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รายละเอียดการน าเสนอผลงานเข้าร่วมโครงการ “BUU QA – KM DAY 2018” 
ระหว่างวันท่ี ๑๓ - ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ หอประชุมธ ารง บัวศรี 

มหาวิทยาลยับูรพา 
*************** 

    

ชื่อผลงาน  ระบบกู้คืนและเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้งานของมหาวิทยาลัยบูรพา (MyiD) 
เจ้าของผลงาน  นายอนุสรณ์ เบญจธนรัตน์   ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
สังกัด ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

ประเภทผล 
 CQI (Continuous Quality Improvement) ของส่วนงาน 
 Best Practice 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับผลงาน 

- ท่ีมาของปัญหา และการพัฒนา 
ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานระบบ ส านักคอมพิวเตอร์ มีภารกิจหลักในการให้บริการระบบคอมพิวเตอร์  

เครือข่ายและโทรคมนาคม โดยมีบริการบัญชีผู้ใช้งาน (BUU Account) ให้แก่นิสิต อาจารย์และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเพื่อใช้ส าหรับยืนยันตัวตนในการการเข้าถึงระบบเครือข่าย ระบบสารสนเทศ และบริการด้านไอที
ของมหาวิทยาลัย บัญชีผู้ใช้งาน ประกอบด้วยช่ือผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ออกให้โดย
ส านักคอมพิวเตอร์ ตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศมหาวิทยาลัย
บูรพา พ.ศ. ๒๕๖๐  

ปัญหาที่พบในการให้บริการ Buu Account คือ ผู้ใช้บริการลืมรหัสผ่าน หรือรหัสผ่านหมดอายุ ท าให้
ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบเครือข่าย และบริการต่าง ๆ  ได้ ซึ่งปัจจุบัน ส านักคอมพิวเตอร์ มีช่องทางในการ
ให้บริการเปลี่ยนรหัสผ่าน ๓ ช่องทางคือ ๑. บริการระบบเปลี่ยนรหัสผ่านด้วยตนเองผ่านบัตรประชาชน
อิเล็กทรอนิกส์ (Smart Card) ๒. ทางโทรศัพท์ ๓. ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่อาคารส านักคอมพิวเตอร ์ ที่ผ่านมาส านัก
คอมพิวเตอร์ได้เก็บรวบรวมข้อมูลการเปลี่ยนรหัสผ่านของผู้ใช้บริการทั้ง ๓ ช่องทาง โดยแสดงรายละเอียดดัง
ตารางสรุปจ านวนการเปลี่ยนรหัสผ่าน ดังนี้ 
 

ตารางที่ ๑ ตารางสรุปจ านวนการเปลี่ยนรหัสผ่าน   
เดือน เครื่องเปลี่ยนรหสัผ่าน (Smart Card) โทรศัพท์และติดต่อเจ้าหน้าที ่

มกราคม ๒๒๑ (๑๕.๗๔%) ๑,๑๘๓ (๘๔.๒๖%) 
กุมภาพันธ์ ๑๖๒ (๑๕.๔๓%) ๘๘๘ (๘๔.๕๗%) 
มีนาคม ๑๔๔ (๑๗.๙๑%) ๖๖๐ (๘๒.๐๙%) 
เมษายน ๑๓๗ (๑๖.๙๓%) ๖๗๒ (๘๓.๐๗%) 
พฤษภาคม ๑๓๑ (๑๒.๘๒%) ๘๙๑ (๘๗.๑๘%) 
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เดือน เครื่องเปลี่ยนรหสัผ่าน (Smart Card) โทรศัพท์และติดต่อเจ้าหน้าที ่
มิถุนายน ๙๗ (๑๐.๔๖%) ๘๓๐ (๘๙.๕๔%) 
กรกฎาคม ๑๓๙ (๑๓.๑๕%) ๙๑๘ (๘๖.๘๕%) 
สิงหาคม ๑๖๔ (๑๒.๖๑%) ๑,๑๓๗ (๘๗.๓๖%) 
กันยายน ๓๐ (๖.๘๓%) ๔๐๙ (๙๓.๑๗%) 
รวม ๑,๒๒๕ (๑๓.๙๐%) ๗,๕๘๘ (๘๖.๑๐%) 

 
จากข้อมูลสถิติการเปลี่ยนรหัสผ่านจากการลมืรหัสผ่านของทุกช่องทาง สรุปได้ว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ 

(๘๖.๑๐%) จะใช้บริการผ่านโทรศัพท์และการติดต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งช่องทางในการให้บริการต่าง ๆ  ที่กล่าวมา
ข้างต้นมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน เพื่อให้การปรับปรุงบริการให้ดีข้ึนจึงน าข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุปได้ดัง
ตาราง 
 
ตารางที่ ๒ ตารางเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียการให้บริการเปลี่ยนรหัสผ่านปัจจุบัน 

