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1. ภาพรวมของเอกสาร (DOCUMENT OVERVIEW) 

เอกสารฉบับนี้เป็นการน าเสนอ แนวทางการโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการขออนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ระยะที่ 1 ซี่ง ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ตาม
นโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งด้านรองรับ 
และแนวนโยบายของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในการลดขั้นตอนการขออนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์
สุขภาพ อีกทั้งเพ่ืออ านวยความสะดวกในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์
ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคให้มีความสะดวกรวดเร็ว จึงสมควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลการขออนุญาตโฆษณา
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว  

1.1 วัตถุประสงค์ (PURPOSE) 

1. จัดท าฐานข้อมูลค่าขออนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือมีระบบบริหารจัดการรองรับการขออนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์ 
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 แผนภูมิองค์กรของโครงการ (PROJECT ORGANIZATIONAL CHART) 
 

Managing Director 
MD

Project Manager
(PM)

System Analyst
(SA)

Tester

Programmer
(PG)

Document Contorl 
DC

 
ภาพที่ 1   แผนภูมิองค์กรของโครงการ (PROJECT ORGANIZATIONAL CHART) 

 

1.2 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ (ROLES AND RESPONSIBILITIES) 

จากแผนภูมิโครงการ ผู้มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบงานบริหารจัดการโครงการคือ Project Manager (PM) 
โดยมี Managing Director (MD) เป็นผู้ควบคุมดูแลและบริหารจัดการให้การท างานเป็นไปอย่างราบรื่น และมี
การรายงานสถานะและกิจกรรมต่างๆ ให้กับ MD รับทราบ ทั้งนี้ท าง MD เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณและ
ทรัพยากรต่างๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในการด าเนินกิจกรรม 

ผู้ที่ท าหน้าที่เป็น PM  เพ่ือด าเนินกิจกรรมการบริหารจัดการโครงการ คือ (อดิศักดิ์ เซี่ยงหว่อง) 

ผู้ที่ท าหน้าที่เป็น MD  เพ่ือควบคุมดูแลการด าเนินกิจกรรมของ PM  คือ (เสกสรร ดุษฎีวิโรชจน์) 
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ตารางที่ 1 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบบุคลากรของบริษัท 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่งในโครงการ เบอร์ติดต่อ/ อีเมลล์ 

อดิศักดิ์  เซี่ยงหว่อง Project Manager 089-128-5333 
ภูวดล ตีรณะชัยดีกุล System Analyst, Programmer 084-095-9514 

ศรีสุดา  ติรกาญจน์    Quality Assurance, System Analyst 081-889-6092 

ชุธิพงษ์ ศรีเกษม    System Engineer 089-400-6581 
ชโลกรณ์ คงรัตน์ DATABASE Design 02-440-0408 

วัชระ จ าปาเงิน Programmer 02-440-0408 
ประสิทธิ์พงศ์  อิ่มพูลทรัพย์ Programmer 02-440-0408 

1.3 การจัดการทรัพยากรของโครงการ (PROJECT RESOURCE MANAGEMENT) 

2.1.1 อุปกรณ์เครื่องมือ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการท างาน 

ตารางที่ 2 รายการอุปกรณ์เครื่องมือ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการท างาน 

รายละเอียด งานพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Development) 

รายการ 
Operating System: Windows 7 ขึ้นไป 

Windows server 2012 
Development tools : Visual Studio 2008 

FrameWork 2.0 
Teda form (PDF Form) 

Database tools : MicroSoft SQL Server 2012 ขึ้นไป 

Other software/tools: Telerik 
Share Point Designer  
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2. วิธีการพัฒนาระบบและแผนการด าเนินงาน 

 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการขออนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ระยะที่ 1เป็นโครงการที่น า
ระบบเทคโนโลยีและเทคนิคต่างๆน ามาใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด และต้องค านึงถึงทรัพยากรที่มีอยู่และการ
ยืดหยุ่นเพ่ือให้สามารถยน ามาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการนี้ได้น าวิธีการพัฒนาระบบโดยใช้มาตราฐาน
การพัฒนา software ที่ได้รับการยอมรับมาเป็นแม่แบบการพัฒนาเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด การน าเทคนิคการ
เขียนโปรแกรม แบบ OPP (Object oriented programming)  การเขียนโปรแกรมแบบแยกส่วนนี้ ท าให้
โปรแกรมมีความยืดหยุ่นมากขึ้นและเกิดผลกระทบน้อยที่สุด โดยได้น าเทคนิคและกระบวนการมาใช้ในโครงการ
ดังนี้ 

วิธีการพัฒนาระบบ โดยใช้มาตราฐาน CMMI ส าหรับติดตามโครงการ   
 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการขออนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ เป็นโครงการที่มี

ระยะเวลาการด าเนินงาน ทั้งหมด 210 วัน เป็นโครงการที่ต้องใช้กระบวนการท างานที่ดี เพ่ือให้ระบบส าเร็จตาม
เป้าประสงค์ โดยโครงการนี้ได้น าระบบ CMMI มาใช้ติดตามการด าเนินงาน ซึ่ง CMMI เป็นมาตรฐานในการ
ปรับปรุงคุณภาพซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธิภาพ เป็นที่รู้จักและยอมรับของสากล บริษัทได้รับ CMMI Level 3 และมี
กระบวนการพัฒนา product ที่มีประสิทธิภาพ เป็นที่น่าเชื่อถือ โดยมีการจัดท าเอกสารและการติดตามงานตาม
มาตราฐาน CMMI  

CMMI Level 3 ประกอบด้วย 11 Process Area จาก 4 Process Category 
o Project Management Category 

Integrated Project Management (IPM) มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาแผนโครงการและจัดการโครงการ 
และ การมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง (Stakeholder) ตามกระบวนการมาตรฐานที่องค์กรก าหนดไว้ โดยสามารถ
ท าการปรับเปลี่ยน (Tailor) ให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของโครงการ 

Risk Management (RSKM) มีวัตถุประสงค์เพ่ือบ่งชี้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเพ่ือสามารถ
วางแผนรับมือกับความเสี่ยงดังกล่าว โดยการวิเคราะห์ความเสี่ยงตลอดวงจรชีวิตของโครงการหรือผลิตภัณฑ์ การ
ประเมินโอกาสเกิดขึ้น การจัดล าดับความส าคัญ การหาแนวท างป้องกันความเสี่ยง และ การลดผลกระทบในกรณี
ความเสี่ยงได้เกิดข้ึนจริง 

o Engineering Category 
Requirements Development (RD) มีวัตถุประสงค์เพือสร้างและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า 

ความต้องการของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ และ ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสามารถน าไปออกแบบและพัฒนา
ซอฟต์แวร์ต่อไป 

Technical Solution (TS) มีวัตถุประสงคส์ าหรับ เลือกแนวท างแก้ไขปัญหาเพ่ือตอบสนองความต้องการ 
การออกแบบ และการผลิตหรือพัฒนาชิ้นงานให้ตรงตามความต้องการ รวมถึงการท าคู่มือการดูแลและการใช้งาน 

http://wiki.nectec.or.th/setec/Knowledge/CMMI
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Product Integration (PI) เป็นกระบวนการในการน าชิ้นงานย่อย โปรแกรมย่อย หรือฟังก์ชันงาน มา
เชื่อมต่อหรือประกอบเข้าด้วยกันเพ่ือเป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งจ าเป็นจะต้องมีก าหนดหรือล าดับขั้นตอนเพ่ือเป็นการลด
ความเสี่ยงและความซ้ าซ้อนยุ่งยากในการพัฒนาโครงการ และส่งมอบผลิตภัณฑ์ 

Verification (VER) เป็นกระบวนการทดสอบและตรวจท านคุณภาพของงาน ไม่ว่าจะเป็นตัวโปรแกรม
หรือชิ้นงานอ่ืนที่เกิดข้ึนในโครงการ เพ่ือสร้างความม่ันใจในตัวชิ้นงาน ทั้งนี้เป็นการทดสอบและตรวจท านว่าชิ้นงาน
สามารถใช้งาน หรือ มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการที่ได้ก าหนดหรือตกลงไว้ 

Validation (VAL) เป็นการสาธิตหรือทดสอบว่าผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์
สามารถใช้งานได้ถูกต้องตามที่ตั้งใจไว้เมื่อผลิตภัณฑ์นั้นได้ติดตั้งหรือจัดวางในสภาพแวดล้อมที่ตั้งใจไว้ การสาธิต
หรือทดสอบนี้มักจะกระท าโดยลูกค้า หรือ กระท าร่วมกับลูกค้า 

o Support Category 
Decision Analysis and Resolution (DAR) เป็นกระบวนการตัดสินใจเพ่ือแก้ไขปัญหา โดยผ่าน

กระบวนการวิเคราะห์เพ่ือประกอบการตัดสินใจ โดยกระบวนการวิเคราะห์จะใช้กระบวนการประเมินอย่างเป็น
ท างการ โดยมีการก าหนดเกณฑ์การตัดสินใจ มีการก าหนดท างเลือกเพ่ือเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย รวมถึงเกณฑ์
การให้น้ าหนักในแต่ละท างเลือก 

o Process Management Category 
Organizational Process Focus (OPF) มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการปรับปรุงกระบวนการของ

องค์กรบนพ้ืนฐานความเข้าใจกระบวนการปัจจุบันเสียก่อนว่ามีจุดแข็ง  และจุดอ่อนอย่างไร แล้วท าการวาง
แผนการปรับปรุงกระบวนการ ทดลองปรับปรุงกระบวนการ และ น ากระบวนการที่ผ่านการปรับปรุงแล้วออกใช้
งานจริง 

Organizational Process Definition (OPD) เป็นการก าหนดและสร้างมาตรฐานกระบวนการท างาน
ต่างๆขององค์กร โดยจะครอบคลุมการก าหนดกระบวนการท างานที่เป็นมาตรฐาน ก าหนดเกณฑ์และแนวท างการ
ปรับเปลี่ยนหรือตัดทอนกระบวนการเพ่ือให้เหมาะสมกับความต้องการและลักษณะของโครงการ ก านหดสถานที่
เก็บผลการวัด ก าหนดสถานที่เก็บมาตรฐานกระบวนการเพ่ือให้ง่ายต่อการเรืยกใช้ และก าหนดสภาพแวดล้อมการ
ท างานที่เป็นมาตรฐาน 

Organizational Training (OT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาความรู้และความช านาญของ
บุคลากรขององค์กรให้สามารถท างานในบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และภายหลังการ
ฝึกอบรมแล้วจะมีการประเมินผลอีกครั้ง 
 สรุป การด าเนินงานตาม กระบวนการดังกล่าว จะสามารถท าให้เชื่อมั่นได้ว่าระบบที่ถูกสร้างขึ้นจะส าเร็จ
เป็นไปตามแผนงานโครงการ ได้ระบบที่ผ่านการวิเคราะห์ ออกแบบ และมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด 

ตารางที่ 3 แผนการด าเนินงานในโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการขออนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ประจ าปี พ.ศ. 2559 ระยะเวลา  210 วัน 
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แผนด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการขออนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ระยะเวลา  210 วัน 

   Scope 2 วัน 

      จัดท าขอบเขตโครงการ  

2 วัน 

      ระบุผู้บริหารที่รับผิดชอบโครงการ 

      ประมาณทรัพยากรที่จะใช้ 

      ก าหนดทรัพยากรหลัก 

      เสร็จสิ้นการก าหนดขอบเขต 

      Sign off ขอบเขตโครงการ 

   Planning 5 วัน 

      ตรวจสอบเอกสาร Estimation Sheet 3 วัน 

      จัดท าเอกสาร Project Plan โครงการพัฒนาระบบการอนุญาตเครื่องมือแพทย์ 1 วัน 

      จัดท าเอกสาร Project Schedule โครงการพัฒนาระบบการอนุญาตเครื่องมือแพทย์ 1 วัน 

      ประชุม Kick-Off  1 วัน 

      ลูกค้ารับรองแผนโครงการพัฒนาระบบการอนุญาตเครื่องมือแพทย์ 1 วัน 

      เสร็จสิ้นการวางแผนโครงการพัฒนาระบบการอนุญาตเครื่องมือแพทย์ 1 วัน 

   Analysis/Software Requirements 20 วัน 

      จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลเพื่อส ารวจความต้องการของลูกค้า 2 วัน 

      รวบรวมความต้องการของลูกค้า และวิเคราะห์ 10 วัน 

      จัดท าเอกสาร SRS ฉบับร่าง 3 วัน 

      ตรวจสอบ SRS ภายในทีมปฏิบัติการ 4 วัน 

      รวบรวมความคิดเห็นของลูกค้าเกี่ยวกับ SRS 1 วัน 

      อนุมัติ SRSโดยลูกค้า 1 วัน 

      เสร็จสิ้นกระบวนการวิเคราะห์ 1 วัน 

   Design 45 วัน 

      ตรวจสอบ Software Requirement Specification (SRS)โครงการพัฒนาระบบ
การอนุญาตเครื่องมือแพทย์ 

5 วัน 

      จัดท า SDS (Software Design Specification)และ SD (Screen Design) 27 วัน 

      จัดท า Prototype ตาม SDS โครงการพัฒนาระบบการอนุญาตเครื่องมือแพทย์ 3 วัน 

      ทบทวน SDSโครงการพัฒนาระบบการอนุญาตเครื่องมือแพทย์ 4 วัน 
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      รวบรวมผลตอบรับ SDS จาก Userโครงการพัฒนาระบบการอนุญาตเครื่องมือแพทย์ 1 วัน 

      น าเสนอลูกค้าให้ตอบรับเพ่ือด าเนินการจัดท าโครงการพัฒนาระบบการอนุญาต
เครื่องมือแพทย์ 

4 วัน 

      เสร็จสิ้นการออกแบบ 1 วัน 

   Development 90 วัน 

      ทบทวน SDS โครงการพัฒนาระบบการอนุญาตเครื่องมือแพทย์ 5 วัน 

      ก าหนดเงื่อนไขการออกแบบของแต่ละ Module / tiered โครงการพัฒนาระบบการ
อนุญาตเครื่องมือแพทย์ 

5 วัน 

      ก าหนด Product Integration Recordโครงการพัฒนาระบบการอนุญาตเครื่องมือ
แพทย์ 

10 วัน 

      มอบหมายงานให้กับพนักงาน 1 วัน 

      จัดท าระบบ 78 วัน 

      เสร็จสิ้นขั้นตอนการพัฒนา 1 วัน 

   Testing 15 วัน 

      จัดท า Functional Test Plans โดยใช้ SDSโครงการเครื่องมือแพทย์ 3 วัน 

      จัดท า Integration Test Plan ตาม SDSโครงการพัฒนา 4 วัน 

      Functional Testing 5 วัน 

         ทบทวน Modular Codeโครงการ 4 วัน 

         ทดสอบ Component Modules ตาม SDSโครงการ 2 วัน 

         ระบุข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น 3 วัน 

         ปรับเปลี่ยน code 3 วัน 

         ทดสอบ code หลังท าการปรับเปลี่ยนแก้ไข 2 วัน 

         เสร็จสิ้น Functional Test 1 วัน 

      Integration Testing 12 วัน 

         ทดสอบการเชื่อมโยงแต่ละ Module ในโครงการ 5 วัน 

         ระบุข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น 2 วัน 

         ปรับเปลี่ยน codeในโครงการ 3 วัน 

         ทดสอบ code หลังท าการปรับเปลี่ยนแก้ไข 2 วัน 

         เสร็จสิ้น Integration test 1 วัน 
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   Training 10 วัน 

