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 ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์เป็นหน่วยงำนให้บริกำรด้ำน

เทคโนโลยี ทั้งด้ำนกำรวำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ กำรให้บริกำรวิชำกำร กำร

ให้บริกำรคอมพิวเตอร์ และนวัตกรรมด้ำนเทคโนโลยี โดยส ำนักได้น ำระบบสำรสนเทศ (MIS) มำ

สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนบุคลำกร กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรจัดกำรพัสดุครุภัณฑ์ และกำรจัดกำร

ด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี เพ่ือกำรจัดกำรข้อมูลเหล่ำนี้ให้ถูกต้อง รวดเร็ว และช่วยอ ำนวยควำมสะดวก

ให้แก่ผู้ปฏิบัติงำน ซึ่งกำรให้บริกำรระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจะต้องมีประสิทธิภำพในกำร

พร้อมใช้งำนเต็มประสิทธิภำพ ด้วยกำรบ ำรุงรักษำระบบเป็นประจ ำ อย่ำงต่อเนื่อง 

ในโอกำสนี้จึงเห็นสมควรที่จะจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรบ ำรุงรักษำระบบสำรสนเทศเพ่ือ

กำรบริหำร (MIS) เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติส ำหรับผู้ดูแลระบบในกำรปฏิบัติงำน และเพ่ือเป็นประโยชน์ใน

กำรศึกษำส ำหรับผู้ที่เก่ียวข้องต่อไป 
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บทที่ 1 

บทน า 

 

1.1 ความเป็นมา 

ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 กรกฎำคม พ.ศ.2527 โดยเป็น

หน่วยงำนหนึ่งของสถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ ซึ่งมีภำระกิจหลักในกำรเป็นศูนย์กลำงด้ำน

เทคโนโลยีของสถำบัน ทั้งในด้ำนกำรให้บริกำรเทคโนโลยีแก่อำจำรย์ นักศึกษำ และบุคลำกรภำยใน

สถำบัน กำรให้บริกำรวิชำกำรด้ำนคอมพิวเตอร์แก่หน่วยงำนภำยนอก กำรจัดฝึกอบรมให้กับบุคลำกร

ของสถำบัน 

นอกจำกนี้ภำระกิจที่ส ำคัญอีกสิ่งหนึ่ง คือ กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำร

ด ำเนินงำนของสถำบันทั้งด้ำนกำรเรียนกำรสอน และกำรบริหำรจัดกำรภำยในสถำบัน ซึ่งในปัจจุบันมี

ระบบสำรสนเทศจ ำนวน 21 ระบบ โดยแบ่งตำมประเภทกำรท ำงำนเป็น 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำร

ปฏิบัติงำน ด้ำนบริกำรเทคโนโลยี ด้ำนกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงบุคคล และด้ำนกำรสนับสนุนกำร

ตัดสินใจส ำหรับผู้บริหำร  

ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร (MIS: Management Information System) นับเป็น

ระบบที่ส ำคัญระบบหนึ่งของสถำบัน  ซึ่งส ำนักได้พัฒนำระบบร่วมกับบริษัทซีดีจี (CDG System 

Limited) และเริ่มใช้งำนภำยในสถำบันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมำ มีลักษณะกำรท ำงำนแบบ ERP 

(Enterprise Resource Planning) ซึ่งเป็นกำรบูรณำกำรงำนหลักต่ำงๆ เข้ำด้วยกัน ประกอบด้วย 6 

ระบบงำนย่อย ได้แก่ ระบบบุคลำกร ระบบงบประมำณ ระบบพัสดุ ครุภัณฑ์ ระบบจัดซื้อจัดจ้ำง 

ระบบเงินเดือน และระบบบัญชี-กำรเงิน ซึ่งระบบต่ำงๆ มีกำรท ำงำนที่สัมพันธ์กัน มีกำรเชื่อมโยง

ข้อมูลระหว่ำงกัน ระบบ MIS จึงมีกำรท ำงำนแบบรวมศูนย์ ท ำงำนบนฐำนข้อมูลเดียวกัน ท ำให้
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สำมำรถจัดกำรข้อมูลได้ง่ำย สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงเป็นระบบ สำมำรถทรำบผลกำรด ำเนินงำน

และตรวจสอบข้อมูลได้รวดเร็ว   

เพ่ือกำรให้บริกำรระบบ MIS มีควำมสมบูรณ์และพร้อมใช้งำนอยู่เสมอ กลุ่มงำนพัฒนำระบบ

สำรสนเทศ ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ จึงต้องบ ำรุงรักษำระบบเป็นประจ ำทุกปี โดยมีผู้ดูแลระบบ

ให้บริกำรต่ำงๆ ของระบบ MIS เช่น ติดตั้งโปรแกรม กำรสร้ำงรหัสผู้ใช้งำน กำรก ำหนดสิทธิ์กำรเข้ำถึง

ข้อมูลของผู้ใช้ รวมถึงติดต่อประสำนงำนกำรแก้ไขปรับปรุงระบบระหว่ำงผู้ใช้และผู้พัฒนำระบบ 

นอกจำกนี้ยังรวมถึงกำรจัดเตรียมข้อมูลเพ่ือสนับสนุนกำรท ำงำนของหน่วยงำนภำยในสถำบัน และ

กำรจัดส่งข้อมูลให้หน่วยงำนภำยนอกตำมท่ีได้รับมอบหมำยอีกด้วย 

ดังนั้นผู้จัดท ำจึงได้จัดท ำคู่มือกำรบ ำรุงรักษำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร (MIS) ขึ้นเพ่ือ

ใช้เป็นควำมรู้ประกอบกำรปฏิบัติงำนกำรดูแลระบบ ซึ่งกล่ำวถึงกระบวนกำรที่เกิดขึ้นในกำร

บ ำรุงรักษำระบบ MIS รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงำนกำรดูแลระบบ 

MIS และผู้สนใจที่เก่ียวข้องต่อไป  

 

1.2 วัตถุประสงค์ของคู่มือการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) 

1.2.1 เพ่ือศึกษำกระบวนกำรปฏิบัติงำน และผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนกำรให้บริกำรและ

บ ำรุงรักษำระบบระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร (MIS)  

1.2.2 ใช้เป็นคู่มือประกอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ดูแลระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร (MIS)  

1.2.3 เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องและผู้ขอรับบริกำรใช้ระบบ 

เพ่ือให้ทรำบขั้นตอนกำรท ำงำนในกำรขอรับบริกำร 
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1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

กำรจัดท ำคู่มือกำรให้บริกำรและบ ำรุงรักษำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร (MIS) มี

ขอบเขตเพ่ือศึกษำกระบวนกำรปฏิบัติงำนในกำรให้บริกำรและดูแลรักษำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำร

บริหำร (MIS) ซึ่งใช้งำนเฉพำะหน่วยงำนภำยในสถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ และมีผู้ดูแลระบบ

โดยกลุ่มงำนพัฒนำระบบสำรสนเทศของส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ ทั้งนี้กำรจัดท ำคู่มือจะได้ใช้เป็น

แนวทำงกำรปฏิบัติงำนของผู้ดูแลระบบต่อไป 

 

1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ 

1.4.1 ผู้ดูแลระบบ หมำยถึง บุคลำกรซึ่งท ำหน้ำที่วิเครำะห์หรือออกแบบระบบงำน ติดต่อ

ประสำนงำนกับผู้ใช้งำนและบริษัทผู้พัฒนำระบบงำน รวมถึงจัดท ำงำนที่เกี่ยวข้องกับระบบนั้นๆ 

ตำมที่ได้รับมอบหมำยในกำรให้บริกำรเกี่ยวกับระบบสำรสนเทศของสถำบันบันฑิตพัฒนบริหำร

ศำสตร์  

1.4.2 ผู้ใช้งำน หมำยถึง บุคลำกร อำจำรย์ นักศึกษำ ผู้ใช้บริกำรระบบสำรสนเทศภำยใน

สถำบันบันฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ ได้แก่ เจ้ำหน้ำที่คณะ/ส ำนัก ผู้มีหน้ำที่เกี่ยวกับงำนบุคลำกร งำน

พัสดุ ครุภัณฑ์ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง งำนงบประมำณ งำนกำรจัดท ำเงินเดือน และงำนบัญชีรับ จ่ำย 

1.4.3 กำรบ ำรุงรักษำระบบสำรสนเทศ หมำยถึง กำรวิเครำะห์ออกแบบ กำรตรวจสอบ กำร

แก้ไข ปรับปรุงข้อผิดพลำด หรือปรับปรุงกำรท ำงำนของระบบตำมควำมต้องกำรที่เปลี่ยนไป หรือกำร

ปรับแก้เพ่ือกำรป้องกันปัญหำที่จะเกิดขึ้นในอนำคต รวมถึงกำรให้บริกำรติดตั้งระบบ กำรสร้ำงรหัส

ผู้ใช้งำน กำรก ำหนดสิทธิ์กำรเข้ำใช้งำนของผู้ใช้ กำรจัดท ำข้อมูลให้หน่วยงำนภำยในและภำยนอก 

และงำนต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรให้บริกำร หรือกำรใช้ข้อมูลจำกระบบสำรสนเทศ  

1.4.4 ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร (MIS: Management Information System) หรือ 

ระบบ MIS หมำยถึง ระบบสำรสนเทศในกำรจัดกำรข้อมูลด้ำนบุคลำกร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนกำร

จัดซื้อจัดจ้ำง ด้ำนพัสดุ ครุภัณฑ์ ด้ำนเงินเดือน และด้ำนบัญชีกำรรับ จ่ำยของสถำบัน  
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บทที่ 2 

โครงสร้างการปฏิบัติงานและอัตราก าลัง 

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 

 ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศมีควำมรับผิดชอบหลักในด้ำนกำรบริกำรงำนเทคโนโลยีของ

สถำบัน ตั้งแต่ด้ำนกำรวำงโครงสร้ำงระบบเครือข่ำย งำนกำรวิเครำะห์ พัฒนำระบบสำรสนเทศของ

สถำบัน งำนกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่บุคคลทั้งภำยนอกและภำยในสถำบัน งำนกำรให้บริกำรซ่อม

บ ำรุงคอมพิวเตอร์ และงำนด้ำนนวัตกรรม สื่อ และกำรออกแบบ 
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ภาพที่ 1 แผนภูมิโครงสร้างการปฏิบัติงาน ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศมีโครงสร้ำงกำรปฏิบัติงำน ประกอบด้วย ฝ่ำยบริหำร ส่วน

เทคโนโลยีสำรสนเทศ และส ำนักงำนเลขำนุกำร โดยมีหน้ำที่ที่แตกต่ำงกัน ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 

 

2.1 ฝ่ายบริหาร  

ท ำหน้ำที่ในกำรบริหำร ก ำกับ ดูแลกำรด ำเนินงำนต่ำงๆของส ำนักให้บรรลุเป้ำประสงค์ของ

สถำบัน ประกอบด้วย  

2.1.1 ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก  

2.1.2 รองผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 

2.1.3 คณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก ประกอบด้วย ผู้อ ำนวยกำรส ำนักเป็นประธำน

คณะกรรมกำร รองผู้อ ำนวยกำรส ำนัก อำจำรย์ประจ ำส ำนักและอำจำรย์จำกหน่วยงำนภำยในสถำบัน     

2.1.4 คณะกรรมกำรบริหำรเงินกองทุนส ำนัก ประกอบด้วย รองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผนเป็น 

ประธำน ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก รองผู้อ ำนวยกำรส ำนัก อำจำรย์ประจ ำส ำนัก และเลขำนุกำรส ำนักเป็น 

กรรมกำรและเลขำนุกำร   

2.1.5 คณะกรรมกำรกองทุนพัฒนำเทคโนโลยี ประกอบด้วย รองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผนเป็น 

ประธำน รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร คณบดีหรือผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 

หน่วยงำนภำยในสถำบัน อำจำรย์จำกหน่วยงำนภำยในสถำบัน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักเป็นกรรมกำรและ 

เลขำนุกำร และรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักเป็นกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร    

    

2.2 ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ  

มีหน้ำที่ให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีของสถำบัน ประกอบด้วย 5 กลุ่มงำน ได้แก่ 
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2.2.1 กลุ่มงำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน มีหน้ำที่หลักในกำรจัดเตรียมระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำน งำน

กำรวำงระบบเครือข่ำย วำงแผนด้ำนควำมปลอดภัยในกำรใช้งำนเครือข่ำยภำยในสถำบัน 

2.2.2 กลุ่มงำนพัฒนำระบบสำรสนเทศ มีหน้ำที่หลักในกำรพัฒนำ วิเครำะห์ และออกแบบ

ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรให้บริกำรแก่นักศึกษำ หรือบุคลำกรภำยในสถำบัน และกำรบริหำรจัดกำร

คลังข้อมูลของสถำบัน 

2.2.3 กลุ่มงำนบริกำรคอมพิวเตอร์  มีหน้ำที่หลักในกำรให้บริกำรติดตั้ ง ซ่อมบ ำรุง

คอมพิวเตอร์ กำรติดตั้งซอฟต์แวร์เพ่ือกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร กำรให้บริกำรโต๊ะรับแจ้งปัญหำ 

และกำรให้บริกำรห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์  

2.2.4 กลุ่มงำนนวัตกรรมเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีหน้ำที่หลักในกำรศึกษำค้นคว้ำด้ำนวิจัย

และเทคโนโลยี กำรพัฒนำนวัตกรรมใหม่ที่มีประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนของส ำนัก รวมถึงกำร

ออกแบบ สร้ำงสรรค์กรำฟิก และสื่อคอมพิวเตอร์ 

2.2.5 กลุ่มงำนบริกำรวิชำกำร มีหน้ำที่หลักเพ่ือให้บริกำรวิชำกำร ทั้งในกำรบริกำรจัดสอบ

