คู่มือการดาเนินงาน
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล
กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

คานา

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล ในฐานะหน่วยสนับสนุนการดําเนินงานด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม มีบทบาทหน้าที่ในการกําหนดมาตรฐานและระบบบริหาร
จัดการทรั พยากรด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศให้ สอดคลองกับสถานการณ์ มีระบบฐานข้อมูลที่มีคุณภาพและ
เสถียรภาพ จัดหาซอฟ์ แวร์ที่เหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือสําคัญในการดูแลพัฒ นาระบบบริหารจัดการให้ บรรลุ
พันธกิจของวิทยาลัย อีกทั้งยังมีบทบาทในการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้ ตาม
มาตรฐาน อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน พัฒนาศักยภาพนักศึกษา และจัดหา
ทรัพยากรที่จําเป็นต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา จึงได้จัดทําคู่มือการดําเนินงานของกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และฐานข้อมูล เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางการใช้บริการของกลุ่มงาน ให้บุคลากรได้รับทราบ อันจะทําให้เกิ ด
ประสิทธิภาพต่อการใช้บริการต่อไป

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล
มิถุนายน 2555

สารบัญ
หน้า
บทนํา
โครงสร้างการบริหารงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการ
ระเบียบว่าด้วยการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
คู่มือการใช้งานระบบพิสูจน์ตัวตน
รายการครุภัณฑ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
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6
8
12
17

บทนา
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ได้ทําการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2540 เป็น
ต้นมา และมีการเชื่อมต่อเครือข่ายเพื่อให้บริการไปยัง วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามแห่งที่ 2 ในปัจจุบัน
วิทยาลัยพยาบาลฯ มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ ายมากกว่า 300 เครื่อง และมีแนวโน้มการ
ใช้ความเร็วในการรับส่งข้อมูลเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ เพื่อรองรับการรับส่งข้อมูลลักษณะสื่อมัลติมีเดีย อาทิ การใช้
งาน e-Learning การใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร และการแลกเปลี่ยนสืบค้นฐานข้อมูลทางวิชาการ
จากแหล่งภายนอกวิทยาลัย วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามมีการพัฒนาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานในการบริการการศึกษา และการบริหารจัดการระบบงานภายในให้เป็น
ระบบงานอิเ ลคทรอนิ กส์ ก่อ ให้ เ กิด ความมี ป ระสิ ทธิ ผ ล เช่ น ระบบงานภายในของวิ ท ยาลั ยทุ กด้ า นให้ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง และมี ค วามคล่ อ งตั ว อั น จะทํ า ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาสถาบั น ให้ มี ก ารดํ า เนิ น งานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และท้ายที่สุดย่อมส่งผลให้องค์กรกลายเป็นองค์แห่งการเรียนรู้น่าอยู่
และน่าทํางาน (Healthy work place)

โครงสร้างการบริหารงาน

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล
กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
นายกิตติศักดิ์ ไกรจันทร์
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ

หัวหน้างาน

นายวาที สีกมล

นายธีรยุทธ์ บัวนิติสกุล

นายณรภัทร บุตรวงศ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์

ช่างคอมพิวเตอร์

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.
2.
3.
4.

การบริหารระบบคอมพิวเตอร์
วางแผนดําเนินงานด้านการให้บริการคอมพิวเตอร์
ตรวจสอบและดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งาน
ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษา อาจารย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับใน

วิทยาลัยฯ
5. จัดอบรมเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ให้แก่บุคลากรในวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
6. ดูแลบริการจัดการระบบเครือข่ายภายในวิทยาลัยพยาบาลศรีหมาสารคาม ตลอดจัดทําคู่มือการ

ใช้คอมพิวเตอร์ จนระบบ Internet และคู่มือการใช้ระบบ Internet
7. รวบรวมสถิติงานคอมพิวเตอร์
8. วางแผนการดําเนินงาน ด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูล วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
9. พัฒนาระบบฐานข้อมูลของวิทยาลัยฯ
10. จัดอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้แก่บุคลากรในวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
11. เป็นผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลของวิทยาลัยฯ
12. สรุปและประเมินผลงานประจําปีงานคอมพิวเตอร์
13. การควบคุมภายใน
14. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