      จัดท าโครงร่างการอบรมโครงการ 3 วัน 

      ระบุวัสดุ-อุปกรณ์ รวมถึงสถานที่ที่ใช้ส าหรับการอบรมโครงการ 2 วัน 

      จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ ที่ใช้ในการอบรม รวมถึง softwareโครงการ 1 วัน 

      สรุปและตรวจทานสิ่งที่จะต้องใช้ในการอบรมโครงการ 3 วัน 

      อบรมการใช้งานโครงการ 2 วัน 

      เสร็จสิ้นการอบรม 1 วัน 

   Documentation 10 วัน 

      จัดท าคู่มือส าหรับการติดตั้งระบบ หรือ software โครงการ 1 วัน 

      จัดท าคู่มือการใช้งานส าหรับผู้ใช้งานทั่วไปโครงการ 5 วัน 

      จัดท าคู่มือส าหรับผู้ดูแลระบบ (Administratorโครงการ 1 วัน 

      ตรวจสอบความถูกต้องของคู่มือโครงการ 3 วัน 

      ส่งคู่มือให้กับลูกค้าและรับผลตอบรับจากลูกค้า 2 วัน 

      เสร็จสิ้นงานเอกสารคู่มือโครงการ 1 วัน 

   Pilot (Optional) 5 วัน 

      ระบุผู้ท าการทดสอบ 1 วัน 

      จัดท าวิธีการน า software ไปติดตั้งเพ่ือท า Pilot 1 วัน 

      ติดตั้ง software หรือ ระบบ 1 วัน 

      ท าการทดสอบ และรับผลตอบรับจากผู้ท าการทดสอบ 1 วัน 

      ประเมินการทดสอบ 1 วัน 

      เสร็จสิ้นการทดสอบ pilot 1 วัน 

   UAT 5 วัน 

      จัดท า UAT Plan 1 วัน 

      จัดเตรียมการทดสอบการใช้งาน 1 วัน 

      ด าเนินการทดสอบการใช้งาน 1 วัน 

      ระบุข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึน 2 วัน 

      ปรับเปลี่ยน code 3 วัน 

      ทดสอบ code หลังท าการปรับเปลี่ยนแก้ไข 2 วัน 

      เสร็จสิ้นการทดสอบของผู้ใช้งานทั่วไป 1 วัน 
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   Deployment 4 วัน 

      ก าหนดทรัพยากรที่จะใช้ส าหรับการติดตั้ง 1 วัน 

      อบรมพนักงานที่ท าการจัดการดูแลระบบ 1 วัน 

      ติดตั้ง software หรือ ระบบ 1 วัน 

      เสร็จสิ้นการติดตั้ง 1 วัน 

   Post Implementation Review 3 วัน 

      แต่งตั้งผู้ท าการดูแลหลังการติดตั้ง 1 วัน 

      ติดตามการใช้งานหลังการติดตั้ง 1 วัน 

      เสร็จสิ้นการดูแลหลังการติดตั้ง 1 วัน 

   Project Closure 2 วัน 

      จัดท า/ตรวจสอบเอกสาร เพ่ือท าการปิดโครงการ 1 วัน 

      ประชุมปิดโครงการ 1 วัน 

   Project Tracking 6 วัน 

      ประชุมผู้ท าโครงการ ครั้งที่ 1 1 วัน 

      รายงานความก้าวหน้าโครงการ ครั้งที่ 1 1 วัน 

      ประชุมผู้ท าโครงการ ครั้งที่ 2 1 วัน 

      รายงานความก้าวหน้าโครงการ ครั้งที่ 2 1 วัน 

      ประชุมผู้ท าโครงการ ครั้งที่ 3 1 วัน 

      รายงานความก้าวหน้าโครงการ ครั้งที่ 3 1 วัน 

   Configuration Management 10 วัน 

      จัดท าทะเบียนเอกสารโครงการ 1 วัน 

      ตรวจสอบเอกสารโครงการ 8 วัน 

      จัดท ารายงานเอกสารการด าเนินโครงการ 1 วัน 

   Quality Assurance 11 วัน 

      Develop QA Plan 1 วัน 

      Perform QA Audit for Project Plan 1 วัน 

      Develop QA Report 1 วัน 

      Perform QA Audit for SRS, SDS 1 วัน 

      Develop QA Report 1 วัน 
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      Perform QA Audit for FTP, ITP, UAT 1 วัน 

      Develop QA Report 1 วัน 

      Perform QA Audit for Training, Document, Tracking 1 วัน 

      Develop QA Report 1 วัน 

      Perform QA Audit for Project Closure 1 วัน 

      Develop QA Report 1 วัน 

 

3. การออกแบบระบบสารสนเทศและเทคนิคที่น ามาใช้งาน 

 ระบบฐานข้อมูลการขออนุญาติโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประกอบด้วยระบบย่อยดังต่อไปนี้ 

 ส่วนงานพื้นฐานและข้อก าหนด 
o ระบบยืนยันตัวบุคคลที่เข้าใช้งาน 
o ข้อก าหนดโดยรวมของการพัฒนาระบบ 
o คุณลักษณะของระบบฐานข้อมูล 

 ความต้องการระบบ 
o ระบบการโฆษณาเก่ียวกับการบ าบัดรักษา 
o ระบบการโฆษณาเก่ียวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
o ระบบการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ ( E-Meeting ) 
o ระบบเว็บไซต ์

แนวทางการพัฒนาระบบจะประกอบไปด้วยแนวทางดังต่อไปนี้ 
3.1 Enterprise Architecture (EA) 

การออกแบบระบบโครงการพัฒนาระบบการอนุญาตเครื่องมือแพทย์ จะต้องค านึกถึงกระบวนการท างาน
ที่จะเกิดข้ึนเป็นหลัก Enterprise Architecture (EA) 
 ความหมายของสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) 
  Enterprise Architecture หรือสถาปัตยกรรมองค์กรหมายถึงโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์และตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ สถาปัตยกรรมองค์กรจึงมีสาม
ส่วนหลัก ๆ ประกอบด้วยสถาปัตยกรรมในส่วนเกี่ยวกับตัวธุรกิจ Business Architecture สถาปัตยกรรมในส่วน
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ และสถาปัตยกรรมในส่วนที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้ 
   1) สถาปัตยกรรมองค์กร ตั้งแต่โครงสร้างการจัดความรับผิดชอบและหน้าที่ของพนักงาน 
ใครท างานอะไรและขึ้นอยู่กับสายงานและใต้บังคับบัญชาสายใด แต่ละสายงานต้องท างานอะไรบ้าง และท า
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อย่างไร ด้วยกระบวนการท างานอย่างไร (Business processes) ต้องใช้ข้อมูลแบบใด (Business objects) เพ่ือ
ให้บริการแก่ผู้อ่ืนทั้งบุคคลภายนอกและภายในในเรื่องอะไรบ้าง  
   2) สถาปัตยกรรมองค์กรส่วนที่เป็น Information Systems Architecture หมายถึง
กลุ่มที่เป็น Data architecture และ Application architecture ประกอบด้วยโครงสร้างระบบซอฟต์แวร์ และ
โครงสร้างของข้อมูลที่ใช้ในแต่ละระบบงาน เป็นระบบซอฟต์แวร์ที่ไป Realize หรือสนับสนุนการท างานของ
กระบวนการ (Business processes) ใน Business architecture 
   3) สถาปัตยกรรมองค์กรส่วนที่เป็น Technology Architecture หมายถึงเทคโนโลยี
ไอซีทีที่ใช้สนับสนุนการท างานขององค์กร รวมตั้งแต่กลุ่มอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ระบบเครือข่ายและระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม ตลอดจนระบบ System software ทั้งหมดที่สนับสนุนการท างานของ Data architecture และ 
Application architecture  
 สถาปัตยกรรมองค์กรทั้งสามส่วนต้องมีความสอดคล้องและส่งเสริมซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลา และที่
ส าคัญทั้งหมดต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ จะมีผลกระทบต่อสถาปัตยกรรมองค์กรทั้งสามด้าน และต้อง
ปรับเปลี่ยนไปตามยุทธศาสตร์ในลักษณะที่สอดคล้องกันที่มีรายละเอียดมาก ในลักษณะเป็นแผ่นพิมพ์เขียว หรือ 
Blueprints ที่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าใจรายการต่าง ๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นสถาปัตยกรรมองค์กรตามที่กล่าว ก็
จะเกิดความสับสนอย่างมาก  จึงสรุปได้ว่า Enterprise Architecture หรือ EA โดยย่อ คือแผ่นพิมพ์เขียวที่บันทึก
สาระรายละเอียดของสถาปัตยกรรมเชิงโครงสร้างของระบบธุรกิจ ระบบซอฟต์แวร์และข้อมูล และระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านไอซีทีที่รองรับการท างานขององค์กรตามพันธกิจเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ขององค์กรนั่นเอง  
Enterprise Architecture จึงท าหน้าที่เหมือนหนึ่งเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการทางธุรกิจกับไอซีที ช่วยให้
พนักงานขององค์กรทุกระดับได้รับประโยชน์ 
 เป็นเครื่องมือสื่อสารระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือท าความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับระบบไอซีที 
และบทบาทหน้าที่ที่เก่ียวข้องระหว่างกัน 
 เป็นเครื่องมือช่วยในการวางแผนและออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ และระบบไอซีทีเพ่ือรองรับการ
ท างานตามกระบวนการที่ก าหนด 
 เป็นเครื่องมือเพ่ือช่วยให้เกิดความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างสถาปัตยกรรมทั้งสาม ซึ่งได้แก่ Business 
architecture, Information architecture และ Technology architecture 
 เป็นเครื่องมือช่วยการปรับเปลี่ยนสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกัน เมื่อสถาปัตยกรรมส่วนอ่ืน
ขององค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลง 
 ทรัพยากรด้านไอซีที ทั้งระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และโครงสร้างพ้ืนฐานด้านไอซีทีอ่ืน ๆ เป็นทรัพย์สินที่
มีคุณค่ามากต้องให้ความส าคัญและ ต้องเข้าใจความส าคัญในบริบทของตนเอง ภายในองค์กรเดียวกัน เจ้าหน้าที่
ฝ่ายบริหารจะมองความส าคัญของไอซีทีแตกต่างจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายไอซี Enterprise Architecture ประกอบขึ้น
ด้วยรูปแบบน าเสนอในหลาย ๆ มุมมอง (Viewpoint หรือ Perspectives) ซึ่งมีหลากหลายชนิดมาก เพ่ือหลีกเลี่ยง
ความสับสนระหว่างสถาปนิกที่ออกแบบ กับผู้อ่ืนที่เกี่ยวข้องในฐานะผู้ใช้ข้อมูล  เราจ าเป็นต้ องมีกรอบเพ่ือช่วย
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จัดท า EA (Enterprise Architecture Framework) ได้อย่างมีมาตรฐานและเข้าใจความหมายตรงกันระหว่าง
ผู้เกี่ยวข้อง “Enterprise Architecture” ที่ใช้สื่อสารกันนั้นมีความหมายเป็นสองนัย คือหมายถึงรูปแบบน าเสนอ 
หรือแผ่นพิมพ์เขียวที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบของสถาปัตยกรรม หรือระหว่างสถาปัตยกรรม อีก
ความหมายหนึ่ ง หมายถึงขั้นตอนและวิธีการออกแบบและสร้างสถาปัตยกรรมองค์กร ( Architecture 
development method) โดยสามารถแบ่งได้ดังนี้ 

 3.1.1 Business Architecture 

  Business Process: ระบบการขออนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
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Business Object: ระบบ Web Intranet โครงสร้าง web ประกอบด้วย 

 
Business Object: การเชื่อมโยงข้อมูลของ Web โดยใช้ Web Service 
 

 
 
 



                                                                                                                                 
 

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการขออนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ  Page 18 

 

การวิเคราะห์ โครงสร้างการท างานของระบบที่ควรจะเป็นในโครงการ โดยต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 

 ศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ และกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์
รวมถึงแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ใช้ในปัจจุบัน ของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 วิเคราะห์และออกแบบระบบเพ่ือให้รองรับกระบวนงานในปัจจุบัน ให้สอดคล้องกับภาระกิจ การ
ขออนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์ ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยมีรายละเอียดอย่าง
น้อยดังนี้ 
o เชื่อมโยงข้อมูลเลขตารับ* จากคลังข้อมูล (Data warehouse) ตามวิธีการที่สานักงาน 

คณะกรรมการอาหารและยากาหนด โดยสานักงานจะเป็นผู้ประสานงานให้ 
o ระบบรองรับการบันทึกข้อมูลประกอบการขออนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่าง 

ครอบคลุม โดยผู้ยื่นคาขอฯสามารถบันทึกผ่านระบบ Web Application ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ 
 รายละเอียดผู้ยื่นค าขอฯ ผู้รับมอบอ านาจ 
 แสดงผลชื่อผลิตภัณฑ์สุขภาพและเลขทะเบียนตามข้อมูลที่เชื่อมใช้ในข้อ 1) 
 ชื่อผู้ผลิต/น าสั่ง เจ้าของผลิตภัณฑ์ และผู้แทนจ าหน่าย 
 รายละเอียดการขอโฆษณาทางสื่อต่างๆ เช่น สิ่งพิมพ์ วิทยุโทรทัศน์ เป็นต้น 
 เอกสารประกอบการขออนุญาต เช่น หนังสือมอบอานาจ ข้อความโฆษณา เป็น

ต้น 
 ระบบสามารถเลือกรายการสิ่งของสาหรับแจกได้ 

o ระบบสามารถทวนสอบข้อมูลที่เก่ียวข้องกับทะเบียนต ารับ/ผู้รับอนุญาต/ผู้รับมอบ
อ านาจ หากไมถู่กต้องระบบจะไม่รับค าขอ 

o ระบบสามารถแนบ File เอกสารประกอบการขออนุญาตฯได้ในรูปแบบและขนาดที่ 
o เหมาะสมตามที่สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาก าหนด 
o ระบบสามารถจัดท ารายงานตามแบบฟอร์มค าขออนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ 
o รวมถึงรายงานตรวจสอบในแต่ละกระบวนงานต่างๆที่เก่ียวข้อง 
o จัดท าระบบรองรับกระบวนการพิจารณาค าขออนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพตามท่ี 
o ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาก าหนด 
o ระบบรองรับให้ผู้ยื่นค าขอฯ สามารถติดตามสถานการพิจารณาค าขอฯ ได้ในแต่ละ

ขั้นตอน 
o ระบบรองรับให้ผู้ยื่นค าขอฯสามารถพิมพ์หรือ download ใบอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์ 
o สุขภาพได้เองผ่านระบบ Web Application 
o ระบบสามารถก าหนดช่วงระยะเวลาในการพิจารณาค าขออนุญาตฯ ได้ตามความ 
o เหมาะสม เพ่ือส าหรับการแจ้งเตือนในกรณีเกินระยะเวลาตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
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o จัดท าระบบรายงานสรุปตามมิติต่างๆ ที่จ าเป็น 
o ระบบการขอ refer ใบอนุญาตโฆษณา กรณีท่ีไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหน้าโฆษณา 

