คู่มือจัดทำระบบบริกำรงำนพิมพ์ด้วยกำรพัฒนำและประยุกต์ต่อยอดกำรใช้งำน
โปรแกรม Print Quota

นำยปะจันบำน อ่อนสนิท
ตำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ชำนำญกำร

คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี

ก

คำนำ

คู่มือระบบบริการงานพิมพ์ด้วยการพัฒนาและประยุกต์ต่อยอดการใช้งานโปรแกรม Print
Quota จัดทาขึ้นเพื่อเป็นคู่มืออ้างอิงประกอบการติดตั้งใช้งานระบบควบคุมงานพิมพ์เอกสารสาหรับ
นักศึกษา สาหรับเผยแพรขั้นตอนวิธีการสร้างและจัดการระบบโปรแกรมที่ซับซ้อนให้สามารถเข้าใจได้
ง่าย โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แม่ข่ายWindows Server และโปรแกรม Print Manager Plus มา
ประยุกต์ร่วมกับเทคนิคการเขียนเว็บแอปพลิเคชั่น เพื่อสร้างนวัตกรรมสาหรับการให้บริการด้านการ
พิมพ์งาน
ผู้จัดทาหวังว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านเพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาระบบการ
ให้บริการพิมพ์งานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป หากมีเนื้อหาส่วนใดขาดตกบกพร่องหรืออธิบายไม่
ชัดเจน ผู้จัดทาต้องขออภัยมา ณ ที่นี้

ประจันบาน อ่อนสนิท
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชานาญการ
กรกฎาคม 2560

ข

สำรบัญ
หน้ำ
คำนำ

ก

สำรบัญ

ข

สำรบัญตำรำง

ฉ

สำรบัญภำพ

ช

บทที่ 1 บทนำ
1.1

ความเป็นมา ความจาเป็น และความสาคัญ

1

1.2

วัตถุประสงค์

1

1.3

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

2

1.4

ขอบเขตของการจัดทาคู่มือ

2

บทที่ 2 บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
2.1 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง

3

2.1.1 ด้านการปฏิบัติการ

3

2.1.2 ด้านการวางแผน

3

2.1.3 ด้านการประสานงาน

4

2.1.4 ด้านการบริการ

4

2.2 ลักษณะการปฏิบัติงาน

4

2.2.1 ด้านการปฏิบัติงาน

4

2.2.2 ด้านการวางแผน

5

2.2.3 ด้านประสานงาน

5

2.2.4 ด้านการบริการ

5

2.2.5 ด้านอื่นๆ

5

ค

สำรบัญ (ต่อ)
หน้ ำ
2.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ

5

บทที่ 3 หลักเกณฑ์กำรปฏิบัติงำนและเงื่อนไข
3.1 หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน

11

3.1.1 หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน ในตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ

11

3.1.2 หลักเกณฑ์ในการให้บริการงานพิมพ์สาหรับนักศึกษา

11

3.2 วิธีการปฏิบัติงาน

12

3.2.1 เตรียมกระดาษในเครื่องพิมพ์ โดยไม่มีระบบควบคุม จ่ายเงินกับเจ้าหน้าที่ 12
3.2.2

เตรียมกระดาษในเครื่องพิมพ์โดยไม่มีระบบควบคุม จ่ายเงินในกล่องที่เตรียมให้ 12

3.2.3

บรรจุกระดาษใส่ถุง จาหน่ายให้นักศึกษา โดยไม่มีระบบควบคุม

13

3.3 เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งที่ควรคานึงถึงในการปฏิบัติงาน

13

3.4 แนวคิดหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

14

3.4.1 ระบบ Microsoft Active Directory Domain Controller

14

3.4.2 โปรแกรม Print Manager Plus

15

3.4.3 การพัฒนา Web Application ด้วยโปรแกรมภาษา PHP

15

3.4.4 ตัวอย่างคาสั่ง SQL เบื้องต้น

17

3.4.5 หลักการพัฒนาโปรแกรม (Software Develop Life Cycle: SDLC)