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Testing) กำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) และ

ให้บริกำรกำรสอบจัดระดับควำมรู้ทำงคอมพิวเตอร์ให้แก่นักศึกษำอีกด้วย 

 

2.3 ส านักงานเลขานุการ  

มีหน้ำที่ด ำเนินงำนต่ำงๆ เพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติภำรกิจภำยในของส ำนัก ประกอบด้วย 3 

กลุ่มงำน และ 1 ต ำแหน่ง ได้แก่ 

2.3.1 กลุ่มงำนบริหำรและธุรกำร มีหน้ำที่ในด้ำนต่ำงๆ ประกอบด้วย หน่วยธุรกำร หน่วย

บุคคล หน่วยประชำสัมพันธ์ และหน่วยอำคำรสถำนที่ 

2.3.2 กลุ่มงำนกำรเงินและพัสดุ มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินและพัสดุของส ำนัก 
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2.3.3 กลุ่มงำนแผนและพัฒนำ มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนวำงแผนงำน กำรด ำเนินงำนด้ำนกำร

ประกันคุณภำพ และกำรจัดกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

2.3.4 เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ
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ภาพที่ 2 โครงสร้างอัตราก าลัง  ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ในปีงบประมำณ 2558 ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศมีอัตรำก ำลังรวม 30 อัตรำ แบ่งเป็น 

ข้ำรำชกำร 8 อัตรำ พนักงำนสถำบัน 19 อัตรำ และลูกจ้ำงชั่วครำว 3 อัตรำ  

 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนบุคลากรปัจจุบันจ าแนกตามประเภท และคุณวุฒิการศึกษา 

ประเภท คุณวุฒิปริญญำ รวม 
เอก โท ตรี ต  ำกว่ำตรี 

ข้ำรำชกำร 1 5 1 1 8 
พนักงำนสถำบัน (อัตรำว่ำง 2 อัตรำ) - 8 9 2 19 
ลูกจ้ำงเงินกองทุนพัฒนำเทคโนโลยี - - 1 2 3 

รวม 1 13 11 5 30 
 

2.4 ขอบข่ายภาระงานของหน่วยงาน 

ปรัชญำและปณิธำนของส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ คือ มีจุดมุ่งหมำยในกำรให้บริกำร

เทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือสนับสนุนสถำบันในกำรด ำเนินกำรตำมพันธกิจอย่ำงรำบรื่น และมี

ประสิทธิภำพ ซึ่งในกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ นั้น ส ำนักมุ่งเน้นกำรมีวิสัยทัศน์ในกำรเป็นหน่วยงำน

ให้บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศที่มีคุณภำพระดับสำกล 

ส ำหรับขอบข่ำยภำระงำนของส ำนัก มีดังนี้ 

1. ให้บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศแก่อำจำรย์ นักศึกษำ และบุคลำกรภำยในสถำบัน เพ่ือให้

กำรด ำเนินพันธกิจของสถำบันเป็นไปอย่ำงรำบรื่น และมีประสิทธิภำพ 

2. พัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของสถำบัน 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. สนับสนุนพันธกิจด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมของสถำบันในเชิงบูรณำกำร 

 

2.5 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานพัฒนาระบบ

สารสนเทศ 

กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรให้บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ แก่อำจำรย์ บุคลำกรภำยในสถำบัน 

นับเป็นส่วนส ำคัญส่วนหนึ่งในกำรขับเคลื่อนพันธกิจของส ำนักให้มีควำมส ำเร็จ โดยมีผู้ด ำรงต ำแหน่ง

นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร ดังนี้ 

ชื่อผู้ปฏิบัติงำน  นำงชนัญญำ สำรใจค ำ 

ต ำแหน่ง   นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร 

กลุ่มงำน   พัฒนำระบบสำรสนเทศ 

บทบำทหน้ำที่ส ำคัญของนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร คือกำรใช้ควำมรู้ ด้ำนวิชำกำร 

และ ควำมเชี่ยวชำญจำกกำรสะสมประสบกำรณ์ในกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ ออกแบบกำรพัฒนำ

ระบบสำรสนเทศ กำรจัดกำรฐำนข้อมูล กำรหำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นในระหว่ำงกำร

ปฏิบัติงำน กำรบ ำรุงรักษำระบบให้สำมำรถใช้งำนได้อยู่เสมอ รวมถึงกำรติดต่อประสำนงำนระหว่ำง

ผู้ใช้งำนระบบและผู้พัฒนำระบบให้เกิดควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนให้ส ำเร็จ นอกจำกนี้ยังมี

บทบำทในกำรให้ควำมรู้ด้ำนวิชำกำรกับผู้ที่เก่ียวข้องทั้งในสถำบันหรือภำยนอกสถำบัน หรือให้บริกำร

ด้ำนข้อมูลเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนภำยใน และภำยนอกสถำบันด้วย 



12 

 

2.6 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

2.6.1 ปฏิบัติงำนด้ำนกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ โดยท ำหน้ำที่ร่วมวิเครำะห์ และออกแบบ

ระบบ ในกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ รวมทั้งกำรออกแบบจัดกำรฐำนข้อมูลให้มีประสิทธิภำพ 

นอกจำกนี้ยังรวมถึงกำรจัดท ำคู่มือกำรใช้งำนระบบ และค ำอธิบำยข้อมูลของฐำนข้อมูลระบบ

สำรสนเทศให้มีควำมเป็นปัจจุบัน  

2.6.2 ปฏิบัติงำนด้ำนกำรติดต่อประสำนงำน กับผู้พัฒนำและผู้ใช้งำนระบบสำรสนเทศเพ่ือ

เก็บรวบรวมควำมต้องกำร ซึ่งจะน ำไปพัฒนำหรือปรับแก้ระบบเพ่ือให้ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้ 

รวมถึงกำรติดต่อประสำนงำนในกำรอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรให้บริกำรเทคโนโลยีทั้งแก่บุคลำกร

ภำยใน และภำยนอกสถำบันที่มำขอรับบริกำรกับทำงส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

2.3.3 ปฏิบัติงำนด้ำนกำรให้บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยเป็นผู้อ ำนวยควำมสะดวกใน

กำรให้บริกำรแก่บุคลำกรภำยในสถำบัน หรือบุคคลภำยนอกที่มำขอรับบริกำรด้ำนระบบสำรสนเทศ

ต่ำงๆ หรือขอข้อมูลด้ำนวิชำกำรท่ีเกี่ยวข้อง  

2.6.4 ปฏิบัติงำนด้ำนกำรบ ำรุงรักษำระบบสำรสนเทศ โดยเป็นผู้ติดต่อ ประสำนงำน นัด

หมำยกำรบ ำรุงรักษำระบบสำรสนเทศตำมช่วงเวลำที่ก ำหนด รวมทั้งวิเครำะห์ หำแนวทำงกำรแก้ไข

ปัญหำ หรือปรับปรุงระบบให้สำมำรถใช้งำนได้ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้อยู่เสมอ 

2.6.5 ปฏิบัติงำนในกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนอ่ืนๆ ของส ำนัก ตำมที่ได้รับมอบหมำย โดย

เป็นผู้ปฏิบัติกำรในงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ  
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บทที่ 3 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS) 

 

 ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร (Management Information System : MIS) ที่ใช้ภำยใน

สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ พัฒนำขึ้นโดยควำมร่วมมือของสถำบันฯ ร่วมกับบริษัท ซีดีจี ซิส

เต็มส์ จ ำกัด และเริ่มกำรใช้งำนในปี พ.ศ. 2547 ซึ่งใช้งำนตลอดมำจนถึงปัจจุบัน และมีกำรดูแล

บ ำรุงรักษำระบบอย่ำงสม่ ำเสมอ  

 ลักษณะกำรท ำงำนของระบบ MIS เป็นระบบที่สำมำรถเชื่อมโยงกำรท ำงำนและข้อมูลของ

ระบบงำนหลักๆ เข้ำด้วยกันในลักษณะของ ERP (Enterprise Resource Planning)  

ระบบกำรวำงแผนทรัพยำกรองค์กรหรือที่เรียกว่ำ ERP (Enterprise Resource Planning) 

เป็นระบบสำรสนเทศที่บูรณำกำรงำนหลักต่ำงๆ ขององค์กร เช่น กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรผลิต กำรขำย 

กำรบัญชี และกำรบริหำรบุคคล ฯลฯ เข้ำด้วยกันโดยเชื่อมโยงกันแบบเรียลไทม์ (Real Time) เพ่ือ

ตอบสนองควำมต้องกำรข้อมูลหรือสำรสนเทศโดยภำพรวมและกำรตัดสินใจอย่ำงมีประสิทธิภำพและ

ทันท่วงที (ศรีไพร  ศักดิ์รุ่งพงศำกุล และ เจษฎำพร ยุทธนวิบูลย์ชัย, 2549 : 273) 

 ส ำหรับรำยละเอียดของระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร (MIS) ที่ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ใช้อยู่ในปัจจุบัน ประกอบด้วย 1) ส่วนประกอบของระบบ 2) กลุ่มผู้ใช้และบทบำทหน้ำที่ 3) รูปแบบ

กำรประมวลผลข้อมูลในเครือข่ำยคอมพิวเตอร์  4) ชนิดของเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 5) ฐำนข้อมูลของ

ระบบ 6) โปรแกรมภำษำในกำรพัฒนำระบบ 7) โปรแกรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 8) กำรติดตั้งโปรแกรม 9) 

กำรสร้ำงและก ำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ 10) โครงสร้ำงกำรพัฒนำโปรแกรม และ 11) กำรจัดท ำข้อมูลส ำหรับ

หน่วยงำนภำยนอก 
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3.1 ส่วนประกอบของระบบ 

 ระบบ MIS ประกอบด้วยระบบย่อย 6 ระบบ (ภำพที่ 3) ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 

 

ภาพที่ 3 ส่วนประกอบของระบบ MIS 

 

3.1.1 ระบบบุคลำกร ประกอบด้วยกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลบุคลำกรของสถำบันทั้งหมด 

ได้แก่ ข้อมูลด้ำนอัตรำก ำลัง ทะเบียนประวัติ กำรเปลี่ยนแปลงบุคลำกร สวัสดิกำร เครื่องรำช กำรลำ 

กำรเลื่อนเงินเดือน กำรสูญเสียบุคลำกร และกำรปรับเงินเดือน โดยข้อมูลด้ำนบุคลำกรนับเป็นข้อมูลที่

มีควำมส ำคัญมำก เนื่องจำกเป็นข้อมูลเบื้องต้นในระบบอ่ืนๆ เช่น ระบบเงินเดือน ระบบกำรเบิกจ่ำย

งบประมำณ  

 

MIS 

Personal 

บุคลากร 

Procure
จัดซื้อจัดจ้าง 

Payroll 

เงินเดือน 

Account 

บัญชีรับจ่าย 

Inventory 

พัสดุครุภัณฑ ์

Budget 

งบประมาณ 



15 

 

3.1.2 ระบบงบประมำณและกำรเบิกจ่ำย เป็นระบบที่สนับสนุนกระบวนกำรท ำงำนเกี่ยวกับ

กำรจัดสรรงบประมำณ กำรขออนุมัติด ำเนินงำนเพ่ือเบิกจ่ำย กำรขออนุมัติเบิกจ่ำย และกำรอนุมัติ

จ่ำยงบประมำณให้กับหน่วยงำนต่ำงๆ ของสถำบันฯ โดยมีหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองแผนงำน 

ซึ่งมีหน้ำที่จัดสรรเงินงบประมำณแผ่นดิน และเงินนอกงบประมำณให้กับคณะ ส ำนักต่ำงๆ ซึ่งกองคลัง

และพัสดุ ในกลุ่มงำนงบประมำณมีหน้ำที่ในกำรด ำเนินกำรจัดสรรผ่ำนระบบ MIS เพ่ือให้คณะ ส ำนัก

ได้ท ำกำรขออนุมัติด ำเนินงำนเพื่อเบิกจ่ำยเงินตำมงบประมำณท่ีได้รับ  

3.1.3 ระบบพัสดุและครุภัณฑ์ เป็นระบบที่บริหำรจัดกำรข้อมูลพัสดุและครุภัณฑ์ของ

หน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในสถำบันฯ โดยมีหน่วยงำนคลังและพัสดุจัดกำรข้อมูลที่ส่วนกลำง ได้แก่  กำร

ค ำนวณค่ำเสื่อมครุภัณฑ์ กำรบันทึกทะเบียนครุภัณฑ์ กำรโอนย้ำย แทงจ ำหน่ำยครุภัณฑ์ซึ่งจะ

เชื่อมโยงข้อมูลสู่ระบบบัญชี ส่วนคณะ ส ำนักมีหน้ำที่จัดซื้อจัดจ้ำงและท ำกำรส ำรวจครุภัณฑ์ประจ ำปี

ส่งให้แก่กองคลังและพัสดุเพื่อให้ส่วนกลำงรับทรำบสถำนะครุภัณฑ์ และปรับปรุงสถำนะครุภัณฑ์กรณี

แทงจ ำหน่ำย 

3.1.4 ระบบจัดซื้อจัดจ้ำง จะเริ่มใช้ปฏิบัติงำนก็ต่อเมื่อคณะ ส ำนักทรำบจ ำนวนเงินที่ได้รับ

กำรจัดสรรซึ่งมำจำกระบบงบประมำณแล้ว จึงจะสำมำรถเข้ำสู่กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงวัสดุและ

ครุภัณฑ์ตำมงบประมำณที่ได้รับโดยท ำกำรขออนุมัติเพ่ือด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงครุภัณฑ์ และตรวจ

รับ ส่วนกองคลังและพัสดุมีหน้ำที่ท ำกำรอนุมัติจัดซื้อจัดจ้ำงครุภัณฑ์ท ำใบสั่งซื้อ หรือท ำสัญญำกำร

