยวัน เวลำที่จะให้บริกำร

ภาพที่ 34 หน้าจอการบันทึกการติดต่อกลับผู้ใช้งาน

6) กรณีที่ผู้ขอรับบริกำรแจ้งขอให้แก้ไขหรือปรับปรุงโปรแกรม ผู้ดูแลระบบจะเก็บ
รวบรวมคำร้องเหล่ำนั้น และสอบถำมข้อมูลควำมต้องกำรและข้อมูลเบื้องต้น เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
จำแนกประเภท และวำงแผนกำรบำรุงรักษำระบบต่อไป
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7) วิเครำะห์และออกแบบกำรปรับปรุงแก้ไขโปรแกรม โดยต้องประเมินควำมเป็นไป
ได้ในกำรดำเนินงำนได้ ศึกษำถึงผลกระทบ ซึ่งอำจต้องประสำนงำนกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเก็บรวบรวม
ควำมต้องกำรของระบบให้ครบถ้วน จึงจะออกแบบรำยละเอียดกำรประมวลผลหรือกระบวนกำร
ทำงำนของโปรแกรม
8) ประสำนงำนกั บ บริ ษั ท ผู้ พั ฒ นำโปรแกรมเพื่ อ ท ำควำมเข้ ำ ใจและออกแบบ
ปรับปรุงโปรแกรมร่วมกัน รวมถึงกำรวำงแผน และนัดหมำยกำรดำเนินงำน โดยติดต่อบริษัทซีดีจี ซิส
เต็มส์ จำกัด ทำงโทรศัพท์เพื่อนัดหมำยวันเวลำ และทำงบริษัทจะทำหนังสือกำรเข้ำบำรุงรักษำมำทำง
สถำบัน เมื่อครบรอบบำรุงรักษำ ซึ่งผู้บำรุงรักษำระบบคือ คุณโฉม พรมเลิศ
9) บริ ษัท ผู้ พัฒ นำหรือ ผู้ ดู แ ลระบบดำเนิ น กำรแก้ ไขปรั บ ปรุ งโปรแกรมตำมที่ ไ ด้
วิเครำะห์ออกแบบไว้
10) ทดสอบโปรแกรมที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว โดยผู้ ดูแลระบบ ซึ่งจะทดสอบกำร
ทำงำนของโปรแกรม ตรวจสอบควำมผิดพลำดของโมดูลที่แก้ไข และกำรทำงำนโดยรวมของระบบ
และควำมถูกต้อง ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้ตำมที่ได้เก็บควำมต้องกำร และวิเครำะห์ออกแบบ
ระบบ
11) ผู้ดูแลระบบแจ้งผลกำรดำเนินงำนกำรปรับปรุงแก้ไขระบบให้ผู้ใช้ทรำบหลังจำก
กำรทดสอบระบบแล้ว
12) ทดสอบกำรยอมรับกำรใช้งำนของผู้ใช้ ขั้นตอนสุดท้ำยในกำรปรับปรุงแก้ไข
โปรแกรม และเพื่อให้แน่ใจว่ำกำรบำรุงรักษำระบบจะตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้ คือกำรให้ผู้ใช้
ร่วมทดสอบกำรใช้งำนโปรแกรมหลังกำรปรับปรุงแก้ไข ซึ่งในกระบวนกำรนี้อำจมีข้อคิดเห็น หรือกำร
แก้ไขเพิ่มเติมจำกผู้ใช้ หำกยังไม่ตรงตำมควำมต้องกำร หรือมีควำมต้องกำรระบบเพิ่มเติม และเมื่อ
กำรดำเนินกำรบำรุงรักษำระบบเสร็จสิ้น กรรมกำรจะทำกำรตรวจรับกำรจ้ำงบำรุงรักษำระบบ MIS
ต่อไป
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13) หลังจำกกำรให้บริกำรติดตั้งโปรแกรม หรือสร้ำงรหัสผู้ใช้ รวมถึงกำหนดสิทธิ์
กำรใช้งำนผู้ใช้ หรือกำรปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมแล้ว หำกเป็นงำนที่มำจำกระบบระบบติดตำมและ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ผู้ดู แลระบบจะต้องบันทึกปิดงำน และส่งแบบประเมินผลกำรให้บริกำร
ให้กับผู้รับบริกำร หลังจำกกำรให้บริกำรเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ใช้จะส่งแบบประเมินกลับคืนให้สำนัก เพื่อ
สำนักจะได้นำไปประมวลผลกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ต่อไป

ภาพที่ 35 หน้าจอบันทึกผลการดาเนินงาน
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ภาพที่ 36 ตัวอย่างแบบสอบถามประเมินการให้บริการของสานัก