18

3.4.5.1 การวางแผน (Plan)

18

3.4.5.2 การวิเคราะห์ (Analysis)

18

3.4.5.3 การออกแบบ (Design)

18

3.4.5.4 การสร้างโปรแกรมหรือเขียนโค๊ด (Implementation)

18

3.4.5.5 การทดสอบ (Testing)

19

ง

สำรบัญ (ต่อ)
หน้ำ
3.4.5.6 การบารุงรักษา (Maintenance)

19

บทที่ 4 เทคนิคในกำรปฏิบัติงำน
4.1 แผนกลยุทธในการปฏิบัติงาน

20

4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

21

4.2.1

การวางแผน

21

4.2.2

การวิเคราะห์ระบบ

21

4.2.3 การออกแบบระบบ

22

4.2.4 การสร้างระบบและเขียนโปรแกรม

27

4.2.4.1 การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows Server (2008)

28

4.2.4.2 การติดตั้งระบบ Active Directory Domain Controller

32

4.2.4.3 การติดตั้ง Print Server Service

37

4.2.4.4 การติดตั้งโปรแกรม Print Manager Plus

40

4.2.4.5 การติดตั้งโปรแกรม XAMPP

43

4.2.4.6 การจัดการ Active Directory (AD)

45

4.2.4.7 การสร้าง User Account

48

4.2.4.8 การลงทะเบียนเครื่องลูกข่ายให้เข้าสู่ Active Domain

49

4.2.4.9 ย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายจาก Work Group เป็น Domain

51

4.2.4.10 การใช้งานโปรแกรม Print Manager Plus

53

4.2.4.11 การสร้าง รหัสบัตรเติมเงินด้วยโปรแกรม Microsoft Excel

57

4.2.5 การทดสอบการทางานและการใช้งาน

60

4.2.6 การบารุงรักษาระบบและโปรแกรม

65

จ

สำรบัญ (ต่อ)
หน้ำ
4.2.6.1 การสร้างรหัสบัตรเติมเงิน และการนาเข้าฐานข้อมูลบัตรเติมเงิน

65

4.2.6.2 การเติมกระดาษ

65

4.2.6.3 การตรวจดูการทางานของโปรแกรม Print Manager Plus

65

4.3 วิธีให้บริการกับผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจ

65

4.4 วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

67

4.5 แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน

69

4.6 จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน

70

4.6.1 จรรยาบรรณต่อตนเอง

70

4.6.2 จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน และหน่วยงาน

70

4.6.3 จรรยาบรรณต่อนักศึกษา และผู้รับบริการ

71

บทที่ 5 ปัญหำ อุปสรรค แนวทำงกำรแก้ไข และกำรพัฒนำงำน
5.1 ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน

72

5.2 แนวทางการแก้ไข

72

5.3 การพัฒนางาน

72

5.4 ข้อเสนอแนะ

72

บรรณานุกรม

74

ประวัติผู้เขียน

75

ฉ

สำรบัญตำรำง
ตำรำงที่

หน้ำ

2.1

ตารางหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

7

4.1

ตารางสรุปกิจกรรมของระบบที่กระทาต่อฐานข้อมูล

25

ช

สำรบัญภำพ
ภำพที่

หน้ำ

2.1

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

6

2.2

ตราสัญลักษณ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

8

2.3

ผังโครงสร้างหน่วยงานภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

10

3.1

ผังรูปแบบการควบคุมทรัพยากรผ่าน Active Directory

14

3.2

ผังการทางานร่วมกันระหว่าง Active Directory กับ Print Manager Plus

15

3.3

ตัวอย่างโค๊ดจัดการฐานข้อมูลสาหรับ Microsoft Access

16

3.4

ตัวอย่างคาสั่ง SQL ที่ใช้งานพื้นฐาน

17

3.5

ผังการออกแบบพัฒนาโปรแกรม Software Develop Life Cycle

18

4.1

รูปแบบการทางานระบบควบคุมงานพิมพ์ด้วย Print Manager Plus

21

4.2

ผังการออกแบบระบบการพิมพ์งานที่แยก Account เติมเงินออกจาก Active Directory22

4.3

การออกแบบระบบบริการงานพิมพ์งานแบบใหม่

23

4.4

รูปกิจกรรมที่มีการเชื่อมต่อฐานข้อมูล

24

4.5

ตารางข้อมูล UserQuotas ที่ระบบ Print Manager Plus สร้างขึ้น

26

4.6

ผังเว็บเพ็จในการให้บริการผู้ใช้งาน

27

4.7

การเลือกชนิดการติดตั้ง Windows Server 2008 R2

29

4.8

การเลือกพื้นที่ติดตั้งโปรแกรม Windows Server

29

4.9

การตั้งรหัสผ่านในครั้งแรกหลังการติดตั้งระบบ

29

4.10

ส่วนการจัดการ Windows Server

30

4.11

การตั้งเวลาเครื่อง Server

30

4.12

การตั้งค่าไอพีแอดเดรส ให้กับเครื่อง Server

31

ซ

สำรบัญภำพ (ต่อ)
ภำพที่

หน้ำ

4.13

การสร้าง Workgroup ให้กับเครื่อง Server

31

4.14

การป้อนหมายเลขผลิตภัณฑ์เพื่อลงทะเบียน

31

4.15

การสั่ง Run dcpromo เพื่อติดตั้ง Active Directory

32

4.16

การเข้าสู่ Setup Wizard

32

4.17

เลือกชนิดการติดตั้ง

33

4.18

การตั้งชื่อ Domain

33

4.19

เลือกระดับของ Domain

34

4.20

เลือกการติดตั้งระบบ DNS ให้รองรับกับระบบ AD

34

4.21

ยืนยันการสร้าง DNS

35

4.22

การกาหนดพื้นที่ติดตั้งระบบ

35

4.23

การเริ่มกระบวนการติดตั้ง Server

36

4.24

การติดตั้ง Active Directory เสร็จสมบูรณ์

36

4.25

การเลือกติดตั้ง Print Service

37

4.26

เลือกชนิด Print Server

37

4.27

การติดตั้งเครื่องพิมพ์สาหรับเครื่อง Server

38

4.28

ขั้นตอนการติดตั้งเครื่องพิมพ์ (1)

38

4.29

ขั้นตอนการติดตั้งเครื่องพิมพ์ (2)

39

4.30

ขั้นตอนการติดตั้งเครื่องพิมพ์ (3)

39

4.31

ขั้นตอนการติดตั้ง Print Manager Plus (1)

40

ฌ

สำรบัญภำพ (ต่อ)
ภำพที่

หน้ำ

4.32

ขั้นตอนการติดตั้ง Print Manager Plus (2)

40

4.33

ขั้นตอนการติดตั้ง Print Manager Plus (3)

41

4.34

ขั้นตอนการติดตั้ง Print Manager Plus (4)

41

4.35

การติดตั้ง Print Manager Plus สาเร็จ

41

4.36

การเรียกใช้งาน Print Manager Plus

42

3.37

หน้าจอ Print Manager Plus

42

4.38

การติดตั้ง โปรแกรม XAMPP

43

4.39

การเลือกค่าติดตั้งโปรแกรม

43

4.40

การเลือกค่าพื้นที่ตั้งโปรแกรม

44

4.41

เริ่มติดตั้งโปรแกรม

44

4.42

เริ่มคัดลอกโปรแกรม

44

4.43

ติดตั้งโปรแกรมสาเร็จ

45

4.44

XAMPP Control Panel

45

4.45

การเรียกใช้ Group Policy Management

46

4.46

หน้าจอการจัดการ Policy

46

4.47

การเลือก Default Policy เพื่อแก้ไข

46

4.48

หน้าจอแก้ไข Group policy

47

4.49

Panel การแก้ไข Policy (1)