จัดซื้อจัดจ้ำงครุภัณฑ์ บันทึกเงินซื้อแบบ บันทึกเงินมัดจ ำซอง ขอคืนหลักประกันสัญญำ กำรขึ้น

ทะเบียนครุภัณฑ์ กำรบันทึกข้อมูลค่ำน้ ำ ค่ำไฟ และส่งข้อมูลเข้ำสู่ระบบบัญชี ในส่วนเจ้ำหนี้ ลูกหนี้ 

และกำรเงิน 

3.1.5 ระบบเงินเดือน เป็นระบบที่สนับสนุนกระบวนกำรจัดท ำเงินเดือนของบุคลำกร ซึ่ง

ด ำเนินงำนโดยหน่วยงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคลของสถำบัน โดยกระบวนกำรท ำงำนเกี่ยวกับกำร

สร้ำงและบันทึกเงินรำยรับ รำยจ่ำยประจ ำเดือน กำรสร้ำงแฟ้มข้อมูลเงินเดือนและดึงข้อมูลค่ำใช้จ่ำย

จำกระบบอื่นมำค ำนวณเงินเดือน 
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กำรค ำนวณภำษี หรือเงินตกเบิกต่ำงๆ กำรออกรำยงำนประจ ำเดือน ได้แก่  กำรออกใบแสดงรำยกำร

เงินเดือนของแต่ละคน รำยงำน ภ.ง.ด.1 รำยเดือน รำยงำนกำรน ำส่งเงินกองทุนต่ำงๆ  กำรออก

รำยงำนสิ้นปี ได้แก่ รำยงำน ภ.ง.ด.1 ก. และรำยงำนหนังสือรับรองกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย รวมถึงกำร

จัดกำรข้อมูลโครงกำรจ่ำยตรงจำกกรมบัญชีกลำงอีกด้วย 

3.1.6 ระบบบัญชีและกำรเงิน เป็นระบบที่สนับสนุนกระบวนกำรจัดท ำบัญชีของสถำบันโดย

กองคลังและพัสดุกลุ่มงำนบัญชี ซึ่งเป็นกำรจัดกำรข้อมูลในกระบวนกำรต่ำงๆ ได้แก่ กำรเงิน-ธนำคำร 

เงินประกันสัญญำ ทะเบียนเงินรับฝำกลูกหนี้ เจ้ำหนี้ กำรรับจ่ำยเงิน บัญชีแยกประเภททัวไป และ

บัญชี GF MIS โดยกำรลงบัญชีจะต้องยืนยันข้อมูลกำรตรวจรับพัสดุ ข้อมูลจำกระบบบัญชีลูกหนี้ 

ข้อมูลบัญชีเงินฝำกธนำคำร ข้อมูลรับเงินจ่ำยเงินประจ ำวัน ข้อมูลกำรอนุมัติจ่ำยเงินประจ ำวัน ข้อ

มูลค่ำเสื่อมรำคำ และยืนยันข้อมูลกำรรับเงินจำกระบบภำยนอก ได้แก่ ระบบทะเบียนนักศึกษำเข้ำมำ

เพ่ือท ำกำรลงบัญชีด้วย 

 

3.2 กลุ่มผู้ใช้และบทบาทหน้าที่ 

เป็นกำรแบ่งกลุ่มผู้ใช้ตำมสิทธิ์กำรเข้ำถึงข้อมูลได้ 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ดูแลระบบด้ำนเทคนิค 

ผู้ใช้งำนระดับส่วนกลำง และผู้ใช้งำนระดับคณะ/ส ำนัก (ภำพที่ 4) ซ่ึงแต่ละกลุ่มมีรำยละเอียดดังน้ี  

 

ภาพที่ 4 กลุ่มผู้ใช้ระบบ MIS 

ผู้ใช้ระดับส่วนกลำง 

ผู้ใช้ระดับคณะ/ส ำนัก 
 

ผู้ดูแลระบบด้ำนเทคนิค 
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3.2.1 ผู้ดูแลระบบด้ำนเทคนิค ได้แก่ ผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบด้ำนสำรสนเทศ ซึ่งรับผิดชอบโดย

ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ กลุ่มงำนพัฒนำระบบสำรสนเทศ มีหน้ำที่บริหำรจัดกำรผู้ใช้งำนระบบ 

และรับปัญหำกำรใช้งำนจำกผู้ใช้ส่วนกลำง หรือจำกผู้ใช้ระดับคณะ/ส ำนัก จำกนั้นจึงตรวจสอบและ

แก้ไขปัญหำ หรือประสำนงำนกับบริษัทผู้พัฒนำระบบเพ่ือเข้ำท ำกำรแก้ไขและบ ำรุงรักษำระบบให้

สำมำรถท ำงำนได้ถูกต้อง นอกจำกนี้ผู้ดูแลระบบยังท ำหน้ำที่ประสำนงำนต่ำงๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

ระบบ MIS ด้วย 

3.2.2 ผู้ใช้งำนระดับส่วนกลำง ได้แก่ ผู้ใช้ที่มีอ ำนำจหน้ำที่ดูแล บริหำรจัดกำรข้อมูล

ส่วนกลำงของสถำบัน ประกอบด้วย 2 หน่วยงำน ได้แก่ กองคลังและพัสดุและกองบริหำรทรัพยำกร

บุคคล โดยกองคลังและพัสดุนั้น มีหน้ำที่บริหำรจัดกำรด้ำนงบประมำณ พัสดุครุภัณฑ์ กำรจัดซื้อจัด

จ้ำง และงำนบัญชีรับ จ่ำย ส่วนกองบริหำรทรัพยำกรบุคคลมีหน้ำที่บริหำรจัดกำรข้อมูลบุคลำกร และ

กำรจัดท ำเงินเดือน  

3.2.3 ผู้ใช้งำนระดับคณะ/ส ำนัก หรือเรียกว่ำเป็นผู้ใช้ทั่วไป ได้แก่ ผู้ใช้ที่มีหน้ำที่รับผิดชอบ

กำรด ำเนินงำนกำรบันทึก หรือเรียกดูรำยงำนกำรลำบุคคล กำรด ำเนินงำนขออนุมัติด ำเนินกำรเพ่ือ

เบิกจ่ำย กำรขออนุมัติเพ่ือด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงวัสดุและครุภัณฑ์ และกำรดูรำยงำนด้ำนบัญชี ทั้งนี้

จะจ ำกัดสิทธิ์กำรเข้ำถึงข้อมูลได้เฉพำะคณะ/ส ำนักของผู้ใช้เท่ำนั้น 

 

3.3 รูปแบบการประมวลผลข้อมูลในเครือข่ายคอมพิวเตอร์  

ระบบ MIS มีลักษณะกำรประมวลผลข้อมูล Client-Server เป็นกำรประมวลผลข้อมูลโดยมี

เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเป็น Files Server ซึ่งเก็บไฟล์โปรแกรมส ำเร็จรูปที่ได้จำกกำรเขียน

โปรแกรมภำษำ Visual Basic ซึ่งประกอบด้วยไฟล์นำมสกุล .exe และกำรสร้ำงรำยงำนด้วย

โปรแกรม Crystal Report โดยมีนำมสกุล .rpt ส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งในส่วนของผู้ใช้ หรือ

เครื่อง Client จะมำเรียกใช้ Files จำก Files Server เพ่ือท ำกำรประมวลผลที่ปลำยทำง ทั้งนี้เครื่อง 

Client จะใช้งำนฐำนข้อมูลที่เดียวกัน  
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 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 

 

File Server (.exe, .rpt) 

Local Area Network (LAN) 
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3.4 ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

ระบบ MIS ท ำงำนบนเครือข่ำยแบบ Local Area Network (LAN) ซึ่งเป็นเครือข่ำยที่มีกำร

เชื่อมต่อกันระหว่ำงคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ในระยะใกล้เข้ำด้วยกัน เพ่ือใช้งำนเครือข่ำยภำยใน

องค์กร โดยใช้สำย Cable เป็นตัวกลำงในกำรเชื่อมต่อ  

เครือข่ำย LAN มีอัตรำควำมเร็ว 1- 100 Mbps ขึ้นกับสำยส่งที่ใช้ เทคนิคกำรส่งสัญญำณ 

และข้อก ำหนดของผู้ให้บริกำรเครือข่ำย 

ส ำหรับข้อดีที่เด่นชัดของกำรเชื่อมต่อแบบ LAN ได้แก่ ควำมสำมำรถในกำรแบ่งปัน

ทรัพยำกรที่มีร่วมกันได้ หำกเครื่อง Client อยู่ในวง LAN เดียวกัน ท ำให้ประหยัดค่ำใช้จ่ำยในกำร

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) 

 

 

ภาพที่ 8 ฐานข้อมูลของระบบ MIS 

 

3.6 โปรแกรมภาษาในการพฒันาระบบ 

 ระบบ MIS ถูกพัฒนำขึ้นและเริ่มใช้งำนตั้งแต่  พ.ศ. 2547 ซึ่งพัฒนำด้วยภำษำโปรแกรม 

Visual Basic Version 6.0 เป็นภำษำในกำรพัฒนำโปรแกรมท่ีได้รับควำมนิยมในขณะนั้น และพัฒนำ

รำยงำนของระบบด้วยโปรแกรม Crystal Report 8.5 และในปัจจุบันมีกำรสร้ำง Store Procedure 

ในฐำนข้อมูลอีกด้วย 

3.6.1 Visual Basic เป็นโปรแกรมเพ่ือใช้พัฒนำแอพลิเคชันส ำหรับระบบปฏิบัติกำร 

Windows โดยใช้ภำษำ BASIC (Beginners ALL Purpose Symbolic Instruction Code) ซึ่งมี

 MEIS 

MEISPSN MEISINV 

MEISBUD MEISPCM 

MEISPAY MEISACC 

Oracle 11 g R2 
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ส่วนกำรติดต่อผู้ใช้ที่ท ำให้กำรพัฒนำโปรแกรมสะดวกขึ้น กำรท ำงำนของโปรแกรม Visual Basic จะ

ท ำงำนในลักษณะของ Event-Driven กล่ำวคือ กำรประมวลผลตำมเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น เช่น กำรรอ

ให้ผู้ใช้กดปุ่ม แล้วจึงประมวลผล เป็นต้น 

กระบวนกำรพัฒนำแอพลิเคชันโดยใช้โปรแกรมนี้ผู้ใช้ต้องสร้ำงส่วนติดต่อผู้ใช้ โดยใช้ Object 

พ้ืนฐำนของโปรแกรม เช่น ปุ่ม กล่องข้อควำม ปุ่มส ำหรับตัวเลือก เป็นต้น จำกนั้นจึงก ำหนดค่ำ

คุณสมบัติให้กับ Object เหล่ำนี้ เป็นกำรก ำหนดพฤติกรรมและกำรท ำงำนให้กับ Object และสุดท้ำย

เป็นกำรเขียนค ำสั่งเพ่ือควบคุมกำรท ำงำนผ่ำน Function หรือ Procedure ที่ก ำหนด 

3.6.2 Crystal Reports เป็นเครื่องมือสร้ำงรำยงำนส ำหรับผู้พัฒนำระบบ ซึ่งสำมำรถรองรับ

กำรเชื่อมกับฐำนข้อมูลได้หลำยรูปแบบ เช่น Microsoft OLE DB, ODBC เป็นต้น หรือกำรเชื่อมกับ

ฐำนข้อมูลได้หลำยผู้ผลิต เช่น Oracle, DB2, SQL SERVER เป็นต้น อีกทั้งยังน ำไปใช้กับแอพลิเคชัน

ทั้ง .NET และ Java ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

กำรเริ่มต้นสร้ำงรำยงำนจะต้องออกแบบกำรแสดงผลรำยงำน กำรติดต่อกับฐำนข้อมูลเพ่ือดึง

ข้อมูล และกำรก ำหนดเงื่อนไขกำรแสดงผลรำยงำน ซึ่งเครื่องมือนี้สำมำรถสร้ำงรำยงำนโดยใช้

เครื่องมือช่วยสร้ำงที่มีให้อย่ำงสะดวก สำมำรถดึงข้อมูลมำจำกหลำยตำรำง และท ำงำนกับข้อมูลโดย

สำมำรถกรองข้อมูลจำกกำรก ำหนดเงื่อนไขกำรออกรำยงำน รวมถึงจัดเรียงข้อมูล จัดกลุ่มข้อมูลและ

หำผลลัพธ์ทำงคณิตศำสตร์ได้ ในกรณีที่กำรแสดงรำยงำนมีเงื่อนไขหรือกำรค ำนวณที่ซับซ้อน ผู้พัฒนำ

สำมำรถเขียนสูตรค ำนวณเพ่ือแสดงรำยงำนได้ นอกจำกนี้ยังมีกำรแสดงข้อควำมเตือนเพ่ือให้ออก

รำยงำนตำมเงื่อนไขที่ก ำหนด กำรน ำเสนอข้อมูลด้วยกรำฟ และกำรส่งออกรำยงำนเป็นไฟล์ชนิดอ่ืน 

เช่น Microsoft Word, HTML, XML เป็นต้น (พงษ์พันธ์ ศิวิลัย, 2551) 

 

3.7 โปรแกรมอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

เมื่อเกิดปัญหำในกำรใช้งำนระบบขึ้น ผู้ใช้จะแจ้งมำยังผู้ดูแลระบบเพ่ือให้ท ำกำรตรวจสอบ

และแก้ปัญหำที่เกิดขึ้น ทั้งในด้ำนของกำรท ำงำนที่ผิดพลำดของโปรแกรม และกำรเพ่ิมเติมควำม
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ต้องกำรใหม่จำกกำรใช้งำนระบบให้รองรับกำรท ำงำนปัจจุบันของผู้ใช้ ดังนั้นผู้ดูแลระบบจึงต้องมี

