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อยู�อย�างไรให�ปลอดภัยในโลกไซเบอร� 

ตอน “Password Security” 

บทคัดย�อ 

การจัดการความรู� หรือเคเอ็ม (KM = Knowledge Management) คือ การรวบรวมองค#ความรู�ที่มี

อยู(ภายในองค#กร ซ่ึงกระจัดกระจายอยู(ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให�เป6นระบบ เพื่อให�ทุกคนในองค#กร

สามารถเข�าถึงความรู�และพัฒนาตนเองให�เป6นผู�รู� รวมทั้งสามารถนาํเอาความรู�ที่มีมาถ(ายทอดหรือพัฒนาต(อ

ยอดเพื่อใช�ในการปฏิบัติงานได�อย(างมีประสิทธิภาพ อันจะส(งผลให�องค#กรมีการพัฒนาความสามารถในเชิง

แข(งขันสูงสุด โดยทีอ่งค#ความรู�มี 2 ประเภท คือ 

1) ความรู�ท่ีฝFงอยู(ในคน (Tacit Knowledge) เป6นความรู�ที่ได�จากประสบการณ# พรสวรรค#หรือ

สัญชาติญาณของแต(ละบุคคลในการทําความเข�าใจในสิ่งต(างๆ ซ่ึงเป6นความรู�ท่ีไม(สามารถถ(ายทอดออกมาเป6น

คําพูดหรือลายลักษณ#อักษรได�โดยง(าย เช(น ทักษะในการทํางาน งานฝNมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห# บางครั้ง จึง

เรียกว(าเป6นความรู�แบบนามธรรม  

2) ความรู�ท่ีชัดแจ�ง (Explicit Knowledge) เป6นความรู�ท่ีสามารถรวบรวม ถ(ายทอดได� โดยผ(านทาง

วิธีการต(างๆ เช(น การบันทกึเป6นลายลักษณ#อักษร ทฤษฎี คู(มือต(างๆ ซ่ึงบางครั้งเรียกว(าเป6นความรู�แบบ

รูปธรรม 

 ปFจจุบันการประปานครหลวง (กปน.) ได�นาํระบบสารสนเทศมาใช�สนับสนุนการทํางานในด�านต(างๆ

ขององค#กร โดยท่ีการเข�าใช�งานระบบสารสนเทศที่สําคัญต�องมีการยืนยันตัวตนของผู�ใช�งานระบบด�วยรหัส

ผู�ใช�งานและรหัสผ(าน (Username / Password) แต(ในปFจจุบันพบว(าในองค#กรมีภัยคุกคามมากข้ึนจากการใช�

งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งจากไวรัสคอมพิวเตอร# หรือจากผู�ไม(ประสงค#ดีหรือแฮกเกอร# (Hacker)                

แม�ว(า กปน. จะมีระเบียบ กปน. ฉบับที่ 18 ว(าด�วยการรกัษาความปลอดภัยสารสนเทศ พ.ศ.2557 เพื่อให�

พนักงาน ลูกจ�าง และผู�เก่ียวข�องได�ปฏิบัติตาม เพื่อให�ระบบสารสนเทศมีความม่ันคงปลอดภัย (Security) และ

ช(วยปeองกันเครื่องคอมพิวเตอร# อุปกรณ#ต(างๆที่เก่ียวข�อง รวมถึงข�อมูล(Information) สําคัญท่ีได�จัดเก็บไว�

ภายในระบบ  

 อย(างไรก็ตามรูปแบบของภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศในปFจจุบันมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบท่ี

หลากหลายและมีความซับซ�อนมากข้ึน เพื่อล(อหลอกหรือหลีกเลี่ยงการตรวจจับ รวมถึงขโมยหรือนํารหัส

ผู�ใช�งานและรหัสผ(านไปใช�งานโดยไม(มีสิทธ# ทําให�หลายๆองค#กรได�รับผลกระทบและความเสียหายท้ังที่เป6นตัว
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เงินและไม(เป6นตัวเงิน หรือด�านชื่อเสียงและภาพลักษณ#ขององค#กร ดังน้ันหากพนักงานทุกคนท่ีปฏิบัติงานใน

องค#กร มีความรู�และเข�าใจในการรักษารหัสผู�ใช�งานและรหัสผ(านอย(างเหมาะสมและรู�เท(าทันผู�ไม(ประสงค#ดี

แล�วจะสามารถปeองกันหรือหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจตามมาจากการท่ีบุคคลอ่ืนนํารหัสผู�ใช�งานและรหัสผ(าน

ของบุคคลอ่ืนไปใช�งานได� 

กลุ(ม “ปiดทองหลังพระ” เล็งเห็นโอกาสในการพัฒนาความรู�ท่ีชัดแจ�ง ที่ได�จากผลงานการตรวจสอบ

ระบบสารสนเทศในการประปานครหลวง ประกอบกับความรู�จากเอกสารตํารา มาตราฐานท่ีเก่ียวข�อง และการ

ค�นคว�าจากโลกออนไลน# ผ(านการคัดสรรและนํามาร�อยเรียงและจัดทําเป6นคลิปวีดีโอ ความยาวประมาณ                   

5 นาที เพื่อถ(ายทอดเรื่องราวเก่ียวกับ อยู(อย(างไรให�ปลอดภัยในโลกไซเบอร# ตอน “Password Security”                            

เพื่อเป6นสื่อกลางในการปลุกจิตสํานึกให�ผู�รับชมได�ตระหนักถึงภัยคุกคาม และความเสียหายที่จะมาถึงตัวหากไม(

ระมัดการใช�งาน Password ให�ปลอดภัย 

 แต(เนื่องจากเนื้อหาด�านความปลอดภัยในโลกไซเบอร#มีเป6นจํานวนมาก กลุ(มฯ จึงเลือกนําเสนอเรื่องที่

สําคัญใกล�ตัวผู�ใช�มากที่สุดมาจัดทําและนาํเสนอเป6น “ตอน” ท่ีมีชื่อว(า “Password Security” เน่ืองจากเวลา

มีจํากัด โดยหวังว(าจะเป6นต�นแบบในการรวบรวมและจัดการความรู� ซ่ึงหากมีผู�สนใจนําไปต(อยอดก็สามารถเติม

เต็มเนื้อหาให�สมบูรณ#ยิ่งข้ึนใน ”ตอน” อ่ืนๆ ต(อไปได�ในอนาคต 
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สาเหต ุความเป0นมาและความสําคัญของความรู� 

เนื่องจากในปFจจุบันการประปานครหลวงได�นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข�ามาช(วยในการ

ปฏิบัติงานในทุกๆด�านไม(ว(าจะเป6นด�านการผลิตและจ(ายน้าํ ด�านบริการลูกค�า หรือด�านการปฏิบัติงานภายใน

องค#กร เป6นต�น ซ่ึงสําหรับสํานักตรวจสอบ (สตส.) นั้นมีภาระกิจในการตรวจสอบสารสนเทศภายในองค#กร              

ซ่ึงจากการตรวจสอบที่ผ(านมาพบความสาํคัญที่เก่ียวข�องกับความตระหนักในการใช�งานระบบสารสนเทศ                 

สืบเนื่องมาจากการประปานครหลวงได�มีการประกาศใช� ระเบียบการประปานครหลวงฉบับท่ี 18 ว(าด�วยการ

รักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ พ.ศ.2557 โดยมีการระบุเก่ียวกับวิธีปฏิบัติในการใช�รหัสผ(าน              

แต(พนักงานภายในองค#กรอาจจะยังไม(ทราบหรือยังขาดความตะหนักในเร่ืองดังกล(าว จึงเป6นที่มาของการจัดทํา 

เคเอ็ม (Knowledge Management : KM) ในคร้ังน้ีเพื่อถ(ายทอดให�พนักงานภายในองค#กรทราบถึง

ความสาํคัญในการใช�งานรหัสผ(าน การดูแลรักษารหัสผู�ใช�งานและรหัสผ(านให�มีความม่ันคงปลอดภัยจากภัย

คุกคามบนโลกไซเบอร# (Cyber) 

ประโยชน�ของความรู� 

 เพื่อบรรลุเปeาหมายขององค#กรในการดูแลสารสนเทศ (Information) ซ่ึงเป6นทรัพยากรที่มีค(ายิ่งใน

องค#กร การตรวจสอบเพื่อให�ความเชื่อม่ันว(าผู�ที่มีสิทธิเท(าน้ันที่สามารถเข�าถึงข�อมูลในระบบสารสนเทศได� 

สตส. ในฐานะที่เป6นหน(วยงานท่ีมีบทบาทในการให�ความเชื่อม่ันและให�คําปรึกษากับทุกหน(วยงาน การ