47

4.50

Panel การแก้ไข Policy (2)

48

4.51

เมนูการเข้าใช้ Active Directory Users and Computer

48

4.52

Panel การสร้าง User

48

ญ

สำรบัญภำพ (ต่อ)
ภำพที่

หน้ำ

4.53

Panel การตั้งรหัสผ่านสาหรับ User

49

4.54

Panel เข้าจัดการเครือข่าย

49

4.55

ลิงค์การเข้าจัดการเครือข่าย

50

4.56

รายการจัดการเครือข่าย

50

4.57

การจัดการไอพีแอดเดรส

51

3.58

การจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์

51

4.59

การจัดการเครือข่าย

52

4.60

การจัดการระบบ

52

4.61

การจัดการ Domain/Workgroup

53

4.62

เมนูการเข้าใช้โปรแกรม

53

4.63

หน้าจอการจัดการUser Account

54

4.64

หน้าจอการจัดการ Printer

54

4.65

หน้าจอการจัดการคิดค่าใช้จ่ายของเครื่องพิมพ์

55

4.66

หน้าจอการจัดการUser Account (1)

55

4.67

หน้าจอการจัดการUser Account (2)

56

4.68

หน้าจอการจัดการUser Account (3)

56

4.69

ตัวอย่างโค๊ดบัตรสาหรับเติมเงิน

57

4.70

ตาราง ASCII Code

57

4.71

มุมมองค่าของเซลล์

58

4.72

มุมมองใช้งาน Excel ปกติ

58

4.73

ผลการรวมข้อมูลจากการสุ่มเพื่อมาใช้งาน

58

ฎ

สำรบัญภำพ (ต่อ)
ภำพที่

หน้ำ

4.74

ขั้นตอนการนาเข้าข้อมูลจาก Excel (1)

59

4.75

ขั้นตอนการนาเข้าข้อมูลจาก Excel (2)

59

4.76

ขั้นตอนการนาเข้าข้อมูลจาก Excel (3)