แบบฟอร์มขอรับบริการด้านคอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์

วันที่…………..เดือน……………………….พ.ศ………….
ข้าพเจ้า ………………………………….ตําแหน่ง…………………หน่วยงาน/กลุ่ม……………………….…………….
นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ..............รุ่นที่.........
มีความประสงค์ที่จะขอรับบริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล ดังรายการต่อไปนี้
ยืมอุปกรณ์
( ) เครื่องคอมพิวเตอร์
( ) กล้องถ่ายภาพ
( ) คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
( ) กล้องวีดิโอ
( ) Projector
( ) เครื่องขยายเสียง (พร้อมไมค์ สาย ขาตั้ง)
( ) Visualizer
( ) โทรทัศน์
( ) อื่นๆ ......................................................................................................................................................
ขอรับบริการ
( ) ถ่ายภาพ กิจกรรม/โครงการ ระบุ...................................................................................................................
( ) ถ่ายวีดิโอ กิจกรรม/โครงการ ระบุ.....................................................................................................................
( ) บันทึกข้อมูล/ภาพถ่าย/วิดโี อ ลงแผ่นหรืออุปกรณ์บันทึกชั่วคราว (แนบใบเบิกพัสดุ หากใช้แผ่น ซีดี/ดีวดี ี ด้วย)
( ) สแกนภาพ/ตกแต่งภาพ
( ) อื่นๆ ......................................................................................................................................................
เพื่อใช้ในกิจกรรม/โครงการ....................................................................................................................................................
.....................................................................................(พร้อมแนบโครงการ/กาหนดการมาด้วย)
โดยขอใช้ในระหว่างวันที่……………….เดือน…………………..พ.ศ………….. สถานที่ ...............................................
[ ] ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา……………………….น. ถึง …………………………….น.
[ ] นอกเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา……………………….น. ถึง …………………………….น.
(ลงชื่อ)
(………………………………………..…..)

สําหรับเจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล

สําหรับผู้อํานวยการวิทยาลัย(กรณีนําอุปกรณ์ออกนอกวิทยาลัย)

การตรวจสอบการขอใช้บริการ
[ ] ได้
[ ] ไม่ได้

การพิจารณา
[ ] อนุมัติ

ความคิดเห็น
……………………………………………

(ลงชื่อ) ........................................................
(……………………..…) เจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบ
..…./………/…..…..

การตรวจรับคืนอุปกรณ์

[ ]

สมบูรณ์

[ ]

[ ]

ไม่อนุมัติ

……………………………………….
(นางนฤมล

เอนกวิทย์)
ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
....…./………/…..…..
ไม่สมบูรณ์ ระบุ......................................................................................
ลงชื่อ.......................................................ผู้ตรวจรับ

ระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

1. แต่งกายชุดนักศึกษา หรือชุดสุภาพเรียบร้อย
2. ถอดรองเท้าและวางบนชั้นวางรองเท้าให้เป็นระเบียบก่อนเข้าห้อง
3. ลงชื่อที่โต๊ะลงชื่อทุกครั้งเมื่อใช้บริการทั้งเข้าและออกจากห้อง
4. ทุกครั้งที่มีการใช้ Flash drive หรือ แผ่นดิสก์จะต้องตรวจสอบและแสกนไวรัสก่อนทุกครั้ง
5. ห้ามนาโปรแกรมอื่นๆมาติดตั้งในเครื่องโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
6. ห้ามแก้ไขและเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่างๆของเครื่องคอมพิวเตอร์
7. ไม่อนุญาตให้นาเกมส์มาเล่นและห้ามเปิดเว็บไซต์ ลามก หรือเว็บไซต์ที่ขัดศีลธรรมอันดี
8. ไม่กระทาการที่เป็นการรบกวนหรือทาให้ผู้อื่นเกิดความไม่สะดวกในการใช้งาน
9. ห้ามเคลื่อนย้ายเครื่อง อุปกรณ์ต่างๆ หรือเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ก่อนได้รับอนุญาตจาก
เจ้าหน้าที่
10. กรุณาอย่าใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายสัมผัสหน้าจอคอมพิวเตอร์และอย่านาสิ่งของมาวางบน
เครื่องคอมพิวเตอร์
11. ห้ามนาอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาในห้องหรือรับประทานในห้องและช่วยกันรักษาความสะอาดโดยไม่
ทิ้งเศษขยะในห้อง
12. หากมีปัญหาใดๆ เกิดขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทันที
อย่าแก้ไขด้วยตนเอง หรือโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ห้องคอมพิวเตอร์ ที่เบอร์ 103
13. ให้บันทึกข้อมูลชั่วคราวไว้ใน Drive D เท่านั้น
14. ออกจากระบบ Authentication ก่อนและ Shut down เครื่องทุกครั้งเมื่อเสร็จสิ้นการใช้งานพร้อม
เก็บเก้าอี้เข้าที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
15. วันเวลาที่ให้บริการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 น. – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด
ชดเชยตามประกาศทางราชการ
หมายเหตุ การฝ่าฝืนระเบียบทุกกรณี จะได้รับโทษตามระเบียบของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