ตรวจสอบด�านเทคโนโลยีสารสนเทศก็เป6นอีกบทบาทที่สําคัญอย(างยิ่งอีกบทบาทหน่ึงของ สตส. ซ่ึงนับวันยิ่งมี

บทบาทสําคัญมากยิ่งข้ึน เนื่องจากการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเข�ามาใช�ใน กปน. อย(างต(อเนื่อง วิธีการพิสูจน#

ตัวตนก(อนเข�าใช�งานระบบสารสนเทศด�วยรหัสผู�ใช�งานและรหัสผ(าน (Username / Password) กลายเป6น

เรื่องจําเป6นพื้นฐานสาํหรับระบบสารสนเทศเกือบทุกระบบงาน เน่ืองจากเป6นวิธีการที่ง(าย ประหยัด และเป6น

วิธีพื้นฐานที่สาํคัญเพื่อพิสูจน#ว(าเป6นเจ�าของรายการ (Transaction) ที่เกิดข้ึนในระบบ แต(ในปFจจุบันกลับพบว(า 

พนักงาน กปน. ส(วนมากยังขาดความรู�ความเข�าใจในเรื่องของการเก็บรักษารหัสผู�ใช�งานและรหัสผ(าน ไม(ว(าจะ

เป6นการจดบันทึกรหัสผ(านไว�ใกล�กับคอมพิวเตอร#ท่ีใช�งานเป6นประจํา หรือใช�รหัสผ(านที่คาดเดาได�ง(าย เช(น วัน

เกิด ชื่อเล(น เป6นต�น  

 การจัดการความรู�ในหัวข�อเร่ือง อยู(อย(างไรให�ปลอดภัยในโลกไซเบอร# ตอน “Password Security” 

ได�นําเรื่องราวเก่ียวกับภัยอันตรายท่ีเกิดจากการไม(ระมัดระวงัการเก็บรักษา Password ให�ปลอดภัยไม(ให�ผู�อ่ืน

ล(วงรู� ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนหากมีผู�ไม(หวังดีนํารหัสผ(านแล�วนําไปใช�ในทางมิชอบ และเคล็ดลับการตั้ง 
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Password ให�ปลอดภัย โดยมีความมุ(งหวังให�พนัก กปน. รวมทั้งผู�ท่ีสนใจได�รับความรู�จากการชมคลิป ส(งผล

เกิดความตระหนัก (Awareness) ในการรักษา Password ซ่ึงจะทําให�เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ

รักษา Password เป6นความลับให�ปลอดภัยท้ังในที่ทํางานและในชีวิตประจาํวัน 

เน้ือหาและสาระสําคัญของความรู� 

การดําเนินงาน 

เคล็ดลับท่ีทําให�การดําเนินการจัดทํา KM ในคร้ังนี้สําเร็จไปด�วยดีคือ การร(วมมือร(วมใจจากทีมงานทั้ง 

4 ท(าน  ที่เต็มเปNrยมไปด�วยความเสียสละ ทุ(มเท ช(วยเหลือเก้ือกูลเติมเต็มในสิ่งท่ีแต(ละคนมีความถนัดและ

เชี่ยวชาญ เช(น ถนัดทํา CLIP ถนัดนําเสนอ และถนัดสร�างเรื่องราว เป6นต�น จนทําให�การจัดการความรู�ด�าน

สารสนเทศซ่ึงจัดอยู(เป6นกระบวนงานหลักที่สําคัญของ กปน. สําเร็จลุล(วงแม�จะมีปFญหาหรืออุปสรรคอยู(บ�างใน

เรื่องระยะเวลา และภาระงานประจําก็ตาม 

ข�อคิด ข�อเสนอแนะ 

การจัดทํา KM ในคร้ังน้ี สืบเน่ืองจากนโยบายของผู�บริหารในการเร(งดาํเนินการจัดทํา โดยหลักการ

แล�วการจัดการความรู� ควรหามาตรการส(งเสริมให� COPs ดําเนินการอย(างต(อเนื่องตลอดท้ังปN ไม(ควรมาเร(งรีบ

ให�ดําเนินการในช(วงที่จะมีการประกวดหรือแข(งขัน  

เนื้อหาของความรู� 

ในปFจจุบันระบบคอมพิวเตอร#ได�ถูกคุกคามมากข้ึนจากผู�ไม(ประสงค#ดี ซ่ึงความม่ันคงปลอดภัย