59

4.77

ข้อมูลบัตรเติมเงินค่าพิมพ์งาน

60

4.78

การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์สาหรับใช้งาน

60

4.79

เพ็จหน้าแรก index.php

61

4.80

เมนูหลักในการใช้งาน

61

4.81

เพ็จในการสมัครลงทะเบียน เพื่อขอใช้งานระบบ

62

4.82

เพ็จยืนยันการสมัครลงทะเบียน เพื่อขอใช้งานระบบ

62

4.83

เพ็จบันทึกในการสมัครลงทะเบียน เพื่อขอใช้งานระบบ

62

4.84

เพ็จในการตรวจสอบสถานะเงินใบบัญชีและแก้ไขรหัสผ่าน
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็นมำ ควำมจำเป็น และควำมสำคัญ
งานบริการคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยอานวยความสะดวกและแก้ไข
ปัญหาให้กับบุคลากรและนักศึกษาทั้งด้านซอฟต์แวร์และด้านฮาร์ดแวร์ รวมถึงบริการพื้นฐานด้าน
ต่างๆเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ หนึ่งในการบริการที่ให้บริการแก่นักศึกษานั่นคือการบริการระบบ
พิมพ์งานเอกสาร โดยได้จัดพื้นที่ให้บริการแก่นักศึกษาภายในห้องสารสนเทศทางวิศวกรรมศาสตร์
(ห้องสมุดวิศวกรรมศาสตร์)
การบริการงานพิมพ์นั้น โดยทั่วไปนั้น เป็นงานบริการทั่วไปซึ่งถือว่าเป็นบริการพื้นฐานไม่มี อะไร
ซับซ้อน ซึ่งมีเพียงเครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องต่อกับเครื่องพิมพ์หนึ่งตัวสามารถให้บริการพิมพ์งานได้
ทันที แต่การบริการนั้นมีต้นทุนของวัสดุ เช่น หมึกพิมพ์และกระดาษ ซึ่งต้องจัดซื้อมาใช้งาน ปัญหาที่
มักพบบ่อยคือการที่มีการสั่ งพิมพ์เกินความต้องการแล้ ว ไม่รั บเอกสารไป ทาให้ มีกระดาษเสี ยเป็น
จานวนมาก การชาระเงินต้องมีเจ้าหน้าที่นั่งประจาเพื่อปฏิบัติงานด้านนี้โดยเฉพาะเพื่อคอยรับชาระ
เงิน แต่เนื่องจากหน่วยงานห้องสมุดมีเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์เพียงคนเดียวจึงไม่สามารถปฏิบัติงาน
บริการงานพิมพ์ได้
การให้นักศึกษาชาระเงินเองโดยการจ่ายเงินใส่กล่องที่เตรียมให้เฉพาะจึง
เป็นทางออกสาหรับการยังคงมีบริการงานพิมพ์อยู่ ซึ่งจะพบปัญหาด้านความรับผิดชอบของนักศึกษา
ในการช าระเงิน จ่ ายเงิน ไม่ครบหรือไม่จ่ายเงินเลย จึงทาให้จานวนเงินสาหรับบริห ารจัดการวัส ดุ
ส าหรั บ การพิมพ์ ไ ม่เพีย งพอต่อการให้ บริการหากไม่ มีการแก้ ไขจะส่ ง ผลกระทบกับการบริการใน
ภาพรวม คืออาจจะไม่สามารถให้บริการด้านการพิมพ์ได้อีกต่อไป
จากความเป็ น มาและความส าคั ญ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น การใช้ น านวั ต กรรมด้ า นด้ า นวิ ท ยาการ
คอมพิวเตอร์และการพัฒนาโปรแกรม มาประยุกต์มาใช้งานจึงเป็นทางออกของปัญหา เพื่อเป็นการ
จัดการทรัพยากรในการให้บริการงานพิมพ์ให้เหมาะสมและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการวามถึง
การสร้างความพึงพอใจในบริการด้านงานพิมพ์แก่นักศึกษาที่ใช้บริการ
1.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างระบบบริการงานพิมพ์ที่สามารถควบคุมการใช้งานทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยการพัฒนาและประยุกต์ต่อยอดการใช้งานโปรแกรม Print Quota
2. เพื่อจัดทาคู่มือการทาระบบบริการงานพิมพ์ด้วยการพัฒนาและประยุกต์ต่อยอดการใช้งาน
โปรแกรม Print Quota
3. เพื่ออานวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้านงานพิมพ์แก่ผู้รับบริการ
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1.3 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. สามารถควบคุมการใช้ทรัพยากรและค่าใช้จ่ายในการให้บริการด้านงานพิมพ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. เจ้าหน้าที่สามารถใช้เวลาไปให้บริการด้านอื่นๆได้โดยใช้เวลาให้บริการบริการด้านงานพิมพ์
ลดลง
3. ผู้รับบริการได้รับความสะดวกและความพืงพอใจในการใช้บริการ
1.4 ขอบเขตของกำรจัดทำคู่มือ
ขอบเขตของคู่มือการทาระบบบริการงานพิมพ์ด้วยการพัฒนาและประยุกต์การใช้งานโปรแกรม
Print Quota จะเป็นการสรุปรวบรวมแนวคิดวิธีการออกแบบระบบ ขั้นตอนการติดตั้งระบบและ
ชุดคาสั่งที่สาคัญในการสร้างโปรแกรม สาหรับใช้ในการจัดการระบบงานพิมพ์ โดยมีการใช้ข้อมูลจาก
การติดตั้งระบบใช้งานเป็นหลัก
โดยมีการอ้างอิงข้อมูลและรูปภาพจากแหล่งข้อมูลภายนอกเป็น
บางส่วน
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บทที่ 2
บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