เครื่องมือในกำรตรวจสอบปัญหำโปรแกรมดังกล่ำว ซึ่งเครื่องมือที่ส ำคัญ ได้แก่ โปรแกรมจัดกำร

ฐำนข้อมูล Oracle ได้แก่ TOAD  

 TOAD เป็นโปรแกรมอ ำนวยควำมสะดวกในกำรติดต่อและจัดกำรฐำนข้อมูลของ Oracle 

ส ำหรับผู้ดูแลระบบ สำมำรถใช้จัดกำรฐำนข้อมูลโดยมีส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ใช้งำนง่ำย พร้อมทั้งสำมำรถใช้

งำนค ำสั่ง SQL ได้สะดวกอีกด้วย 

 

3.8 การติดตั้งโปรแกรม 

 ระบบ MIS สำมำรถติดตั้งได้ง่ำยด้วยตัวติดตั้งส ำเร็จรูป เพียงแค่น ำไปติดตั้งที่เครื่องผู้ใช้และ

ก ำหนดค่ำของโปรแกรมให้ถูกต้อง ได้แก่ กำรก ำหนดค่ำเพ่ือเชื่อมต่อฐำนข้อมูล และกำรสร้ำง ODBC 

(Open Database Connectivity) ซ่ึงจะอธิบำยรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

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  

 นอกจำกนี้สิ่งส ำคัญที่จ ำเป็นในกำรติดตั้งระบบ คือกำรที่เครื่องผู้ใช้ต้องสำมำรถใช้งำน

เครือข่ำย LAN ในสถำบันได้ เนื่องจำกกำรก ำหนดค่ำโปรแกรมในขณะติดตั้ง จ ำเป็นต้องก ำหนดค่ำ

ต่ำงๆ ผ่ำนเครือข่ำยของสถำบัน ดังนั้นผู้ดูแลระบบจึงต้องตรวจสอบในส่วนนี้ให้มีสถำนะพร้อมใช้งำน

ก่อนท ำกำรติดตั้งโปรแกรม 

3.8.2 วิธีกำรติดตั้ง ส ำหรับระบบปฏิบัติกำร Windows Xp และ Windows 7 32 bits กำร

ติดตั้งโปรแกรมสำมำรถท ำได้ดังขั้นตอนต่อไปนี้ 
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  1) ส ำหรับ Windows 7 32 bits ก่อนลงโปรแกรมต้องก ำหนดค่ำ User Account 

Control Setting ก่อน โดยเข้ำไปที่ Control Panel - -> User Accounts - -> Change User 

Account Control Settings และลดระดับ Never notify เป็นระดับต่ ำสุด (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 ส าหรับการติดตั้งโปรแกรม 

 

  2) หลังจำกท ำข้อ 1) แล้วให้ Restart คอมพิวเตอร์ก่อนทุกครั้ง 

  3) Run โปรแกรม Set up ระบบ MIS และกดปุ่ม Next ไปจนถึงปุ่ม Finish 
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ภาพที่ 13 ติดตั้งโปรแกรม MIS จากโปรแกรม Setup.exe 

 

 4) หลังจำกนั้นให้ตรวจสอบว่ำหลังจำกติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว จะต้องมี

โฟลเดอร์ Oracle อยู่ที่ไดรฟ์ C: ทุกครั้ง ถ้ำอยู่ที่ไดรฟ์อ่ืนให้ท ำกำรย้ำยโฟลเดอร์มำที่ไดรฟ์ C: 

 

 

ภาพที่ 14 ตรวจสอบ Folder “Oracle” ใน C: 
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 5) จำกนั้นใช้ Profile Setting เพ่ือก ำหนดค่ำกำรติดต่อฐำนข้อมูล 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 เนื่องจำกกำรก ำหนดค่ำ จะท ำกำรติดต่อที่ Server ของสถำบัน 

 

  

ภาพที่ 15 Profile Setting และ การก าหนดค่า 

 

 6) จำกนั้นเลือกไอคอนโปรแกรม MIS ที่หน้ำเพ่ือก ำหนดค่ำ ODBC  

 7) จะปรำกฏหน้ำต่ำง ก ำหนดค่ำ โดยระบุ ODBC : nida และ User name และ 

Password ส ำหรับผู้ดูแลระบบ  
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ภาพที่ 16 การสร้าง ODBC ใน Registry 

 

  8) เลือก Apply All เพ่ือเขียนค่ำโปรแกรมลงใน Registry ของเครื่องคอมพิวเตอร์ 

9) เรียกหน้ำต่ำง Registry Editor ขึ้นมำโดยพิมพ์ Regedit ในช่อง Search 

Program เพ่ือก ำหนดค่ำ FTPIP เมื่อขึ้นหน้ำต่ำง Registry Editor แล้วให้ไปที่ 

HKEY_LOCAL_MACHINE - -> SOFTWARE - -> CDG Systems เลือก Configuration 

และก ำหนดค่ำ FtpIP เป็น misapp.nida.ac.th 
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ภาพที่ 17 ก าหนดค่า Ftp IP ส าหรับโปรแกรม MIS 

 

ส ำหรับระบบปฏิบัติกำร Windows 7 64 bits ต้องลงโปรแกรม MIS ผ่ำน XP 

Mode ส่วนระบบปฏิบัติกำร Windows 8 ขึ้นไปนั้น ต้องลงโปรแกรมผ่ำน VMWare เพ่ือจ ำลอง

ระบบเป็น Windows XP, Windows 7 32 bits แล้วจึงลงโปรแกรมในระบบจ ำลองนั้น เนื่องจำก

ขณะนี้ระบบ MIS ยังไม่รองรับกำรติดตั้งในระบบปฏิบัติกำร Windows 7 64 bits หรือ Windows 8 

ขึ้นไป 
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3.9 การสร้างและก าหนดสิทธ์ผู้ใช้ 

 ส ำหรับระบบ MIS แบ่งกลุ่มผู้ใช้เป็น 3 กลุ่มตำมระดับสิทธิ์กำรเข้ำถึงข้อมูลดังตำรำงต่อไปนี้ 

ตารางที่ 2 กลุ่มผู้ใช้งานและการก าหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล 

  

ระดับกำรเข้ำถึงข้อมูลแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ กำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนกลำง (Global) และ กำร

เข้ำถึงข้อมูลระดับคณะ/ส ำนัก (Party/Faculty) โดยข้อมูลส่วนกลำงเปิดให้ผู้ใช้ในส่วนที่รับผิดชอบ

เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ ในส่วนกลำง ได้แก่ งำนคลังและพัสดุ หรืองำนบุคคลของสถำบัน

สำมำรถเข้ำถึงได้ โดยจะสำมำรถมองเห็นข้อมูลของทุกคณะ/ ส ำนัก ในส่วนงำนที่รับผิดชอบอยู่ ส่วน

ผู้ใช้ระดับคณะ/ส ำนัก จะเข้ำถึงข้อมูลเฉพำะภำยในคณะ/ส ำนักของตน ในหน้ำที่ที่รับผิดชอบเท่ำนั้น 

และควำมสำมำรถในกำรจัดกำรข้อมูลใดๆ นั้นจะขึ้นอยู่กับกำรก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของ

บุคคลนั้นๆ ในหน่วยงำน  

วิธีกำรสร้ำงรหัสผู้ใช้ ท ำผ่ำนโปรแกรม MEIS Management Console ของระบบ MIS โดย

ก ำหนดชื่อผู้ใช้และระบุข้อมูลผู้ใช้ซึ่งจะดึงมำจำกข้อมูลระบบบุคลำกร จำกนั้นก ำหนดรหัสผ่ำน และ

ระดับสิทธิ์กำรเข้ำถึงข้อมูล 

ล ำดับ กลุ่มผู้ใช้งำน  ข้อมูลทุกคณะ/ส ำนัก

(Global) 

ข้อมูลเฉพำะคณะ/ส ำนักที 

สังกัด (Party/Faculty) 
1. ผู้ดูแลระบบด้ำนเทคนิค /  
2. ผู้ใช้งำนระดับส่วนกลำง /  
3. ผู้ใช้งำนระดับคณะ/ส ำนัก  / 
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ภาพที่ 18 สร้างรหัสผู้ใช้งาน 

 

  หลังจำกสร้ำงรหัสผู้ใช้งำนดังแสดงในภำพที่ 18 แล้ว สำมำรถก ำหนดสิทธิ์ให้ผู้ใช้ผ่ำน

โปรแกรม Security Management ของระบบ MIS โดยเลือกชื่อผู้ใช้และเลือกที่เมนูที่ต้องกำร

ก ำหนดให้ผู้ใช้สำมำรถเข้ำถึงได้ ซึ่งสำมำรถก ำหนดกำรกระท ำกับข้อมูลได้ (เพ่ิม/แก้ไข/ลบ/เรียกดู

ข้อมูล) ดังแสดงในภำพที่ 19 

 

ภาพที่ 19 ก าหนดสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ 
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3.9.1 เมนูส ำหรับผู้ดูแลระบบด้ำนเทคนิค โดยผู้มีหน้ำที่ดูแลระบบ MIS จะมีสิทธิ์กำรเข้ำถึง

ได้ในทุกเมนูในระบบ ทั้ง 6 ระบบงำนย่อย เพ่ือกำรตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมและบริหำร

จดักำรข้อมูลให้ผู้ใช้ 

 

 

ภาพที่ 20 การก าหนดสิทธิ์ส าหรับผู้ดูแลระบบด้านเทคนิค ระบบบุคลากร  

งบประมาณและการเบิกจ่าย และพัสดุครุภัณฑ์ 
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3.10 โครงสร้างการพัฒนาโปรแกรม 

3.10.1 กำรจัดกำร Source Code ของโปรแกรม แยกเก็บใน Server 2 ส่วน ได้แก่ Server 

ส่วนจัดเก็บ Source Code รวมถึงกำรส ำรองข้อมูล และ Server ส ำหรับจัดเก็บไฟล์ส ำเร็จรูป

ประเภท .exe และ .rpt เพ่ือกำรดึงไปใช้งำน  

3.10.1.1 Source Code และ กำรส ำรองข้อมูล 

  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 มำตรฐำนส ำหรับโปรแกรม เช่น เมนูระบบ ปฏิทิน ตำรำง

กำรค้นหำ รวมถึง Source Code โปรแกรมสร้ำงรหัสผู้ใช้ และก ำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ กำรเขียนโปรแกรมใน

ทุกระบบจ ำเป็นต้องดึงข้อมูลพื้นฐำนที่นี่ 
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ภาพที่ 21 การก าหนดสิทธิ์ส าหรับผู้ดูแลระบบด้านเทคนิค ระบบจัดซื้อจัดจ้าง 

เงินเดือน และงานบัญชีรับ-จ่าย 

 

3.9.2 เมนูส ำหรับผู้ใช้งำนระดับส่วนกลำง โดยผู้ใช้งำนระดับส่วนกลำง จะสำมำรถมีสิทธิ์กำร

เข้ำถึงข้อมูลได้เช่นเดียวกับผู้ดูแลระบบทำงเทคนิค แต่ต่ำงกันเพียงแต่ละคนจะสำมำรถเข้ำถึงระบบ

ใดๆ ได้เท่ำที่มีหน้ำที่รับผิดชอบเท่ำนั้น เช่น ผู้ใช้งำนกองบริหำรทรัพยำกรบุคคล ซึ่งมีหน้ ำที่

ด ำเนินกำรส่วนข้อมูลบุคลำกรทั้งสถำบัน จะมีสิทธิ์เข้ำถึงระบบบุคลำกรทั้งระบบ แต่ไม่มีสิทธิ์เข้ำถึง

กำรด ำเนินกำรในระบบงำนบัญชี หรืองำนพัสดุครุภัณฑ์ของกองคลังและพัสดุ เป็นต้น 



35 

 

3.9.3 เมนูส ำหรับผู้ใช้งำนระดับคณะ/ส ำนัก โดยผู้ใช้งำนระดับคณะ/ส ำนัก จะมีหน้ำที่ใน

บำงส่วนซึ่งจะป้อนข้อมูลเข้ำสู่ระบบ เพ่ือให้หน่วยงำนกลำงของสถำบันน ำข้อมูลนั้นๆ ไปประมวลผล

ต่อไป ส ำหรับเมนูกำรใช้งำนแต่ละระบบของผู้ใช้ระดับคณะ/ส ำนัก มีรำยละเอียดดังนี้ 

1) ระบบบุคลำกร จะท ำหน้ำที่ในกำรบันทึกกำรลำประเภทต่ำงๆ ของบุคลำกรใน

หน่วยงำนที่สังกัดอยู่ และเมื่อสิ้นปีงบประมำณจะต้องสรุปจ ำนวนวันลำที่ใช้ไปในปีงบประมำณนั้น 

เพ่ือให้กองทรัพยำกรบุคคลของสถำบันท ำหน้ำที่ประมวลผลยกยอดวันลำไปในปีงบประมำณถัดไป 

นอกจำกนี้ยังสำมำรถดูรำยงำนกำรลำรำยบุคคลเพ่ือประกอบกำรบันทึกข้อมูลได้อีกด้วย 

2) ระบบงบประมำณและกำรเบิกจ่ำย ทุกต้นปีงบประมำณกองคลังและพัสดุจะท ำ

หน้ำที่จัดสรรรำยรับรำยจ่ำยให้กับคณะ/ส ำนักต่ำงๆ เพ่ือใช้งบประมำณ บุคลำกรในแต่ละหน่วยงำน

ท ำหน้ำที่บันทึกขออนุมัติด ำเนินกำรเพ่ือเบิกจ่ำย โดยสำมำรถเรียกดูรำยงำนรำยละเอียดงบประมำณที่