ระเบียบการใช้ห้อง LRC
1. นักศึกษาควรแต่งกายในชุดสุภาพเรียบร้อย และถูกระเบียบ

2. ถอดรองเท้าและวางรองเท้าให้เป็นระเบียบก่อนเข้าห้อง LRC
3. ลงชื่อที่โต๊ะลงชื่อทุกครั้งเมื่อเข้ามาใช้บริการห้อง LRC ทั้งเข้าและออกจากห้อง
4. ทุกครั้งที่มีการใช้ Flash drive หรือ แผ่นดิสก์จะต้องตรวจสอบและแสกนไวรัสก่อนทุกครั้ง
5. ห้ามนาโปรแกรมอื่นๆมาติดตั้งในเครื่องโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ห้อง LRC
6. ห้ามแก้ไขและเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่างๆของเครื่องคอมพิวเตอร์
7. ไม่อนุญาตให้นาเกมส์มาเล่นและห้ามเปิดเว็บไซต์ นู้ด โป้ เปลือย เซ็กส์ หรือเว็บไซต์ที่ขัดศีลธรรมอันดี
8. ไม่กระทาการที่เป็นการรบกวนหรือทาให้ผู้อื่นเกิดความไม่สะดวกในการใช้งาน
9. ห้ามเคลื่อนย้ายเครื่อง อุปกรณ์ต่างๆ หรือเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ก่อนได้รับอนุญาตจาก
เจ้าหน้าที่
10. กรุณาอย่าใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายสัมผัสหน้าจอคอมพิวเตอร์และอย่านาสิ่งของมาวางบน
เครื่องคอมพิวเตอร์
11. ห้ามนาอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาในห้องหรือรับประทานในห้องและช่วยกันรักษาความสะอาดโดยไม่
ทิ้งเศษขยะในห้อง
12. หากมีปัญหาใดๆ เกิดขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทันที
อย่าแก้ไขด้วยตนเอง หรือโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ ที่เบอร์ 103
13. ให้บันทึกข้อมูลชั่วคราวไว้ใน Drive D เท่านั้น
14. ออกจากระบบ Authentication ก่อนและ Shut down เครื่องทุกครั้งพร้อมเลื่อนเก้าอี้เข้าที่ให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย
15. วันเวลาที่ให้บริการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.30 น. – 22.00 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด
ชดเชยตามประกาศทางราชการ
หมายเหตุ การฝ่าฝืนระเบียบทุกกรณี จะได้รับโทษตามระเบียบของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
ระเบียบว่าด้วยการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
ด้วยวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ได้จัดให้มีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขึ้น เพื่ออํานวยความสะดวกแก่
บุคลากรในการปฏิบัติงานให้แก่องค์กร ดังนั้นเพื่อให้การใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในลักษณะที่
ไม่ถูกต้อง เห็นสมควรวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
บทที่ 1 คานิยาม
"วิทยาลัย" หมายความว่า ชื่อ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม สถาบันพระบรมราชชนก สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
"เครือข่ายคอมพิวเตอร์" หมายความถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
"ผู้บังคับบัญชา" หมายความว่า ผู้มีอํานาจสั่งการตามโครงสร้างของวิทยาลัยพยาบาล
"บุคลากร" หมายความว่า ข้าราชการ ลูกจ้าง และนักศึกษาของวิทยาลัยพยาบาล รวมถึงบุคคลอื่นที่
องค์กรมอบหมายให้ปฏิบัติงานตามสัญญา ข้อตกลง หรือใบสั่งซื้อ
"ข้อมูล" หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราว ข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใดๆ ไม่ว่าการสื่อ
ความหมายนั้นจะทําได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆ และไม่ว่าจะได้จัดทําไว้ในรูปแบบของ
เอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึก
โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอื่นใดที่ทําให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้
"ผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์" หมายความถึง บุคลากรที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้มีหน้าที่
รับผิดชอบในการดูแลรักษาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถเข้าถึงโปรแกรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการ
จัดการฐานข้อมูลของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
บทที่ 2 กาหนดอานาจหน้า ที่ของคณะกรรมการหรือผู้ดูแ ลความปลอดภัยของข้อมูลและเครื อข่า ย
คอมพิวเตอร์
ให้มี "คณะกรรมการด้านความปลอดภัยของข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ " ที่ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งจาก
บุคลากรของวิทยาลัย โดย คณะกรรมการด้านความปลอดภัยของข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีอํานาจ
หน้าที่ดังต่อไปนี้
 กํากับดูแลและให้คําแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้
 ให้คําปรึกษาแก่ผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
 ให้คําแนะนําและคําเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชาในการกําหนดนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูล
 จัดทํารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้เสนอผู้บังคับบัญชาเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม
 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้
 ดําเนินการเรื่องอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บทที่ 3 ข้อปฏิบัติของบุคลากรในการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ข้อ 1 บุคลากรมีสิทธิใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ภายใต้ข้อกําหนดแห่งระเบียบนี้ การฝ่าฝืนข้อกําหนด
ดังกล่าวในวรรคหนึ่ง และก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่วิทยาลัย หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด องค์กรจะ
พิจารณาดําเนินการทางวินัยและทางกฎหมายแก่บุคลากรที่ฝ่าฝืนตามความเหมาะสมต่อไป