ช่องทาง ข้อด ี ข้อเสีย 
บริการเครื่องเปลี่ยน
รหสัผ่านด้วยตนเอง
ผ่านบัตรประชาชน
อิเลก็ทรอนิกส์ 
(Smart Card) 

- ลดจ านวนเจ้าหน้าที่ในการ
ให้บรกิาร 

- นิสิต อาจารย์และบุคลากร 
สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ด้วย
ตนเอง 

- นิสิต อาจารย์และบุคลากร ต้อง
เดินทางมาเปลี่ยนรหสัผ่านทีเ่ครื่อง
คอมพิวเตอรท์ี่ใหบ้ริการเปลี่ยน
รหสัผ่าน ณ อาคารส านักคอมพิวเตอร์
เท่านั้น 

ทางโทรศัพท์ - สะดวก ไม่ต้องเดินทาง อยู่ที่ไหน
ก็สามารถติดต่อเปลี่ยนรหสัผ่าน
ได ้

- นิสิต อาจารย์และบุคลากร ต้องเสียค่า
โทรศัพท์ในการติดต่อในการเปลี่ยน
รหสัผ่าน 

- ไม่เปิดใหบ้รกิาร ๒๔ ช่ัวโมง เนื่องจาก
ต้องใช้เจ้าหน้าที่ใหบ้รกิาร 

- มีค่าใช้จ่ายส าหรับเจ้าหน้าที่ท างาน
ล่วงเวลาต้ังแต่ ๑๖.๓๐ – ๒๔.๐๐ น.  

- เสี่ยงตอ่การถูกแอบอ้างเพื่อเปลี่ยน
รหสัผ่าน 

- ผู้ใช้บริการอาจจดรหสัผ่านไม่ตรงกับที่
เจ้าหน้าที่ได้แจ้งทางโทรศัพทท์ าให้ไม่
สามารถใช้งานบัญชีผู้ใช้ได้ ซึ่งอาจท า
ให้เกิดความไม่พอใจในการให้บริการ
ได ้
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ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่
อาคารส านัก
คอมพิวเตอร ์

- มีความปลอดภัยสูง เนื่องจากมี
การตรวจสอบข้อมลูจากบัตร
ประจ าตัวนิสิต/บุคลากร หรือ
บัตรประจ าตัวประชาชน 

- นิสิต อาจารย์และบุคลากร ต้อง
เดินทางมาที่ส านักคอมพิวเตอร์เท่านั้น 

- ไม่เปิดใหบ้รกิาร ๒๔ ช่ัวโมง 

- มีค่าใช้จ่ายส าหรับเจ้าหน้าที่ท างาน
ล่วงเวลาต้ังแต่ ๑๖.๓๐ – ๒๔.๐๐ น. 

 
 จากข้อมูลสถิติการเปลี่ยนรหัสผ่านและข้อเสียที่กลา่วมาข้างต้น ท าให้พบว่าผู้รับบริการส่วนใหญ่จะใช้
บริการทางโทรศัพท์และติดต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีเป็นจ านวนมาก ท าให้ภาระงานของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ
สอบถามข้อมูล/ประชาสัมพันธ์ส่วนใหญ่เป็นการให้บริการการเปลี่ยนรหัสผ่าน ส านักคอมพิวเตอร์จึงมีแนวคิด
ในการปรับปรุงกระบวนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเปลี่ยนรหัสผ่าน โดยพัฒนาระบบกู้คืนและ
เปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้งานของมหาวิทยาลัยบูรพา (MyiD) ที่ผู้ใช้บริการสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ด้วย
ตนเองได ้ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สมาร์ทโฟนได้ทุกที่ ทุกเวลา 

- ลักษณะของผลงาน (ลักษณะงานเป็นอย่างไร เป็นงานอะไร) 
เป็นการปรับปรุงกระบวนการท างานการเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้งานของมหาวิทยาลัยบูรพา โดย

พัฒนาระบบสารสนเทศที่นิสิต อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา สามารถกู้คืนและเปลี่ยนรหัสผ่าน
ได้ด้วยตนเอง เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับนิสิต อาจารย์และบุคลากรให้สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ทุกที่ทุก
เวลา ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สมาร์ทโฟน และลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ที่
ให้บริการการเปลี่ยนรหัสผ่าน และสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ 

 

- วิธีด าเนินการ (How to) (ด าเนินการอย่างไร/เคล็ดลับในการด าเนินการ) 
 ข้ันตอนการปฏิบัติงานเดิม 
 ในการให้บริการ Buu Account ส าหรับล็อกอินเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการ ในการเข้าถึงระบบ

เครือข่ายระบบสารสนเทศ และบริการด้านไอทีของมหาวิทยาลัยบูรพา ส านักคอมพิวเตอร์ มีวิธีการให้บริการ
เปลี่ยนรหัสผ่าน ๓ ช่องทางคือ  

