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คํานํา 

เนื่องจากปัจจุบันคอมพิวเตอร์ เข้ามามีบทบาทในการดําเนินชีวิตประจําวันและในการ
ดําเนินงานขององค์การต่างๆ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาก็เช่นกันได้นําคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีเข้า
มาใช้ใน การปฏิบัติงานของหน่วยงาน และการบริการต่างๆ เพื่ออํานวยความสะดวกและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางาน  

ดังนั้นความรู้เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ก็เป็นสิ่งสําคัญที่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จึงต้องมี
การจัดทําเพื่อบุคคลในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ในการปฏิบัติราชการต่างๆ           
ของสํานักงานฯ เอกสารที่จัดทําข้ึนนี้เพื่อประโยชน์ต่อการให้ความรู้กับบุคลการสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาไม่มากก็น้อย  

 

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

         กันยายน 2560 
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ส่วนเน้ือหา 

1. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการจัดทําองค์ความรู้ 
 รายละเอียดของวิธีการดําเนินการ/ขั้นตอนในการจัดทําองค์ความรู้ ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กร

ซึ่งมีดังนี้ 

ลําดับ วิธีการ วิธีการดําเนินงาน 

1 วิธีการบ่งชี้ความรู้ 1. ตั้งคณะทํางานภายในสํานักเพื่อดําเนินการ
จัดทําองค์ความรู้ 

2 วิธีการสร้างและแสวงหาความรู้ 2. รวบรวมความรู้ที่เก่ียวข้องกับองค์ความรู้ที่
ดําเนินการ ศึกษาขั้นตอน/กระบวนการ
ปฏิบัติงาน 
เอกสารที่เก่ียวข้อง 
3.การเสวนาเก่ียวกับการภัยคุกคามทาง
คอมพิวเตอร์สําหรับผู้ใช้งานในองค์กร 

3 วิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประชุมระดมสมอง หลังจากการรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องมาประมวล 
กลั่นกรองเป็นเอกสารองค์ความรู้หรือคู่มือการ
ปฏิบัติงาน ที่มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย  
สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
และเผยแพร่ได้ 

4 การมีส่วนร่วมดําเนินการ บุคลากรสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ร่วมกันประชุมแสดงความคิดเห็น
หลังจากจัดทําเอกสารร่างองค์ความรู้ 

5 วิธีการประมวลและกลั่นกรองความรู้ การตรวจสอบกลั่นกรองโดยคณะทํางานภายใน
สํานักฯ และผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น 

6 วิธีการจัดเก็บองค์ความรู้ จัดเก็บองค์ความรู้ในรูปแบบเอกสาร               
และรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ง่าย
และสะดวกต่อการค้นหาและใช้งาน 

7 วิธีการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ การเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ในระบบ 
Intranet  
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2. องค์ความรู้ เรื่อง การใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ 

คอมพิวเตอร์คืออะไร 
  คอมพิวเตอร์ยุคแรกที่มีฟังก์ชันจํากัด ประวัติของคอมพิวเตอร์สมัยใหม่นั้นเร่ิมต้นจากเทคโนโลยี

สองชนิดที่แตกต่างกัน ได้แก่ การคํานวณโดยอัตโนมัติ กับการคํานวณที่สามารถโปรแกรมได้ (หมายถึง
สร้างวิธีการทํางานและปรับแต่งได้) แต่ระบุแน่ชัดไม่ได้ว่าเทคโนโลยีชนิดใดเกิดขึ้นก่อน ส่วนหนึ่งเป็น
เพราะการคํานวณแต่ละชนิดนั้นไม่มีความสอดคล้องกัน อุปกรณ์บางชนิดก็มีความสําคัญที่จะเอ่ยถึง 
อย่างเช่นเคร่ืองมือเพื่อการคํานวณบางชนิดที่ประสบความสําเร็จและยังใช้กันอยู่หลายศตวรรษก่อนที่จะ
มีเคร่ืองคิดเลขอิเล็กทรอนิกส์ อาทิลูกคิดของชาวสุเมเรียนที่ถูกออกแบบขึ้นราว 2,500 ปีก่อน
คริสตกาล ชนะการแข่งขันความเร็วในการคํานวณต่อเคร่ืองคํานวณตั้งโต๊ะเม่ือ ค.ศ. 1946 ที่ประเทศ
ญี่ปุ่น ต่อมาในคริสต์ทศวรรษ 1620 มีการประดิษฐ์สไลด์รูล ซึ่งถูกนําขึ้นยานอวกาศในภารกิจของ
โครงการอะพอลโล ถึง 5 คร้ัง รวมถึงเม่ือคร้ังที่สํารวจดวงจันทร์ด้วย นอกจากนี้ยังมีเคร่ืองทํานาย
ตําแหน่ง ดาวฤกษ์ (Astrolabe) และกลไกอันติคือเธรา ซึ่งเป็นเคร่ืองคํานวณ (คอมพิวเตอร์) เก่ียวกับ
ดาราศาสตร์ยุคโบราณที่ชาวกรีกเป็นผู้สร้างขึ้นราว 80 ปีก่อนคริสตกาล ที่มาของระบบการสั่งการ
โปรแกรมเกิดขึ้นเม่ือ ฮีโรแห่งอเล็กซานเดรีย (c.10-70 AD) นักคณิตศาสตร์ชาวกรีกสร้างโรงละครที่
ประกอบด้วยเคร่ืองจักร ใช้แสดงละครความยาว 10 นาที และทํางานโดยมีกลไกเชือกและอิฐบล็อก
ทรงกระบอกที่ซับซ้อน ซึ่งสามารถตัดสินใจเลือกได้ว่าจะชิ้นส่วนกลไกใดใช้ในการแสดงฉากใด             
และเม่ือใด 