ได้รับจัดสรร รำยงำนฐำนะงบประมำณแผ่นดิน ณ วันที่ และรำยงำนฐำนะเงินนอกงบประมำณ ณ 

วันที่ รวมถึงเรียกดูทะเบียนคุมงบประมำณรำยจ่ำย และรำยงำนรำยกำรขออนุมัติด ำเนินกำร(ผูกพัน) 

3) ระบบพัสดุและครุภัณฑ์ ผู้ ใช้ระดับคณะ/ส ำนักสำมำรถบันทึกหมำยเหตุ

รำยละเอียดครุภัณฑ์(USER) เรียกดูรำยงำนเกี่ยวกับครุภัณฑ์ของหน่วยงำนตนเองได้จำก รำยงำนกำร

ส ำรวจครุภัณฑ์ รำยงำนแสดงรหัสครุภัณฑ์ รำยงำนทะเบียนครุภัณฑ์ รำยงำนสถำนภำพครุภัณฑ์ 

รำยงำนทะเบียนคุมทรัพย์สิน รำยงำนกำรเคลื่อนย้ำยครุภัณฑ์ รำยงำนวัสดุคงเหลือ สมุดคุมบัญชีวัสดุ 

และรำยงำนกำรส ำรวจครุภัณฑ์ส ำหรับผู้ใช้ (ใช้ส่งรำยงำนประจ ำปี) 

4) ระบบจัดซื้อจัดจ้ำง ผู้ใช้ระดับคณะ/ส ำนักบันทึกขออนุมัติเพ่ือด ำเนินกำรจัดซื้อ/

จ้ำงครุภัณฑ์ ขออนุมัติเพ่ือด ำเนินกำรจัดซื้อ/จ้ำงวัสดุ ตรวจรับครุภัณฑ์ ตรวจรับวัสดุ รวมถึงเรียกดู

รำยงำนกำรขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้ำงแยกตำมหน่วยงำน และรำยงำนกำรขออนุมัติซื้อ/จ้ำงแยกตำมเงิน

งบประมำณ 
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  5) ระบบบัญชีรับ-จ่ำย ผู้ใช้ระดับคณะ/ส ำนัก สำมำรถเรียกดูรำยงำนเกี่ยวกับกำร

บัญชี กำรเงินภำยในหน่วยงำนที่สังกัดเท่ำนั้น ไม่สำมำรถบันทึกหรือประมวลผลข้อมูลได้ ซึ่งรำยงำนที่

สำมำรถเรียกดู ได้แก่ รำยงำนสมุดบัญชีรำยวันรับ-จ่ำยทั่วไป รำยงำนงบทดลอง รำยงำนงบดุล และ

รำยงำนงบรำยได-้ค่ำใช้จ่ำย/รำยงำนงบรำยได้-ค่ำใช้จ่ำยรวม 

 

 

 

ภาพที่ 22 ระบบงานต่างๆ ของโปรแกรม MIS 

 

และแต่ละส่วนจะประกอบด้วย Source Code ส ำหรับพัฒนำโปรแกรม และส ำรอง

ข้อมูลได้แก่ 

1) Form ได้แก่ File ส ำหรับกำรพัฒนำโปรแกรมในส่วนติดต่อผู้ใช้ มีนำมสกุลเป็น 

.frm (Visual Basic Form File) 

2) Module เป็นส่วนมำตรฐำนส ำหรับเก็บค่ำคงที่ ตัวแปร โปรแกรมย่อยส ำหรับให้ 

Module อ่ืนเรียกใช้ มีนำมสกุลเป็น .bas (Visual Basic Module) 
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3) Project ในขั้นตอนกำรพัฒนำโปรแกรม เมื่อสร้ำงโปรแกรมและบันทึกจะมี

นำมสกุลเป็น .vbp (Visual Basic Project) ซึ่งเป็น File หลักซ่ึงจะเรียก File ต่ำงๆ มำเช่น Form, 

Module, Standard เป็นต้น 

4) Report กำรสร้ำงรำยงำนของโปรแกรมสำมำรถใช้ตัวช่วยสร้ำงรำยงำนได้หลำย

โปรแกรม ส ำหรับกำรพัฒนำระบบ MIS จะเลือกใช้ตัวสร้ำงรำยงำนด้วยโปรแกรม Crystal Report 

ซึ่งมีนำมสกุลเป็น .rpt  

5) Backup Bin ส ำหรับส ำรอง File ประเภท .exe และ .rpt ซึ่งเกิดจำกกำร 

Compile และสร้ำงเป็น File ส ำเร็จรูป หรือกำร Make จำก Source Code เป็น .exe นั่นเอง  

6) Backup Form ส ำหรับส ำรอง File ประเภท .frm ซึ่งก่อนจะน ำ File ที่แก้ไข

แล้วมำใส่ใน Folder Form ลงไปนั้นจะต้องท ำกำรส ำรอง File เก่ำไว้ก่อนใน Folder นี้ 

7) Backup Module ส ำหรับส ำรอง File ประเภท .bas  

8) Backup Project ส ำหรับส ำรอง File ประเภท .vbp 

9) Backup Report ส ำหรับส ำรอง File ประเภท .rpt 
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ภาพที่ 23 Source Code ส าหรับพัฒนาโปรแกรม 

 

3.10.1.2 File FTP เมื่อพัฒนำโปรแกรมใดๆ ของระบบ MIS เรียบร้อบแล้ว จะมี

กำร Compile ซึ่งมีนำมสกุล .exe และไฟล์รำยงำนจะมีนำมสกุลเป็น .rpt ไฟล์ทั้ง 2 ประเภท จะถูก

เก็บที่ Server ส ำหรับให้ผู้ใช้ท ำกำร FTP ไฟล์จำก Server มำจัดเก็บไว้ที่เครื่องผู้ใช้ ผ่ำนหน้ำจอ

โปรแกรม MIS โดยต้องเลือก “ปรับปรุงอัตโนมัติ” หำกผู้ใช้ไม่ท ำกำรปรับปรุงไฟล์จำก Server 

โปรแกรมจะเรียกใช้ไฟล์ในเครื่องผู้ใช้ที่ได้เคย FTP ไฟล์มำเก็บไว้ ท ำให้โปรแกรมไม่เป็นปัจจุบันได้ 

หำกมีกำรแก้ไขโปรแกรมนั้นๆ 
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ภาพที่ 24 การเรียกใช้ File จาก Server (FTP File) 

   

3.10.2 ส่วนติดต่อผู้ใช้ ในขั้นตอนกำรพัฒนำโปรแกรมผู้พัฒนำออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ตำม

ควำมต้องกำรและหน้ำที่กำรท ำงำนของโปรแกรม ซึ่งใน Visual Basic อ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้พัฒนำ

สำมำรถน ำ Object มำใช้ใน Form ได้หลำกหลำย และสำมำรถก ำหนดค่ำคุณสมบัติให้กับ Object 

แต่ละตัว  
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ภาพที่ 25 ส่วนติดต่อผู้ใช้ของโปรแกรม 

 

3.10.3 ฟังก์ชันกำรท ำงำน โปรแกรม MIS มี Function กำรท ำงำนหลัก ได้แก่ กำรค้นหำ 

กำรเพ่ิม กำรบันทึก กำรลบ กำรยกเลิก และกำรออกรำยงำน ซึ่งแต่ละ Function มีกำรก ำหนดชื่อ

และกำรท ำงำนไว้เป็นมำตรฐำน ส ำหรับใช้กับทุกๆ โปรแกรมของระบบ MIS ได้แก่ 

 กำรค้นหำ ใช้ชื่อ Function “sfQuery” เป็นส่วนกำรค้นหำข้อมูลโดยรับค่ำ Parameter 

จำกหน้ำ Form ที่ได้ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ไว้เพ่ือน ำมำเรียกค้นข้อมูลจำกฐำนข้อมูลมำแสดงที่

หน้ำจอ 

 กำรเพ่ิม ใช้ชื่อ Function “sfAdd” เป็นส่วนกำรเพ่ิมข้อมูลใหม่ 

 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

ก ำลังกรอกข้อมูลเพื่อเพ่ิม หรือค้นหำให้เป็นค่ำว่ำง 

 กำรออกรำยงำน ใช้ชื่อ Function “sfReport” ใช้เรียกค้นข้อมูลจำกฐำนข้อมูลมำแสดงที่

หน้ำจอใน Object เช่น Grid View 

 

ภาพที่ 26 ฟังก์ชันการท างานมาตรฐานของโปรแกรม MIS 

 

 ในกำรเขียนโปรแกรมนั้น Visual Basic แบ่งส่วนกำรท ำงำนเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนกำร

ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ โดยน ำ Control มำวำงบน Form และส่วนที่สองคือกำรเขียน

โปรแกรมควบคุม Control เหล่ำนั้นเพ่ือก ำหนดกำรท ำงำนของโปรแกรม 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 กำรท ำงำนของโปรแกรมโดยปกติจะท ำงำนร่วมกับกำรใช้ค ำสั่ง SQL 

เพ่ือกำรค้นหำ เพ่ิม ลบ หรือแก้ไขข้อมูลลงในฐำนข้อมูล ซึ่งเมื่อเรียกข้อมูลมำแล้วจะส่งค่ำมำแสดงยัง 

Object เช่น Grid View หรือส่งค่ำให้กับ Crystal Report เพ่ือน ำไปแสดงรำยงำน  

เมื่อเกิดปัญหำกับข้อมูล ในเบื้องต้นผู้ดูแลระบบต้องท ำกำรตรวจสอบก่อน ซึ่งจะท ำกำร 

Debug โปรแกรม เพ่ือตรวจสอบค ำสั่ง 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 สำมำรถสร้ำงได้ง่ำยและสะดวกสบำยต่อกำรพัฒนำระบบมำก ใน

ขั้นตอนกำรสร้ำงรำยงำนผู้พัฒนำต้องออกแบบหน้ำจอรำยงำนตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้ จำกนั้นจึง

เชื่อมต่อฐำนข้อมูล และก ำหนด Field ข้อมูลที่ต้องใช้ในกำรแสดงรำยงำน หรือก ำหนดตัวแปรรับค่ำ

มำจำกกำรเขียนโปรแกรม Visual Basic รวมทั้งกำรสร้ำงตัวแปรประเภทต่ำงๆ เช่น Database 

Fields, Formula Fields, SQL Expression Fields, Parameter Fields, Running Total Fields, 

Group Name Fields และ Special Fields เพ่ือก ำหนดค่ำกำรแสดงรำยงำนให้ถูกต้อง 

 

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

วิธีกำรบ ำรุงรักษำระบบสำรสนเทศเพื อกำรบริหำร  

 

กำรบ ำรุงรักษำระบบเป็นขั้นตอนสุดท้ำยในกำรวิเครำะห์และออกแบบระบบ ซึ่งจะเกิดขึ้น

หลังจำกกำรติดตั้ง และใช้งำนระบบแล้ว ท ำให้ทรำบถึงข้อผิดพลำดของโปรแกรม หรือควำมสำมำรถ

ในกำรตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้ กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือใช้งำนในองค์กรจะประสบ

ควำมส ำเร็จได้นั้น จ ำเป็นจะต้องดูแล บ ำรุงรักษำระบบให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงเป็นปัจจุบัน โดย

ระบบต้องสำมำรถท ำงำนได้ถูกต้อง และตรงควำมต้องกำรของผู้ใช้อีกด้วย 

 เมื่อมีกำรใช้งำนระบบ อำจท ำให้พบข้อผิดพลำดที่ท ำให้กำรท ำงำนไม่ถูกต้องสมบูรณ์ หรือมี

กำรเปลี่ยนสภำพแวดล้อมของระบบ รวมทั้งควำมต้องกำรใช้งำนเปลี่ยนไป จึงต้องมีกำรบ ำรุงรักษำ

ระบบ แก้ไขให้เกิดควำมถูกต้อง มีกำรปรับปรุงคุณสมบัติของโปรแกรมให้สำมำรถใช้งำนใน

สภำพแวดล้อมต่ำงๆ ได้ หรือกำรปรับปรุงโปรแกรมให้สอดคล้องกับเงื่อนไขกำรท ำงำนของผู้ใช้ 

 ดังนั้น “กำรเปลี่ยนแปลง” จึงเป็นเหตุผลส ำคัญ ที่ท ำให้ต้องมีกำรบ ำรุงรักษำระบบอย่ำง

สม่ ำเสมอ เพ่ือให้ผู้ใช้สำมำรถใช้งำนระบบภำยใต้สภำพแวดล้อมต่ำงๆ ได้อย่ำงเป็นปัจจุบันและตรง

ตำมควำมต้องกำรเสมอ และเป็นหน้ำที่ของผู้พัฒนำระบบที่จะต้องออกแบบให้มีควำมยืดหยุ่น รองรับ

กำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต (กิตติ ภักดีวัฒนกุล, 2550 : 246) 

 รำยละเอียดเนื้อหำในบทนี้ประกอบด้วย 1) รอบกำรบ ำรุงรักษำระบบ 2) ลักษณะกำร

บ ำรุงรักษำระบบ 3) วิธีกำรบ ำรุงรักษำระบบ 4) เงื่อนไข/ข้อควรระวัง/สิ่งที่ควรค ำนึงในกำร

บ ำรุงรักษำระบบ 5) วิธีกำรให้บริกำรกับผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจ และ 6) จริยธรรมในงำน

สำรสนเทศ โดยจะกล่ำวไปตำมล ำดับ ดังนี้ 
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4.1 รอบการบ ารุงรักษาระบบ 

กำรบ ำรุงรักษำระบบ MIS จะบ ำรุงรักษำระบบตำมปีงบประมำณ โดยกำรจัดจ้ำงแบ่งกำร

ช ำระเงินและตรวจรับ 2 งวด ซึ่งทำงบริษัทผู้พัฒนำระบบจะเข้ำท ำกำรตรวจสอบแก้ไขโปรแกรม ดังนี้ 

 ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม ถึง 31 มีนำคม 

ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน ถึง 30 กันยำยน 

 

4.2 ลักษณะการบ ารุงรักษาระบบ 

 ลักษณะกำรบ ำรุงรักษำระบบประกอบด้วย 4 ลักษณะ (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, 2551 : 291-

292) ดังนี้ 

4.2.1 กำรบ ำรุงรักษำและกำรแก้ไขให้ถูกต้อง (Corrective Maintenance) ลักษณะกำร

บ ำรุงรักษำระบบที่มีสำเหตุเกิดขึ้นจำกกำรออกแบบระบบ กำรเขียนโปรแกรม หรือกำรติดตั้ง

โปรแกรมผิดพลำด ในช่วงเริ่มต้นกำรพัฒนำระบบ มักจะมีกำรบ ำรุงรักษำในลักษณะนี้บ่อย เนื่องจำก

เมื่อเริ่มใช้งำนมักพบปัญหำจำกกำรใช้งำนจริง และเจอเหตุกำรณ์ที่หลำกหลำยส่งผลให้ค้นพบปัญหำ

ต่ำงๆ ได้ แต่เมื่อใช้ระบบไปเป็นเวลำนำน กำรเจอปัญหำจำกโปรแกรมผิดพลำดจะพบน้อยลง หรือ

บำงปัญหำอำจไม่เกิดขึ้นอีกเลย เนื่องจำกได้รับกำรแก้ไขไปแล้ว  

4.2.2 กำรบ ำรุงรักษำเพ่ือดัดแปลง (Adaptive Maintenance) เมื่อกระบวนกำรท ำงำน หรือ

เงื่อนไขทำงธุรกิจเปลี่ยนไป ส่งผลให้ควำมต้องกำรของผู้ใช้เปลี่ยนด้วย จึงต้องท ำกำรบ ำรุงรักษำระบบ

เพ่ือปรับปรุงโปรแกรมให้สำมำรถท ำงำนได้ตำมเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น ได้แก่กำรใช้ระบบเป็น

เวลำหลำยปี พบว่ำเงื่อนไขกำรท ำงำนของโปรแกรมบำงอย่ำงต้องมีกำรเปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม 

อำจจะเปลี่ยนแปลงเนื่องจำกนโยบำยกำรจัดกำรข้อมูล หรือเปลี่ยนเนื่องจำกกระบวนกำรประมวลผล

ที่เปลี่ยนไป เช่น ในระบบพัสดุ ครุภัณฑ์ มีกำรเปลี่ยนแปลงระเบียบกำรเบิกวัสดุจำกเดิมซึ่งไม่ได้

ก ำหนดล ำดับกำรเบิกวัสดุ เปลี่ยนเป็นกำรก ำหนดให้เบิกวัสดุแบบเข้ำก่อน  จ่ำยก่อน (FIFO) ท ำให้

โปรแกรมต้องปรับเปลี่ยนกำรประมวลผลกำรเบิกวัสดุตำมล ำดับ เป็นต้น 
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4.2.3 กำรบ ำรุงรักษำเพ่ือปรับปรุงให้สมบูรณ์ขึ้น (Perfective Maintenance) เป็นกำร

บ ำรุงรักษำระบบในลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเมื่อ ต้องกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำนของระบบให้มีควำม

สมบูรณ์ขึ้น ซึ่งระบบที่มีอยู่อำจมีควำมถูกต้องอยู่แล้ว แต่ปรับปรุงแก้ไขบำงส่วนที่ท ำให้ระบบ

ประมวลผลได้รวดเร็ว ตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้ หรือท ำให้ผู้ใช้สำมำรถใช้งำนได้สะดวกขึ้น เช่น 

ในระบบบันทึกหมำยเหตุทะเบียนครุภัณฑ์ ท ำกำรเพ่ิมปุ่มค้นหำเพ่ือให้ผู้ใช้สำมำรถค้นหำข้อมูลได้

รวดเร็วขึ้น เป็นต้น 

4.2.4 กำรบ ำรุงรักษำเพ่ือกำรป้องกัน (Preventive Maintenance) กำรบ ำรุงรักษำระบบใน

กรณีนี้กระท ำตำมช่วงเวลำที่วำงแผนไว้ เพ่ือท ำกำรป้องกันปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้นในอนำคต อันจะ

ส่งผลให้กำรท ำงำนหยุดชะงักและเกิดควำมเสียหำยต่อผู้ใช้ ซึ่งหำกพบเจอปัญหำเบื้องต้น จะสำมำรถ

วำงแผนรับมือ แก้ไขได้ทันท่วงที  

 

4.3  วิธีการบ ารุงรักษาระบบ 

 ผู้ใช้ระบบ MIS ของสถำบัน นอกจำกผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบของส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ

แล้ว ยังประกอบด้วยผู้ใช้ส่วนกลำงของสถำบัน ได้แก่ กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล กองคลังและพัสดุ 

ซึ่งท ำหน้ำที่จัดกำรข้อมูลระดับคณะ/ส ำนักทั้งสถำบัน และกลุ่มผู้ใช้ในส่วนคณะ/ส ำนักผู้บันทึกข้อมูล

ของหน่วยงำนเขำระบบเพื่อให้ส่วนกลำงประมวลผลต่อไป 

 ดังนั้นจึงต้องบ ำรุงรักษำระบบ MIS ให้มีควำมถูกต้อง สมบูรณ์ และตรงตำมควำมต้องกำร

ของผู้ใช้เสมอ ซึ่งกำรบ ำรุงรักษำระบบมีข้ันตอนวิธี ดังนี้ 

4.3.1 เก็บรวบรวมค ำร้องขอให้ปรับปรุงระบบ ในกรณีที่ผู้ใช้งำนระบบพบข้อผิดพลำดของ

โปรแกรม หรือมีควำมต้องกำรเปลี่ยนแปลงโปรแกรม จะแจ้งปัญหำและควำมต้องกำรเหล่ำนั้นให้กับ

ผู้ดูแลระบบทรำบ ซึ่งผู้ดูแลระบบจะรับค ำร้องทั้งหมดเพ่ือน ำมำวิเครำะห์และด ำเนินกำรต่อไป ในกำร

รับค ำร้องเหล่ำนี้อำจต้องมีกำรสัมภำษณ์ผู้ใช้งำนที่เกี่ยวข้องให้ทรำบถึงรำยละเอียดกระบวนกำร

ท ำงำนหรือระเบียบของสถำบันเพื่อไม่ให้กำรแก้ไขปรับเปลี่ยนกระทบต่อกำรใช้งำนในระบบงำนอ่ืนๆ 



50 

 

4.3.2 จ ำแนกและระบุประเภทของกำรบ ำรุงรักษำ หลังจำกรับค ำร้องจำกผู้ใช้งำนแล้ว ผู้ดูแล

ระบบต้องจ ำแนกค ำร้องเหล่ำนั้นว่ำเป็นกำรบ ำรุงรักษำระบบประเภทใด และอยู่ในเงื่อนไขกำร

บ ำรุงรักษำระบบหรือไม่ รวมถึงกำรพิจำรณำอนุมัติหรือปฏิเสธ หำกอนุมัติจะต้องประมำณขนำดของ

กำรแก้ไขปรังปรุงระบบ จัดล ำดับควำมส ำคัญ และก ำหนดระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 

4.3.3 วิเครำะห์ข้อมูลกำรร้องขอที่ต้องปรับปรุง โดยดูผลกระทบที่เกิดจำกกำรซ่อมบ ำรุง 

(Impact Analysis) กำรวิเครำะห์ปัจจัยด้ำนบุคคล (Human Factor) และต้นทุน-ผลประโยชน์ 

(Cost-benefit Effective) รวมถึงกำรวิเครำะห์รำยละเอียดเนื้องำน ซึ่งต้องสอบถำมข้อมูลที่ชัดเจน

จำกผู้ใช้ที่เก่ียวข้อง 

4.3.4 ออกแบบกำรท ำงำนที่ต้องปรับปรุง โดยน ำรำยละเอียดกำรปรับปรุงแก้ไขระบบที่ได้

จำก กำรวิเครำะห์ออกแบบโมดูลที่ต้องได้รับกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไข โดยค ำนึงถึงโมดูลอ่ืนๆ ที่ได้รับ

ผลกระทบด้วย   

4.3.5 ด ำเนินงำนปรับปรุงระบบ โดยบริษัทผู้พัฒนำหรือผู้ดูแลระบบท ำกำรปรับปรุงแก้ไข

โปรแกรมตำมที่ได้วิเครำะห์ออกแบบไว้ โดยในขั้นตอนกำรปรับปรุงโปรแกรมจะมีฐำนข้อมูลส ำรองที่ 

Server ส ำหรับกำรทดสอบข้อมูลระหว่ำงกำรพัฒนำระบบ  

4.3.6 ทดสอบระบบ ทดสอบกำรปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมโดยผู้พัฒนำ และผู้ดูแลระบบ เพ่ือ

ตรวจสอบควำมถูกต้องในกำรท ำงำนของโปรแกรม โดยพิจำรณำไม่ให้มีข้อผิดพลำดด้ำนโปรแกรมและ

ให้โปรแกรมสำมำรถท ำงำนถูกต้องตำมค ำร้องขอกำรปรับปรุงโปรแกรมของผู้ใช้ 

4.3.7 ทดสอบกำรยอมรับจำกผู้ใช้ โดยบันทึกข้อมูลลงในระบบเพ่ือทดสอบกำรท ำงำนของ

โปรแกรมหลังจำกกำรปรับปรุงแก้ไขแล้ว ซึ่งหำกมีข้อผิดพลำด หรือไม่ตรงตำมควำมต้องกำร ผู้ใช้

จะแจ้งผู้ดูแลระบบเพ่ือด ำเนินกำรแก้ไขต่อไป  

4.3.8 ตรวจรับงำนกำรบ ำรุงรักษำระบบ เมื่อผู้ใช้ทดสอบระบบแล้ว ผู้ดูแลระบบจะแจ้งผล

กำรบ ำรุงรักษำระบบต่อกรรมกำร และท ำกำรส ำรองไฟล์เก่ำ พร้อมทั้งปรับปรุงไฟล์ใหม่เพ่ือให้ผู้ใช้
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สำมำรถใช้งำนโปรแกรมที่ท ำกำรปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน และขั้นตอนต่อไปคณะกรรมกำรตรวจรับ 

จะท ำกำรตรวจรับกำรบ ำรุงรักษำระบบ เป็นขั้นตอนสุดท้ำยในกระบวนกำรบ ำรุงรักษำระบบ 

 

4.4 เงื่อนไข/ข้อควรระวัง/สิ่งท่ีควรค านึงในการบ ารุงรักษาระบบ  

ในงำนกำรบ ำรุงรักษำระบบ มีเงื่อนไข ข้อควรระวัง และสิ่งที่ควรค ำนึงในกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

4.4.1 เงื่อนไขกำรบ ำรุงรักษำระบบ กำรบ ำรุงรักษำในคู่มือนี้ มีขอบเขตในส่วนกำรบ ำรุงรักษำ

โปรแกรม (Software Maintenance) ไม่ได้กล่ำวถึง กำรบ ำรุงรักษำทั้งระบบ (System 

Maintenance) ซึ่งจะรวมถึงกำรบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ และ Database Server ซึ่งส่วนนี้จะอยู่ใน

แผนกำรจัดกำรควำมเสี่ยงของส ำนักโดยอยู่ในควำมรับผิดชอบของกลุ่มงำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

4.4.2 ข้อควรระวัง มีดังนี ้

1) ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรดูแลรักษำระบบสำรสนเทศ จะต้องปฏิบัติงำนด้วยควำม

รอบคอบ ระมัดระวัง มีกำรส ำรองข้อมูลอย่ำงสม่ ำเสมอ เพ่ือป้องกันควำมผิดพลำดที่อำจเกิดขึ้น 

2) ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรดูแลรักษำระบบสำรสนเทศจะต้องค ำนึงถึงกำรรักษำควำม

ปลอดภัยของข้อมูล กำรรักษำควำมเป็นส่วนตัวของเจ้ำของข้อมูล และควำมลับทำงรำชกำร 

3) กำรปรับปรุงแก้ไขระบบ จะต้องตรวจสอบผลกระทบในกำรปรับปรุงแก้ไขก่อน

ท ำกำรแก้ไขปรับปรุงโปรแกรม  เพ่ือป้องกันควำมสูญเสีย หรือควำมผิดพลำดของข้อมูล ซึ่งอำจจะ

ต้องประสำนงำนกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยเพ่ือยืนยันกระบวนกำรท ำงำนและกำรจัดกำรข้อมูลที่เกิดขึ้นใน

ระบบ เนื่องจำกกำรแก้ไขโปรแกรมส่วนหนึ่งหำกท ำให้ส่วนอ่ืนๆ ท ำงำนผิดพลำด หรือได้ข้อมูลที่ไม่

ถูกต้อง จะท ำให้เกิดประเด็นปัญหำและข้อร้องเรียนจำกผู้ใช้ ส่งผลให้ลดควำมน่ำเชื่อถือของกำร

ท ำงำนของระบบลง  
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4.4.3 สิ่งที่ควรค ำนึงในกำรบ ำรุงรักษำระบบ ได้แก่ 

1) ผู้ดูแลระบบสำรสนเทศควรเก็บรวบรวมควำมต้องกำรของผู้ใช้ให้ครบถ้วน และ

หำกมีกำรเกี่ยวข้องกับผู้ใช้หลำยฝ่ำย ควรประสำนงำนและหำรือในประเด็นที่ต้ องปรับปรุงแก้ไข

ร่วมกัน 

2) กำรบ ำรุงรักษำระบบสำรสนเทศเป็นกำรท ำให้ระบบสำมำรถใช้งำนได้อย่ำง

สมบูรณ์และตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้มำกที่สุด ดังนั้นควรใช้เวลำด ำเนินงำนปรับปรุงระบบด้วย