๑. บริการเปลี่ยนรหัสผา่นด้วยตนเองผา่นบัตรประชาชนอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Card) โดยผู้ใช้บริการ
ต้องปฏิบัติตามข้ันตอนดังนี้ 

๑.๑ เดินทางมาที่ส านักคอมพิวเตอร์พร้อมบัตรประชาชนแบบ Smart Card 
๑.๒ น าบัตรประชาชนไปเสียบที่เครื่องอ่าน Smart Card ระบบออกรหัสผ่านใหม่ 
๑.๓ จดรหัสผ่านใหม่ หรือใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพรหัสผ่านใหม่ 

๒. บริการเปลี่ยนรหัสผ่านทางโทรศัพท์ โดยผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามข้ันตอนดังนี้ 
๒.๑ โทรศัพท์ไปยังส านักคอมพิวเตอร์ หมายเลข ๐๓๘ – ๑๐๒๗๗๐ 
๒.๒ แจ้งเจ้าหน้าที่ขอเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ พร้อมแจ้งช่ือบัญชีผู้ใช้บริการ 
๒.๓ ตอบค าถามที่เจ้าหน้าที่สอบถามเพื่อยืนยันตัวตน 
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๒.๔ จดรหัสผ่านที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ 
๓. บริการเปลี่ยนรหัสผ่านโดยติดต่อเจ้าหน้าที่ที่อาคารส านักคอมพิวเตอร์ โดยผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติ

ตามขัน้ตอนดังนี ้
๓.๑ เดินทางมาที่ส านักคอมพิวเตอร์พร้อมบัตรประชาชน/บัตรนิสิต/บัตรประจ าตัวบุคลากร 
๓.๒ แจ้งเจ้าหน้าที่เปลี่ยนรหัสผ่านพร้อมแสดงหลักฐาน 
๓.๓ รับเอกสารหัสผ่านใหม่ 

 
ข้ันตอนและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 
 ในการพัฒนาระบบ MyiD ผู้พัฒนาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากสถิติการเปลี่ยนรหัสผ่าน  พบว่า

ผู้รับบริการจะใช้บริการผ่านโทรศัพท์เป็นหลัก จึงมีแนวคิดการเปลี่ยนรหัสผ่านด้วยคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
สมาร์ทโฟนเพื่อให้บริการการเปลี่ยนรหัสผา่นแก่ นิสิต อาจารย์และบุคลากร เพื่ออ านวยความสะดวกและลด
ข้ันตอนการใช้บริการ โดยมีขั้นตอนดังนี ้

๑. ผู้ใช้บริการลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์และอีเมลส ารอง (ท าเพียงครั้งเดียว) 
๑.๑ ลงทะเบียนในระบบ MyiD โดยกรอกหมายเลขโทรศัพท์และอีเมลส ารอง  
๑.๒ หากผู้ใช้บริการต้องการแก้ไขข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์และอีเมลส ารอง ให้ เข้าระบบ MyiD 

เพื่อแก้ไขข้อมูล 
๒. ผู้ใช้บริการที่ลืมรหัสผ่าน (หรือต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน) ปฏิบัติตามข้ันตอนดังนี้ 

๒.๑ เข้าเว็บไซต์ MyiD เพื่อกู้คืนรหัสผ่านด้วยตนเอง    
๒.๒ กรอกหมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมลส ารองที่ลงทะเบียนไว้  
๒.๓ ระบบจะส่งรหัส OTP ให้ผู้ใช้บริการ  
๒.๔ น ารหัส OTP กรอกในระบบ MyiD เพื่อยืนยันตัวตน และเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่  

 
ผลการใช้ระบบ MyiD 

หลังจากพัฒนาระบบ MyiD และได้เริ่มใช้งานในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ปัจจุบันพบว่ามีจ านวน
นิสิต อาจารย์และบุคลากร ลงทะเบียนการใช้งานมากกว่า ๑,๕๐๐ คน ภายในระยะเวลา ๒ เดือน จากจ านวน
นิสิต ๓๓,๗๐๑ คน และจ านวนบุคลากร ๓,๖๕๓ คน และแสดงสถิติการเปลี่ยนรหัสผ่านในช่องทางต่าง ๆ ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ ๓ ตารางสถิติการเปลี่ยนรหัสผ่านทุกช่องทาง 

เดือน เครื่องเปลี่ยนรหสัผ่าน 
(Smart Card) 

โทรศัพท์และติดต่อ
เจ้าหน้าที ่

MyiD 

มกราคม ๒๒๑ (๑๕.๗๔%) ๑,๑๘๓ (๘๔.๒๖%) 
ยังไม่เปิดระบบใหบ้รกิาร 

 
กุมภาพันธ์ ๑๖๒ (๑๕.๔๓%) ๘๘๘ (๘๔.๕๗%) 
มีนาคม ๑๔๔ (๑๗.๙๑%) ๖๖๐ (๘๒.๐๙%) 