ราว ๆ ปลายศตวรรษที่ 10 สมเด็จพระสันตะปาปาซิลเวสเตอร์ที่ 2 นักบวชชาวฝร่ังเศส ได้นํา
ลิ้นชักบรรจุอุปกรณ์ชนิดหนึ่ งที่จะตอบคําถามได้ว่าใช่ หรือ ไม่ใช่ เ ม่ือถูกถามคําถาม (ด้วย
เลขฐานสอง)  ซึ่งชาวมัวร์ประดิษฐ์ไว้กลับมาจากประเทศสเปน ในศตวรรษที่ 13 นักบุญอัลแบร์ตุส 
มาญุส และโรเจอร์ เบคอน นักปราชญ์ชาวอังกฤษ ได้สร้างหุ่นยนต์แอนดรอยด์ (android) พูดได้ โดย
ไม่ได้พัฒนาใด ๆ ต่ออีก (นักบุญอัลแบร์ตุส มาญุส บ่นออกมาว่าเขาเสียเวลาเปล่าไป 40 ปีในชีวิตเม่ือ
นักบุญโทมัส อควีนาสตกใจกับเคร่ืองนี้และได้ทําลายมันเสีย)   

ในปี ค.ศ. 1642 แห่งยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา มีการประดิษฐ์เคร่ืองคํานวณของปาสคาลซึ่งเป็นเครื่อง
คํานวณตัวเลขเชิงกล เป็นอุปกรณ์ที่จะสามารถคํานวณโดยใช้ตัวดําเนินการทางคณิตศาสตร์โดยไม่ต้อง
พึ่งสติปัญญามนุษย์ เคร่ืองคํานวณเชิงกลนี้ยังถือเป็นรากฐานของการพัฒนาคอมพิวเตอร์ในสองทาง 
แรกเร่ิมนั้น ความพยายามที่จะพัฒนาเคร่ืองคํานวณที่มีสมรรถภาพสูงและยืดหยุ่น ซึ่งทฤษฎีนี้ถูกสร้าง
โดยชาร์ลส แบบเบจ และได้รับการพัฒนาในเวลาต่อมานําไปสู่การพัฒนาเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ 
(คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่) ขึ้นในคริสต์ทศวรรษ 1960 และในขณะเดียวกัน อินเทล ก็สามารถประดิษฐ์ 
ไมโครโพรเซสเซอร์ ซึ่งถือเป็นจุดกําเนิดการเปลี่ยนแปลงคร้ังใหญ่ของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และเป็น
หัวใจสําคัญของระบบคอมพิวเตอร์หากไม่คํานึงถึงขนาดและวัตถุประสงค์ ขึ้นได้โดยบังเอิญ ระหว่างการ
พัฒนาเคร่ืองคํานวณอิเล็กทรอนิกส์ บิซิคอม ที่พัฒนาสืบต่อจากเคร่ืองคํานวณเชิงกลโดยตรง 
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ประเภทของคอมพิวเตอร ์

ในปัจจุบัน คอมพิวเตอร์ได้ใช้วงจรเบ็ดเสร็จขนาดใหญ่มาก (very large scale integrated 
circuit) ซึ่งสามารถบรรจุทรานซิสเตอร์ได้มากกว่าสิบล้านตัว เราสามารถแบ่งคอมพิวเตอร์ในรุ่นปัจจุบัน
ออกเป็น 4 ประเภทดังต่อไปนี้ 

1. ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (supercomputer) 

ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ ถือได้ว่าเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีความเร็วมาก และมีประสิทธิภาพสูงสุดเม่ือ
เปรียบเทียบกับคอมพิวเตอร์ชนิดอื่น เคร่ืองซูเปอร์คอมพิวเตอร์มีราคาแพงมาก มีขนาดใหญ่ สามารถ
คํานวณทางคณิตศาสตร์ได้หลายแสนล้านคร้ังต่อวินาที และได้รับการออกแบบ เพื่อให้ใช้แก้ปัญหาขนาด
ใหญ่มากทางวิทยาศาสตร์และทางวิศวกรรมศาสตร์ได้อย่างรวดเร็ว เช่น การพยากรณ์อากาศล่วงหน้า
เป็นเวลาหลายวัน การศึกษาผลกระทบของมลพิษกับสภาวะแวดล้อมซึ่งหากใช้คอมพิวเตอร์ชนิดอื่น ๆ 
แก้ไขปัญหาประเภทน้ี อาจจะต้องใช้เวลาในการคํานวณหลายปีกว่าจะเสร็จสิ้น ในขณะที่ซูเปอร์
คอมพิวเตอร์สามารถแก้ไขปัญหาได้ภายในเวลาไม่ก่ีชั่วโมงเท่านั้น เนื่องจากการแก้ปัญหาใหญ่ ๆ จะต้อง
ใช้หน่วยความจําสูง ดังนั้น ซูเปอร์คอมพิวเตอร์จึงมีหน่วยความจําที่ใหญ่มาก ซูเปอร์คอมพิวเตอร์มีหลาย
ประเภท ตั้งแต่รุ่นที่มีหน่วยประมวลผล (processing unit) 1 หน่วย จนถึงรุ่นที่มีหน่วยประมวลผล
หลายหม่ืนหน่วยซึ่งสามารถทํางานหลายอย่างได้พร้อม ๆ กัน  

 
2. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (mainframe computer) 

เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ มีสมรรถภาพท่ีต่ํากว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์มาก แต่ยังมีความเร็วสูง และมี
ประสิทธิภาพสูงกว่ามินิคอมพิวเตอร์หรือไมโครคอมพิวเตอร์ เมนเฟรมคอมพิวเตอร์สามารถให้บริการ
ผู้ใช้จํานวนหลายร้อยคนพร้อมกัน ฉะนั้น จึงสามารถใช้โปรแกรมจํานวนนับร้อยแบบในเวลาเดียวกันได้ 
โดยเฉพาะถ้าต่อเคร่ืองเข้าเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้สามารถใช้ได้จากทั่วโลก ปัจจุบัน องค์กรใหญ่ เช่น 
ธนาคาร จะใช้คอมพิวเตอร์ประเภทน้ีในการทําบัญชีลูกค้า หรือการให้บริการจากเคร่ืองฝากและถอนเงิน
แบบอัตโนมัติ (automatic teller machine) เนื่องจากเคร่ืองเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ได้ถูกใช้งานมากใน
การบริการผู้ใช้พร้อมกัน เมนเฟรมคอมพิวเตอร์จึงต้องมีหน่วยความจําที่ใหญ่มาก 