 พัฒนาเว็บไซต์ 
o จัดท าแผนการดาเนินงานตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานของโครงการจ้างพัฒนารูปแบบ 

เว็บไซต์หน่วยงานภายในของ อย. ให้ปรับการแสดงผลได้ตามรูปแบบของอุปกรณ์และ
ระบบปฏิบัติการ (Adaptive Website) โดยละเอียด โดยมีเนื้อหาตามขอบเขตการดาเนินการ
เป็นอย่างน้อย 
o จัดท าระบบบริหารจัดการข้อมูลเว็บไซต์ (Back End) ของระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา สามารถเพ่ิม/ลบ/แก้ไข ข้อมูลได้ โดยระบบต้องสามารถ
บริหารจัดการข้อมูลต่างๆ บนหน้าจอเว็บไซต์ฯ ได้อย่างสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน โดยระบบ
บริหารจัดการข้อมูลเว็บไซต์ จะต้องประกอบไปด้วยเมนูการท างานดังต่อไปนี้ 

 

 3.1.2 Data Architecture 

 การออกแบบสถาปัตยกรรมฐานข้อมูล ในโครงการนี้ ได้น าฐานข้อมูล MS SQL 2012 มาใช้ในการ
ออกแบบโดยค านึงถึงการใช้งานรวมกันโดยใช้ Master Data ชุดเดียวสามารถใช้รวมกันในทุกระบบ การออกแบบ
โดยยึดตามข้อมูลที่มีในโครงการนี้สามารถออกแบบได้เพ่ือเป็นตัวอย่างของฐานข้อมูลได้ดังนี้ 
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 3.1.3 Application Architecture 

  โครงการ ได้น าเทคโนโลยีและการพัฒนาให้สามารถใช้งานได้อย่างเหมะสมและลดภาระงานของ
เจ้าหน้าที่โดยระบบที่สร้างขึ้นจะต้องสามารถท างานในรูปแบบ Automation มากที่สุด เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการดังกล่าว โปรแกรมท่ีสร้างข้ึนจ าเป็นแบ่งแยกส่วนการใช้งานและต้องค านึงถึงความปลอดภัยในการใช้ข้อมูล
และชั้นความลับโดยความสะดวกจะต้องมาควบคู่กันด้วย ดังรูป 
 

 
ภาพที่ 2   Application Architecture ระบบโครงการพัฒนาระบบการอนุญาตเครื่องมือแพทย์ 

  
 การออกแบบระบบในโครงการ เพ่ือให้ระบบสามารถท างานแบบ Automation ลดความผิดพลาดที่เกิด
จากการใช้ระบบให้ได้มากที่สุด     ซึ่งการท างานแบบ Automation จะต้องมีการออกแบบโครงการที่สามารถใช้
งานได้อย่างยืดหยุ่นต้องน ากระบวนการออกแบบการสร้างระบบที่เหมาะสม การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object 
Oriented Programming (OOP))  คือ การเขียนโปรแกรมโดย การมองว่าส่วนประกอบของโปรแกรมเป็นเสมือน
วัตถุชิ้นหนึ่งที่ประกอบไปด้วยคุณสมบัติ (property) ซึ่งจะสามารถอธิบายได้ว่าวัตถุนี้คืออะไร และ วิธีการ
(method) ซึ่งจะสามารถอธิบายพฤติกรรมของวัตถุนั้นว่า สามารถอะไรได้ การเขียนโปรแกรมแบบ OOP เป็นการ
แบ่งซอฟท์แวร์หรือโปรแกรมออกเป็นส่วนๆ เรียกว่า class โดยการนิยาม class และ object ก็เพ่ือท าให้สามารถ
ส่วนของซอฟท์แวร์หรือโปรแกรมส่วนนั้นกลับมาเรียกใช้งานได้ อีกเพ่ือลดความซ้ าซ้อนและเวลาในการพัฒนา
โปรแกรมลงการท างานของ class จะถูกก าหนดโดยส่วนอินเตอร์เฟสของ method ส่วนการท างานของส่วนที่ 
เป็น codeจะไม่ถูกค านึงถึงมากนักในการออกแบบภาษา OOP สนใจเฉพาะข้อมูลที่จะถูกประมวลผล มากกว่า
ฟังก์ชั่นที่ท าการประมวลข้อมูล 
 จุดเด่น OOP 

 ง่าย และรวดเร็ว ท าให้ลดเวลาในการพัฒนาลงไปได้ 
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 เพ่ิมปริมาณงานที่ได้ และมีความน่าเชื่อถือมากกว่า  

 สามารถน า code กลับมาใช้ได้อีก )เรียกใช้ class)  

 ท าต้นแบบ )Prototyping) ได้รวดเร็วกว่า 

 ลดต้นทุนในการสร้าง และบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์   

 การเปลี่ยนแปลงแก้ไข ไม่ท าให้เกิดผล 

 กระทบไปยังภายนอก class 

 

 

ภาพที่ 3   การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ(Object Oriented Programming (OOP)) 

 
 การน า Model-View-Controller (MVC)  เป็นสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ซึ่งในขณะนี้ถือว่าเป็นแบบแผน
สถาปัตยกรรม (architectural pattern) ที่ใช้ใน รูปแบบ MVC ใช้เพื่อแยกส่วนซอฟต์แวร์ในส่วน ตรรกะเนื้อหา 
(domain logic) ได้แก ่ ความเข้าใจในระบบของผู้ใช้ และส่วนการป้อนข้อมูลและแสดงผล (GUI) ซึ่งช่วยให้การ
พัฒนา การทดสอบ และการดูแลรักษาซอฟต์แวร์ แยกออกจากกัน 
เป็นเฟรมเวิร์คที่แยกการท างานของออปเจคออกจากกันอย่างชัดเจนเป็น 3 ส่วน 
 1.ออปเจคท่ีเก็บข้อมูล (model) หมายถึง ส่วนของซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการแปลการท างานของระบบ ไปสู่สิ่ง
ที่ระบบซอฟท์แวร์ได้ถูกออกแบบเอาไว้ ตรรกะเนื้อหาใช้เพ่ือให้ความหมายแก่ข้อมูลดิบ 
 2. ออปเจคที่แสดงข้อมูล (view) คือ การแสดงผลค่าในโมเดลในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้ใช้ ในแต่ละโมเดลสามารถมีวิวได้หลายแบบ เพื่อใช้ในจุดประสงค์ท่ีต่างกัน 
 3. ออปเจคที่ติดต่อกับผู้ใช้ (controller) คือ ส่วนที่รับค่าเข้ามา และท าการตอบสนองโดยเรียกใช้ออปเจค
ในโมเดลหรือเรียกใช้ออปเจคในการแสดงผลข้อมูล 
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ภาพที่ 4  Model-View-Controller (MVC) 

 
Application Architecture Design 
 เป็นการออกแบบสภาพแวดล้อมการท างานของแอปพลิเคชั่นโดยก าหนดว่าจะให้ท างานบนระบบ
คอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะการท างานแบบใดและบนเครือข่ายชนิดใด สามารถเลือกตามความต้องการของผู้ใช้มาก
ที่สุดเป็นการแบ่งการท างานของ แอปพลิเคชั่นออกเป็นระดับชั้น แต่ละระดับชั้นมีการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกัน 
การแบ่งหน้าที่การท างานของแอปพลิเคชั่นเป็นระดับชั้นจะพิจารณาจากความซับซ้อนของระบบและโอกาสที่จะ
เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบApplication Architecture มี 3 แบบแบ่งตาม Application Program คือ 

1. Host-based Architecture เป็น Architecture แบบแรก ๆ การท างานทุกอย่างจะอยู่ที่ Server และ 

Client ท าหน้าที่เป็นเพียง Terminal ท าหน้าที่ แสดงผล และรับข้อมูลจาก User เท่านั้น ภาระงานการ

ประมวลผลยกให้ Host ทั้งหมด โดย เครื่อง Terminal จะเป็น Terminal จริง ๆ หรือ PC ที่จ าลอง

ตัวเองเป็น Terminal ก็ได้ 2 แบบนี้ต่างกันตรงที่ ถ้า Host ปิด)Down) Terminal จริง ๆ จะไม่สามารถ

ท างานใด ๆ ได้เลย แต่ถ้าเป็น PC ที่จ าลองเป็น Terminal จะยงัสามารถท างานเป็น PC ธรรมดาได้ เรา

ควรใช้ Host-based Architecture เมื่อต้องการควบคุมข้อมูลหรือ ฐานข้อมูลเพียงที่เดียว และ งานมี

ขนาดใหญ่มาก 

ข้อดี    1.เมื่อเป็น Centralized control จะท าให้ง่ายต่อการ Code, Debug โปรแกรม 

ข้อเสีย 1.เกิดคอขวดที่ Server เนื่องจากงานทั้งหมดถูกท าที่ Server ซึ่งจะส่งผลให้มี Performance 

จ ากัด  

           2. Upgrade ยุ่งยาก และมีราคาแพง (Mainframe) 

** สถาปัตยกรรมแบบนี้จะเรียกเครื่องแม่ข่ายว่า Host ซึ่งมีความหมายเดียวกันกับ ค าว่า Server 
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ภาพที่ 5 Host-based Architecture 

2. Client-based Architecture การท างานทุกอย่างจะอยู่ที่ Client และ Server ท าหน้าที่เป็น Data 

Storage แบบนี้ไม่ค่อยเป็นที่นิยม เนื่องจากคอขวดของระบบอยู่ที่เครือข่ายเพราะสถาปัตยกรรมแบบนี้ 

ใช้ Bandwidth ค่อนข้างสูงยกตัวอย่างเช่น ต้องการ Query ข้อมูลใช้ภาษา SQL ตัวข้อมูลจริง ต้อง 

Load ผ่าน Network มาท่ีเครื่อง Client ทั้งก้อนเพ่ือประมวลผล ในการ update ก็เช่นกัน ต้องส่งข้อมูล

ทั้งก้อน ไปที่ Server ในการใช้จริง จะมี Client หลาย เครื่องคอขวดของระบบจะเกิดท่ี เครือข่าย 

(Network) ซึ่งแออัดไปด้วยข้อมูล 

 

 
ภาพที่ 6 Client-based Architecture 

 
 
 3. Client-Server Architecture การท างานจะแบ่งกันท า โดยงานใดอยู่ใกล้ User ก็จะน าไปไว้ในฝั่ง 
Client เช่น Presentation logic และ Application logic ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับ Server เช่น Data storage 
และ Data access logic จะน าไปไว้ในฝั่ง Server ในการ Update ข้อมูล Application logic จะส่ง SQL ไปที่ 
Server เพ่ือให้ Update record ให้ ดังนั้น Traffic จะน้อยกว่าแบบ Client-based 
ข้อดี :  1. Performance ดีกว่าแบบอ่ืน ๆ เนื่องจากกระจายงานกันท า 
ข้อเสีย :  1. การพัฒนา SOFTWARE ยากกว่าเพราะต้อง Debug ข้าม Network 

2. ในการแบ่งงานกันท า บางครั้ง Application logic กับ Data access logic มาจากคนละยี่ห้อกัน จึง
อาจไม่ Match กัน ท าให้ต้องมี Middleware เกิดข้ึน 
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ภาพที่ 7  Client-Server Architecture  

 จากทฤษฎีที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น การน าข้อดีของการออกแบบแยกส่วนการท างานของโปรแกรม จะท าให้
โปรแกรมที่เขียนขึ้นสร้างเป็นระบบงานที่รองรับการเพ่ิมเติมได้ในอนาคตรวมถึงการแก้ไข ปรับปรุง โปรแกรมที่
สร้างข้ึนจะไม่กระทบต่อระบบหรือโปรแกรมอ่ืนๆที่ไม่เกี่ยวข้อง ท ามีความยืดหยุ่นและปลอดภัยในการพัฒนาระบบ
โครงการ เป็นการผสมผสานเอาข้อดีของการออกแบบระบบดังกล่าวมาใช้ ซึ่งเมื่อใช้งานตามความเหมาะสมแล้วจะ
ได้ระบบที่มีสมณะที่เหมาะสมรองรับการเพ่ิมเติมของระบบได้ไม่สิ้นสุด การเพ่ิมเติมทรัพยากรสามรถท าได้ง่าย 
รองรับการปรับเปลี่ยนในอนาคต 
การท า Load balancing อุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย  
 การแบ่งการท างานเครื่อคอมพิวเตอร์แม่ข่ายมากกว่าสองเครื่อง หรือ อาจเรียกว่าเป็นการช่วยแบ่งงานที่
เข้ามาจาก User ให้กระจายไปในกลุ่มของเครื่องแม่ข่าย (Server) ดังนั้นจึงท างานได้มากกว่าในเวลาเท่ากัน และ
โดยทั่วไปผู้ใช้ทั้งหมดได้รับบริการเร็วขึ้น load balancing สามารถใช้กับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือการผสมทั้งคู่ 
นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติของ Fail Over คือหากมีคอมพิวเตอร์ภายในกลุ่มไม่สามารถทางานได้ เช่น Down อยู่ 
หรือไมส่ามารถรับงานหรือuserเพ่ิมได้เนื่องจาก Resource ที่ใช้ทางานไม่พอ ตัว Load Balancing ที่เป็นตัวแจก 
Load ให้คอมพิวเตอร์ภายในกลุ่มก็จะส่ง load ไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอ่ืนๆแทน จนกว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นจะ
กลับมาใช้งานได้ใหม่ 
การท างานของ Load Balancer นั้นมี 3 ลักษณะด้วยกันได้แก่ 
1. Round-robin เป็นการส่ง traffic ไปยัง Server ภายในกลุ่มวนไปเรื่อยๆ 
2. Sticky เป็นการส่ง traffic โดยยึดติดกับ Session ที่ user เคยเข้าไปใช้งาน เช่น ถ้า user เคยเข้าไปใช้ใน server 
ที่ 1 ภายในกลุ่ม traffic ของ user คนนั้นก็จะถูกส่งไปยัง server 1 เท่านั้น 
3. Work load เป็นการส่ง traffic โดยดูที่ performance ของ server ภายในกลุ่มเป็นส าคัญ เช่นหาก server 1 
มีงานมากกว่า server 2 ตัว load balancer ก็จะส่ง traffic ไปยัง server 2 
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ภาพที่ 8  Load balancing Overview 

 

ข้อดี 
1.ช่วยเพิ่มความเร็วของระบบ เช่น ท าให้การโหลดข้อมูลจากเว็บเร็วขึ้น  
2.ป้องกันปัญหาอินเตอร์เน็ตล่ม เพราะหาก Server ตัวหนึ่งล่ม Server อีกตัวจะมาท างานแทนทันที 
3.รองรับการใช้งานของ User จ านวนมากได้ดี 
 โครงการ จึงควรมีการท า Load balancing อุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย เพ่ือรองรับการใช้งานที่เกิดขึ้นใน
อนาคต 
SQL Injection  เป็นเทคนิค หรือ รูปแบบ การโจมตีของ hacker โดยอาศัยช่องโหว่ของโปรแกรมท าให้สามารถ 
ใส่ค าสั่ง SQL เข้าไปทาง Input ทั้งหลายบน หน้าเว็บ เพ่ือที่จะสามารถดึงข้อมูล ออกมาจากฐานข้อมูลได้หรือ ใช้
ค าสั่ง INSERT, UPDATE, DELETE, DROP อ่ืนๆ ที่กระท ากับฐานข้อมูลได้ 
การป้องกันการแฮกด้วยวิธี SQL Injection 
  1. ตรวจสอบการป้อนอักขระพิเศษผ่านฟอร์มอินฟุต เช่น ' ; - " | ^ % & @ ( ) 
  2. จ ากัดความยาวของฟิลด์อินพุต 
  3. ย้ายสคริปป้องกันทางฝั่ง ไคลเอนต์ไปไว้ฝั่ง เซริฟเวอร์ 
  4.การแฮกแบบนี้จะส าเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของโปรแกรมท่ีโปรแกรมเมอร์เขียนขึ้น โดย
ส่วนใหญ่ ASP จะมีโอกาสส าเร็จสูงกว่า PHP แต่ก็ใช่ว่า PHP จะปลอดภัยและ FIREWALL ไม่สามารถป้องกันการ
แฮกรูปแบบนี้ได้ 
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ภาพที่ 9  SQL Injection Overview 