คอมพิวเตอร# (Computer Security) ช(วยปกปeองเคร่ืองคอมพิวเตอร#รวมไปถึงอุปกรณ#ต(างๆ ที่เก่ียวข�อง และ

ที่สําคัญยังสามารถช(วยปกปeองข�อมูลที่ได�จัดเก็บไว�ภายในระบบ หรือใช�ในความหมายความปลอดภัยทางข�อมูล

สารสนเทศ (Information Security) ก็ได� จุดประสงค#หลักของความปลอดภัยทางข�อมูลคือ ความลับ 

(Confidentiality) ความสมบูรณ# (Integrity) ความพร�อมใช� (Availability) และการห�ามปฏิเสธความ

รับผิดชอบ (Non-Repudiation) ของข�อมูลต(างๆภายในองค#กร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

   การรักษาความลับ (Confidentiality) คือการรับรองว(าจะมีการเก็บข�อมูลไว�เป6นความลับ และผู�มี

สิทธิเท(านั้นจึงจะเข�าถึงข�อมูลน้ันได� 

   การรักษาความสมบูรณ# (Integrity) คือการรับรองว(าข�อมูลจะไม(ถูกเปลี่ยนแปลงหรือทําลายไม(ว(าจะ 

เป6นโดยอุบัติเหตุหรือโดยเจตนา 

ความพร�อมใช� (Availability) คือการรับรองว(าข�อมูลและบริการการสื่อสารต(างๆ พร�อมที่จะใช�ได�ใน

เวลาที่ต�องการใช�งาน  
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การห�ามปฏิเสธความรับผิดชอบ (Non-Repudiation) คือวิธีการสื่อสารซ่ึงผู�ส(งข�อมูลได�รับหลักฐานว(า 

ได�มีการส(งข�อมูลแล�วและผู�รับก็ได�รับการยืนยันว(าผู�ส(งเป6นใคร ดังน้ันท้ังผู�ส(งและผู�รับจะไม(สามารถปฏิเสธได�ว(า

ไม(มีความเก่ียวข�องกับข�อมูลดังกล(าวในภายหลัง  

ในทางปฏิบัตินั้นสามารถกําหนดลักษณะของการควบคุมความม่ันคงปลอดภัย (Security Controls) 

และถือเป6นองค#ประกอบท่ีสําคัญส(วนหน่ึงของความม่ันคงปลอดภัยคอมพิวเตอร# เพราะจัดเป6นการกําหนดและ

ควบคุมทั้งบุคคลที่สามารถเข�าสู(ระบบ เข�าถึงข�อมูลภายในระบบ เพื่อกระทําการใดได�บ�าง ซ่ึงจะอนุญาตตาม

ระดับชั้นของความสําคัญของข�อมูล รวมไปถึงการจัดเก็บพฤติกรรมการใช�งานระบบของบุคคลนั้นต(อข�อมูลบน

ระบบท้ังหมด 

การพิสูจน#ตัวตน (Authentication) คือข้ันตอนการยืนยันความถูกต�องของหลักฐาน (Identity) ที่

แสดงว(าเป6นบุคคลที่กล(าวอ�างจริง ในทางปฏิบัติจะแบ(งออกเป6น 2 ข้ันตอน คือ    

การระบุตัวตน (Identification) คือข้ันตอนที่ผู�ใช�แสดงหลักฐานว(าตนเองคือใครเช(น ชื่อผู�ใช� 

(Username) 

การพิสูจน#ตัวตน (Authentication) คือข้ันตอนท่ีตรวจสอบหลักฐานเพื่อแสดงว(าเป6นบุคคลที่กล(าว

อ�างจริง 

กระบวนการพิสูจน#ตวัตน ในข้ันแรกผู�ใช�จะทําการแสดงหลักฐานท่ีใช�ในการพิสูจน#ตัวตนต(อระบบ ซ่ึง

ในข้ันนี้คือการระบุตัวตน และในข้ันตอนต(อมาระบบจะทําการตรวจสอบหลักฐานที่ผู�ใช�นํามากล(าวอ�าง ซ่ึงก็คือ

การพิสูจน#ตัวตน หลังจากระบบได�ทําการตรวจสอบหลักฐานเรียบร�อยแล�วถ�าหลักฐานที่นํามากล(าวอ�างถูกต�อง

จึงอนุญาตให�เข�าสู(ระบบได� หากหลักฐานท่ีนํามากล(าวอ�างไม(ถูกต�องผู�ใช�จะถูกปฎิเสธจากระบบ 