 



4 
 

3. มินิคอมพิวเตอร์ (minicomputer) 

มินิคอมพิวเตอร์ คือ เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กซึ่งสามารถบริการผู้ใช้งานได้หลายคนพร้อม
กัน แต่จะไม่มีสมรรถภาพเพียงพอที่จะบริการผู้ใช้ในจํานวนที่เทียบเท่าเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ได้ จึงทําให้
มินิคอมพิวเตอร์เหมาะสําหรับองค์กรขนาดกลาง หรือสําหรับแผนกหนึ่งหรือสาขาหนึ่งขององค์กรขนาด
ใหญ่เท่านั้น  

4. เซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์ (server computer) 

เป็นคอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนการทํางานของคอมพิวเตอร์ เครือข่ายซึ่งใช้ในการจัดสรรและใช้
ทรัพยากรร่วมกัน เช่น  เว็บเซิร์ฟเวอร์ เมลเซิร์ฟเวอร์ โดเมนเนมเซิร์ฟเวอร์ (DNS) แฟ้มข้อมูล โปรแกรม
ประยุกต์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ( เช่น เคร่ืองพิมพ์แลอุปกรณ์อื่น ๆ ) 

5. ไมโครคอมพิวเตอร์ (microcomputer) หรือ พีซี (personal computer หรือ PC) 

ไมโครคอมพิวเตอร์ คือ คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กแบบขนาดตั้งโต๊ะ (desktop computer) หรือ
ขนาดเล็กกว่านั้น เช่น ขนาดสมุดบันทึก (notebook computer) และขนาดฝ่ามือ (palmtop 
computer) ไมโครคอมพิวเตอร์ได้เร่ิมมีขึ้นในปีพ.ศ. 2518 ถึงแม้ว่าในระยะหลัง เคร่ืองชนิดนี้จะมี
ประสิทธิภาพท่ีสูง แต่เนื่องจากมีราคาไม่แพงและมีขนาดกะทัดรัด ไมโครคอมพิวเตอร์จึงยังเหมาะ
สําหรับใช้ส่วนตัว ไมโครคอมพิวเตอร์ได้ถูกออกแบบสําหรับใช้ที่บ้าน โรงเรียน และสํานักงานสําหรับ        
ที่บ้าน เราสามารถใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ในการทํางบประมาณรายรับรายจ่ายของครอบครัวช่วยทํา
การบ้านของลูก การค้นคว้าข้อมูลและข่าวสาร การสื่อสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ (electronic mail หรือ 
E - mail) หรือโทรศัพท์ทางอินเทอร์เน็ต (internet phone) ในการติดต่อทั้งในและนอกประเทศ หรือ
แม้กระทั่งทางบันเทิง เช่น การเล่นเกมบนเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ สําหรับที่โรงเรียน เราสามารถใช้
ไมโครคอมพิวเตอร์ในการช่วยสอนนักเรียนในการค้นคว้าข้อมูลจากทั่วโลกสําหรับที่สํานักงาน           
เราสามารถใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ในการช่วยพิมพ์จดหมายและข้อมูลอื่น เก็บและค้นข้อมูล วิเคราะห์
และทํานายยอดซื้อขายล่วงหน้า  

 
6. โน้ตบุ๊ค (notebook) 

โน้ตบุ๊ค คือ คอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กกว่าไมโครคอมพิวเตอร์ ถูกออกแบบไว้เพื่อนําติดตัวไปใช้
ตามที่ต่าง ๆ มีขนาดเล็ก และน้ําหนักเบา ในปัจจุบันมีขนาดพอ ๆ กับสมุดที่ทําด้วยกระดาษ 
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7. เน็ตบุ๊ค (netbook) 

เน็ตบุ๊ค คือ คอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กกว่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ไม่มีไดรฟ์สําหรับอ่านและเขียน
แผ่น และใช้ฮาร์ดดิสแบบ SSD ทําให้น้ําหนักเบา ถูกออกแบบไว้เพื่อนําติดตัวไปใช้ตามที่ต่างๆ มีขนาด
เล็ก และน้ําหนักเบา ปัจจุบันไม่ได้รับความนิยม 

8. อัลตร้าบุ๊ค (Ultrabook) 

อัลตร้าบุ๊ค คือ คอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กกว่าไมโครคอมพิวเตอร์และมีขนาดเท่ากับโน้ตบุ๊ค          
ถูกออกแบบไว้เพื่อนําติดตัวไปใช้ตามที่ต่างๆ และน้ําหนักเบากว่าโน้ตบุ๊ค และเน้นความสวยงาม ทันสมัย 
แปลกใหม่ 

9. แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ (tablet computer) 

 แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ หรือเรียกสั้น ๆ ว่า แท็บเล็ต คือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ในขณะ
เคลื่อนที่ได้ ขนาดกลางและใช้หน้าจอสัมผัสในการทํางานเป็นอันดับแรก มีคีย์บอร์ดเสมือนจริงหรือ
ปากกาดิจิตอลในการใช้งานแทนที่แป้นพิมพ์คีย์บอร์ด และมีความหมายครอบคลุมถึงโน๊คบุ๊คแบบ 
convertible ที่มีหน้าจอแบบสัมผัสและมีแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดติดมาด้วยไม่ว่าจะเป็นแบบหมุนหรือแบบ
สไลด์ก็ตาม  

ตัวอย่างประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ 
คอมพิวเตอร์มีประโยชน์กับเรามากมาย เช่น 

1. การใช้งานภาครัฐ งานทะเบียนราษฎร์ของรัฐบาล เช่น การแจ้งเกิด ตาย ย้ายที่อยู่ การทํา
บัตรประจําตัวประชาชน งานภาษี เช่น ย่ืนแบบประเมินภาษีภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต เก็บทะเบียนประวัติ
ผู้เสียภาษี ตรวจสอบการเสียภาษี 