 โครงการ ได้ค านึงถึงภัยร้ายที่อาจจะเกิดข้ึน และเตรียมการป้องกัน โดยใช้ทฤษฎีข้างต้นมาป้องกัน ระวัง
ภัย โดยมีการเก็บบันทึกการเข้าออก ของผู้ใช้งาน ตรวจสอบกลับได้ทุกข้ันตอน ซึ่งอยู่ในการออกแบบโปรแกรม
แล้ว 
Digital Signature  
ลายเซ็นดิจิตอล (Digital Signature) เป็นสิ่งที่แสดงยืนยันตัวบุคคล เป็นข้อมูลที่แนบไปกับข้อความที่ส่งไป เพ่ือ
เป็นการแสดงตัวตน  (Authentication) ว่าผู้ส่งข้อความเป็นใคร โดยข้อมูลนั้นได้ถูกส่งมาจากผู้ส่งคนนั้นจริงๆ 
และข้อความไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงและแก้ไข ใช้กับการพิสูจน์ความถูกต้องของเอกสารตามกฎหมาย เช่น ด้าน
การเงิน การท าสัญญา และเอกสารอ่ืนๆ ว่าเป็นของแท้นั้น สามารถท าได้โดยการตรวจสอบความถูกต้องของ
ลายเซ็นของผู้มีอ านาจอนุมัต ิ
จุดเด่น 
1. ยากแก่การปลอมแปลงลายเซ็น 
2. ข้อความในเอกสารไม่ถูกลักลอบอ่านและแก้ไข 
3. ระยะทางไม่เป็นอุปสรรคในการตรวจสอบความถูกต้อง 
4. ส าเนาของเอกสารมีสถานะเทียบเท่ากับเอกสารต้นฉบับ 
5. มีบุคคลที่สาม (Certifies) หรือองค์กรกลาง [Certification Authority (CA)] เป็นผู้รบัรองความถูกต้องของ
ลายเซ็น (Certificate)  
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ภาพที่ 10 Digital Signature Overview 

 
 โครงการ ได้น ากระบวนการท า Digital Signature มาใช้ในขั้นตอนของผู้ประกอบการ และในส่วนของ
เจ้าหน้าที่แล้ว ในส่วนของผู้บริหารควรต้องมีการเพ่ิมเติมการป้องกันการสวมสิทธิ์โดยการท า One Time 
Password (OTP) ร่วมด้วยในอนาคต  

3.2 Interface PDF Form ใช้ส าหรับสร้างหน้า Interface  

เนื่องจากปัจจุบันการท างานของหน่วยงานมีความจ าเป็นต้องเกี่ยวข้องกับงานแบบฟอร์มกระดาษ
ค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นเอกสารภายใน หรือเอกสารที่ต้องสื่อสารภายนอก ถึงแม้แบบฟอร์มจะถูกสร้างและ
จัดเก็บด้วยวิธีการท างอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ตาม แต่การน าไปใช้ยังคงท างานในรูปแบบเดิม เช่น ดาวน์โหลดเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ และ พิมพ์ออกมาท างเครื่องปริ้นเตอร์ เพ่ือจะกรอกข้อมูล และยื่นแบบฟอร์มกระดาษคืนให้เจ้าของ
หน่วยงาน หรือหากรับส่งผ่านทางอีเมล์ก็จาเป็นต้องสแกนแบบฟอร์มนั้น เพ่ือส่งกลับคืน 

การบันทึกข้อมูลลงบนแบบฟอร์มในรูปแบบ Extensible Markup Language (XML) โดยไม่ต้อง
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต การเชื่อมโยงแบบฟอร์มกับข้อมูล (Data Connection) ในรูปแบบต่างๆ การก าหนดตรรกะ
ท างธุรกิจ (Business Logic) บนแบบฟอร์ม การลงลายมือชื่อดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี PKI รวมถึงการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยและความครบถ้วนถูกต้อง (Integrity) ของข้อมูลบนแบบฟอร์ม ซึ่งความสามารถดังกล่าวเป็น
ความสามารถที่ไม่มีในแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป 

การสร้างแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ( TeDa Form ) เป็นการสร้างระบบโดยใช้เครื่องมือของ Adobe 
PDF มาใช้เพ่ือให้เกิดหน้าจอส าหรับกรอกข้อมูลที่ง่ายส าหรับผู้ใช้งานสามารถท าให้ผู้ใช้เข้าใจระบบได้ง่ายขึ้น โดย
ไม่ได้เปลี่ยนรูปแบบการใช้งานเดิม การออกรายงานสามารถออกรายงานในรูปแบบต่างๆ สามรถน าข้อมูลที่เกิดขึ้น
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เข้าสู่การเก็บข้อมูลในรูปแบบ XML หรือส่งเข้าสู่ฐานข้อมูลเพ่ือการน าข้อมูลชุดดังกล่าวไปใช้ตามความต้องการได้
ประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากการน าเทคโนโลยีนี้มาใช้มีดังนี้  

o ประโยชน์ด้านการจัดการแบบฟอร์มฯ 

 มีการบริหารจัดการเวอร์ชั่นของแบบฟอร์มฯ และสามารถค้นหาแบบฟอร์มฯ หน้า
เว็บได้ 

 มีการบริหารจัดการแบบฟอร์มฯ โดยสามารถเผยแพร่ (Publish) เรียกกลับมาใช้
งานใหม่ (Reuse) และยกเลิก (Retire) ได้ 

o มีความสามารถดังนี้ 

 รองรับการสร้างแบบฟอร์มฯ ในรูปแบบ PDF และ HTML5 บนพื้นฐานของ XML 
(XML-based form) 

 รองรับการกรอกข้อมูลแม้ไม่ได้เชื่อมต่อกับระบบ (Offline) โดยข้อมูลดังกล่าว
สามารถจัดเก็บบนอุปกรณ์ส่วนตัวของผู้ใช้งานแบบฟอร์มฯ และสามารถส่งข้อมูล
ภายในแบบฟอร์มฯ เข้าสู่ระบบได้ในภายหลัง เมื่อได้ท าการเชื่อมต่อกับระบบ 
(Online) 

 สามารถน าข้อมูลจากฐานข้อมูลเข้าสู่แบบฟอร์มฯ เพื่อใช้เป็นค่าตั้งต้นได้ 

 รองรับการท างานแบบ Dynamic Forms ในกรณีท่ีมีจานวนรายการข้อมูลมากกว่า
ที่ออกแบบไว้บนแบบฟอร์มฯ จะต้องสามารถย่อหรือขยายแบบฟอร์มฯ ได้ 

 รองรับการก าหนด Business Logic เพ่ือท าการค านวณข้อมูลบนแบบฟอร์มฯ 
รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลที่กรอกบนแบบฟอร์มฯ ได้ 

 สามารถก าหนดค่า Parameter ของ Object บนแบบฟอร์มฯ ได้ เช่น การแสดงผล 
(Appearance) เงื่อนไขในการใช้งาน (Conditions of use) เป็นต้น 

 รองรับการแนบเอกสาร (Attach file) เพ่ือส่งพร้อมกับแบบฟอร์มฯ 

 สามารถสร้างรายการตัวเลือกแบบ List box, Drop-down list และ Checkbox 
ได้ 

 รองรับการสร้าง 2D Barcode จากข้อมูลที่กรอกบนแบบฟอร์มฯ เพื่อแสดง 2D 
Barcode บนแบบฟอร์มฯ ได้ 

 รองรับการลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) และเข้ารหัสลับ (Encryption) 
แบบฟอร์มฯ 

 สามารถท าการ Preview แบบฟอร์มฯ ในระหว่างการออกแบบได้ 

 รองรับการสร้างแบบฟอร์มฯ ด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างน้อย 
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 รองรับการน าแบบฟอร์มกระดาษและแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการสร้าง
แบบฟอร์มฯ โดยรองรับไฟล์จากโปรแกรม Adobe Acrobat, Microsoft Word 
และ Microsoft InfoPath ได้เป็นอย่างน้อย 

 
o การสร้างแบบฟอร์มฯ 

 สามารถสร้างแบบฟอร์มฯ ด้วยวิธีการคลิกลากวางบริเวณท่ีต้องการได้ (Drag and 
Drop) 

 สามารถสร้าง Template ของแบบฟอร์มฯ เพ่ือนาไปสร้างเป็นแบบฟอร์มใน
รูปแบบกระดาษ ไฟล์ PDF และ HTML ได้ 

 มี Wizard ในการสร้างแบบฟอร์มฯ 
 
o การพิมพ์และการสร้างผลลัพธ์จากแบบฟอร์มฯ 

 สามารถดึงข้อมูลในรูปแบบ XML เพ่ือใส่ในแบบฟอร์มฯ เพื่อสร้างเป็นฟอร์มผลลัพธ์
ได้ 

 สามารถสร้าง Watermark แบบอัตโนมัติ บนไฟล์เอกสาร PDF จานวนมาก (batch 
document) ได ้

 รองรับการแปลงแบบฟอร์มฯ ให้อยู่ในรูปแบบของ PDF/A 
 
o การใช้งานแบบฟอร์มฯ 

 รองรับการเรียกใช้งานผ่านเว็บบราวเซอร์ในรูปแบบ HTML Form 

 รองรับการเรียกใช้งานแบบฟอร์มฯ เมื่อได้รับ e-mail ตามรูปแบบที่ก าหนด เช่น 
ได้รับ e-mail จาก e-mail address ทีก่ าหนดไว้ หรือได้รับ e-mail ที่มี Header 
ตรงตามรูปแบบที่ก าหนด 

 รองรับการใช้งานผ่านอุปกรณ์พกพา (Mobile Device) เช่น มือถือ อุปกรณ์ 
Tablet ได้ 

 
o การจัดการ Workflow 

 รองรับการเชื่อมต่อกับระบบงานเดิมผ่านทาง Web Service หรือ ECM 
connectors 
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 รองรับการเชื่อมต่อกับ LDAP, web service, databases, SMTP, POP3, IMAP, 
JMS และ FTP 

 รองรับการเชื่อมต่อกับเครื่องมือในการออกรายงาน (report) จากระบบงานอ่ืนๆ 
ผ่านท างระบบ API 

 รองรับการท างานผ่านโปรแกรมอ่านไฟล์ PDF ได้ทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์มือถือ (PDF Reader) รวมถึงเครื่องมือที่ท างานกับภาษา HTML 
(browser) โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมเพ่ิมเติม 

 รองรับการจัดเก็บข้อมูล (rich data) ลงบนฟิลด์ในแบบฟอร์มฯ ได้ เช่น 
geolocation tags, timestamps, photos, video และ electronic digital 
signatures 

 รองรับการจัดการเรื่องเวอร์ชั่นของกระบวนการท างาน 
o ระบบการสร้าง Workflow 

 รองรับการสร้างกระบวนการท างาน (process) ผ่านวิธีการ drag-and-drop และ
ในรูปแบบของ user interface 

 ผู้ใช้งานสามารถโต้ตอบกับกระบวนการท างานได้ทั้งในรูปแบบ online หรือ 
offline ผ่านแบบบฟอร์มที่อยู่ในรูปแบบ dynamic PDF หรือ HTML5 

 รองรับการจัดการงานผ่าน workspace โดยสามารถท าการ search, sort, 
escalate, delegate และ remind งานได้ 

 สามารถนากระบวนการท างานที่สร้างไว้แล้ว นามาใช้ใหม่ (Reusable block) ได้
โดยง่าย 

 
o การใช้งาน Workflow 

 รองรับการท างานผ่านอุปกรณ์พกพา (Mobile) 

 ผู้ใช้งานสามารถตรวจท าน อนุมัติ หรือ ยกเลิกงานผ่าน email clients ได้ 

 รองรับการแนบเอกสาร 
o การใช้งาน Digital Signature 

 รองรับการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคโนโลยี public key infrastructure 
(PKI) บนเอกสาร PDF 

 รองรับการท างานผ่านโปรแกรมอ่านไฟล์ PDF ได้ทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์มือถือ (PDF Reader) 
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จากประโยชน์ที่ได้กล่าวมาข้างต้น การน าเทคโนโลยี  TeDa Form จึงเหมาะแก่การสร้างหน้าจอ
ส าหรับผู้ใช้งานรวมถึงการออกรายงาน สามารถบันทึกในรูปแบบ XML File เพ่ือน าข้อมูลไปใช้งานได้ต่อ รองรับ
การท างาน แบบ Offline และ Online ท าให้ยืดหยุ่นในการท างาน รวมถึงการเก็บหลักฐานและเข้าใจง่าย ผู้ใช้งาน
คุ้นชินกับรูปแบบการท างาน ลดความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น 

 
ภาพที่ 11 ตัวอย่างการเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบ หน้าจอบันทึกข้อมูล PDF Form (TeDa Form) 
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3.3 Share Point Web Portal  

 การท างาน SharePoint หรือการติดต่อระหว่างเครื่อง Server กับ Client ของผู้ใช้งาน บนโครงสร้างการ
ท างานของเว็บไซต์ที่สร้างบนพ้ืนฐานของโปรแกรม SharePoint 2013 : SharePoint Infra Structure จะ
ประกอบด้วยโครงสร้าง ดังนี้ 

 

 

ภาพที่ 12 SharePoint Infra Structure 
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 ระบบฐานข้อมูลต่างๆและระบบ website ที่เกิดขึ้นในโครงการนี้ ยังสามารถพัฒนาเพ่ือให้
น่าใช้มากยิ่งขึ้น รวมถึงตอบสนองความต้องการจัดเก็บข้อมูลที่หลากหลายและขนาดที่ใหญ่
ขึ้น เ พ่ือใช้ เป็นฐานข้อมูลที่ เดียว (DATA Center) ง่ายต่อการบริหารจัดการ ระบบ
SharePoint คือ ค าย่อที่ผู้ใช้เรียกแทนผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีต่างๆ ของ Microsoft 
SharePoint ผู้ดูแลสามารถใช้ SharePoint เพ่ือสร้างไซต์ไว้ใช้ข้อมูลร่วมกัน จัดการเอกสาร
ตั้งแต่ต้นจนจบ และประกาศรายงานเพ่ือช่วยให้ทุกคนตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น ผลิตภัณฑ์และ
เทคโนโลยีของ SharePoint ประกอบไปด้วย 