  
๕ 

เดือน เครื่องเปลี่ยนรหสัผ่าน 
(Smart Card) 

โทรศัพท์และติดต่อ
เจ้าหน้าที ่

MyiD 

เมษายน ๑๓๗ (๑๖.๙๓%) ๖๗๒ (๘๓.๐๗%) 
พฤษภาคม ๑๓๑ (๑๒.๘๒%) ๘๙๑ (๘๗.๑๘%) 
มิถุนายน ๙๗ (๑๐.๔๖%) ๘๓๐ (๘๙.๕๔%) 
กรกฎาคม ๑๓๙ (๑๓.๑๕%) ๙๑๘ (๘๖.๘๕%) 
สิงหาคม ๑๖๔ (๑๒.๖๑%) ๑,๑๓๗ (๘๗.๓๖%) 
กันยายน ๓๐ (๖.๘๓%) ๔๐๙ (๙๓.๑๗%) 
ตุลาคม ๘๑ (๘.๖๒%) ๖๙๒ (๗๐.๑๘%) ๒๑๓ (๒๑.๖%) 
พฤศจิกายน ๑๕๘ (๖.๒๖%) ๑,๖๙๗ (๖๗.๒๓%) ๖๖๙ (๒๖.๕๑%) 

   

จากตารางสถิติการเปลี่ยนรหัสผ่านทุกช่องทางในช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน  พบว่า ผู้ใช้บริการ
ได้เริ่มเปลี่ยนช่องทางการรับบริการเปลี่ยนรหัสผ่านจากช่องทางเดิมมาเป็นผ่านระบบ MyiD ซึ่งช่วยให้
ผู้ใช้บริการ (จ านวนกว่า ๘๐๐ คน) ไม่ต้องเดินทางหรือโทรศัพท์มายังส านักคอมพิวเตอร์เพื่อเปลี่ยนรหัสด้วย
ตนเอง โดยทางผู้พัฒนาระบบมีความคาดหวังว่าในอนาคต ผู้ใช้ทั้งหมดจะเปลี่ยนรหัสผ่านช่องทาง MyiD เพื่อ
ความสะดวกของผู้ใช้บริการและลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ โดยนิสิต อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
บูรพา สามารถใช้งานระบบ MyiD ได้ที่ https://myid.buu.ac.th  
 

- ผลสัมฤทธิ์ (เกิดผลอย่างไร) 
๑.  การด าเนินงานการกู้คืนและเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความ

มั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศมหาวิทยาลัยบูรพา และมาตรฐาน ISO 27001: 2015 
๒. ลดการใช้กระดาษในการออกรหัสผ่านใหม่ เนื่องจากผู้รับบริการเปลี่ยนรหัสผ่านได้เอง 
๓. ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เนื่องจากมีจ านวนผู้ติดต่อเปลี่ยนรหัสผ่านทางโทรศัพท์และ

การมาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านลดลง 
๔. ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบาย ไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่ส านักคอมพิวเตอร์ สามารถ

ด าเนินการได้ด้วยตนเอง และใช้บริการได้ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 
 

- ความภาคภูมิใจ (ความรู้สึกภาคภูมิใจท่ีเกิดขึ้นจากผลงาน) 
สามารถพัฒนาระบบส าหรับกู้คืนและเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้งานของมหาวิทยาลัยบูรพาได้ด้วย

ตนเอง ท าให้ส านักคอมพิวเตอร์เพิ่มประสทิธิภาพในการใหบ้ริการ ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบาย เปลี่ยน
รหัสผ่านได้ทุกที่ทุกเวลา ประหยัดการใช้ทรัพยากร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานใช้เวลาในการปฏิบัติงานดังกล่าว
ลดลง  ท าให้มีเวลาในการคิดสร้างสรรค์ในการปรับปรุงกระบวนงานในด้านอื่น ๆ มากขึ้น  

 

- ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (ปัจจัยแห่งความส าเร็จ คืออะไร) 

https://myid.buu.ac.th/


  
๖ 

๑. มีนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศมหาวิทยาลัยบูรพา 
๒. มีนโยบายปรับปรุงกระบวนงาน เพื่อปรับปรุงการให้บริการของส านักคอมพิวเตอร์ให้ดีข้ึนให้

ผู้รับบริการได้รับความสะดวกสบาย และลดภาระงานเจ้าหน้าที่ 
๓. มีการสนับสนุนงบประมาณในการส่งรหัส OTP ให้แก่ผู้รับบริการ 
๔. มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ ท าให้นิสิต อาจารย์และบุคลากร เข้าถึงข้อมูลการ

ให้บริการ 
 
 

 
 
 
 