2. งานสายการบิน การสํารองที่นั่งผู้โดยสาร การลดงานเอกสาร การจองตั๋วออนไลน์ 
3. ทางด้านการศึกษา สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การเรียนออนไลน์ให้กับผู้เรียนที่อยู่ห่างไกล 
4. ธุรกิจการนําเข้าสินค้าและส่งออก การทําธุรกิจแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
5. ธุรกิจธนาคาร ช่วยด้านงานข้อมูลธนาคาร รับ-จ่ายเงิน เก็บประวัติลูกค้า ธนาคาร

อิเล็กทรอนิกส์ การทําธุรกรรมผ่านโทรศัพท์มือถือ 
6. วิทยาศาสตร์และการแพทย์ การเก็บข้อมูลเก่ียวกับประวัติการรักษาของคนไข้ วิจัย 

คํานวณ และ การจําลองแบบ 
7. งานสถาปนิก ช่วยออกแบบ เขียนแบบ หรือทําแบบจําลองสามมิติ 
8. งานภาพยนตร์ การ์ตูน แอนิเมชัน ช่วยสร้างตัวการ์ตูนเคลื่อนไหว ออกแบบตัวการ์ตูน 

จําลองตัวการ์ตูนสามมิติ การตัดต่อภาพยนตร์ 
9. งานด้านสถิติ ช่วยเก็บบันทึกข้อมูล วิเคราะห์ จําลองแบบข้อมูล และการเผยแพร่ข้อมูล 
10. ด้านนันทนาการ ช่วยให้ความบันเทิง ดูหนัง ฟังเพลง ร้องคาราโอเกะ เล่นเกม 
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คอมพิวเตอร์ท่ีสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาใช้งานอยู่ในปัจจุบันมีอะไรบ้าง 

1. เซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์ (server computer) ติดตั้งอยู่ที่อาคารสุขประพฤติ และอาคาร
รัฐสภา 2 สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้ดูแล เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ (server) เคร่ืองหรือ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งทํางานให้บริการ ในระบบเครือข่ายแก่ลูกข่าย (ซึ่งให้บริการผู้ใช้อีกทีหนึ่ง) 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ทําหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์นี้ควรจะมีประสิทธิภาพสูง มีความเสถียร สามารถให้บริการ
แก่ผู้ใช้ได้เป็นจํานวนมาก ภายในเซิร์ฟเวอร์ให้บริการได้ด้วยโปรแกรมบริการ ซึ่งทํางานอยู่บน
ระบบปฏิบัติการอีกชั้นหนึ่ง ตัวอย่างเซิร์ฟเวอร์ได้แก่ 

 เว็บเซิร์ฟเวอร์ 
 เมลเซิร์ฟเวอร์ 
 โดเมนเนม

เซิร์ฟเวอร์ (DNS) 
 วิดีโอสตรีมม่ิงเซิร์ฟเวอร์ 
 ไฟล์เซิร์ฟเวอร์ 

 
2. ไมโครคอมพิวเตอร์ (microcomputer) 

หรือ พีซี (personal computer หรือ PC) ติดตั้งอยู่
ที่อาคารสุขประพฤติ และอาคารรัฐสภา 2 มีไว้
บ ริการให้ กับสมาชิกสภานิติ บัญญัติแห่ งชาติ  
บุคลากรวงงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข้าราชการ 
พนักงานราชการ และลูกจ้าง 

3. โ น้ ต บุ๊ ค  ( notebook or laptop)            
มีให้บริการท้ังที่อาคารสุขประพฤติ และอาคาร
รัฐสภา 2  มีไว้บริการให้กับสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ บุคลากรวงงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง 

4. แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ (tablet 
computer) มี ให้บ ริการทั้ งที่ อาคารสุข
ประพฤติ และอาคารรัฐสภา 2 มีไว้บริการ
ให้ กับสมาชิกสภานิติ บัญญัติแห่ งชาติ  
บุคลากรวงงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง 
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ระบบงานคอมพิวเตอร์ท่ีให้บริการมีอะไรบ้าง 

 
 
 
 

1. การให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของสํานักงานฯ  
1.1 อินเทอร์เน็ตวุฒิสภา  
       (www.senate.go.th ) 
1.2 อินเทอร์เน็ตกรรมาธิการ      
       (www.senate.go.th/committee) 
1.3 อินเทอร์เน็ตสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา   
       (www.senate.go.th)  
1.4 อินทราเน็ต  
      (http://intranet.senate.go.th)  
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2. การให้บริการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   
2.1 ห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 
2.2 VDO Conference System  
2.3 แจ้งวาระการประชุม 
2.4 การถ่ายทอดสดการประชุม 
2.5 ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  
2.6 ระบบรับฟังความคิดเห็น 
2.7 ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

(electronic mail)  
 

 
3. โปรแกรมระบบงานและฐานข้อมูล  
 3.1 ระบบสํานักงานอัตโนมัติ (Office Automation) 
 3.2 ระบบบุคลากร (Human Resource) 
 3.3 ระบบบริหารจัดการเอกสาร (Document 
Management) 
 

4. ระบบท่ีสนับสนุนการดําเนินงานด้านนิติบัญญัต ิ 
4.1 ระบบถ่ายทอดสดการประชุมวุฒิสภาผ่าน             

ทางอินเทอร์เน็ต 
4.2 ระบบจัดเก็บและสืบค้นเอกสารประกอบ                

การพิจารณา  
4.3 ระบบนับจํานวนสมาชิกที่มาประชุม 
4.4 ระบบจดรายงานการประชุมสภา  
4.5 ระบบสื่อสารบนบัลลังก์ประธานสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ 
4.6 โปรแกรมสืบค้นรายงานผลการพิจารณาของ