ข้อ 2 บุคลากรพึงใช้ทรัพยากรเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ไม่ download ไฟล์ที่มีขนาดใหญ่
โดยไม่จําเป็น และไม่ควรปฏิบัติในระหว่างเวลาทํางานซึ่งมีการใช้เครือข่ายอย่างหนาแน่น
ข้อ 3 บุคลากรพึงใช้ข้อความสุภาพ และถูกต้องตามธรรมเนียมปฏิบัติในการใช้เครือข่าย อาทิ เช่น ไม่
ใช้การส่ง mail แบบกระจายถึงทุกคนที่เป็นสมาชิกเครือข่ายโดยไม่จําเป็น หรือ การใช้ข้อความที่สุภาพชน
ทั่วไปพึงใช้ในข้อความที่ส่งไปถึงบุคคลอื่น เป็นต้น
ข้อ 4 บุคลากรมีหน้าที่ระมัดระวังความปลอดภัยในการใช้เครือข่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ยอมให้
บุคคลอื่นเข้าใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์จากบัญชีผู้ใช้ของตนเอง
ข้อ 5 เพื่อประโยชน์ในการใช้รหัสผ่านส่วนบุคคล บุคลากรจะต้อง
 ใช้ รหั ส ผ่า นส่ว นบุค คลสํ า หรั บ การใช้ ง านเครื่ องคอมพิ ว เตอร์ที่ พนัก งานครอบครองใช้ งานอยู่ ทั้ง ใน
ระดับ BIOS และระดับระบบปฏิบัติการ (Operating System) โดยรหัสผ่านส่วนบุคคลดังกล่าวต้องมี
ความยาวไม่น้อยกว่า 6 ตัวอักษร โดยมีการผสมกันระหว่างตัวอักษรที่เป็นตัวพิมพ์ปกติ ตั วพิมพ์ใหญ่
ตัวเลข และสัญลั กษณ์เข้าด้วยกัน แต่ไม่ควรกําหนดรหัส ผ่านส่วนบุคคลจากชื่อหรือนามสกุล ของ
ตนเองหรื อบุคคลในครอบครั ว หรื อบุคคลที่มีความสั มพันธ์ใกล้ ชิดกับตน หรือจากคําศัพท์ที่ใช้ใน
พจนานุกรม
 ใช้รหัสผ่านสําหรับการใช้แฟ้มข้อมูลร่วมกับบุคคลอื่นผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 ไม่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการจํารหัสผ่านส่วนบุคคลอัตโนมัติ (Save Password) สําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่พนักงานครอบครองอยู่
 ไม่จดหรือบันทึกรหัสผ่านส่วนบุคคลไว้ในสถานที่ที่ง่ายต่อการสังเกตเห็นของบุคคลอื่น
ข้อ 6 บุคลากรจะต้องไม่ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
 เพื่อการกระทําผิดกฎหมาย หรือเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น
 เพื่อการกระทําที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
 เพื่อการพาณิชย์
 เพื่ อการเปิด เผยข้ อมูล ที่ เป็ น ความลั บซึ่ ง ได้ ม าจากการปฏิบั ติ ให้ แ ก่ วิท ยาลั ย ไม่ ว่ า จะเป็น ข้ อมูล ของ
วิทยาลัย หรือบุคคลภายนอกก็ตาม
 เพื่อกระทําการอันมีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของวิทยาลัย หรือของบุคคลอื่น
 เพื่อให้ทราบข้อมูลข่าวสารของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ที่มีสิทธิในข้อมูล
ดังกล่าว
 เพื่ อการรั บ หรื อส่ ง ข้ อมู ล ซึ่ ง ก่ อหรื ออาจก่ อให้ เ กิ ด ความเสี ย หายให้ แ ก่ วิ ท ยาลั ย เช่ น การรั บ หรื อส่ ง
ข้อมูลที่มีลักษณะเป็นจดหมายลูกโซ่ หรือการรับหรือส่งข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลภายนอกอันมีลักษณะ
เป็นการละเมิดต่อกฎหมายหรือสิทธิของบุคคลอื่นไปยังบุคลากรหรือบุคคลอื่น เป็นต้น
 เพื่อขัดขวางการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือของบุคลากรอื่น หรือเพื่อให้เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ของวิทยาลัย ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 เพื่อแสดงความคิด เห็ นส่ วนบุค คลในเรื่องที่ เกี่ ยวข้องกั บการดํา เนิ นงานของวิท ยาลัย ไปยั งที่ อยู่ เว็ บ
(web site) ใดๆ ในลักษณะที่จะก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง
 เพื่อการอื่นใดที่อาจขัดต่อผลประโยชน์ขององค์กร หรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือความเสียหาย
แก่องค์กร
ข้อ 7 เพื่อความปลอดภัยในการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยส่วนรวม บุคลากรจะต้อง
 ไม่ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น

