2.1 บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของตำแหน่ง
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
2.1.1 ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
2.1.1.1 ศึกษา วิเคราะห์ กาหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบ
เครือข่าย ระบบงานประยุกต์ และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการทางานของเครื่อง การติดตั้ง
ระบบเครื่อง ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของเครื่องและอุ ปกรณ์ เพื่อให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่
เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งหน่ว ยงาน ทันสมัยและตรงต่อความต้องการและลักษณะการใช้งานของ
หน่วยงาน
2.1.1.2 ออกแบบระบบงาน ข้อมูล การประมวลผล การสื่อสาร ระบบข่ายงาน ชุดคาสั่งและ
ฐานข้อมูล ตามความต้องการของหน่วยงาน ติดตั้งบารุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบอุปกรณ์ต่างๆ
ชุดคาสั่งปฏิบัติการ ชุดคาสั่งประยุกต์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดาเนิน
ไปได้อย่างราบรื่น สนองความต้องการของผู้รับบริการ
2.1.1.3 ศึกษาค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สั งเคราะห์ หรือวิจัยด้านวิทยาการคอมพิว เตอร์
จัดทาเอกสารวิชาการ คู่มือเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ เผยแพร่ผลงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
ติดตามและพัฒ นาเทคโนโลยี เพื่อกาหนดลั กษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านวิทยาการ
คอมพิว เตอร์ เพื่อหาวิธีการในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรื อเพื่อพัฒนา
แนวทางวิธีการและมาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2.1.1.4 ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วยสอน ฝึกอบรม เผยแพร่ความความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้คาปรึกษาแนะนา ตอบปัญหาและ
ชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สมารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีระสิทธิภาพ เข้าร่วม
ประชุม คณะกรรมการต่างๆ ที่ไ ด้รั บแต่ งตั้ง เพื่อให้ ข้อมูล ทางวิ ช าการประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจ
2.1.1.5 ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามข้อ 1-4 ดังกล่าวข้างต้นแล้วต้องทา
หน้าที่กาหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ให้คาปรึกษา แนะนา ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม
ประเมิ น ผล และแก้ ไ ขปั ญ หาข้ อ ขั ด ข้ อ งในการปฏิ บั ติ ง านในหน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ เพื่ อ ให้ ก าร
ปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.1.2 ด้ำนกำรวำงแผน
ร่วมกาหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วมวางแผนการการ
ทางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงาน
บรรลุเป้าหมายอละผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
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2.1.3 ด้ำนกำรประสำนงำน
2.1.3.1 ประสานการทางานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคาแนะนาเบื้องต้น
แก่สมาชิกในทีมงาน หรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
2.1.3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงาน หรือบุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
2.1.4 ด้ำนกำรบริกำร
2.1.4.1 ให้คาปรึกษาแนะนานิเทศ ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา นักศึกษา ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหาและ
ชี้แจงเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถดาเนินงานได้อย่าง
ถูกต้อง
2.1.4.2 พั ฒ นาข้ อ มู ล จั ด ท าเอกสารวิ ช าการเผยแพร่ ให้ บ ริ ก ารวิ ช าการด้ า นวิ ท ยาการ
คอมพิวเตอร์ ที่ซับซ้อน เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงาน
(กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2560)
2.2 ลักษณะกำรปฏิบัติงำน
งานบริการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มี
ภาระ
หน้าที่ให้บริการต่างๆด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงแก่บุคลากรและนักศึกษาภายใน