คณะกรรมาธิการผ่านทางอินเทอร์เน็ต 
 

5.ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
5.1 ระบบบันทึกข้อมูลรายชื่อผู้ร้องขอให้ถอดถอน 
5.2 ระบบแจ้งเวียนหนังสือราชการ  
5.3 ระบบงานงบประมาณ GF/MIS 
5.4 โปรแกรมรับแจ้งข้อมูลในการตรวจสอบประวัติบุคคลทางอินเทอร์เน็ต 
5.5 ระบบรับการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ผ่านทางอินทราเน็ต 
5.6 โปรแกรมอื่น ๆ 
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6. ระบบประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/กิจกรรมของวุฒิสภา 

6.1 ระบบแจ้งวาระและเอกสารประกอบการประชุม 
6.2 ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา                                                                                     

ระบบบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ  
6.3 ระบบรับแจ้งเร่ืองร้องเรียน  
 

 

7. การให้บริการสนับสนุนการเช่ือมต่อ internet 

1. โครงข่ายสาย Lan 
2. โครงข่ายไร้สาย WiFi  

 
โดยให้บริการที่ อาคารรัฐสภา 2 และอาคารสุขประพฤติ 
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การใช้คอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ในปัจจุบันมีผู้ใช้บริการบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้เพิ่มมากขึ้นเร่ือยๆ ทั่วโลก เพราะ

เป็นช่องทางที่สามารถติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่างรวดเร็ว ในด้านต่างๆ และทางราชการ 
ช่วยในเรื่องการลดระยะเวลาในการติดต่อสื่อสาร แต่อย่างไรก็ตามผู้ใช้โดยท่ัวไป ยังไม่เห็นความสําคัญ 
ของการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยเท่าที่ควร เนื่องจากยังขาดความรู้ในการใช้งานและวิธีป้องกัน           
ในการใช้งาน ดังนั้นการใช้งานผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ต้องมี
ระบบการยืนยันตัวบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานก่อนทุกคร้ัง โดยกรอก Username 
Password เข้าสู่ระบบ หากไม่มีต้องติดต่อขอที่สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เท่านั้น 

 
เม่ือได้รับการอนญุาต จากระบบก็จะแสดงหน้าจอ ด้านลา่ง 
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คู่มือการแก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสํานักงานฯ เบื้องต้น 

หากการใช้งานอินเทอร์เน็ตของสํานักงานฯ เกิดปัญหาสามารถแก้ไขในเบื้องต้น ดังนี้ 

1. เม่ือเข้าเว็บไซต์ใดๆ เช่น www.google.co.th แล้วเกิดหน้าจอดังแสดงในภาพรูปภาพที่ 1 แสดงว่า
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเชื่อต่ออินเทอร์เน็ตได้ 

 

 

 

 

                                                    รูปภาพที่  1 
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2. ให้ดําเนินการตรวจสอบแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตดังนี้ 
     2.1  ตรวจสอบสายสัญญาณอินเทอร์เน็ต (LAN) ว่าเชื่อมต่อกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรือไม่                  
หากเชื่อมต่อแล้วให้ดําเนินการในหัวข้อถัดไป  
     2.2  คลิกขวาที่รูปเครื่องคอมพิวเตอร์ด้านขวา แล้วเลือก เปิดศูนย์เครือข่ายและการใช้งานร่วมกัน 
และดําเนินการ คลิกซ้ายที่ เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าอะแดปเตอร์ ดังแสดงในรูปภาพที่  2 
              

 
 

 

                                                รูปภาพที่ 2 
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2.3   จากนั้นให้ดําเนินการคลิกขวาที่รูปไอคอน อีเทอร์เน็ต แล้วคลิกเปิดใช้งาน เพื่อเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต ดังแสดงในรูปภาพที่ 3        
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หากเกิดปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ทําอย่างไร 
 การใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานหากเกิดปัญหาขัดข้อง ต้องสํารวจดูเบ้ืองต้น ดังนี้ 

 เปิดเครื่องไม่ติด เม่ือเปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์แล้ว แต่ไม่มีปฏิกิริยาใด ๆ ปรากฏ
ขึ้นมาเลยให้ผู้ใช้ลองสํารวจดังต่อไปนี้ 

1. ให้ลองดูที่ด้านหลังเคร่ืองสายไฟที่เสียบเข้ามาด้านหลังเคร่ืองนั้นยังคงเสียบอยู่
หรือไม่  หรือว่าสายที่เสียบอยู่หลวมหรือไม่ 

2. สายไฟท่ีเสียบเข้ากับปลั๊กไฟน้ัน ได้เสียบอยู่หรือไม่ 
3. ในกรณีที่ใช้ปลั๊กพ่วงก็ต้องให้แน่ใจว่าฟิวล์ของปลั๊กที่พ่วงนั้นไม่ขาด 
4. ตรวจดูสายไฟว่าอยู่ในสภาพที่ดี  ไม่มีรอยตัดต่อหรือรอยไหม้  

ไม่มีสัญญาณภาพที่จอมอนิเตอร์ เกิดขึ้นได้หลายสาเหตุ เช่น ไม่มีไฟฟ้า หรือเสียบ
สายสัญญาณไม่แน่น ทางแก้ไข ให้มองดูที่หน้าจอว่ามีสัญญาณไฟเข้าหรือไม่ ถ้ามีให้ลองดูที่สายสัญญาณ
ที่เสียบอยู่หลังหน้าจอและต่อไปยังเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ว่าได้เสียบแน่นดีอยู่หรือไม่ ถ้าไม่มีสัญญาณไฟ
หรือว่าสายสัญญาณเสียบไม่แน่นให้ทําการเสียบให้แน่นและดูผลอีกคร้ัง ถ้ายังไม่ได้ผลควรให้ส่งให้ช่าง  
ผู้ชํานาญทําการซ่อม 

หากตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วปกติ ก็ให้ดําเนินการติดต่อประสานขอความช่วยเหลือ
จากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลได้ ตามช่องทางต่างๆ ได้แก่ ติดต่อจุดให้บริการ หรือระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ 

 

 
 
กรณีความช่วยเหลือปัญหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ติดต่อทางโทรศัพท์ 02 831 9276-77 