5.3 แผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน
งำนกำรบำรุงรักษำระบบสำรสนเทศของส ำนักดำเนินกำรเพื่อตอบสนองแผนปฏิบัติงำน
ประจำปีงบประมำณ ซึ่งต้องดำเนินกำรต่อเนื่องในทุกปีโดยมีรำยละเอียดแผนกำรปฏิบัติงำน ดังนี้
กลุ่มงำน : กลุ่มงำนพัฒนำระบบสำรสนเทศ
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งำนแบ่งตำมโครงสร้ำง : งำนบำรุงรักษำระบบสำรสนเทศ
กิจกรรม : ดูแลรับผิดชอบระบบงำนสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร (MIS) ของสถำบัน และระบบ
สำรสนเทศอื่น ๆ ที่สถำบันพัฒนำขึ้น
เป้ำประสงค์กิจกรรม :
1. เพื่อให้ระบบสำรสนเทศสำมำรถทำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้
ระบบและผู้เกี่ยวข้อง
2. เพื่อให้ปัญหำของผู้ใช้ระบบได้รับกำรแก้ไขอย่ำงทันท่วงที
3. เพื่อให้มีกำรปรับปรุงระบบในส่วนของหน่วยงำนคณะ/สำนักสำมำรถทำงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
ตัวชี้วัด :
1. ค่ำเฉลี่ยระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
2. ร้อยละของปัญหำที่ได้รับกำรแก้ไขภำยในระยะเวลำที่กำหนดของงำนกลุ่มงำนพัฒนำ
ระบบสำรสนเทศ
2. ร้อยละของรำยกำรที่ได้ติดต่อกลับผู้รับบริกำรภำยใน 4 ชม.หลังจำกได้รับแจ้งของงำน
กลุ่มงำนพัฒนำระบบสำรสนเทศ
เป้ำหมำยตัวชี้วัด :
1. ค่ำเฉลี่ยระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรไม่น้อยกว่ำ 3.51 (คะแนนเต็ม 5)
2. ร้อยละของปัญหำที่ได้รับกำรแก้ไขภำยในระยะเวลำที่กำหนดของงำนกลุ่มงำนพัฒนำ
ระบบสำรสนเทศไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90
3. ร้อยละของรำยกำรที่ได้ติดต่อกลับผู้รับบริกำรภำยใน 4 ชม.หลังจำกได้รับแจ้งของงำน
กลุ่มงำนพัฒนำระบบสำรสนเทศไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90
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ภาพที่ 37 รายงานสรุประยะเวลาการติดต่อกลับของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ
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ภาพที่ 38 รายงานสรุประยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการ ของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ
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บทที่ 6
ปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไข

กำรบำรุงรักษำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร (MIS) เพื่อให้มีคุณภำพ จำเป็นต้องมีกำร
ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุงข้อผิดพลำด และกำรทำงำนของโปรแกรมให้สอดคล้องกับกระบวนกำร
ทำงำนหลักที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงกำรปรับแก้เพื่อป้องกันควำมสูญเสียที่อำจเกิดขึ้นในอนำคต ซึ่ง
กระบวนกำรบ ำรุ ง รั ก ษำระบบมี ผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ ผู้ ใ ช้ ง ำนระบบ ผู้ ดู แ ลระบบ แ ละบริ ษั ท
ผู้พัฒนำโปรแกรม โดยผู้ใช้งำนระบบเป็นผู้ใช้งำนระบบและแจ้งปัญหำหรือควำมต้องกำรของระบบที่
เปลี่ ย นแปลงแก่ผู้ดูแลระบบ จำกนั้นผู้ ดูแลระบบจะดำเนินกำรวำงแผน ประเมินควำมเป็นไปได้
วิเครำะห์และออกแบบระบบ และติดต่อประสำนงำนกับบริษัทผู้พัฒนำระบบเพื่อแก้ไขปรับปรุ งระบบ
ต่อไป
ในประสบกำรณ์กำรให้บริกำรระบบ MIS ของผู้ดูแลระบบที่ผ่ำนมำ พบว่ำมีปัญหำที่เกิดขึ้น
จำกหลำยสำเหตุ ซึ่งสำมำรถจำแนกปัญหำ สำเหตุและแนวทำงแก้ไขได้ ดังนี้
ตารางที่ 4 ปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไข
ปัญหำ
สำเหตุ
แนวทำงแก้ไข
1. โปรแกรมไม่รองรับกำร เนื่ อ งจำกภำษำที่ ใ ช้ พั ฒ นำคื อ ส ำ ห รั บ ใ น ร ะ บ บ ป ฏิ บั ติ ก ำ ร
ติดตั้งบนระบบปฏิบัติกำร Visual Basic 6.0 ซึ่งเป็นภำษำ Windows 8 ขึ้นไป อำจจะต้องหำ
Windows 8 ขึ้นไป