คณะฯ อาทิเช่น การติดตั้งอุปกรณ์ฯและระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ การให้คาปรึกษาแนะนาและ
ตรวจซ่อมคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์
รวมถึงการจัดการระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายและ
อินเทอร์เน็ตภายในคณะฯ การประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ฯ การจัดการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สาหรับรองรับการเรียนการสอน การวิเคราะห์ออกแบบเว็บ
เพ็จและการพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพื่อจัดการสานักงานและการเรียนการสอน ปฏิบัติงานต่างๆ
ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อช่วยสนับสนุนภารกิจของคณะให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ซึ่งจัดออกเป็น
กลุ่มตาม มาตรฐานของ ก.พ.อ. ดังนี้
2.2.1 ด้ำนกำรปฏิบัติงำน
2.2.1.1 ติดตั้ง ทดสอบ และตรวจแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์
2.2.1.2 ติดตั้ง ทดสอบ และตรวจแก้ปัญหาอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ เช่น ไมโครโฟน ลาโพง
เครื่องพิมพ์ เป็นต้น
2.2.1.3 ออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ และตรวจแก้ปัญหาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คอมพิวเตอร์
เครือข่ายและอินเตอร์เน็ต
2.2.1.4 วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บเพ็จ สาหรับสนับสนุนการการ
เรียนการสอน และสานักงานเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
2.2.1.5 บริหารจัดการ คอมพิวเตอร์ตามห้องเรียน ห้องประชุม อาคาร En6
2.2.1.6 เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง
2.2.1.7 อบรม ศึกษา ค้นคว้าวิทยาการใหม่ ๆ ด้านคอมพิวเตอร์เพื่อนามาประยุกต์ใช้งาน
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2.2.2 ด้ำนกำรวำงแผน
2.2.2.1 ร่วมจัดทานโยบายด้าน ICT และกาหนดแผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน
2.2.2.2 จัดทาโครงการตามแผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน
2.2.3 ด้ำนประสำนงำน
2.2.3.1 ประสานงานด้านคอมพิวเตอร์กับหน่วยงานอื่นๆทั้งภายในและภายนอกคณะ
2.2.3.2 ติดต่อ จัดทาเอกสารการสั่งซื้อ ส่งซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ
2.2.4 ด้ำนกำรบริกำร
2.2.4.1 ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายรวมถึงการให้คาปรึกษาและแนะนา
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ แก่บุคลการ นักศึกษา ผู้รับบริการทั้งในและนอกหน่วยงาน
2.2.4.2 พัฒนาข้อมูล ร่วมทาวิจัยกับหน่วยงานต่างๆที่มีการใช้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อ
สร้างเครื่องมือที่เหมาะสมในการจัดการข้อมูล
2.2.4.3 ฝึกอบรม ฝึกอบรมด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ แก่บุคลการ นักศึกษาทั้งในและนอก
หน่วยงาน
2.2.4.4 จัดทาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เอกสาร เผยแพร่แก่บุคคลากรและนักศึกษา
2.2.5 ด้ำนอื่นๆ
2.2.5.1 ปฏิบัติงานตามคาสั่งผู้บังคับบัญชา
2.2.5.2 มอบหมายหน้าที่ในฐานะหัวหน้างาน ควบคุมการทางาน และแนะการทางานแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร
2.3.1 ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน
2.3.1.1 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี จัดตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2530 โดยเริ่มจากจัดตั้งเป็นวิทยาลั ย
อุบลราชธานี สังกัดมหาวิทยาลั ยขอนแก่น เริ่มต้นก่อสร้างด้วยงบประมาณ 16 ล้านบาท ในปี 2531
ต่ อ มาในปี พุ ท ธศั ก ราช 2533 รั ฐ บาลได้ มี ม ติ ย กฐานะวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี เป็นลาดับที่ 19สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พ.ศ.2533 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 29 กรกฎาคม 2533 สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้
แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์สมจิต ยอดเศรณี ดารงตาแหน่งอธิการบดี เป็นคนแรก มหาวิทยาลัยในระยะ