ควำมรวดเร็ว และมีกำรเรียงล ำดับควำมส ำคัญ กรณีงำนเร่งด่วน เพ่ือไม่ให้กำรใช้งำนระบบหยุดชะงัก 

อีกทั้งต้องทดสอบกำรยอมรับจำกผู้ใช้เมื่อปรับปรุงระบบไปแล้ว เพ่ือให้แน่ใจว่ำระบบสำมำรถใช้งำน

ได้จริง 

3) ในกำรบริหำรจัดกำรผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตำมแนวปฏิบัติของส ำนัก ได้แก่ กำรแจ้ง

ให้หน่วยงำนจัดท ำหนังสือรำชกำรในกำรขอสร้ำง หรือกำรยกเลิกรหัสผู้ใช้เพ่ือใช้งำนระบบ MIS มำให้

ส ำนัก เพ่ือแจ้งให้ผู้ดูแลระบบทรำบและด ำเนินกำรต่อไป 

 

4.5 วิธีการให้บริการเพื่อให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 

 เนื่องจำกส ำนักมีจุดมุ่งหมำยเพ่ือกำรบริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศให้กับบุคลำกรภำยใน

สถำบัน นักศึกษำ อำจำรย์ ดังนั้นผู้ปฏิบัติงำนจึงควรให้บริกำรเพื่อให้ผู้รับบริกำรเกิดควำมพึงพอใจ ซึ่ง

มีวิธีกำรต่ำงๆ ดังนี้ 

4.5.1 เวลำที่ใช้ในกำรติดต่อกลับ (Response Time) เมื่อผู้ใช้แจ้งปัญหำผ่ำนทำง Helpdesk 

หรือแจ้งมำที่ผู้ดูแลระบบแล้ว ระยะเวลำที่ผู้ดูแลระบบจะติดต่อกลับไปที่ผู้ใช้เพ่ือติดต่อสอบถำม

เบื้องต้นและท ำกำรนัดหมำยกำรให้บริกำร ซึ่งควรเป็นระยะเวลำไม่ช้ำกว่ำ 4 ชั่วโมง ตำมเกณฑ์ KPI 

ของส ำนัก 
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4.5.2 เวลำที่ใช้ในกำรให้บริกำร (Service Time) หลังจำกนัดหมำยกำรให้บริกำรกับผู้ใช้แล้ว 

ผู้ดูแลระบบควรด ำเนินกำรให้บริกำรอย่ำงรวดเร็วตำมล ำดับควำมส ำคัญของงำนแก่ผู้ใช้ ซึ่งส ำหรับ

กลุ่มงำนพัฒนำระบบสำรสนเทศมีระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนน้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 12 ชั่วโมง ส ำหรับ

งำนระดับง่ำย 12-28 ชั่วโมง ส ำหรับงำนในระดับปำนกลำง และมำกกว่ำ 28-60 ชั่วโมงส ำหรับงำนใน

ระดับยำก เกณฑ์ระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำนแต่ละกลุ่มงำน ส ำนักมีเกณฑ์ ดังนี้ 

 

ตารางที ่3 เกณฑ์การประเมินระยะเวลาในการปฏิบัติงานตามระดับความยากง่าย 

งาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน (ชม.) 
ระดับง่าย 

(Easy) 

ระดับปานกลาง 

(Fair) 

ระดับยาก 

(Hard) 1. กลุ่มงานบริการคอมพิวเตอร์  10  10 -  16  16 -  28 
2. กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ  12  12 -  28  28 -  60 
3. กลุ่มงานโครงสร้างพ้ืนฐาน  12  12 -  20  20 -  36 
4. กลุ่มงานบริการวิชาการ  8  8 -  16  16 -  24 
5. กลุ่มงานนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ  8  8 -  28  28 -  44 
หมายเหตุ :  1 วันท าการ เท่ากับ 8 ชั่วโมง ไม่นับวันหยุดราชการ 

 

4.5.3 ติดตำมตรวจสอบผลกำรใช้งำนจำกผู้ใช้ หลังจำกให้บริกำรผู้ใช้เรียบร้อยแล้ว เพ่ือเป็น

กำรรับประกันกำรให้บริกำร ผู้ดูแลระบบจะติดตำมตรวจสอบผลกำรให้บริกำรโดยกำรสัมภำษณ์ผู้ใช้

ทำงโทรศัพท์ถึงปัญหำหรือข้อติชมเกี่ยวกับกำรใช้งำนโปรแกรมที่ได้ปรับปรุงแก้ไขไปแล้ว ซึ่งหำก

พบว่ำยังมีข้อปรับปรุงเพิ่มเติม ผู้ดูแลระบบต้องรับค ำร้องมำด ำเนินกำรต่อไป 

4.5.4 มีทัศนคติที่ดีในกำรปฏิบัติงำน งำนกำรให้บริกำรจ ำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลหลำย

ฝ่ำย ทั้งกลุ่มผู้ใช้งำน และผู้พัฒนำระบบ รวมถึงหน่วยงำนภำยนอก ซึ่งในบำงสถำนกำรณ์อำจเกิด

อุปสรรคขึ้นบ้ำง แต่อย่ำงไรก็ตำม ผู้ดูแลระบบควรมีทัศนคติที่ดีในกำรปฏิบัติงำน ซึ่งจะส่งผลให้

สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงสุดควำมสำมำรถให้ผู้รับบริกำรเกิดควำมประทับใจ 
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4.5.5 เป็นผู้มีใจบริกำร เนื่องจำกส ำนักเป็นหน่วยงำนกำรให้บริกำรดังที่กล่ำวไปแล้วข้ำงต้น 

ซึ่งกลุ่มผู้ใช้มีหลำยกลุ่ม และระบบงำนต่ำงๆ มีควำมเกี่ยวข้องกัน ดังนั้นในบำงครั้งผู้ใช้อำจร้องขอให้

ช่วยประสำนงำนในกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดูผลระบบ MIS โดยตรง ซึ่งผู้ดูแลระบบ

จะต้องมีใจบริกำร ช่วยประสำนงำนภำยในส ำนักให้เพื่อให้กำรให้บริกำรเป็นไปอย่ำงรำบรื่น และบรรลุ

ควำมตอ้งกำรของผู้รับบริกำร 

4.5.6 มีควำมสุภำพ ในกำรติดต่อประสำนงำนหรือให้บริกำรผู้ใช้สิ่งหนึ่งที่มีควำมส ำคัญ คือ 

กำรมีท่ำทีและวำจำสุภำพ ท ำให้ผู้รับบริกำรเกิดควำมประทับใจและรู้สึกว่ำผู้ให้บริกำรมีใจในกำร

บริกำร พร้อมรับปัญหำและรับฟังผู้ใช้งำน ซึ่งจะส่งผลต่อภำพลักษณ์ที่ดีต่อส ำนัก 

4.5.7 มีควำมเสมอภำคในกำรให้บริกำร ไม่เลือกผู้รับบริกำร และให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ 

มีใจบริกำรต่อผู้ใช้ทุกกลุ่ม นอกจำกนี้ต้องปฏิบัติตำมแนวนโยบำยหรือแนวปฏิบัติของส ำนักเพ่ือให้กำร

ปฏิบัติงำนมีควำมเป็นมำตรฐำนเดียวกัน  

 

4.6 จริยธรรมในงานสารสนเทศ 

 จริยธรรม (Ethics) ในกำรท ำงำนด้ำนสำรสนเทศ เป็นหลักเกณฑ์เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน

ในสังคมเพ่ือควบคุมกำรใช้ระบบคอมพิวเตอร์และสำรสนเทศ (ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศำกุล และเจษฎำพร 

ยุทธนวิบูลย์ชัย, 2556 : 358 - 364) ซึ่งแบ่งเป็น 4 ประเด็น ได้แก ่

4.6.1 ควำมเป็นส่วนตัว (Information Privacy) หมำยถึงกำรมีสิทธิ์ในควำมเป็นเจ้ำของ

ข้อมูลของตน สำมำรถควบคุมสิทธิ์กำรเปิดเผยข้อมูลได้ สิทธิ์นี้ครอบคลุมถึงปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล 

และระดับองค์กรด้วย ดังนั้นกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศ จึงต้องสำมำรถเก็บรักษำควำมเป็นส่วนตัว

ของเจ้ำของข้อมูล ไม่เผยแพร่ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญำตจำกเจ้ำของข้อมูล 

4.6.2 ควำมถูกต้องของข้อมูล (Information Accuracy) เพ่ือให้เกิดควำมน่ำเชื่อถือ ก่อนจะ

น ำเข้ำข้อมูลลงฐำนข้อมูล ควรมีกำรตรวจสอบโดยผู้มีสิทธิ์รับผิดชอบต่อกำรจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูล 

หรือควรให้สิทธิ์แก่เจ้ำของข้อมูลให้สำมำรถบันทึก แก้ไขข้อมูลของตนเองได้ 
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4.6.3 ควำมเป็นเจ้ำของ (Intellectual Property) หมำยถึงกำรเป็นเจ้ำของถือครอง

ทรัพย์สินทั้งทรัพย์สินที่จับต้องได้ และหมำยรวมถึงทรัพย์สินทำงปัญญำ ซึ่งจะได้รับกำรคุ้มครองทำง

กฎหมำย  

4.6.4 กำรเข้ำมำใช้ข้อมูล (Data Accessibility) เป็นกำรก ำหนดระดับชั้นกำรเข้ำถึงข้อมูล

เพ่ือป้องกันผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ำมำกระท ำกำรใดๆ กับข้อมูล ส่งผลให้ข้อมูลเกิดควำมเสียหำยได้  
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บทที่ 5 

กระบวนการและขั้นตอนปฏิบัติงาน 

การบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) 

 

 กำรให้บริกำรกำรบ ำรุงรักษำระบบ MIS ประกอบด้วยกำรติดตั้งโปรแกรม MIS กำรจัดกำร

รหัสผู้ใช้งำน กำรก ำหนดสิทธิ์ในแต่ละกลุ่มผู้ใช้งำน กำรรับแจ้งปัญหำกำรใช้งำนโปรแกรม กำร

บ ำรุงรักษำระบบประจ ำปี ซึ่งในบทนี้จะกล่ำวถึงกระบวนกำรและขั้นตอนของกิจกรรมต่ำงๆ ในกำร

บ ำรุงรักษำระบบ MIS   

เนื้อหำในบทที่ 5 ประกอบด้วย 1) แผนผังกำรปฏิบัติงำน 2) รำยละเอียดของกระบวนกำร

และขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนกำรบ ำรุงรักษำระบบสำรสนเทศ และ 3) แผนกลยุทธ์ในกำรปฏิบัติงำน 

โดยจะกล่ำวไปตำมล ำดับดังนี้ 

 

5.1 แผนผังการปฏิบัติงาน 

 แผนผังประกอบด้วยส่วนที่แสดงตำมแนวนอนเป็นล ำดับกระบวนกำรปฏิบัติและกำร

บ ำรุงรักษำระบบ ส่วนที่แสดงตำมแนวตั้งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือมีบทบำทหน้ำที่ในแต่ละกระบวนกำร  

รำยละเอียดสำมำรถแสดงได้ดังภำพท่ี 32 
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ภาพที่ 32 แผนผังกระบวนการปฏิบัติงานและบ ารุงรักษาระบบ MIS 
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5.2 รายละเอียดของกระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงานการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ 

รำยละเอียดและข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนกำรบ ำรุงรักษำระบบ MIS 

 1) เริ่มต้นผู้ใช้ระบบ MIS แจ้งขอรับบริกำรติดตั้งโปรแกรม MIS ขอรหัสผู้ใช้งำนใหม่ 

หรือขอให้แก้ไขปรับปรุงโปรแกรม โดยสำมำรถท ำได้ 3 ช่องทำง ได้แก่ กำรแจ้งทำงโทรศัพท์ผ่ำน 

Helpdesk กำรท ำหนังสือรำชกำรเพ่ือขอใช้บริกำรระบบ MIS มำถึงส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ และ

กำรแจ้งผู้ดูแลระบบโดยตรงผ่ำนทำงโทรศัพท์ 

 2) กรณีแจ้งขอรับบริกำรผ่ำนเจ้ำหน้ำที่ Helpdesk เจ้ำหน้ำที่จะบันทึกงำนลงใน

ระบบติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน เพ่ือถ่ำยโอนงำนให้ผู้ดูแลระบบ MIS 

 3) กรณีหน่วยงำนท ำหนังสือรำชกำรเพ่ือขอให้ผู้ดูแลระบบสร้ำงรหัสผู้ใช้และก ำหนด

สิทธิ์กำรเข้ำใช้ระบบ เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรจะเป็นผู้รับหนังสือและบันทึกงำนลงในระบบติดตำมและ

ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนให้กับผู้ดูแลระบบ MIS   

 4) จำกนั้นผู้ดูแลระบบจะรับงำนจำกระบบติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  

ภาพที่ 33 การรับงานผ่านระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (MES) 
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5) ผู้ดูแลระบบติดต่อสอบถำมรำยละเอียดกำรขอรับบริกำรกับผู้ใช้ กรณีผู้ใช้ขอ

ติดตั้งโปรแกรมหรือสร้ำงรหัสผู้ใช้ใหม่ หรือกำรก ำหนดสิทธิ์กำรใช้งำนของโปรแกรม ผู้ดูแลระบบจะ

นัดหมำยวัน เวลำที่จะให้บริกำร 

 

 

ภาพที่ 34 หน้าจอการบันทึกการติดต่อกลับผู้ใช้งาน 

 

 6) กรณีที่ผู้ขอรับบริกำรแจ้งขอให้แก้ไขหรือปรับปรุงโปรแกรม ผู้ดูแลระบบจะเก็บ

รวบรวมค ำร้องเหล่ำนั้น และสอบถำมข้อมูลควำมต้องกำรและข้อมูลเบื้องต้น เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล  