เก่ำ และระบบปฏิบัติกำรพัฒ นำ แนวทำงแก้ไขโดยลงโปรแกรมผ่ำน
เร็วมำก ทำให้โปรแกรมไม่รองรับ VMWare
กำรพัฒนำที่รวดเร็วนี้

ซึ่ ง เป็ น กำรจ ำลอง

ระบบปฏิบัติกำรที่ส ำมำรถใช้งำน
ระบบ MIS มำไว้ในเครื่องผู้ใช้
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ปัญหำ
สำเหตุ
แนวทำงแก้ไข
2. ระบบ MIS สำมำรถใช้ เนื่องจำกเป็นกำรพัฒนำระบบโดย หำกในอนำคตมี น โยบำยกำร
งำนได้ผ่ ำ น LAN
สถำบันเท่ำนั้น

ของ ใช้ ก ำรเชื่ อ มต่ อ ลั ก ษณะ Client- ปรับเปลี่ยนกระบวนกำรทำงำนโดย
Server และภำษำที่ใช้พัฒนำไม่ได้ ให้ผู้ใช้สำมำรถใช้งำนผ่ำนเว็บไซต์
พัฒนำเพื่อรองรับกำรใช้งำนแบบ ได้ จะต้ อ งจ้ ำ งพั ฒ นำระบบ MIS
Web-based จึงไม่สำมำรถใช้งำน ใหม่ โดยเปลี่ ย นภำษำกำรพัฒ นำ
ผ่ำนอินเตอร์เน็ทได้

โปรแกรมส ำหรั บ กำรใช้ ง ำนผ่ ำ น
เว็บไซต์โดยเฉพำะ เช่น .NET

3 . ไ ม่ ส ำ ม ำ ร ถ ใ ช้ ง ำ น เนื่องจำกระบบ MIS ใช้ฐำนข้อมูล หลี ก เลี่ ย งกำรใช้ โ ปรแกรม 2
ร่ ว มกับ โปรแกรมที่ติ ดตั้ ง Oracle ซึ่งเมื่อติดตั้งโปรแกรมจะ โปรแกรมที่มีกำรติดตั้งฐำนข้อมู ล
ฐำนข้อมูล Oracle ลงใน มี ส่ ว น ข อ ง ก ำ ร ก ำ ห น ด ค่ ำ Oracle ในเครื่องเดียวกัน หรืออำจ
เครื่องผู้ใช้ได้

ฐำนข้อมูล Oracle ลงในเครื่อง ต้องหำแนวทำงแก้ไขทำงอื่น โดย
นั้ น ๆ ด้ ว ย ซึ่ ง อำจจะไปเรี ย กใช้ อำจท ำกำรปรั บ แก้ ที่ ตั ว ติ ด ตั้ ง
ไฟล์ เ ดี ย วกั น กั บ กำรก ำหนดค่ ำ โปรแกรม ให้สำมำรถใช้งำนร่วมกัน
ฐำนข้อมูล Oracle ที่ได้ติดตั้งไว้ ได้
ล่วงหน้ำแล้ว จึงทำให้เรียกใช้งำน
ระบบ MIS ไม่ได้ หรือมีปัญหำกับ
โปรแกรมนั้นๆ
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ปัญหำ
สำเหตุ
แนวทำงแก้ไข
4. ไม่ ส ำมำรถปรั บ แก้ เนื่ องจำกใช้ภ ำษำพัฒ นำระบบที่ ในอนำคตอำจปรับ แก้ ให้ ส ำมำรถ
ระบบ หรื อ รำยงำนให้ มี เป็น ภำษำเก่ำ และไม่รองรับกำร แสดงรำยงำนผ่ ำ นอินเตอร์เน็ทได้
รู ป ร่ ำ งหน้ ำ ตำทั น สมั ย ใช้ งำ นผ่ ำ นเ ว็ บ ไซ ต์ ส ำห รั บ ซึ่ ง ต้ อ งใช้ ภ ำษำในกำรพั ฒ นำที่
หรื อ ควำมสำมำรถพิ เ ศษ ร ำ ย ง ำ น พั ฒ น ำ ด้ ว ย Crystal เหมำะสมต่อกำรรูปแบบกำรใช้งำน
ของโปรแกรมให้ ยื ด หยุ่ น Report ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ได้รับ และต้องทำควำมเข้ำใจกับผู้ใช้ด้วย
ได้มำก

กำรยอมรับอย่ำงแพร่หลำยในสมัย ซึ่ ง ผู้ ดู แ ลระบบต้ อ งให้ ค ำแนะน ำ
เก่ ำ ก ำ ร ป รั บ ป รุ ง แ ก้ ไ ข จึ ง มี อธิบำย ชี้แจงให้ผู้ใช้ทรำบ
ข้อจำกัดของโปรแกรมที่ใช้พัฒนำ
ซึ่งสำมำรถแก้ไขปรับปรุงได้ระดับ
หนึ่งเท่ำนั้น
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