ไม่ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ในการตรวจสอบข้อมูลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาก่อน
ไม่ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์คอมพิว เตอร์อื่นใดเพิ่มเติมในเครื่องคอมพิวเตอร์ของ
วิทยาลั ย เพื่ อให้ บุ คคลอื่น สามารถใช้ งานเครื่ องคอมพิว เตอร์ นั้น หรื อเครือ ข่า ยคอมพิว เตอร์ ของ
วิทยาลัยได้
ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ตนเองครอบครองใช้งานอยู่เมื่อใช้งานประจําวันเสร็จสิ้น หรือเมื่อมี
การยุติการใช้งานเกินกว่า 1 ชั่วโมง เว้นแต่เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นเป็นเครื่องบริการ (server) ที่ต้องใช้
งานตลอด 24 ชั่วโมง
ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับจากภายนอกวิทยาลัย ทุกครั้งด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับตรวจสอบ
และกําจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ที่วิทยาลัยจัดให้ และหากตรวจพบไวรัสคอมพิวเตอร์ฝังตัวอยู่ในข้อมูล
ส่วนใดจะต้องรีบจัดการทําลายไวรัสคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลนั้นโดยเร็วที่สุด
ลบข้อมูลที่ไม่จําเป็นต่อการใช้งานออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของตนเพื่อเป็นการประหยัด
ปริมาณหน่วยความจําบนสื่อบันทึกข้อมูล
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีการเข้ารหัสข้อมูลซึ่งวิทยาลัยจัดให้สําหรับใช้ในการติดต่อกับเครือข่าย
คอมพิวเตอร์จากภายนอกสถานที่ทําการขององค์กร
ให้ ค วามร่ ว มมื อ และอํ า นวยความสะดวกแก่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา ผู้ ดู แ ลเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ หรื อ
คณะกรรมการความปลอดภัยของข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ในการตรวจสอบระบบความ
ปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของบุคลากรและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมทั้งปฏิบัติตาม
คําแนะนําของผู้บังคับบัญชา ผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือคณะกรรมการดังกล่าวด้วย
ระมัดระวังการใช้งานและสงวนรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์เหมือน
เช่นบุคคลทั่วไปจะพึงปฏิบัติในการใช้งานเครื่ องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
แล้วแต่กรณี
ไม่เข้าไปในสถานที่ตั้งของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ก่อนได้รับอนุญาต
คืนทรัพย์สิน อัน เกี่ย วข้องกับการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เป็นของวิทยาลั ย เช่น ข้อมูล และ
สําเนาของข้อมูล กุญแจ บัตรประจําตัว บัตรผ่านเข้าหรือออก ฯลฯ ให้แก่วิทยาลัย รวมทั้งขอรับข้อมูล
ส่วนบุคคลที่อยู่บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์คืน ภายในกําหนด 7 วันนับแต่วันพ้นสภาพการเป็นบุคลากร
ของวิทยาลัย