 SharePoint Server คือ ผลิตภัณฑ์แม่ข่ายที่ใช้เทคโนโลยีของ SharePoint ในการให้เฟรม
เวิร์กที่สอดคล้องกันและคุ้นเคยอยู่แล้ว ส าหรับรายการและไลบรารี การดูแลไซต์ และการ
ก าหนดไซต์ เอง SharePoint Server มีทุกคุณลักษณะที่ มี รวมทั้ งคุณลักษณะและ
ความสามารถอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เช่น การจัดการเนื้อหาขององค์กร ข่าวกรองธุรกิจ การค้นหา
ระดับองค์กร และโปรไฟล์ส่วนตัวผ่านทาง ไซต์ของฉัน SharePoint Server มีให้ใช้ทั้ง
ส าหรับการปรับใช้ในองค์กร หรือใช้เป็นส่วนหนึ่งของการน าเสนอบริการแบบใช้กลุ่ม
เซิร์ฟเวอร์ เช่น Microsoft Office 365 

 SharePoint Online เป็นบริการแบบใช้กลุ่มแม่ข่ายส าหรับธุรกิจทุกขนาดที่โฮสต์โดย
ไมโครซอฟท์ ขณะนี้ธุรกิจต่างๆ สามารถสมัครใช้งานบริการที่มีให้ เช่น Office 365 ได้อย่าง
ง่ายดาย แทนที่จะต้องติดตั้งและใช้ SharePoint Server ในองค์กร และพนักงานยังสามารถ
ใช้ SharePoint Online ในการสร้างไซต์เพ่ือใช้เอกสารและข้อมูลร่วมกันกับเพ่ือนร่วมงาน 
คู่ค้า และลูกค้าได้อีกด้วย 

 SharePoint Designer คือ โปรแกรมฟรีที่ใช้ส าหรับการออกแบบ สร้าง และก าหนดเว็บไซต์
เอง ซึ่งท างานบน SharePoint Server เมื่อใช้ SharePoint Designer สามารถสร้างเว็บเพจ
ที่เพียบพร้อมด้วยข้อมูล สร้างโซลูชันที่เปิดใช้งานเวิร์กโฟลว์และมีประสิทธิภาพสูง รวมทั้ง
ออกแบบลักษณะที่แสดงของไซต์ได้ ไซต์ที่สร้างอาจเป็นไซต์ส าหรับการจัดการโครงการเล็กๆ 
ไปจนถึงโซลูชันพอร์ทัลที่ใช้แดชบอร์ดส าหรับองค์กรขนาดใหญ่ 

 SharePoint Workspace คือ โปรแกรมเดสก์ท็อปที่สามารถใช้เพื่อท างานกับเนื้อหาของไซต์ 
SharePoint แบบออฟไลน์ และท างานในเนื้อหาร่วมกับผู้ อ่ืนขณะที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับ
เครือข่ายได้ สมาชิกทีมอ่ืนๆ ไม่ได้ออนไลน์ ยังสามารถเปลี่ยนแปลงเนื้อหา SharePoint ได้ 
ซึ่งเนื้อหาเหล่านี้จะซิงโครไนซ์กลับไปยังไซต์ SharePoint ในภายหลัง 
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 ไซต์ คือ กลุ่มของเว็บเพจที่เกี่ยวข้องกันซึ่งสามารถใช้ในการท างานกับโครงการ จัดการ
ประชุม และใช้ข้อมูลร่วมกันได้ ตัวอย่างเช่น ไซต์ของตัวเองส าหรับจัดเก็บก าหนดการ แฟ้ม 
และข้อมูลทางกระบวนงาน เป็นต้น ไซต์ SharePoint ทั้งหมดมีองค์ประกอบพ้ืนฐานบาง
องค์ประกอบที่คุณควรทราบก่อนที่จะเริ่มต้นใช้งาน ซึ่งได้แก่ รายการ , ไลบรารี, Web Part 
และมุมมอง 

  
ภาพที่ 13 Website SharePoint Default Page  

 

 รายการ : เป็นองค์ประกอบหนึ่งของเว็บไซต์ ซึ่งศูนย์สามารถใช้ในการจัดเก็บ จัดการ และใช้
ข้อมูลร่วมกันได้ ตัวอย่างเช่น สร้างรายการงานเพ่ือติดตามการมอบหมายงาน หรือติดตาม
เหตุการณ์ในปฏิทินของศูนย์ เป็นต้น และยังสามารถจัดท าแบบส ารวจหรือเริ่มการอภิปราย
บนกระดานอภิปรายได้อีกด้วย 

 ไลบรารี : เป็นรายการชนิดพิเศษซึ่งจัดเก็บแฟ้มต่างๆ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวแฟ้มเหล่านั้นไว้ 
สามารถควบคุมการดู การติดตาม การจัดการ และการสร้างเอกสารในไลบรารีได้ 

 มุมมอง : สามารถใช้มุมมองในการดูข้อมูลที่ส าคัญ หรือข้อมูลที่เหมาะกับจุดประสงค์ใด
จุดประสงค์หนึ่งมากที่สุดในรายการหรือไลบรารีได้ ตัวอย่างเช่น สร้างมุมมองส าหรับข้อมูล
ทัง้หมดในรายการที่เป็นข้อมูลส าหรับแผนกใดแผนกหนึ่ง หรือมุมมองส าหรับการเน้นเอกสาร
ใดเอกสารหนึ่งในไลบรารี สามารถสร้างมุมมองหลายมุมมองส าหรับรายการหรือไลบรารี
หนึ่งๆ เพ่ือให้ผู้อ่ืนสามารถเลือกใช้ได้ และสามารถใช้ Web Part ในการแสดงมุมมองของ
รายการหรือไลบรารีในเพจแยกต่างหากบนไซต์ได้อีกด้วย 
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ภาพที่ 14  SharePoint Tool  

 Web Part คือ หน่วยประกอบของข้อมูลที่ประกอบเข้าด้วยกันเป็นแบบเอกสารส าเร็จรูป
พ้ืนฐานของเพจส่วนใหญ่บนไซต์ กรณีท่ีมีสิทธิ์ในการแก้ไขเพจบนไซต์ สามารถใช้ Web Part 
ในการก าหนดไซต์เพ่ือให้แสดงรูปภาพและแผนภูมิ ส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บเพจอ่ืน รายการ
เอกสาร มุมมองแบบก าหนดเองส าหรับข้อมูลธุรกิจ และอ่ืนๆ ได้ 

 
ภาพที่ 15  SharePoint Web part 
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 สิทธิ์ กรณีได้รับการก าหนดสิทธิ์ในระดับ ควบคุมทั้งหมด ตัวเลือกทั้งหมดในการจัดการไซต์ 
กรณีได้รับการก าหนดสิทธิ์ในระดับ สนับสนุน หรือ อ่าน ตัวเลือกและการเข้าถึงเนื้อหาของ
ไซต์ที่มีจะน้อยลง ตัวเลือกหลายตัวเลือกที่กล่าว ไม่สามารถใช้งานได้ส าหรับผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ใน
ระดับผู้อ่าน ซึ่งอนุญาติให้ผู้ใช้สามารถอ่านเนื้อหาได้แต่ไม่สามารถท าการเปลี่ยนแปลงใดๆ 
กับเนื้อหา เนื่องจากสิทธิ์ต่างๆ ได้รับการออกแบบให้มีความยืดหยุ่นและสามารถก าหนดเอง
ได้  

 การก าหนดเอง ศูนย์อาจก าหนดสิทธิ์ หรืออาจก าหนดการน าทางของไซต์ และย้ายตัว
ควบคุมต่างๆ เช่น เมนู การกระท าในไซต์ ไปยังต าแหน่งอ่ืนบนเพจก็ได้ ศูนย์ฯ อาจตัดสินใจ
ที่จะไม่ใช้ฟังก์ชัน Ribbon  

 RSS คือ วิธีการที่ท าให้สามารถกระจายและรับข้อมูลในรูปแบบมาตรฐาน รวมถึงการ
ปรับปรุงต่างๆ ของรายการและไลบรารีได้อย่างสะดวกรวดเร็ว รูปแบบแฟ้ม XML มาตรฐาน
ท าให้สามารถดูข้อมูลโดยใช้โปรแกรมต่างๆ หลายโปรแกรมได้ สามารถสมัครใช้งานรายการ
และไลบรารีพร้อมกับตั้งค่าการแจ้งเตือนได้อีกด้วย ซึ่งท าให้ทราบได้ทันทีเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ กับเนื้อหา และสามารถใช้ตัวดึงข้อมูลในการก าหนดเนื้อหาส าหรับสมาชิก
ที่สมัครใช้งานตัวดึงข้อมูล และให้การเชื่อมโยงกลับไปยังเว็บไซต์ ตัวดึงข้อมูล RSS เป็น
วิธีการติดตามความคืบหน้าของทีมและการปรับปรุงเกี่ยวกับโครงงานที่สะดวกและง่ายดาย 
ได้รับข่าวสารหรือการปรับปรุงจากเว็บไซต์ต่างๆ ของศูนย์โดยอัตโนมัติ โดยไม่จ าเป็นต้อง
เรียกดูเว็บไซต์เหล่านั้นทีละไซต์  

 การจัดการเวิร์กโฟลว์ ช่วยให้สามารถท างานร่วมกันในเอกสารต่างๆ และจัดการงาน
โครงการได้โดยการใช้กระบวนการทางธุรกิจเฉพาะกับเอกสารและข้อมูลในไซต์ เวิร์กโฟลว์
ท าให้องค์กรสามารถใช้กระบวนการทางธุรกิจที่สอดคล้องกันทั้งองค์กรได้ นอกจากนี้ เวิร์ก
โฟลว์ยังช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและผลผลิตได้โดยการจัดการงานและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการทางธุรกิจเฉพาะ ซึ่งท าให้บุคคลที่ท างานเหล่านี้สามารถให้ความสนใจกับการ
ท างานได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องกังวลกับการจัดการเวิร์กโฟลว์และช่วยลดค่าใช้จ่ายและเวลา
ในการประสานงานระหว่างกระบวนการทางธุรกิจทั่วไป เช่น การอนุมัติโครงการ หรือการ
ตรวจทานเอกสาร โดยการจัดการและติดตามงานของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
เหล่านี้ ตัวอย่างเช่น การสร้างและปรับใช้เวิร์กโฟลว์พ้ืนฐานแบบก าหนดเอง เ พ่ือจัดการ
กระบวนการอนุมัติแบบร่างเอกสารในไลบรารีเอกสารได้ 
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 รายการหรือไลบรารีของศูนย์สามารถสนับสนุนชนิดเนื้อหาได้หลายชนิด ชนิดเนื้อหาท าให้
ศูนย์สามารถจัดระเบียบ จัดการ และรับมือกับเนื้อหาจ านวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ถ้ารายการหรือไลบรารีได้รับการตั้งค่าให้อนุญาติให้ใช้ชนิดเนื้อหาได้หลายชนิด คุณจะ
สามารถเพ่ิมชนิดเนื้อหาจากรายการตัวเลือกที่มีอยู่เช่น งานน าเสนอด้านการตลาด หรือ 
สัญญา โดยในผลิตภัณฑ์ SharePoint ที่มีหลากหลายรุ่นจะมีเนื้อหาของฟังก์ชั่นที่แตกต่าง
กันดังนี ้
  1) ด้าน ฟังก์ชั่น Sites ในรุ่น Foundation จะมีฟังก์ชั่นพ้ืนฐานที่น ามาใช้ได้ดี 
แต่ในรุ่น Enterprise จะมีฟังก์ชั่นที่หลากหลายและสามารถปรับปรุงได้มากกว่าในรุ่น 
Foundation ดังรูป  

 
ภาพที่ 16 ตารางเปรียบเทียบ ประโยชน์รวมถึงฟังก์ชั่นที่ใช้ในส่วนของ Site 

 
  2) ด้าน ฟังก์ชั่น communities   ในรุ่น Foundation จะมีฟังก์ชั่นพ้ืนฐานที่น ามาใช้แต่
ไม่หลากหลาย แต่ในรุ่น Enterprise จะมีฟังก์ชั่นที่หลากหลายและสามารถปรับปรุงได้มากกว่าในรุ่น 
Foundation ดังรูป  
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ภาพที่ 17 ตารางเปรียบเทียบ ประโยชน์รวมถึงฟังก์ชั่นที่ใช้ในส่วนของ communities 

 
  3) ด้าน ฟังก์ชั่น content   ในรุ่น Foundation จะไม่มีฟังก์ชั่นพ้ืนฐานที่น ามาใช้แต่ใน
รุ่น Enterprise จะมีฟังก์ชั่นที่ช่วยบริหารจัดการ Content และปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบและ
สามารถปรับปรุงได้  

 

 
ภาพที่ 18 ตารางเปรียบเทียบ ประโยชน์รวมถึงฟังก์ชั่นที่ใช้ในส่วนของ content 
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  4) ด้าน ฟังก์ชั่น Search ในรุ่น Foundation จะมีฟังก์ชั่นพ้ืนฐานที่น ามาใช้แต่
ในรุ่น Enterprise จะมีฟังก์ชั่น Search ที่ช่วยบริหารจัดการและปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบ
และสามารถปรับปรุงได ้

 
ภาพที่ 19  Model-View-Controller (MVC) ตารางเปรียบเทียบ ประโยชน์รวมถึงฟังก์ชั่นที่ใช้ใน

ส่วนของ Search 
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  5) ด้าน ฟังก์ชั่น Composites ในรุ่น Foundation จะมีฟังก์ชั่นพ้ืนฐานที่
น ามาใช้แต่ ในรุ่ น Enterprise จะมี ฟังก์ชั่ น Composites ที่ช่วยบริหารจัดการและ
ปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบและสามารถปรับปรุงได้ 

 
ภาพที่ 20 ตารางเปรียบเทียบ ประโยชน์รวมถึงฟังก์ชั่นที่ใช้ในส่วนของ Composites 

 

 จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ SharePoint สามารถใช้งานในรูปแบบที่หลากหลายขึ้นอยู่กับการใช้
งานนั้นๆ ผลิตภัณฑ์ SharePoint ที่ได้น ามาใช้งานในโครงการศูนย์สิทธิมนุษยชนเป็นแบบ 
SharePoint Foundationซึ่งสามารถใช้งานระบบได้เป็นอย่างดี แต่ควรจะ Upgrade 
Version ไปสู่ Version Enterprise เพ่ือสามารถใช้งานระบบงานได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงฟังก์ชั่น
อ่ืนๆที่ไม่มีในรุ่นต่ ากว่า 
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3.4 การพัฒนาระบบรายงานอัฉริยะ (Business Interreges) 

BI (Business Intelligence) คือ เทคโนโลยีส าหรับการรวบรวมข้อมูล จัดเก็บ วิเคราะห์และการ
เข้าถึงข้อมูล รวมถึงการดูในหลากหลายมุมมอง (Multidimensional Model) ของแต่หน่วยงาน ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งาน
ในองค์กรท าการตัดสินใจทางธุรกิจที่ดียิ่งขึ้น BI Application จะรวบรวมการท างานของระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจ แบบสอบถามและสร้างรายงานเพ่ือการวิเคราะห์เพ่ือให้เกิดประโยชน์ ระบบPerformancePoint 
Services ใน Microsoft SharePoint Server  มีคุณลักษณะต่างๆที่ปรับปรุงให้ดีขึ้น ซึ่งจะช่วยในการตรวจสอบ
และวิเคราะห์ประสิทธิภาพ สามารถใช้แดชบอร์ดที่มีตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (KPI) ที่ซับซ้อนใน Scorecard ได้ 
สามารถใช้รายงานใหม่ๆ เช่น รายงานรายละเอียด KPI และยังสามารถเปิด โครงข่ายของข้อมูล จากค่าในรายงาน
การวิเคราะห์หรือ Scorecard ได้ สามารถใช้ตัวกรองค่า เช่น ตัวกรอง “10 อันดับแรก” เพ่ือแสดงข้อมูลที่
เฉพาะเจาะจงมากข้ึนใน Scorecard และรายงานบางชนิดได้ 