หรือระบบแจ้งขอความช่วยเหลือการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 02 831 9274-75 กรณีที่เป็นเคร่ืองเล็ก 
สามารถให้เจ้าหน้าที่ดูแลแก้ไขได้ในทันที โดยเจ้าหน้าที่จะการดําเนินการ ดังนี้  
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การใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัยจากไวรัส 

การใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer: PC) หรือแม้แต่เคร่ืองคอมพิวเตอร์
แบบพกพา (Laptop) ไม่ว่าจะเป็นของส่วนตัวหรือของที่ทํางาน  เราอาจจะหลีกหนีหรือหลบเลี่ยงกับ
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์นั้นๆ ไม่ได้ ปัญหาจะมีตั้งแต่เล็กๆ น้อยๆ  ไปจนถึงความบกพร่อง
อย่างร้ายแรงที่จะทําให้งานของเราที่ลงทุนลงแรงทําเป็นเดือน ๆ หายไปได้ในพริบตา หรืออาจจะไม่
สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์นั้นได้อีกเลย วิธีการที่ดีที่สุดในการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์นั้น 
ก็คือ “ป้องกันก่อนที่มันจะเกิดขึ้น” ปัญหาที่ร้ายแรงที่สุดของการใช้คอมพิวเตอร์ กล่าวได้ว่า “ข้อมูล” 
เป็นหัวใจสําคัญที่สุด  การเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัย และสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ หรืออาจแบ่งปัน
ให้กับเพื่อนร่วมงาน เพื่อใช้ในภารกิจต่าง ๆ ของการกระบวนทํางาน ดังนั้น การใช้คอมพิวเตอร์อย่างย่ิง
ปลอดภัย เพื่อรักษาข้อมูลที่อยู่ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์นั้น  ผู้ใช้คอมพิวเตอร์จําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องรู้หรือ
เข้าใจ และตระหนักถึงขั้นตอนในการป้องกันซึ่งส่วนใหญ่จะเก่ียวข้องกับการป้องกันไวรัส เราสามารถ
ดูแลมันให้ใช้งานได้อยู่เสมอ  

คู่มือการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส  

วิธีการตรวจสอบสถานะในการติดตั้งโปรแกรม SEP client (Symantec Endpoint 
Protection client) 

ให้ตรวจสอบสถานะการทํางานที่อยู่ในส่วน taskbar ด้านล่างสุดขวามือ ดังภาพด้านล่าง 

 แสดงว่าสามารถเชื่อมต่อ SEPM (Symantec Endpoint Protection Manager) ได้ 

 แสดงว่าไม่สามารถเชื่อมต่อ SEPM  (Symantec Endpoint Protection Manager) ได้ 

การใช้งาน SEP client เบื้องต้น 

1. Double click ที่ icon รูปโล่ห์สีเหลืองที่มุมขวาด้านล่างของหน้าจอ (อยู่ในส่วนของ task bar)   
2. จะปรากฏหน้าจอของโปรแกรมซึ่งเป็นหน้าแสดงสถานะของโปรแกรมโดยรวมว่าทํางานเป็น

ปกติ อ ยู่ ห รื อ ไ ม่ และ  Definition สํ าห รับ  Antivirus and Antispyware และ  Network Threat 
Protection เป็น version อะไร   โดยปกติ Definition ล่าสุดสําหรับ Antivirus and Antispyware   
จะเป็นวันที่ปัจจุบันย้อนหลังไป 1 วัน ส่วน Definition ตัวอื่นจะขึ้นไม่ตรงกันขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ผลิต          
จะผลิตออกมา 
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วิธีการสั่ง Scan  
3. Click เลือกที่ scan for threats เพื่อทําการสแกนไวรัส  

 
โดยมีตัวเลือก คือ 
‐ Run active scan เป็นการสแกนเฉพาะส่วนหลักๆ ที่ติดไวรัสบ่อยๆ เช่น memory, 

โฟลเดอร์ windows, โฟลเดอร์ program files 
‐ Run full scan เป็นการสแกนทุกๆ ไฟล์และโฟลเดอร์ ในเคร่ือง 
‐ Create a New Scan เป็นการสแกนแบบเลือกสแกนเฉพาะส่วน (Custom Scan) เช่น 

สแกนเฉพาะโฟลเดอร์ที่ต้องการ, Thumb drive หรือ Network Drive เป็นต้น 
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เม่ือกดปุ่มแสกน “Run Active Scan” หรือ “Run Full Scan” ดังภาพด้านบนแล้วจะมีหน้าต่าง
ปรากฏดังภาพด้านล่าง 

 

รอจนข้ึน completed กด close เพื่อปิดหน้าจอ 

4. หากต้องการสแกน folder  ให้ click ขวาที่ folder ทีต่้องการสแกนใน window explorer 
แล้วเลือก scan for viruses… ดังภาพด้านล่าง 
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หากต้องการสแกน Thumb Drive ให้ click ขวาที่ Thumb Drive ใน window explorer แล้วเลือก 
scan for viruses… ดังภาพด้านล่าง 
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จะปรากฏหน้าต่างสแกนดังภาพด้านล่าง 

 

รอจนข้ึน completed กด close เพื่อปิดหน้าจอ 

วิธี update Definition แบบ Manual 

5. ปุ่ม LiveUpdate ดังภาพด้านล่างเป็นปุ่มไว้ใช้ update virus pattern ใหม่  โดยปกติถ้า            
SEP client สามารถเชื่อมต่อกับ SEPM ได้ virus pattern จะได้รับการอัพเดทโดยอัตโนมัติ แต่
ถ้าผู้ดูแลระบบตั้งค่าส่วนนี้อนุญาตให้อัพเดทผ่าน Internet ได้ เม่ือกดปุ่มนี้โปรแกรมจะทําการ
เชื่อมต่อกับ Server ของ Symantec เพื่ออัพเดท virus pattern แต่ถ้าผู้ดูแลระบบไม่ได้ตั้งค่า
อนุญาตไว้จะไม่สามารถกดปุ่มนี้ได้  
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การใช้ Social Network ให้ปลอดภัย “รู้” ไว้เลี่ยงอันตราย 