เคล็ดลับ สร�าง Password ยังไง ให�ปลอดภัยจากผู�ไม(ประสงค#ดี 

1. ไม(ใช�คําที่จะพบในพจนานุกรม    

2. ไม(ใช�ข�อมูลส(วนตัว    

3. ไม(ใช� Password ซํ้ากันสําหรับหลายๆ บัญชี 

4. ไม(สร�าง Password ที่สั้นเกินไป อย(างน�อยควรมี 8 ตัวอักษรเป6นอย(างตํ่า    

5. ไม(ใช� Password เดิมนานเกินไป 

(แหล(งค�นคว�า  http://www.chillpainai.com/scoop/5030/) 
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สิ่งท่ีควรทําใน การสร�าง Password  

1. Password ควรมีตัวอักษรอย(างน�อย 8 ตัว และประกอบด�วยอักษรตัวใหญ( ตัวเล็ก ตลอดจนตัวเลข 
และสัญลักษณ# ยิ่งผสมกันได�มากเท(าไร password จะยิ่งปลอดภัยเท(านั้น 

2. หลีกเลี่ยงการใช�วัน เดือน ปNเกิด ชื่อตัว(ชื่อแฟน เพื่อนสนิท พ(อแม(พี่น�อง ฯลฯ) ชื่อจังหวัด หรือข�อมูล
ต(างๆ ที่เก่ียวข�องกับตัวเรามาใช�ในการต้ังรหัสผ(าน 

3. ควรใช�รหัสผ(านแยกกัน หากเป6นคนละบัญชีผู�ใช�งาน โดยเฉพาะรหัสผ(านที่ใช�เข�าถึงข�อมูลสําคัญ เช(น 
ธนาคารออนไลน# แต(ถ�าหากไม(สามารถจดจาํได� อาจจะใช�วลีในการตั้ง Password เป6นพวกเดียวกัน โดยใช�ตัว
เลขที่ตามหลังเป6นตัวแยกความแตกต(างของแต(ละบัญชีผู�ใช� 

4.อย(าเลือกตัวเลือก (Option)  จัดเก็บรหัสผ(านอัตโนมัติของบราวเซอร# หากใช�เครื่องคอมพิวเตอร#ร(วมกับ
ผู�อ่ืนหรือเคร่ืองสาธารณะ 

5. อย(าส(งรหัสผ(านให�ใครไม(ว(ากรณีใดๆ เช(น ทางวาจา อีเมล# line และ sms ให�จําไว�เสมอว(า มันคือ รหัส
ลับท่ีไม(ควรส(งไปให�ใครเด็ดขาด 

6. อย(าจดรหัสผ(านลงในกระดาษ หรือสมุดโน�ตใดๆ แต(ถ�าหากจําเป6นต�องจดควรเก็บเอกสารท่ีจดไว�ในที่
ปลอดภัยไม(ใกล�เคร่ืองคอมพิวเตอร# 

7. เปลี่ยนรหัสผ(านทุกๆ 3 เดือน เพื่อลดโอกาสท่ีผู�ไม(ประสงค#ดีจะแกะรหัสออก 

8. พิมพ#รหัสผ(านเป6นภาษาไทย แต(แปeนพิมพ#ภาษาอังกฤษ เช(น คําว(า “okpgdkgs]k” ซ่ึงหมายถึง “นาย

เกาเหลา” 

(แหล(งค�นคว�า http://library.stou.ac.th/blog/?p=1087) 

 

การได�มาซึ่งความรู� 

 กลุ(มปiดทองหลังพระ ได�เสาะแสวงหาความรู�ทั้งจากภายในและภายนอกองค#กรที่เป6น (Explicit 

Knowledge) ประกอบด�วยแหล(งข�อมูลภายในคือผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจําปNด�าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ และจากแหล(งภายนอกอ่ืน ประกอบด�วยการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร#ภาค

ประชาชน ของ กสทช. และการค�นคว�าบนโลกไซเบอร# (Internet) นํามาประมวล เพื่อให�ได�องค#ความรู�ที่

เหมาะสม ดังนี้ 
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1. ผลการตรวจสอบของสํานักตรวจสอบ ในผลงานการตรวจสอบเรื่องการควบคุมท่ัวไปด�านสารสนเทศ 

(Information Technology General Controls) และการตรวจสอบเฉพาะระบบงาน (Application 

Controls) เช(น การตรวจสอบระบบ CIS ระบบ SAP ระบบผลิตและสูบจ(ายน้ํา เป6นต�น 

 

2. จากคู(มือแนวทางการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร#ภาคประชาชน ของ กสทช. 