บทที่ 4 ข้อปฏิบัติของผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ข้อ 1 ผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะต้องดูแลรักษาและปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ รวมทั้งจะต้องสอดส่องดูแลการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบุคลากรเพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบนี้
หากผู้ ดู แ ลเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ พ บว่ า บุ ค ลากรผู้ ใ ดมี พ ฤติ ก ารณ์ ส่ อ ไปในทางที่ จ ะละเมิ ด ข้ อ
กํ า หนดการใช้ เ ครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ แ ห่ ง ระเบี ย บนี้ ผู้ ดู แ ลเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ จ ะต้ อ งรายงานให้
คณะกรรมการความปลอดภัยของข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตลอดจนผู้บังคับบัญชาที่เหนือขึ้นไปทราบ

โดยเร็ ว ที่ สุ ด และในกรณี จํ า เป็ น เพื่ อ ป้ อ งกั น ความเสี ย หายที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น แก่ วิ ท ยาลั ย ผู้ ดู แ ลเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์มีอํานาจในการระงับการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบุคลากรดังกล่าวได้ทันที
ข้อ 2 ผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีหน้าที่ในการเสนอความเห็นและข้อสังเกตต่อคณะกรรมการความ
ปลอดภัย ของข้อมูล และเครื อข่ายคอมพิว เตอร์ ตลอดจนผู้ บังคับบัญชาที่เหนือขึ้นไปเพื่อพิจารณาสั่ ง การ
เกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพและการบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ข้อ 3 ผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีหน้าที่ในการติดตั้งอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ ระบบการเข้ารหัสข้อมูล
อัตโนมัติหรือระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตลอดจนบํารุงรักษาสิ่งต่างๆ ดังกล่าวให้ใช้งาน
ได้ดีอยู่เสมอ
ข้อ 4 ผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะต้องไม่ใช้อํานาจหน้าที่ของตนไปในการเข้าถึงข้อมูลที่รับหรือ
ส่งผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งตนไม่มีสิทธิในการเข้าถึงข้ อมูลนั้น และจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่ตนได้รับมา
จากหรือเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ไม่ควรเปิดเผยให้
บุคคลหนึ่งบุคคลใดทราบ
ข้อ 5 เมื่อผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะต้องคืนทรัพย์สินอันเกี่ยวข้องกับการปฏิบั ติหน้าที่ของตนที่
เป็นขององค์กร เช่น ข้อมูลและสําเนาของข้อมูล กุญแจ บัตรประจําตัว บัตรผ่านเข้า -ออก ฯลฯ ให้แก่องค์กร
ในทัน ทีที่พ้นหน้ าที่ และให้คณะกรรมการความปลอดภัยของข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ดําเนินการ
ตรวจสอบการคืนทรัพย์สินของผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่พ้นจากหน้าที่โดยละเอียดเพื่อความปลอดภัยของ
ข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ข้อ 6 ผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ฝ่าฝืนข้อกําหนดในระเบียบนี้ และก่อหรืออาจก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่องค์กร หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด องค์กร จะพิจารณาดําเนินการทางวินัยและทางกฎหมายแก่ผู้ดูแ ล
เครือข่ายคอมพิวเตอร์นั้นตามความเหมาะสมต่อไป
ประกาศ ณ วันที่

กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554

(นางนฤมล เอนกวิทย์)
ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

คู่มือการใช้งานระบบพิสูจน์ตัวตนเพื่อเข้าใช้งานเครือข่าย Internet ภายใน
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
1. เมื่อเข้าใช้งานระบบเครือข่าย internet ครั้งแรกจะพบหน้าที่มีข้อความตังภาพ ให้เราคลิกที่คําว่า
Continue to this website (not recommended )

รูปที่ 1
2.เมื่อเข้าระบบใช้งานเครือข่าย internet ครั้งแรกจะพบกับหน้า login มีช่องให้กรอกข้อมูลคือช่องให้กรอก
ชื่อผู้ใช้และช่องให้กรอกรหัสผ่าน
3. ถ้าหากไม่มีชื่อผู้ใช้เพื่อ login เข้าใช้งานให้สมัครสมาชิกใหม่โดยคลิ๊กที่หมายเลข 1 ตามรูปที่ 1 เมื่อคลิ๊กแล้ว
จะพบกับหน้าสมัครสมาชิก ตามรูปที่ 2

รูปที่ 2
4.ในรูปที่ 2 เป็นส่วนของการสมัครสมาชิกใหม่ โดยแต่ละช่องมีรายละเอียดดังนี้
3.1 ชื่อ : กรอกชื่อจริงของผู้สมัคร(ภาษาไทย)
3.2 นามสกุล : กรอกนามสกุลของผู้สมัคร(ภาษาไทย)
3.3 อีเมล์ : กรอก e-mail address ของผู้สมัคร ถ้าไม่มีหรือไม่ต้องการกรอกให้ใส่เครื่องหมาย “-”
(scroll bar)

3.4 ชื่อผู้ใช้ : ชื่อที่ใช้ในการ login เข้าสู่ระบบ(ต้องใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น)สําหรับนักศึกษาต้องใช้เลข
รหัสประจําตัวนักศึกษาเท่านั้น ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถใช้งานได้
3.5 รหัสผ่าน : รหัสผ่านที่ใช้ในการ login เข้าสู่ระบบ(ความยาวของรหัสผ่านอย่างน้อย 8 ตัวขึ้นไป)
3.6 ยืนยันรหัสผ่าน : กรอกรหัสผ่านอีกครั้งเพื่อยืนยันรหัสผ่าน
3.7 ส่งข้อมูล : เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนและถูกต้องทั้งหมดแล้วให้คลิ๊กที่ปุ่มนี้เพื่อส่งข้อมูลทั้งหมด
5.เมื่อส่งข้อมูลการสมัครสมาชิกไปแล้วข้อมูลทั้งหมดถูกต้องระบบจะแสดงข้อมูลตามรูปที่ 3 ด้านล่าง

รูปที่ 3
6.รูปที่ 3 เป็นการยืนยันจากระบบว่าได้สมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว แต่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่สมัครไปนั้นจะ
สามารถใช้งานก็ต่อเมื่อมีการปลดล็อกจากผู้ดูและระบบ(ในการสมัครสมาชิกใหม่นั้นจะสงวนสิทธิ์ให้กับอาจารย์
,นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ภายในวิทยาลัยเท่านั้น)
7.เมื่อสมัครสมาชิกไปแล้วยังไม่สามารถใช้งานได้ให้มาติดต่อที่ห้องที่ทําการศูนย์คอมพิวเตอร์ชั้น1
8.สําหรับผู้ที่มีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในระบบแล้วให้กรอกข้อมูลลงไปในแต่ละช่องให้ถูกต้องตามรูปที่ 4

กรอกชื่อผู้ใช้ งาน
กรอกรหัสผ่าน

รูปที่ 4
9.เมื่อกรอกข้อมูลแล้วให้คลิ๊กที่ปุ่มเข้าสู่ระบบถ้าข้อมูลถูกต้องและมีชื่อผู้ใช้นี้อยู่ในระบบ จะแสดงหน้า popup
ตามรูปที่ 5