การแสดงผล Scorecard แบบใหม่ของ PerformancePoint ได้รวม KPI ที่ซับซ้อน สามารถ
ตรวจสอบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของศูนย์สิทธิมนุษยชน หรือองค์กรได้จะข้อมูลที่มีอยู่มาสร้างรายงาน 
ตัวอย่างเช่น สามารถใช้ ดูรายละเอียดแนวลึก และ ดูข้อมูลสรุป เพ่ือแสดงรายละเอียดในระดับที่ต่ าลงหรือสูงขึ้น
สามารถใช้ Scorecard ที่มี KPI บนคอลัมน์ได้ นอกจากนี้ สามารถใช้ Scorecard ขั้นสูงยิ่งขึ้น ซึ่งใช้ตัวแสดงเวลา 
เมตริกจากการค านวณ และข้อมูลจริงหลายค่าในการวัดประสิทธิภาพ 

ตัวอย่างเช่น มี Scorecard ที่ใช้วัดความสามารถในการท าก าไรจากยอดขายผลิตภัณฑ์ เทียบกับ
ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ในองค์กรค้าปลีก Scorecard ของคุณอาจมีลักษณะคล้ายกับรูปด้านล่างนี้ 

 

 
ภาพที่ 21  Scorecard 
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รายงานรายละเอียด KPI จะแสดงขึ้นพร้อมกับ Scorecard ในเพจแดชบอร์ด เนื่องจากข้อมูล
ทั้งหมดดู แผนภูมิวงกลมเพ่ือการวิเคราะห์ด้วย SQL Server Analysis Services ได้ แผนภูมิวงกลมเพ่ือการ
วิเคราะห์อาจมีลักษณะคล้ายกับรูปด้านล่างนี้  

 
ภาพที่ 22  การแสดงผลแบบกราฟ 

 

3.5 Web service ให้บริการข้อมูลกับหน่วยงานหรือระบบงานที่เก่ียวข้อง 

พ้ืนฐานของ Web Service คือ XML และส่วนใหญ่จะใช้ HTTP แต่อาจจะใช้อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล 
อ่ืนอย่างเช่น SMTP หรือ FTP ก็ได้ แต่จะพบว่า HTTP  และไปได้ท่ัวทุกแห่งที่มี internet ส่วน XML 
คือภาษาสากลที่คุณสามารถปรับแต่งได้ตามใจชอบ เพ่ือให้เกิดกิจกรรมระว่าง client และบริการ 
หรือระหว่างส่วนประกอบต่างๆ เบื้องหลัง Web server ก็คือ ข้อความ XML จะถูกแปลงให้การขอ
บริการจาก Middle ware และผลที่ได้ก็จะแปลงกลับมาในรูป XML โดยการให้บริการ Web service  
ที่บริการในโครงการ มีดังนี้ 

 ระบบข้อมูลผู้ประกอบการ (IDEM) 

 ระบบข้อมูลใบสาคัญ / ใบอนุญาต (LOGE) 

 ระบบ NSW e-Licensing 

 ระบบข้อมูลผลิตภัณฑ์ (REGIS) 

 ระบบสิทธิผู้ใช้ของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (PRIVUS) 
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4. แนวทางการจัดการระบบสารสนเทศให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง กรณีเกิดเหตุขัดข้อง ภัยพิบัติ หรือ
กรณีอ่ืนๆ  

 4.1 การบริหารความเสี่ยงภายใต้ความไม่แน่นอน 

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในการปฏิบัติงานราชการ ทั้งในส่วนของการบริหาร
จัดการ การจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล รวมไปถึงการประมวลผลระบบงานที่ส าคัญ บริษัทฯได้ให้ความส าคัญต่อการ
เตรียมพร้อมเพ่ือรองรับเหตุภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ จึงต้องมีการเตรียมพร้อมอยู่เสมอโดยประสานงานกับส่วน
ผู้ดูแลระบบ ในการจัดท าและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในด้านต่างๆ  เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพและสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการวางแผน ตลอดจนด าเนินงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและมี
การพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการน าระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยดังกล่าวมาใช้ในการปฏิบัติงาน  ท าให้มี
ความเสี่ยงในด้านระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเกิดขึ้น เช่น ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงจาก
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ความเสี่ยงจากไวรัสคอมพิวเตอร์ ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องบริหารความเสี่ยงภายใต้ความไม่
แน่นอน และเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินเพ่ือรองรับเหตุที่เกิดขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการป้องกัน
หรือลดผลกระทบจากความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น  

 4.2 นิยามศัพท์  

1) การบริหารความเสี่ยง หมายถึง การบริหารจัดการและการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบเพ่ือ
ไม่ให้ข้อมูลที่จัดเก็บเกิดการสูญหายอันเนื่องมาจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้น  

2) ภัยพิบัติ หมายถึง ภัยที่เกิดจากธรรมชาติและจากการกระท าของมนุษย์ที่มีระดับความรุนแรง  
และผลกระทบที่ต่างกันไป   

3) ภัยที่เกิดจากธรรมชาติ เป็นภัยที่เกิดจากสภาพทางภูมิศาสตร์และที่ตั้ง ได้แก่ อุทกภัย วาตภัย ภัย
หนาว ภัยแล้ง ไฟป่า และแผ่นดินไหว เป็นต้น  

4) ภัยที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์ เป็นภัยที่ปรากฏเป็นรูปธรรมและภัยที่เป็นนามธรรมได้แก่ 
อัคคีภัย ภัยจากการคมนาคมขนส่ง ภัยจากการท างาน ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ภัยจาก
โรคระบาดสัตว์และพืช รวมทัง้ภัยจากเทคโนโลยีอ่ืนๆ  

 4.3 การระบุความเสี่ยงและวิเคราะห์ความไม่แน่นอน 

     การพิจารณาและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีอาจจะเกิดขึ้น สามารถแยกได้ดังนี้  
1) ความเสี่ยงที่เกิดจากการขโมย,แก้ไขข้อมูล 

เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึงข้อมูลแล้วแก้ไขข้อมูล ท าให้ได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง 
หรือน าไปใช้งานทางอ่ืนๆที่ไม่เก่ียวข้อง ซึ่งเป็นเหตุท าให้ระบบไม่สามารถใช้งานหรือปฏิบัติงานได้ตามศักยภาพของ
ระบบฯ 

2) ความเสี่ยงที่เกิดจากการไวรัสคอมพิวเตอร์ (Computer Virus) 
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เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จากการใช้งานที่ไม่เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติในการน าเข้าข้อมูล
จากภายนอกในรูปแบบต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุท าให้ระบบไม่สามารถใช้งานหรือปฏิบัติงานได้ 

3) ความเสี่ยงที่เกิดจากการโจรกรรมข้อมูลหรือควบคุมระบบฯ (Hacking) 
เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึงข้อมูลส าคัญได้โดยง่ายหรือเจาะผ่านระบบการ

ป้องกันต่างๆที่ติดตั้งไว้ เป็นผลท าให้ข้อมูลถูกน าไปใช้งานและลดความน่าเชื่อถือต่อความถูกต้องของระบบ หรือ
การเข้าควบคุมการใช้งานระบบฯ ซึ่งเป็นเหตุท าให้ระบบไม่สามารถใช้งานหรือปฏิบัติงานได้ 

4) ความเสี่ยงที่เกิดจากคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Computer Servers) 
เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากชิ้นส่วนอุปกรณ์ช ารุด,เสื่อมสภาพ,เสียหายเนื่องจากเหตุใดๆ

ประกอบทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ (Hardware, Software) ซึ่งเป็นเหตุท าให้ระบบไม่สามารถใช้งานหรือ
ปฏิบัติงานได ้

5) ความเสี่ยงที่เกิดจากระบบเครือข่ายหลัก (Core Switch Defect) 
เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากชิ้นส่วนอุปกรณ์ช ารุด,เสื่อมสภาพ,เสียหายเนื่องจากเหตุใดๆ

ประกอบทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ (Hardware, Software) ซึ่งเป็นเหตุท าให้ระบบไม่สามารถใช้งานหรือ
ปฏิบัติงานได ้

6) ความเสี่ยงที่เกิดจากระบบอินทราเน็ตล่ม (Intranet Link Failure) 
เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากชิ้นส่วนอุปกรณ์ช ารุด,เสื่อมสภาพ,เสียหายเนื่องจากเหตุใดๆ

ประกอบทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ (Hardware, Software) ท าให้การสื่อสารข้อมูลระหว่างกันกับภายในนั้น 
ไม่สามารถท าได้เพ่ือการสืบค้นข้อมูลหรืออ่ืนๆ ซึ่งเป็นเหตุท าให้ระบบไม่สามารถใช้งานหรือปฏิบัติงานได้ ตาม
ศักยภาพ 

7) ความเสี่ยงที่เกิดจากระบบอินเตอร์เน็ตล่ม (Internet Link Failure) 
เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากชิ้นส่วนอุปกรณ์ช ารุด,เสื่อมสภาพ,เสียหายเนื่องจากเหตุใดๆ

ประกอบทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ (Hardware, Software) ท าให้การสื่อสารข้อมูลระหว่างกันกับภายนอกนั้น 
ไม่สามารถท าได้เพ่ือการสืบค้นข้อมูลหรืออ่ืนๆ ซึ่งเป็นเหตุท าให้ระบบไม่สามารถใช้งานหรือปฏิบัติงานได้  ตาม
ศักยภาพ 

8) ความเสี่ยงที่เกิดจากเพลิงไหม้ 
เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จากวัสดุ,อุปกรณ์และสิ่งที่เป็นเชื้อเพลิง ที่สามารถท าให้ติดไฟได้ 

จากแหล่งที่มีความร้อนสะสมสูงเพียงพอหรือประกายไฟที่จะท าให้เกิดเพลิงไหม้ได้ ซึ่งเป็นเหตุท าให้ระบบไม่
สามารถใช้งานหรือปฏิบัติงานได้ 

9) ความเสี่ยงที่เกิดจากแผ่นดินไหว (Earthquake) 
เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติโดยไม่สามารถทราบได้ล่วงหน้า โดยส่งผล

กระทบต่อระบบฯทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งอาจมีผลต่อศักยภาพในการใช้งานหรือปฏิบัติงานได้  
10) ความเสี่ยงที่เกิดจากการเกิดโรคระบาด (Outbreak) 
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เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบฯ โดยท าให้ถูกจ ากัดสิทธิ์หรือ
บริเวณ ซึ่งเป็นเหตุท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ และส่งผลกระทบต่อระบบได้ 

11) ความเสี่ยงที่เกิดจากนโยบายบริหารภายใน (Internal Politics) 
เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากนโยบายบริหารหรืออ่ืนๆ ซึ่งเป็นเหตุท าให้ระบบไม่สามารถใช้

งานหรือปฏิบัติงานต่อไปได ้
12) ความเสี่ยงที่เกิดจากสงครามกลางเมือง (Internal War) 

เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเหตุท าให้ระบบไม่สามารถใช้งานหรือปฏิบัติงานได้ 
13) ความเสี่ยงที่เกิดจากนโยบายบริหารประเทศ (National Politics) 

เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากนโยบายบริหารหรืออ่ืนๆ ซึ่งเป็นเหตุท าให้ระบบไม่สามารถใช้
งานหรือปฏิบัติงานต่อไปได ้

14) ความเสี่ยงที่เกิดจากสงครามโลก (World War) 
เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเหตุท าให้ระบบไม่สามารถใช้งานหรือปฏิบัติงานได้ 
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 4.4 ผลกระทบที่ท าให้สูญเสียในด้านความเชื่อม่ัน, ความม่ันคง  

ความคงอยู่ของระบบแบ่งเป็น 3 ระดับได้แก่ 
1) High Business Impact (HBI) (ที่มีผลกระทบต่อระบบมาก) โดยมีผลกระทบต่อรูปแบบ

จัดการ CIA (Confidentiality, Integrity, Availability) ความเชื่อมั่น,ความมั่นคงและความ
คงอยู่ของระบบ ซึ่งท าให้สูญเสียมากหรือผลเสียมากต่อการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานได้ 
คือ 

 ระบบการพิสูจน์ตน ได้แก่ รหัสผ่าน, อุปกรณ์เข้ารหัส 
2) Moderate Business Impact (MBI) (ท่ีมีผลกระทบต่อระบบปานกลาง)โดยมีผลกระทบต่อ

รูปแบบจัดการ CIA (Confidentiality, Integrity, Availability) ความเชื่อมั่น,ความม่ันคง
และความคงอยู่ของระบบ ซึ่งท าให้สูญเสียปานกลางหรือผลเสียปานกลางต่อการด าเนินงาน
หรือการปฏิบัติงานได้ คือ 

 ข้อมูลการจัดการภายใน ได้แก่ รายชื่อผู้รับผิดชอบ 

 แผนผังการออกแบบเครือข่าย 

 ฐานข้อมูลส าหรับการปฏิบัติงาน 
3) Low Business Impact (LBI) (ท่ีมีผลกระทบต่อระบบน้อย) โดยมีผลกระทบกับข้อมูลที่เป็น

ลักษณะสาธารณะ ซึ่งผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ใช้งานจะไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของระบบฯ คือ 

 แผนผังการปฏิบัติงาน 

 ข้อมูลพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ส าหรับการปฏิบัติงาน 

 ข้อมูลประชาสัมพันธ์ในหน้าเว็บเพจ 
 

 4.5 การจัดล าดับชั้นของความเสี่ยง  

- Exposure การกระท าที่ท าให้เกิดผลกระทบที่มีผลต่อระบบเป็นมูลค่าความเสียหาย 

 High Exposure (มูลค่าความเสียหายสูง) คือ ความเสี่ยงที่เกิดความสูญเสียโดยรวม
หรือทั้งหมดต่อระบบ 

 Moderate Exposure (มูลค่าความเสียหายปานกลาง) คือ ความเสี่ยงที่เกิดความ
สูญเสียในวงจ ากัดหรือมีผลกระทบปานกลางต่อระบบ 

 Low Exposure (มูลค่าความเสียหายต่ า) คือ ความเสี่ยงที่เกิดความสูญเสียต่ า
หรือไม่มีผลกระทบต่อระบบ 

- Estimating Probability of Threats การประมาณระบุความน่าจะเป็นของความเสี่ยงที่
อาจเกิดข้ึน 
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 High (ความน่าจะเป็นสูง) คือ เกิดขึ้นมากกว่า 1 ครั้ง ในรอบระยะเวลา เช่นภายใน 
1 ปี 

 Medium (ความน่าจะเป็นปานกลาง) คือ เกิดขึ้นบ้างในช่วงระยะเวลา เช่น ภายใน 
2 – 3 ปี 

 Low (ความน่าจะเป็นต่ า) คือ เกิดขึ้น 1 ครั้งในช่วงระยะเวลา เช่น ภายใน 3 ปี 
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ตาราง แสดงการจัดล าดับความเสี่ยงและผลกระทบ 