จ ำแนกประเภท และวำงแผนกำรบ ำรุงรักษำระบบต่อไป  
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 7) วิเครำะห์และออกแบบกำรปรับปรุงแก้ไขโปรแกรม โดยต้องประเมินควำมเป็นไป

ได้ในกำรด ำเนินงำนได้ ศึกษำถึงผลกระทบ ซึ่งอำจต้องประสำนงำนกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเก็บรวบรวม

ควำมต้องกำรของระบบให้ครบถ้วน จึงจะออกแบบรำยละเอียดกำรประมวลผลหรือกระบวนกำร

ท ำงำนของโปรแกรม  

 8) ประสำนงำนกับบริษัทผู้ พัฒนำโปรแกรมเพ่ือท ำควำมเข้ำใจและออกแบบ

ปรับปรุงโปรแกรมร่วมกัน รวมถึงกำรวำงแผน และนัดหมำยกำรด ำเนินงำน โดยติดต่อบริษัทซีดีจี ซิส

เต็มส์ จ ำกัด ทำงโทรศัพท์เพ่ือนัดหมำยวันเวลำ และทำงบริษัทจะท ำหนังสือกำรเข้ำบ ำรุงรักษำมำทำง

สถำบัน เมื่อครบรอบบ ำรุงรักษำ ซึ่งผู้บ ำรุงรักษำระบบคือ คุณโฉม พรมเลิศ 

 9) บริษัทผู้พัฒนำหรือผู้ดูแลระบบด ำเนินกำรแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมตำมที่ได้

วิเครำะห์ออกแบบไว้  

 10) ทดสอบโปรแกรมที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว โดยผู้ดูแลระบบ ซึ่งจะทดสอบกำร

ท ำงำนของโปรแกรม ตรวจสอบควำมผิดพลำดของโมดูลที่แก้ไข และกำรท ำงำนโดยรวมของระบบ 

และควำมถูกต้อง ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้ตำมที่ได้เก็บควำมต้องกำร และวิเครำะห์ออกแบบ

ระบบ 

 11) ผู้ดูแลระบบแจ้งผลกำรด ำเนินงำนกำรปรับปรุงแก้ไขระบบให้ผู้ใช้ทรำบหลังจำก

กำรทดสอบระบบแล้ว  

 12) ทดสอบกำรยอมรับกำรใช้งำนของผู้ใช้ ขั้นตอนสุดท้ำยในกำรปรับปรุงแก้ไข

โปรแกรม และเพ่ือให้แน่ใจว่ำกำรบ ำรุงรักษำระบบจะตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้ คือกำรให้ผู้ใช้

ร่วมทดสอบกำรใช้งำนโปรแกรมหลังกำรปรับปรุงแก้ไข ซึ่งในกระบวนกำรนี้อำจมีข้อคิดเห็น หรือกำร

แก้ไขเพ่ิมเติมจำกผู้ใช้ หำกยังไม่ตรงตำมควำมต้องกำร หรือมีควำมต้องกำรระบบเพ่ิมเติม และเมื่อ

กำรด ำเนินกำรบ ำรุงรักษำระบบเสร็จสิ้น กรรมกำรจะท ำกำรตรวจรับกำรจ้ำงบ ำรุงรักษำระบบ MIS 

ต่อไป 
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 13) หลังจำกกำรให้บริกำรติดตั้งโปรแกรม หรือสร้ำงรหัสผู้ใช้ รวมถึงก ำหนดสิทธิ์

กำรใช้งำนผู้ใช้ หรือกำรปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมแล้ว หำกเป็นงำนที่มำจำกระบบระบบติดตำมและ

ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ผู้ดูแลระบบจะต้องบันทึกปิดงำน และส่งแบบประเมินผลกำรให้บริกำร

ให้กับผู้รับบริกำร หลังจำกกำรให้บริกำรเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ใช้จะส่งแบบประเมินกลับคืนให้ส ำนัก เพ่ือ

ส ำนักจะได้น ำไปประมวลผลกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ต่อไป   

 

ภาพที่ 35 หน้าจอบันทึกผลการด าเนินงาน 
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ภาพที่ 36 ตัวอย่างแบบสอบถามประเมินการให้บริการของส านัก 

 

5.3 แผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน  

  งำนกำรบ ำรุงรักษำระบบสำรสนเทศของส ำนักด ำเนินกำรเพ่ือตอบสนองแผนปฏิบัติงำน 

ประจ ำปีงบประมำณ ซึ่งต้องด ำเนินกำรต่อเนื่องในทุกปีโดยมีรำยละเอียดแผนกำรปฏิบัติงำน ดังนี้ 

กลุ่มงำน : กลุ่มงำนพัฒนำระบบสำรสนเทศ 
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งำนแบ่งตำมโครงสร้ำง : งำนบ ำรุงรักษำระบบสำรสนเทศ 

กิจกรรม : ดูแลรับผิดชอบระบบงำนสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร (MIS) ของสถำบัน และระบบ

สำรสนเทศอ่ืน ๆ ที่สถำบันพัฒนำขึ้น 

เป้ำประสงค์กิจกรรม :  
1. เพ่ือให้ระบบสำรสนเทศสำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้ 

ระบบและผู้เกี่ยวข้อง 
2. เพ่ือให้ปัญหำของผู้ใช้ระบบได้รับกำรแก้ไขอย่ำงทันท่วงที 
3. เพ่ือให้มีกำรปรับปรุงระบบในส่วนของหน่วยงำนคณะ/ส ำนักสำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ 

ตัวชี้วัด :  

1. ค่ำเฉลี่ยระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 
2. ร้อยละของปัญหำที่ได้รับกำรแก้ไขภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดของงำนกลุ่มงำนพัฒนำ 

ระบบสำรสนเทศ 
2. ร้อยละของรำยกำรที่ได้ติดต่อกลับผู้รับบริกำรภำยใน 4 ชม.หลังจำกได้รับแจ้งของงำน 

กลุ่มงำนพัฒนำระบบสำรสนเทศ 
เป้ำหมำยตัวชี้วัด : 

1. ค่ำเฉลี่ยระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรไม่น้อยกว่ำ 3.51 (คะแนนเต็ม 5) 

2. ร้อยละของปัญหำที่ได้รับกำรแก้ไขภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดของงำนกลุ่มงำนพัฒนำ

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 

 

กำรบ ำรุงรักษำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร (MIS) เพ่ือให้มีคุณภำพ จ ำเป็นต้องมีกำร

ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุงข้อผิดพลำด และกำรท ำงำนของโปรแกรมให้สอดคล้องกับกระบวนกำร

ท ำงำนหลักที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงกำรปรับแก้เพ่ือป้องกันควำมสูญเสียที่อำจเกิดขึ้นในอนำคต ซึ่ง

กระบวนกำรบ ำรุงรักษำระบบมีผู้ เกี่ยวข้อง ได้แก่  ผู้ ใช้งำนระบบ ผู้ดูแลระบบ แ ละบริษัท

ผู้พัฒนำโปรแกรม โดยผู้ใช้งำนระบบเป็นผู้ใช้งำนระบบและแจ้งปัญหำหรือควำมต้องกำรของระบบที่

เปลี่ยนแปลงแก่ผู้ดูแลระบบ จำกนั้นผู้ดูแลระบบจะด ำเนินกำรวำงแผน ประเมินควำมเป็นไปได้ 

วิเครำะห์และออกแบบระบบ และติดต่อประสำนงำนกับบริษัทผู้พัฒนำระบบเพ่ือแก้ไขปรับปรุงระบบ

ต่อไป 

ในประสบกำรณ์กำรให้บริกำรระบบ MIS ของผู้ดูแลระบบที่ผ่ำนมำ พบว่ำมีปัญหำที่เกิดขึ้น

จำกหลำยสำเหตุ ซึ่งสำมำรถจ ำแนกปัญหำ สำเหตุและแนวทำงแก้ไขได้ ดังนี้ 

ตารางที่ 4 ปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไข 

ปัญหำ สำเหตุ แนวทำงแก้ไข 
1. โปรแกรมไม่รองรับกำร

ติดตั้งบนระบบปฏิบัติกำร 

Windows 8 ขึ้นไป 

เนื่ องจำกภำษำที่ ใช้ พัฒนำคือ 

Visual Basic 6.0 ซึ่งเป็นภำษำ

เก่ำ และระบบปฏิบัติกำรพัฒนำ

เร็วมำก ท ำให้โปรแกรมไม่รองรับ

กำรพัฒนำที่รวดเร็วนี้ 

ส ำ ห รั บ ใ น ร ะ บ บ ป ฏิ บั ติ ก ำ ร 

Windows 8 ขึ้นไป อำจจะต้องหำ

แนวทำงแก้ไขโดยลงโปรแกรมผ่ำน 

VMWare ซึ่งเป็นกำรจ ำลอง

ระบบปฏิบัติกำรที่สำมำรถใช้งำน

ระบบ MIS มำไว้ในเครื่องผู้ใช้ 



 

67 

 

ปัญหำ สำเหตุ แนวทำงแก้ไข 
2. ระบบ MIS สำมำรถใช้

งำนได้ผ่ำน LAN ของ

สถำบันเท่ำนั้น 

เนื่องจำกเป็นกำรพัฒนำระบบโดย

ใช้กำรเชื่อมต่อลักษณะ Client-

Server และภำษำที่ใช้พัฒนำไม่ได้

พัฒนำเพ่ือรองรับกำรใช้งำนแบบ 

Web-based จึงไม่สำมำรถใช้งำน

ผ่ำนอินเตอร์เน็ทได้ 

หำก ในอนำคตมี น โยบำยกำร

ปรับเปลี่ยนกระบวนกำรท ำงำนโดย

ให้ผู้ใช้สำมำรถใช้งำนผ่ำนเว็บไซต์

ได้ จะต้องจ้ำงพัฒนำระบบ MIS 

ใหม่ โดยเปลี่ยนภำษำกำรพัฒนำ

โปรแกรมส ำหรับกำรใช้งำนผ่ำน

เว็บไซต์โดยเฉพำะ เช่น .NET 

3 .  ไ ม่ ส ำม ำ ร ถ ใ ช้ ง ำ น

ร่วมกับโปรแกรมที่ติดตั้ง

ฐำนข้อมูล Oracle ลงใน

เครื่องผู้ใช้ได้ 

เนื่องจำกระบบ MIS ใช้ฐำนข้อมูล 

Oracle ซึ่งเมื่อติดตั้งโปรแกรมจะ

มี ส่ ว น ข อ ง ก ำ ร ก ำ ห น ด ค่ ำ

ฐำนข้อมูล Oracle ลงในเครื่อง

นั้นๆ ด้วย ซึ่งอำจจะไปเรียกใช้

ไฟล์เดียวกันกับกำรก ำหนดค่ำ

ฐำนข้อมูล Oracle ที่ได้ติดตั้งไว้

ล่วงหน้ำแล้ว จึงท ำให้เรียกใช้งำน

ระบบ MIS ไม่ได้ หรือมีปัญหำกับ

โปรแกรมนั้นๆ 

หลี ก เ ลี่ ย งกำ ร ใช้ โ ป รแกรม  2 

โปรแกรมที่มีกำรติดตั้งฐำนข้อมูล 

Oracle ในเครื่องเดียวกัน หรืออำจ

ต้องหำแนวทำงแก้ไขทำงอ่ืน โดย

อำจท ำกำรปรั บแก้ที่ ตั ว ติ ดตั้ ง

โปรแกรม ให้สำมำรถใช้งำนร่วมกัน

ได ้ 
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ปัญหำ สำเหตุ แนวทำงแก้ไข 
4 .  ไม่ สำมำรถปรั บแก้

ระบบ หรือรำยงำนให้มี

รู ปร่ ำ งหน้ ำตำทันสมั ย 

หรือควำมสำมำรถพิเศษ

ของโปรแกรมให้ยืดหยุ่น

ได้มำก 

เนื่องจำกใช้ภำษำพัฒนำระบบที่

เป็นภำษำเก่ำ และไม่รองรับกำร

ใช้ ง ำ นผ่ ำ น เ ว็ บ ไซต์  ส ำห รั บ

ร ำ ย ง ำ น พั ฒ น ำ ด้ ว ย  Crystal 

Report ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ได้รับ

กำรยอมรับอย่ำงแพร่หลำยในสมัย

เ ก่ ำ  ก ำ รป รั บป รุ ง แก้ ไ ข จึ ง มี

ข้อจ ำกัดของโปรแกรมที่ใช้พัฒนำ 

ซึ่งสำมำรถแก้ไขปรับปรุงได้ระดับ

หนึ่งเท่ำนั้น 

ในอนำคตอำจปรับแก้ให้สำมำรถ

แสดงรำยงำนผ่ำนอินเตอร์เน็ทได้ 

ซึ่ งต้องใช้ภำษำในกำรพัฒนำที่

เหมำะสมต่อกำรรูปแบบกำรใช้งำน 

และต้องท ำควำมเข้ำใจกับผู้ใช้ด้วย 

ซึ่งผู้ดูแลระบบต้องให้ค ำแนะน ำ 

อธิบำย ชี้แจงให้ผู้ใช้ทรำบ 
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หนังสือขอรับบริกำรติดตั้งและสร้ำงผู้ใช้งำนระบบ MIS 
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ภำคผนวก 

ข. 

หนังสือกำรขออนุญำตเข้ำท ำกำรตรวจสอบระบบงำน MIS จ ำนวน 6 ระบบ 
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ค. 

เอกสำรกำรให้บริกำรบ ำรุงรักษำระบบ MIS 
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ภำคผนวก 

ง. 

แบบประเมินกำรให้บริกำรของผู้ดูแลระบบ MIS 
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