รูปที่ 5
10.เมื่อระบบแสดงหน้าตาม รูปที่ 5 และ popup ตามรูปที่ 5 แสดงว่าได้เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว สามารถ
เข้าใช้งานเครือข่าย internet ได้ตามปกติ
11.ปัญหาที่ส่วนมากที่พบคือระบบไม่แสดงหน้าตามรูปที่ 5 ซึ่งเกิดจากตัว browser ที่ใช้งานนั้นบล๊อก
popup ของระบบ ดังนั้นระบบจึงไม่สามารถแสดงหน้าตามรูปที่ 5 ได้ วิธีแก้ปัญหาคือตั้งค่าให้ตัว browser
นั้นอนุญาติให้แสดง popup ของระบบได้
12.การ login เข้าสู่ระบบนั้น ชื่อผู้ใช้ 1 ชื่อสามารถใช้งานได้ครั้งเดียวเท่านั้นคือไม่สามารถ login ซ้อนได้ จะ
ทราบได้อย่างไรว่ามีการ login ซ้อน เมื่อเกิดการ login ซ้อนกันระบบจะแสดง ข้อความ error ตามรูปที่ 6

รูปที่ 6
13.ถ้าข้อมูลที่กรอกไม่ถูกต้องหรือไม่มีข้อมูลนี้อยู่ในระบบ ระบบจะแสดงหน้าตามรูปที่ 7

ข้ อมูลไม่ถกู ต้ อง

รูปที่ 7
14.เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วต่อไปจะกล่าวถึงส่วนของการ logout ออกจากระบบ ซึ่งสามารถทําได้โดย
คลิ๊กที่ปุ่มปิด popup ตามรูปที่ 8 เพื่อออกจากระบบ

คลิกที่นี่เพื่อปิ ด popup ออกจากระบบ

รูปที่ 8

รูปที่ 9
15. การ logout อีกแบบคือเข้าไปที่ http://192.168.0.1/authen ก็จะพบหน้าตามรูปที่ 9 ให้คลิ๊กที่ปุ่มออก
จากระบบ เพื่อออกจากระบบ
16.คําเตือนหลังจากเลิกใช้งานเครือข่าย internet ทุกครั้งจะต้อง logout ออกจากระบบ ไม่เช่นนั้นจะไม่
สามารถนําชื่อผู้ใช้นี้ ไปใช้ login เข้าใช้งานเครื่องอื่นได้เพราะระบบจะถือว่าเป็นการ login ซ้อน
17.มีปัญหาการใช้งานระบบพิสูจน์ตัวตน(Authentication) ติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลประจําวัน

รายการครุภัณฑ์สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ลาดับที่
1
2
3
4
5

รายการ
คอมพิวเตอร์สํานักงาน
คอมพิวเตอร์สํานักงาน
คอมพิวเตอร์สํานักงาน
คอมพิวเตอร์สํานักงาน
คอมพิวเตอร์สํานักงาน
คอมพิวเตอร์สํานักงาน
คอมพิวเตอร์สํานักงาน
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
รวม
รายการ
โปรเจคเตอร์
โปรเจคเตอร์
โปรเจคเตอร์
โปรเจคเตอร์
โปรเจคเตอร์

หมายเลขครุภัณฑ์
7440-001-0009/001-012/50
7440-001-0010/001-010/50
7440-001-0007/001-050/51
7440-001-0011/001-025/52
7440-001-0007/001-029/53
7440-001-0009/001/53
7440-001-0009/001-025/54
7440-001-0007/001-002/51
7440-001-0007/001-006/54
รายการโสตทัศนูปกรณ์
หมายเลขครุภัณฑ์
6730-004-0001-013/49
6730-004-0001-014-020/50
6730-004-0001-021-023/53
6730-004-0001-024-028/54
6730-004-0001-029-039/55

รวม
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6

รายการ
วิช่วลไลเซอร์
วิช่วลไลเซอร์
วิช่วลไลเซอร์
วิช่วลไลเซอร์
วิช่วลไลเซอร์
วิช่วลไลเซอร์

รายการโสตทัศนูปกรณ์
หมายเลขครุภัณฑ์
6730-010-0003/001/41-43
6730-010-0003/005-009/46
6730-010-0003/010/48
6730-010-0003/011-013/53
6730-010-0003/014-018/54
6730-010-0003/019-029/55

รวม
ลาดับที่
1
2
3
4
5

รายการ
โทรทัศน์
เครื่องเล่นดีวีดี
เครื่องเสียงเคลื่อนที่
กล้องถ่ายภาพ
กล้องถ่ายวีดิโอ

รายการโสตทัศนูปกรณ์
หมายเลขครุภัณฑ์

จานวน
12
10
50
25
29
1
25
2
6
160
จานวน
1
7
3
5
10
26
จานวน
2
5
1
3
5
10
26
จานวน
10
6
10
4
2