ระดับชั้นการ
ป้องกัน 

ภัยคุกคาม ช่องโหว่ที่อาจก่อให้เกิด
ภัยคุกคาม 

Exposure 
Level 

(H,M,L) 

Probability 
(H,M,L) 

ทางกายภาพ 
(Physical) 

1. บุคคลภายนอก
เข้าถึงห้องควบคุม 

- ระบบ Access 
Control เสีย 
- ประตูปิดไม่สนิท / 
ประตูเสีย 

L L 

  - การก าหนดสิทธิ์ผิด M L 
  - มีคนมากกว่า 1 กลุ่ม

เข้าออกได้ 
L L 

 2. เพลิงไหม ้ - ไฟฟ้าช๊อต H L 

  - สูบบุหรี่,วสัดุที่เป็น
เชื้อเพลิง 

H M 

 3. ไฟฟ้าดับ - ระบบส ารองไฟฟ้าเสีย L L 

  - ก าลังไฟฟ้าไม่เพียงพอ
กับจ านวนอุปกรณ์ท่ีใช้
งาน 

L L 

  - สายไฟฟ้าไม่ได้ขนาด M M 

 4. ระบบปรับ
อากาศเสีย 

- เครื่องปรับอากาศเสีย L L 

  - พัดลมระบายความ
ร้อนตู้ Rack 

L L 

 5. แมลงและสัตว์
ประเภทกัดแทะ 

- น าอาหารเข้ามา
รับประทานใน
ห้องควบคุม 

L L 

  - บริเวณใกล้เคียงเป็นที่
อยู่ของแมลงและสัตว์ฯ 

L L 
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ตาราง แสดงการจัดล าดับความเสี่ยงและผลกระทบ (ต่อ) 

ระดับชั้นการ
ป้องกัน 

ภัยคุกคาม ช่องโหว่ที่อาจ
ก่อให้เกิดภัยคุกคาม 

Exposure 
Level 

(H,M,L) 

Probability 
(H,M,L) 

ทางระบบ
คอมพิวเตอร์ 
(Server-Host) 

1. คอมพิวเตอร์แม่
ข่ายล่ม 

- ไม่มีระบบส ารอง 
Redundancy ส าหรับ
ส ารองใช้งาน  

H M 

 2. คอมพิวเตอร์
ไวรัส 

- ไม่มีการติดตั้ง
โปรแกรมป้องกันไวรัส 

H M 

  - ไม่มีการปรับปรุง 
Update ไฟล์
ฐานข้อมูลไวรัส 
Definition File 

M M 

ทางระบบ
เครือข่าย
คอมพิวเตอร์  
(Network) 

1. การเชื่อมต่อเข้า
ระบบเครือข่าย 

- ระบบ Network 
Access Control 
(NAC) มีปัญหา / ไม่ได้
ติดต้ัง 

M L 

 2. เครือข่ายล่ม - สายสัญญาณขาด H L 

  - อุปกรณ์เครือข่ายเสีย H L 

 3. อุปกรณ์
เครือข่าย 
บกพร่อง 

- ไม่มีการตั้งรหัสในการ
เข้าถึง 

M L 

  - ค่าบันทึกใช้งานถูก
เปลี่ยนแปลง 

  

ทางโปรแกรม
ประยุกต์ 
(Application) 

1. รหัสผ่าน
สามารถเข้าถึงได้
ง่าย 

- ก าหนดความยาวรหัส
สั้นไป / สามารถเดาได้
ง่าย 

M L 

 2. สิทธิ์ในการใช้
งานไม่สอดคล้อง
กับการใช้งาน 

- สิทธิ์การใช้งานน้อย
เกินไป 

L L 
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 3. ความไม่เสถียร
ของโปรแกรม 

- การท าการติดตั้ง
โปรแกรมใหม่ท าไม่ได้ 

H L 

 4. โปรแกรมเสีย - อุปกรณ์บันทึกเสีย H L 
ทางข้อมูล 
(Data) 

1. การเข้าถึง
ข้อมูลใน
ฐานข้อมูลโดยผู้ที่
ไม่มีสิทธิ์ 

- การเข้าถึงข้อมูลโดย
ไม่ก าหนดสิทธิ์ 

H H 

ตาราง แสดงการจัดล าดับความเสี่ยงและผลกระทบ (ต่อ) 

ระดับชั้นการ
ป้องกัน 

ภัยคุกคาม ช่องโหว่ที่อาจก่อให้เกิด
ภัยคุกคาม 

Exposure 
Level 

(H,M,L) 

Probability 
(H,M,L) 

 2 .  คอมพิว เตอร์
ไวรัส 

- ไม่มีโปรแกรมป้องกัน
ไวรัส 

H M 

  -  การให้ ใช้ ง าน USB 
และ CD/ROM 

H M 

 3 .  ก า ร สู ญ เ สี ย
ข้อมูลจากอุปกรณ์
สื่อบันทึก 

- อุปกรณ์เสีย M L 

  - พ้ืนที่จัดเก็บถูกแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

M L 

 

 4.6 หลักการในการปฏิบัติเพื่อป้องกันภัยพิบัติ 

เป้าหมายการปฏิบัติ  
1) เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถสนับสนุนและประสานงานการปฏิบัติด้านข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็น

ระบบและรวดเร็ว  
2) เพ่ือให้สามารถป้องกันและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ทั้งที่เป็นผลที่เกิดจากเหตุการณ์ ภัย

พิบัติโดยตรงและผลกระทบที่จะตามมาได้อย่างทันท่วงที  
หลักการปฏิบัติ  

1) ความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา การประเมินสถานการณ์ ในกรณีที่เกิดเหตุภัยพิบัติ ในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบให้พิจารณาเหตุการณ์ ว่าเป็นภัยพิบัติประเภทใดแล้วรายงานให้ผู้ดูแลศูนย์ฯ  ทราบ
ทันท ี 
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2) การสั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาให้หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติด าเนินการภายใต้
ค าสั่งของศูนย์ฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย (แล้วแต่กรณี) และในกรณ ีเข้าควบคุมการปฏิบัติงานให้
โอนอ านาจการสั่งการไปให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายเพ่ือสั่งการตามล าดับชั้นต่อไป  

3) ในกรณี ศูนย์ฯ พิจารณาเห็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกินขีดความสามารถในการด าเนินการขอให้
ประสานขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมปฏิบัติการตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม  

4) เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานให้กันประชาชนและผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากบริเวณที่เกิดเหตุ
ดังกล่าว  

5) ในกรณีที่ปรากฏว่าภัยที่เกิดขึ้นเป็นภัยที่เกิดจากระบบเทคโนโลยี ให้ถือว่าการรักษาระบบข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการบริหารเป็นสิ่งสาคัญที่สุดและหากจ าเป็นให้ท าการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์และ
ระบบข้อมูลสารสนเทศออกจากบริเวณเกิดภัย  

6) ความสม่ าเสมอในการตรวจสอบระบบ เช่น โปรแกรม Anti Virus  
7) ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานและก าหนดมาตรฐานในการควบคุมดูแลในกรณีที่มีการเก็บ

รักษาข้อมูลสารสนเทศท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด าเนินงานด้านข้อมูลสารสนเทศ 
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ตาราง แสดงผลข้ันตอนการควบคุมและแนวทางการรองรับหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 

ระดับชั้นการ
ป้องกัน 

ภัยคุกคาม ช่องโหว่ที่อาจก่อให้เกิดภัย
คุกคาม 

Exposure 
Level 

(H,M,L) 

Probability 
(H,M,L) 

ขั้นตอนการควบคุม แนวทางการรองรับ/หลีกเลี่ยง
ความเสี่ยง 

ท า ง ก า ย ภ า พ 
(Physical) 

1 .  บุ ค ค ล ภ า ย น อ ก
เข้าถึงห้องควบคุม 

-  ร ะบ บ  Access Control 
เสีย 
- ประตูปิดไม่สนิท / ประตู
เสีย 

L L - มี บัตรประจ าตัว (Access 
Card) 
- มี รปภ. (Security Guard) 
- มี ระบบกล้องวงจรปิด 
(CCTV) 

- ใช้ บัตรประจ าตัว (Access 
Card) 
- ใช้ รปภ. (Security Guard) 
- ใช้ ระบบกล้องวงจรปิด 
(CCTV) 

  - การก าหนดสิทธิ์ผิด M L - มี การปรับปรุงสิทธิ์ - ใช้ ระบบควบคุมการให้สิทธิ์ 

  - มีคนมากกว่า 1 กลุ่มเข้า
ออกได้ 

L L - มี การปรับปรุงสิทธิ์ - ใช้ บัตรประจ าตัว (Access 
Card) 
- ใช้ ระบบกล้องวงจรปิด 
(CCTV) 

 2. เพลิงไหม ้ - ไฟฟ้าช๊อต H L - มี ระบบดับเพลิง (สารเคมี) - ใช้ ระบบดับเพลิง FM200 
- ใช้ ระบบควบคุมการจ่าย
ไฟฟ้า  

  - สูบบุหรี่,วัสดุที่เป็นเชื้อเพลิง H M -มี ข้อบังคับการเข้าใช้งาน - ใช้ ระบบดับเพลิง FM200 
- ใช้ รปภ. (Security Guard 
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 3. ไฟฟ้าดับ - ระบบส ารองไฟฟ้าเสีย L L -มี ระบบส ารองไฟฟ้า 
(ฉุกเฉิน) 

- ใช้ ระบบส ารองไฟฟ้าจาก
แหล่งอื่นๆ 
- มีการก าหนดเวลาส าหรับการ
บ ารุงรักษา 

  - ก าลังไฟฟ้าไม่เพียงพอกับ
จ านวนอุปกรณ์ที่ใช้งาน 

L L -มี ระบบส ารองไฟฟ้า 
(ฉุกเฉิน) 

- ใช้ ระบบควบคุมการจ่าย
ไฟฟ้า 
- ก าหนดกลุ่มอุปกรณ์ เพ่ือการ
จ่ายไฟฟ้า 

  - สายไฟฟ้าไม่ได้ขนาด M M -มี ข้อบังคับและตรวจสอบ - มีแผนการปรับเปลี่ยนเมื่อถึง
ก าหนดเวลา 
ส าหรับการใช้ไฟฟ้าที่เพ่ิมข้ึน 

 4. ระบบปรับอากาศ
เสีย 

- เครื่องปรับอากาศเสีย L L -มี การปิดอุปกรณ์ที่ไม่จ าเป็น 
-มี อุปกรณ์ระบายความร้อน
ด้วยอากาศทดแทน 

- มีการก าหนดเวลาส าหรับการ
บ ารุงรักษา 
- ใช้ระบบปรับอากาศส ารอง 
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ตาราง แสดงผลข้ันตอนการควบคุมและแนวทางการรองรับหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ต่อ) 

ระดับชั้นการ
ป้องกัน 

ภัยคุกคาม ช่องโหว่ที่อาจก่อให้เกิดภัย
คุกคาม 

Exposure 
Level 

(H,M,L) 

Probability 
(H,M,L) 

ขั้นตอนการควบคุม แนวทางการรองรับ/หลีกเลี่ยง
ความเสี่ยง 

  - พัดลมระบายความร้อนตู้ 
Rack 

L L -มี การเปิดประตูตู้ เพื่อ
ระบายความร้อน 

- มี พัดลมระบายความร้อนฯ 
ส ารองเพ่ือเปลี่ยน 

 5 .  แ ม ล ง แ ล ะ สั ต ว์
ประเภทกัดแทะ 

- น าอาหารเข้ามา
รับประทานในห้องควบคุม 

L L -มี ข้อบังคับและตรวจสอบ -ใช้ ระบบป้องกันแมลงและ
สัตว์ฯ ทั้งสารเคมี (เฉพาะที่) / 
ระบบคลื่นแม่เหล็ก 

  - บริเวณใกล้เคียงเป็นที่อยู่
ของแมลงและสัตว์ฯ 

L L -มี การท าความสะอาดบริเวณ
โดยรอบ 

-ใช้ ระบบป้องกันแมลงและ
สัตว์ฯ ทั้งสารเคมี (เฉพาะที่)  

ทางระบบ
คอมพิวเตอร์ 
(Server-Host) 

1. คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ล่ม 

- ไม่มีระบบส ารอง 
Redundancy ส าหรับ
ส ารองใช้งาน Stand-By  

H M -มี ระบบคอมพิวเตอร์ที่
สามารถรองรับการใช้งานได้
ชั่วคราว 

-จัดหา ระบบคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายชุด2 
-ใช้ ระบบ Server Cluster 

 2. คอมพิวเตอร์ไวรัส - ไม่มีการติดตั้ งโปรแกรม
ป้องกันไวรัส 

H M -มี ข้อบังคับ การเข้าถึง 
Server ผ่าน Mediaต่างๆ 
เช่น External Drive 
-มี การป้องกันด้วย Firewall 
และ Antivirus 

-จัดหา ระบบป้องกันไวรัส 
-ท าการส ารองข้อมูล เป็นระยะ
เพ่ือการกู้กลับหาก 
ระบบปฏิบัติการเสียหาย 
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ระดับชั้นการ
ป้องกัน 

ภัยคุกคาม ช่องโหว่ที่อาจก่อให้เกิดภัย
คุกคาม 

Exposure 
Level 

(H,M,L) 

Probability 
(H,M,L) 

ขั้นตอนการควบคุม แนวทางการรองรับ/หลีกเลี่ยง
ความเสี่ยง 

  - ไม่มีการปรับปรุง Update 
ไ ฟ ล์ ฐ า น ข้ อ มู ล ไ ว รั ส 
Definition File 

M M -มี การปรับปรุงข้อมูล ผ่าน 
Media อ่ืนๆ 

-จัดหา Server ที่ท าการติดตั้ง 
Definition File ใหม่ จากผู้
บริการ 

ทางระบบเครือข่าย
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์   
(Network) 

1. กา ร เ ชื่ อ มต่ อ เ ข้ า
ระบบเครือข่าย 

-  ระบบ Network Access 
Control (NAC) มีปัญหา / 
ไม่ได้ติดตั้ง 

M L -มี การก าหนดให้ใช้งานระบบ
ผ่าน User/Password ของ
ระบบงานส่วนกลาง 
-มี เครือข่ายเฉพาะกิจส าหรับ 
bypass NAC เพ่ือการใช้งาน
เร่งด่วน 

-จัดหา ระบบ NAC และระบบ
ส ารอง 
-จัดท า ระบบส่วนกลางของ 
User/Password 

 2. ระบบเครือข่ายล่ม - สายสัญญาณขาด H L -มี การจัดการให้ใช้งานผ่าน
เครือข่ายไร้สาย (Secure) 
ระหว่างการซ่อมแซม 

-จัดท า ระบบสายส ารอง 
เฉพาะจุดที่ส าคัญ 
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ตาราง แสดงผลข้ันตอนการควบคุมและแนวทางการรองรับหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ต่อ) 

ระดับชั้นการ
ป้องกัน 

ภัยคุกคาม ช่องโหว่ที่อาจก่อให้เกิดภัย
คุกคาม 

Exposure 
Level 

(H,M,L) 

Probability 
(H,M,L) 