แม้ Social Network จะมีข้อดีต่างๆ อยู่มากมายแต่เราก็จะต้องใช้งานอย่างระมัดระวังด้วย 

 
ทุกวันนี้ วิธีการสื่อสารของเรานั้นดูเหมือนจะไม่ใช้การโทรศัพท์หากันอีกต่อไป แต่กลายเป็น

การส่งข้อความผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือที่เรียกว่า Social Network นั่นเอง ซึ่งแนวโน้ม
ความนิยมใช้ Social Network ทําให้เห็นว่าสิ่งนี้จะกลายเป็นสื่อหลักในการสื่อสารอย่างแน่นอน      
เรียกว่าเป็น “ยุคของการแพร่หลายทางสังคมออนไลน์ (Social Ubiquity)” ดังจะเห็นจากรายงาน
ผลการสํารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตประเทศไทย ของ ETDA พบว่า มีผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
ถึงร้อยละ 93.8 จากจํานวนคนที่ทําการสํารวจ ซึ่งนับวา่เป็นจํานวนที่สูงมาก 

Social Network มีข้อดีมากมาย โดยเฉพาะในการแสดงออกทางความคิด และกิจกรรม
ต่างๆ รวมทั้งการรับรู้ข้อมูลจากผู้อื่น ด้านธุรกิจอีคอมเมิร์ซก็เช่นกัน Social Network ทําให้ผู้ขายได้
ประชาสัมพันธ์สินค้าง่ายข้ึน ผู้ซื้อก็มีโอกาสเข้าถึงสินค้าได้ง่ายเช่นกัน แต่การที่ผู้ใช้งาน Social 
Network มีโอกาสเผยแพร่ข้อมูลได้ง่าย รวมทั้งทุกคนสามารถใช้งานได้ ก็ทําให้ข้อมูลใน Social 
Network อาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง อีกทั้งมีโอกาสที่จะสูญเสียความเป็นส่วนตัวไปได้ ซึ่งแน่นอนว่า
คงไม่เสมอไปที่เราจะเจอกับปัญหาต่างๆ ใน Social Network แต่การรู้ทันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้นั้น 
ก็เป็นการดีที่เราจะได้ป้องกันและระวังภัยต่างๆ ได้ ดังนี้ 

 1. คิดให้รอบคอบก่อนโพสต์ข้อมูลใดๆ เพราะอย่าลืมว่าข้อมูลเหล่านี้จะเปิดเผยให้ทุกคน
สามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างย่ิงการโพสต์ข้อมูลที่สุ่มเสี่ยงก็อาจจะส่งผลร้ายต่อตัวเราเอง           
ก็เป็นได้ 
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2. ใช้ความระมัดระวังในการคลิกลิงก์ต่างๆ ที่มากับการแชร์หรือข้อความ หลีกเลี่ยงลิงก์
แปลกปลอม หรือมาจากคนที่ไม่รู้จัก หรือแม้แต่เพื่อนซึ่งใช้ภาษาในการสื่อสารที่ดูแปลกไปจากปกติ 
เพราะอาจเป็นลิงก์ที่นําไปสู่ไวรัสหรือช่องทางขโมยข้อมูลของเหล่าแฮกเกอร์ 

3. พิมพ์ที่อยู่ URL ของเว็บไซด์โซเชียลเน็ตเวิร์กนั้นๆ โดยตรง โดยบนเบราว์เซอร์ให้
หลีกเลี่ยงการเข้าเครือข่ายทางสังคมผ่านทางคลิกลิงก์จากผลแสดงการค้นหา หรือจากอีเมล เพราะอาจ
เป็น URL ปลอมที่นําเราไปยังเว็บไซต์ปลอม เพื่อหลอกเอาบัญชีผู้ ใช้และ Password ได้ เช่น 
www.facebook.com อาจมี URL หลอกเป็น www.faeebook.com เป็นต้น 

4. คัดกรองคนท่ีขอเป็นเพ่ือน หรือขอเชื่อมโยงกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ของเรา หลีกเลี่ยง
การตอบรับคนที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เพราะผู้ไม่หวังดีอาจแฝงมากับคนที่ขอเข้ามาเป็นเพื่อนเรา และหาก
พบคนที่เป็นเพื่อนซึ่งเราไม่รู้จักและน่าสงสัยก็ควรลบออกไป 

5.  ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว ผู้ให้บริการแต่ละรายจะกําหนดการต้ังค่าส่วนตัวไว้เพื่อไม่ให้
ข้อมูล หรือสิ่งที่เราทํา หลุดออกไปยังคนที่ไม่พึงประสงค์ ดังนั้น เราควรตั้งค่าให้เพื่อนเท่านั้นที่เห็น
กิจกรรมของเรา และหลีกเลี่ยงการตั้งค่าสิ่งที่เราทําให้เป็นสาธารณะ หรือคนทั่วไปเห็นได้ 

6. ไม่แสดงข้อมูลส่วนตัวที่เป็นความลับ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน บัตรเครดิตลงใน         
โซเชียลเน็ตเวิร์ก ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบข้อความ หรือรูปภาพ เพราะแฮกเกอร์และผู้ไม่หวังดีสามารถแฝง
ตัวมากับกลุ่มเพื่อนที่เราอนุญาตให้เข้าชมได้ 

7. เปิดใช้งาน Do Not Track เพื่อป้องกันการติดตามและการเก็บข้อมูลของผู้ให้บริการ    
ซึ่งอาจรวมไปถึงผู้ไม่หวังดีที่ลักลอบเข้ามาขโมยข้อมูลด้วย ซึ่งปัจจุบันมีเว็บเบราว์เซอร์ที่เปิดใช้งาน             
Do Not Track ได้แล้ว เช่น Internet Explorer 10 