 

 
สามารถดาวน#โหลดได�ฟรีที่ http://physics.ipst.ac.th/?p=2541 
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3. จากการค�นคว�าจากโลกออนไลน# 

 

 

การประยุกต�ใช�ความรู�ในการปฏิบัติงาน 

 การตรวจสอบระบบสารสนเทศในเร่ืองการพิสูจน#ตัวตนของผู�ใช�งานด�วยรหัสผู�ใช�งานและรหัสผ(าน     

นั้นนับได�ว(าเป6นหัวข�อพื้นฐานที่สําคัญในทุกงานตรวจสอบ และจําเป6นอย(างยิ่งที่ทุกๆระบบสารสนเทศต�องมี

การกําหนดไว�อย(างเหมาะ สาํนักตรวจสอบจึงเล็งเห็นความสําคัญของความรู�ในเร่ืองน้ี จึงได�ประยุกต#ความรู�ท่ี

ได�จากผลการตรวจสอบ เอกสารตาํรา มาตรฐานที่เก่ียวข�องและจาก Internet นํามาปรับปรุง ดัดแปลงเน้ือหา

ให�เหมาะสมให�ง(ายแก(การเรียนรู�และทําความเข�าใจ เพือ่ปeองกันภัยคุกคามจากการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ

จากผู�ไม(ประสงค#ดี (Hacker) ที่เพิ่มข้ึนอย(างต(อเนื่อง แม� กปน. จะได�ประกาศใช�ระเบียบ กปน. ฉบับที่ 18 ว(า

ด�วยการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ เพื่อให�พนักงาน ลูกจ�าง และผู�เก่ียวข�องปฏิบัติตามเพื่อความม่ันคง

ปลอดภัยคอมพิวเตอร# (Computer Security) เพื่อช(วยปกปeองเครื่องคอมพิวเตอร#รวมไปถึงอุปกรณ#ต(างๆ ที่

เก่ียวข�อง และข�อมูลที่ได�จัดเก็บไว�ภายในระบบ 

 การจัดให�มีการจัดการความรู�ในเร่ืองอยู(อย(างไรให�ปลอดภัยในโลกไซเบอร# ตอน “Password 

Security” นอกจากจะเป6นแหล(งท่ีเสริมสร�างความรู� ความเข�าใจ และให�พนักงานได�เกิดความตระหนักถึงภัย
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อันตรายและผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับการไม(รักษา Password ให�เป6นความลับในการปฏิบัติงานใน กปน. 

แล�วผู�เรียนรู�ยังสามารถนําไปปรับใช�ในชีวิตประจาํวันได�อีกด�วย 

วิธีการถ�ายทอดองค�ความรู�และเคร่ืองมือที่ใช� 

 ใช�วิธีการถ(ายทอดความรู� โดยใช�วิธีการจัดประชุมระดมสมองโดยคณะทํางาน และหารือกับผู�บริหาร

ของสํานักตรวจสอบ และเสาะแสวงหาความรู�เพิ่มเติมจากคู(มือ เอกสาร ตํารา และค�นคว�าในโลกออนไลน# 

เพื่อให�ได�ข�อสรุปในองค#ความรู�ที่เหมาะสม เพียงพอ และนํามาเรียบเรียงเนื้อหาแล�วจัดทําเป6นคลิปวีดีโอ ที่มี

เนื้อหาเก่ียวกับ “Password Security” เคร่ืองมือที่ใช�ในการพัฒนา คือ PowToon 

 

ตัวอย(างภาพจาก CLIP สามารถดูได�จากภาคผนวก 

การเผยแพร�ความรู� 

- Intranet ของ กปน. 

- ICONNEX 

- Facebook ของ สตส. 

- การสัมมนา โครงการพี่เลี้ยง ของ สคร. และ บริษัททริส คอร#ปอเรชั่น จํากัด                        

จัดเม่ือ 15 มิถุนายน 2559 
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ผู�เรียนรู� 

 พนักงาน ลูกจ�าง และผู�เก่ียวข�องท่ีต�องใช�ระบบสารสนเทศในการประปานครหลวง และหรือผู�สนใจ

ทั่วไปเช(นผู�ใช�น้าํ  ผู�รับจ�าง คู(ค�ากับการประปานครหลวง  
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