ขั้นตอนการควบคุม แนวทางการรองรับ/หลีกเลี่ยง
ความเสี่ยง 

 3. อุปกรณ์เครือข่าย 
บกพร่อง 

-  ไม่มี การตั้ ง รหั ส ในการ
เข้าถึง 

M L -มี การก าหนดความยาวของ
รหัส และรูปแบบเพื่อการสุ่ม
เดาได้ยากข้ึน 

-มี ระบบส่วนกลางของ 
User/Password ส าหรับการ
เข้าถึงอุปกรณ์นั้น 

  -  ค่ า บั น ทึ ก ใ ช้ ง า น ถู ก
เปลี่ยนแปลง 

H L -มี การก าหนดความยาวของ
รหัส และรูปแบบเพื่อการสุ่ม
เดาได้ยากข้ึน 
-มี ข้อมูลส ารองของอุปกรณ์
นั้นเพื่อท าการกู้คืนข้อมูล 

-มี ระบบส่วนกลางของ 
User/Password ส าหรับการ
เข้าถึงอุปกรณ์นั้น 
-มี ระบบส่วนกลางที่จัดเก็บ ข้อ
มูลค่า Configuration ของ
อุปกรณ์ 

ทางโปรแกรม
ประยุกต์ 
(Application) 

1. รหัสผ่านสามารถ
เข้าถึงได้ง่าย 

- ก าหนดความยาวรหัสสั้น
ไป / สามารถเดาได้ง่าย 

M L -มี การก าหนดความยาวของ
รหัส และรูปแบบเพื่อการสุ่ม
เดาได้ยากข้ึน 
 

-จัดท า ระบบส่วนกลางของ 
User/Password 
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ระดับชั้นการ
ป้องกัน 

ภัยคุกคาม ช่องโหว่ที่อาจก่อให้เกิดภัย
คุกคาม 

Exposure 
Level 

(H,M,L) 

Probability 
(H,M,L) 

ขั้นตอนการควบคุม แนวทางการรองรับ/หลีกเลี่ยง
ความเสี่ยง 

 2. สิทธิ์ในการใช้งานไม่
สอดคล้องกับการใช้
งาน 

- สิทธิ์การใช้งานน้อยเกินไป L L - มี การปรับปรุงสิทธิ์ - ใช้ ระบบควบคุมการให้สิทธิ์ 

 3. ความไม่เสถียรของ
โปรแกรม 

- การท าการติดตั้งโปรแกรม
ใหม่ท าไม่ได ้

H L -มี เจ้าหน้าที่ระบบ
คอมพิวเตอร์ เป็นผู้ด าเนินการ
ติดต้ัง 

-จัด ทดสอบโปรแกรมฯ ใน
สภาวะการใช้งานกับผู้ใช้งาน
ทั่วไป ที่มีโปรแกรมอ่ืนๆร่วม
ด้วย 

 4. โปรแกรมเสีย - อุปกรณ์เก็บบันทึกเสีย H L -มี เจ้าหน้าที่ระบบ
คอมพิวเตอร์ เป็นผู้ด าเนินการ
ติดต้ัง 
-มี อุปกรณ์ทดแทนเพ่ือใช้งาน 

-จัด ให้มีอุปกรณ์ส ารองเพ่ือ
ทดแทน 
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ตาราง แสดงผลข้ันตอนการควบคุมและแนวทางการรองรับหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ต่อ) 

ร ะ ดั บ ชั้ น ก า ร
ป้องกัน 

ภัยคุกคาม ช่องโหว่ที่อาจก่อให้เกิดภัย
คุกคาม 

Exposure 
Level 

(H,M,L) 

Probability 
(H,M,L) 

ขั้นตอนการควบคุม แนวทางการรองรับ/หลีกเลี่ยง
ความเสี่ยง 

ทางข้อมูล (Data) 1. การเข้าถึงข้อมูลใน
ฐานข้อมูลโดยผู้ที่ไม่มี
สิทธิ์ 

-  การเข้าถึงข้อมูลโดยไม่
ก าหนดสิทธิ์ 

H H -มี การก าหนดความยาวของ
รหัส และรูปแบบเพื่อการสุ่ม
เดาได้ยากข้ึน 
- มี การปรับปรุงสิทธิ์ 

-จัดท า ระบบส่วนกลางของ 
User/Password 
- ใช้ ระบบควบคุมการให้สิทธิ์ 

 2. คอมพิวเตอร์ไวรัส - ไม่มีโปรแกรมป้องกันไวรัส H M -มี ข้อบังคับ การเข้าถึง 
Server ผ่าน Media 
ต่างๆ เช่น External Drive 
-มี การป้องกันด้วย Firewall 
และ Antivirus 

-จัดหา ระบบป้องกันไวรัส 
-ท าการส ารองข้อมูล เป็นระยะ
เพ่ือการกู้กลับหาก 
ระบบปฏิบัติการเสียหาย 

  - การให้ใช้งาน USB และ 
CD/ROM 

H M -มี ข้อบังคับ การเข้าถึง 
Server ผ่าน Media 
ต่างๆ เช่น External Drive 
-มี การป้องกันด้วย Firewall 
และ Antivirus 

-จัดหา ระบบป้องกันไวรัส 
-ท าการส ารองข้อมูล เป็นระยะ
เพ่ือการกู้กลับหาก 
ระบบปฏิบัติการเสียหาย 

 3. การสูญเสียข้อมูล
จากอุปกรณ์สื่อบันทึก 

- อุปกรณ์เสีย M L -มี ข้อมูลส ารองไว้เพ่ือการคืน
ค่าเดิม 

-จัด หาอุปกรณ์เพ่ือทดแทน 
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ร ะ ดั บ ชั้ น ก า ร
ป้องกัน 

ภัยคุกคาม ช่องโหว่ที่อาจก่อให้เกิดภัย
คุกคาม 

Exposure 
Level 

(H,M,L) 

Probability 
(H,M,L) 

ขั้นตอนการควบคุม แนวทางการรองรับ/หลีกเลี่ยง
ความเสี่ยง 

-มี การกู้คืนข้อมูลปัจจุบัน 
-มี อุปกรณ์ทดแทนเพ่ือ
ส ารองใช้งาน 

  -  พ้ื น ที่ จั ด เ ก็ บ ถู ก แ ก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลง 

M L -มี การป้องกันด้วย Firewall 
และ Antivirus 
-มี ข้อมูลส ารองไว้เพ่ือการคืน
ค่าเดิม 
-มี การกู้คืนข้อมูลปัจจุบัน 

-จัดหา ระบบป้องกันไวรัส 
-ท าการส ารองข้อมูล เป็นระยะ
เพ่ือการกู้กลับหาก 
ระบบปฏิบัติการเสียหาย 
- ใช้ ระบบควบคุมการให้สิทธิ์ 
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 4.7 การส ารองข้อมูลตามข้อก าหนดของศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ 

1) เจ้าหน้าที่บริษัทที่ได้รับมอบหมาย แจ้งวันและเวลาที่จะด าเนินการส ารองข้อมูลผ่าน
ระบบสารสนเทศของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ทุกวันพุธที่ 3 ของทุกเดือน 
เจ้าหน้าที่บริษัทที่ได้รับมอบหมายจะด าเนินการปิดระบบงาน เพ่ือท างานส ารองข้อมูล
รายเดือน 

2) เจ้าหน้าที่บริษัทที่ได้รับมอบหมาย ด าเนินการส ารองข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย ลง Tape Backup  

3) เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศที่ได้รับมอบหมาย ด าเนินการตรวจสอบสถานะการ
ส ารองผู้ข้อมูล 

4) เจ้าหน้าที่บริษัทที่ได้รับมอบหมาย ด าเนินการน า Tape Backup และเอกสารที่
เกี่ยวข้องส่งให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ 

5) เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศที่ได้รับมอบหมาย จัดเก็บเอกสารที่เก่ียวข้อง และ
จัดเก็บ Tape Backup ที่ตูน้ิรภัยของศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ 

 4.8 การกู้คืนข้อมูลตามข้อก าหนดของศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ 

1) เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศท่ีได้รับมอบหมาย ตรวจสอบพบว่าข้อมูลในระบบ
สารสนเทศ เกิดความเสียหายหรือสูญหาย 

2) เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศที่ได้รับมอบหมาย แจ้งผู้อ านวยการศูนย์ข้อมูลและ
สารสนเทศทราบปัญหาที่เกิดขึ้น 

3) ผู้อ านวยการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สั่งการให้บริษัทฯ ด าเนินการกู้คืนข้อมูล 
4) เจ้าหน้าที่บริษัทที่ได้รับมอบหมาย แจ้งวันและเวลาที่จะด าเนินการกู้คืนข้อมูลผ่านระบบ

สารสนเทศของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
5) เจ้าหน้าที่บริษัทที่ได้รับมอบหมาย ด าเนินการกู้คืนข้อมูลจาก Tape Backup ลงเครื่อง

คอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่เก่ียวข้อง โดยด าเนินการตามคู่มือวิธีการกู้คืนข้อมูล 
6) เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศที่ได้รับมอบหมาย ด าเนินการตรวจสอบสถานะการ

กู้คืนข้อมูล 
7) เจ้าหน้าที่บริษัทที่ได้รับมอบหมาย น า Tape Backup ที่ด าเนินการเสร็จแล้ว ให้

เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศที่ได้รับมอบหมาย 
8) เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับมอบหมาย จัดเก็บ Tape Backup ที่ดู้นิรภัย

ของศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศและแจ้งผลการด าเนินงานให้ผู้อ านวยการศูนย์ข้อมูลและ
สารสนเทศทราบต่อไป 
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5. แนวทางการจัดฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศแก่เจ้าหน้าที่ทั้งผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้งาน 

 หลักสูตรที่ 1 ผู้ดูแลระบบ 

 หลักการและเหตุผล 
 เป็นหลักสูตรส าหรับแนะน าระบบ เพ่ือให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการท างาน  

 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

- ให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาพรวมของระบบในโครงการ 

- ให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดการระบบที่เกี่ยวข้องกับผู้ฝึกอบรมในโครงการ ของหน่วยงาน
ของผู้ฝึกอบรมได้ 

- ให้ผู้เข้าอบรมสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดกับโครงการ ในระหว่างการปฏิบัติงานได้ 
 

 ประเด็นส าคัญในหลักสูตร 

- สร้างความรู้และความเข้าใจในโครงการ 

- สามารถใช้งานระบบในโครงการ 

- สามารถแก้ไขปัญหาปัญหาเบื้องต้นที่เกิดกับโครงการ 
 

 รายละเอียดของเนื้อหาในหลักสูตร 

- แนะน าภาพรวมของโครงการ 

- แนะน าเกี่ยวกับ เมนูใน 

- การใช้งานโปรแกรมท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ดูแลระบบได ้
 

 วิธีการฝึกอบรม 

- ฟังบรรยายจากผู้สอนตามล าดับเนื้อหาการใช้งาน 

- ถาม – ตอบข้อสงสัย 

- ทดสอบและประเมินผล 
 
 

 อุปกรณ์ -โปรแกรมการฝึกอบรม 

- โปรเจคเตอร์ 

- คู่มือการฝึกอบรมตามจ านวนผู้เข้ารับการอบรม 
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 วิทยากร 
 วิทยากรผู้สอน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในโครงการ 

 คุณสมบัติและจ านวนผู้เข้าอบรม 
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 

 -  ผู้เข้าอบรมควรมีความรู้ระบบปฏิบัติการ Windows เบื้องต้น 
 -  ผู้เข้าอบรมควรเป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับโครงการ 
  

 วันเวลาและสถานที่ 

- วัน-เวลา 

- สถานที่ 

- หอ้งอบรม หน่วยงานเป็นผู้จัดหา (แจ้งให้ทราบภายหลัง) 
 

 การประเมินผลการฝึกอบรม 

- ประเมินผลการอบรมโดยการท าแบบทดสอบ 
 ผู้เข้าอบรมท าแบบทดสอบหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม 
 ผู้ เข้าอบรมสามารถท าแบบทดสอบได้ โดยต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า 80 
 เปอร์เซ็นต์ของคะแนน 

- ประเมินความสนใจของผู้เข้าอบรม 
 ผู้เข้าอบรมต้องเข้าอบรมอย่างสม่ าเสมอ โดยมีจ านวนชั่วโมงเข้าอบรมไม่ต่ ากว่า 
 90เปอร์เซ็นต์ของเวลาอบรมทั้งหมด 

  

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

- ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในโครงการ 

- ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจและสามารถแนะน าผู้ใช้งานในโครงการ ที่เกี่ยวข้องกับผู้
ฝึกอบรมได้ 

- ผู้เข้าอบรมสามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นที่เกิดขึ้นได้ 
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 หลักสูตรที่ 2 ผู้ใช้งาน 

 หลักการและเหตุผล 
 เป็นหลักสูตรส าหรับแนะน าระบบสารสนเทศในโครงการ เพ่ือให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการท างานในของระบบ  

 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

- ให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาพรวมของระบบในโครงการ 

- ให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้งานระบบที่เกี่ยวข้องกับผู้ฝึกอบรมในโครงการ ของหน่วยงาน
ของผู้ฝึกอบรมได้ 

- ให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้งานระบบในโครงการ ในระหว่างการปฏิบัติงานได้ 
 

 ประเด็นส าคัญในหลักสูตร 

- สร้างความรู้และความเข้าใจในโครงการ 

- สามารถใช้งานระบบในโครงการ 

- สามารถใช้งานระบบในโครงการ 
 

 รายละเอียดของเนื้อหาในหลักสูตร 

- แนะน าภาพรวมของโครงการ 

- แนะน าเกี่ยวกับ เมนูในโครงการ 

- การใช้งานโปรแกรมท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานได้ 
 

 วิธีการฝึกอบรม 

- ฟังบรรยายจากผู้สอนตามล าดับเนื้อหาการใช้งาน 

- ถาม – ตอบข้อสงสัย 

- ทดสอบและประเมินผล 
 

 อุปกรณ์ -โปรแกรมการฝึกอบรม 

- โปรเจคเตอร์ 

- คู่มือการฝึกอบรมตามจ านวนผู้เข้ารับการอบรม 

 วิทยากร 
 วิทยากรผู้สอน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในโครงการ 
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 คุณสมบัติและจ านวนผู้เข้าอบรม 
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 

 -  ผู้เข้าอบรมควรมีความรู้ระบบปฏิบัติการ Windows เบื้องต้น 
 -  ผู้เข้าอบรมควรเป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับโครงการ 
  

 วันเวลาและสถานที่ 

- วัน-เวลา 

- สถานที่ 

- ห้องอบรม หน่วยงานเป็นผู้จัดหา (แจ้งให้ทราบภายหลัง) 
 

 การประเมินผลการฝึกอบรม 

- ประเมินผลการอบรมโดยการท าแบบทดสอบ 
 ผู้เข้าอบรมท าแบบทดสอบหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม 
 ผู้ เข้าอบรมสามารถท าแบบทดสอบได้ โดยต้องมีคะแนนไม่ ต่ ากว่า 80 
 เปอร์เซ็นต์ของคะแนน 

- ประเมินความสนใจของผู้เข้าอบรม 
 ผู้เข้าอบรมต้องเข้าอบรมอย่างสม่ าเสมอ โดยมีจ านวนชั่วโมงเข้าอบรมไม่ต่ ากว่า 
 90เปอร์เซ็นต์ของเวลาอบรมทั้งหมด 

  

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

- ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในโครงการ 

- ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจในเมนูของโครงการที่เก่ียวข้องกับผู้ฝึกอบรมได้ 

- ผู้เข้าอบรมสามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นที่เกิดขึ้นได้ 
 