8. ใช้วิจารณญาณอย่างสูงในการรับข่าวสาร และอย่าปักใจเชื่อข้อมูลที่เผยแพร่เข้ามา
ในทันที รวมทั้งการกล่าวอ้างถึงแหล่งที่มาของข้อมูลนั้นๆ เพราะอาจมีการสวมรอย หรือสมอ้างจากผู้            
ไม่หวังดีเพื่อสร้างข่าว หรือสร้างความเสื่อมเสียต่อแหล่งที่มานั้นได้ 

9. ดูแลและควบคุมการใช้งานของบุตรหลานอย่างใกล้ชิด สอนให้เด็กรู้จักวิเคราะห์ข้อมูล 
และรู้จักเล่นอย่างถูกวิธี เพราะความรู้ในโซเชียลเน็ตเวิร์กก็มีอยู่มากมาย และปัจจุบันครูอาจารย์ก็
ทันสมัยจนแจ้งเร่ืองต่างๆ แก่ลูกศิษย์ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ก เช่น Facebook หรือ Twitter กันแล้ว 
นอกจากนี้ อาจหาเคร่ืองมือในการควบคุมการใช้งานของบุตรหลายได้ เช่น โปรแกรม Windows Live 
Family Safety ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ไมโครซอฟต์เปิดให้ใช้งานได้ฟรีๆ นอกจากจะใช้ควบคุมการเข้าถึง
เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมได้แล้ว ยังสามารถกําหนดช่วงเวลาในการใช้คอมพิวเตอร์ และป้องกันการ
ใช้โปรแกรม หรือเล่นเกมที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ได้รับอนุญาตได้อีกด้วย 

10. ตระหนักว่ามันเป็นสังคมเสรี แม้ว่าทุกคนจะมีสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็น แต่ทุกคําพูด
และการกระทําที่ไม่เหมาะสมก็สามารถเป็นเหตุในการฟ้องร้องได้ และศาลก็อาจจะรับฟังคําร้องด้วย 

 การหลบหลีกภัย Social Network คงไม่ใช่การเลิกใช้งานไปเลย เพราะยังมีประโยชน์ดีๆ 
อีกมากมายในเครือข่ายสังคมออนไลน์นี้ แต่ถ้ารู้จักใช้อย่างระมัดระวังก็จะช่วยให้เราสามารถสนุกสนาน
กับสังคมออนไลน์อย่างม่ันใจมากข้ึน อย่างไรก็ตาม แนวทางปฏิบัติเหล่านี้ก็อาจมีขั้นตอนที่แตกต่างกัน
ไปตามแต่ละ Social Network ที่เราสามารถศึกษาได้จากคําแนะนําบนเว็บไซต์เหล่านั้น 
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การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธี 

1. ไฟต้องมีแสงสว่างเพียงพอ 
2. จอคอมพิวเตอร์ควรอยู่ในระดับ

เดียวหรือต่ํากว่าสายตา 
3. คีย์บอร์ดและเมาส์ วางในระยะห่าง

และความสูงพอเหมาะ ปล่อยแขนตาม
ธรรมชาติ 

4. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ต้องมีความ
ม่ันคง แข็งแรง สามารถวางที่พักข้อมือได้ 

5. ที่พักข้อมือ ไม่แข็งหรือคม หน้า
กว้างเพียงพอแก่การวางข้อมือ 

6. เ ก้าอี้ ขนาดเหมาะสมกับแต่ละ
บุคคล 

 

  
   ผู้ใช้งานต้องระวัง โรคที่มากับคอมพิวเตอร์ 

1. ปวดหลัง 
2. ปวดมือ 
3. โรคขาดสารอาหาร 
4. โรคกระเพาะอาหาร 
5. โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ 
6. โรคตาจามคอมพิวเตอร์ 
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3. ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดทําองค์ความรู้ 
1. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร  
2. ทําให้บุคลากรมีความรู้เพิ่มขึ้น 
3. เพิ่มศักยภาพในการดําเนินงานด้านระบบคอมพิวเตอร์ 
4. มีการพัฒนาความสามารถที่จะแบ่งปันความรู้ที่ได้เรียนรู้มาให้กับคนอื่นๆ ในองค์กร และนํา

ความรู้ไปปรับใช้กับงานที่ทําอยู่ให้เกิดประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น  
5. ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการตัดสินใจและวางแผนดําเนินงานให้รวดเร็ว และดีขึ้น  

เพราะมีสารสนเทศ หรือแหล่งความรู้เฉพาะที่ มีหลักการ เหตุผล และน่าเชื่อถือช่วยสนับสนุน                    
การตัดสินใจ  

6. เม่ือพบข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน ก็สามารถหาวิธีแก้ไขได้ทันท่วงที 
7. บุคลากรในองค์กร มีความรู้ด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์  

4. ปัญหาและอุปสรรค 

- 
5. ข้อเสนอแนะ 

การนําคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้จึงต้องเพิ่มในเร่ืองของระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
ควบคู่ไปด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การเสริมสร้างความรู้เก่ียวกับกระบวนการป้องกัน และตรวจสอบการ
เข้าใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต ขั้นตอนการป้องกันจะช่วยให้ ผู้ที่ใช้งานสกัดก้ัน
ไม่ให้เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ถูกเข้าใช้งานโดยผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ ส่วนการตรวจสอบทําให้ทราบได้ว่า    
มีใครกําลังพยายามที่จะบุกรุก เข้ามาในระบบหรือไม่ การบุกรุกสําเร็จหรือไม่ ผู้บุกรุก ทําอะไรกับ              
ระบบบ้าง รวมทั้งการป้องกันจากภัยคุกคาม (Threat) ต่างๆ อาชญากรรมคอมพิวเตอร์การกระทําที่ผิด
ต่อกฎหมายโดยการใช้คอมพิวเตอร์ หรือทําลายคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น จึงมี
ความสําคัญต่อผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์เป็นอย่างมาก อีกทั้งการ Update ข้อมูลเก่ียวกับ
ภัยคุมคามทางคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัย ก้าวทันต่อยุคของโลกแห่งดิจิทัลต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