เริ่มต้นก่อตั้ง ประกอบด้วย 4 คณะ คือ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเภสั ช ศาสตร์ และ 1 สถาบั น คื อ สถาบั นภาษาและวั ฒ นธรรม นับ แต่ บั ด นั้ น มหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานีได้เจริญก้าวหน้าขึ้นโดยลาดับ ภายหลังสถาบันภาษาและวัฒนธรรม เปลี่ยนเป็นคณะ
ศิลปศาสตร์ ในปี 2542 และก่อตั้งคณะบริหารศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ จัดตั้งคณะ
นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และสาธารณสุข ต่อมาจัดตั้งคณะรัฐศาสตร์โดยแยก
ออกจากคณะนิติศาสตร์ และในปี 2552 จัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์เป็นคณะล่าสุ ด มหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี ตั้งอยู่ที่ กิโลเมตรที่ 10 ถนนสถลมาร์ค หรือถนนวาริน-เดชอุดม ตาบลเมืองศรีไค อาเภอ
วารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี พื้นที่ประมาณ 5.117 ไร่ เฉพาะเขตการศึกษามีพื้นที่ 450 ไร่ และมี
เว็บไซต์คือ http://www.ubu.ac.th (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 2555)
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1. ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รูปที่ 2.1 ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ที่มำ: www.ubu.ac.th (2560)
ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย : ลักษณะเป็นรูปเจดีย์แบบล้านช้าง ซึ่งหมายถึง ภาค
ตะวันออก เฉียงเหนือภายในมีดอกบัวหลวงประดิษฐานอยู่บนแท่นรองรับของเส้น ๓ เส้น และด้านล่าง
ของฐานมี คาว่า “มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ” ดอกบัว มีสี กลี บบัว หมายถึงสัญลักษณ์ของจังหวัด
อุบลราชธานี และเส้นที่เป็นฐานรองรับดอกบัว ๓ เส้น หมายถึงแม่น้าสายสาคัญของภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ คือ แม่น้าโขง แม่น้าชี และแม่น้ามูล ลักษณะของดอกบัวเป็นประเภทบัวเหนือน้าที่พร้อม
จะเบ่งบาน ให้ความดีงามแก่มหาชนได้ชื่นชม ส่วนกลีบด้านล่างสองกลีบหมายถึง คุณธรรมและปัญญา
อันเปลือกหุ้มสถาบันสาหรับดอกบัวตูมสามกลีบ หมายถึง องค์พระรัตนตรัย สีน้าเงินเป็นขอบเส้นของ
ตรามหาวิทยาลัยนั้นหมายถึง ความมั่นคง แข็งแรง และเส้นสีเหลืองสดที่เป็นพื้น หมายถึง สีประจา
มหาวิทยาลัย
2. ปรัชญา
“มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพื้นฐานความพอเพียง”
3. วิสัยทัศน์
“มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี เป็นมหาวิทยาลั ยชั้นนาแห่งการพัฒ นาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน”
พันธกิจ
3.1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ
3.2. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่นาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้าโขง
3.3. บริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้าโขง
3.4. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ สร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมที่
หลากหลายของภูมิภาคลุ่มน้าโขง
4. ยุทธศาสตร์
4.1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อเป็นกาลังในการพัฒนาประเทศ และเป็นที่
ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้าโขง
4.2. พัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่มุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมในภูมิภาคลุ่มน้าโขงอย่างยั่งยืน
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4.3. ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคม บนพื้นฐานความพอเพียง เพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
4.4. อนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดจิตสานึกรัก
ท้องถิ่นและประเทศชาติ
4.5. บริ ห ารจั ด การภายใต้ ห ลั ก ธรรมาภิ บ าล สามารถปรั บ ตั ว ให้ ทั น กั บ พลวั ต รการ
เปลี่ยนแปลง ยกระดับคุณภาพให้เป็นมาตรฐานสากล และ สร้างสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการเรียนรู้และการทางานอย่างมีความสุข
4.6. บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่ างเป็นระบบและต่อเนื่องให้สอดรับกับบริบท
ที่เปลี่ยนแปลงไป
4.7. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย มั่นคง
ปลอดภัย เพื่อพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล
หมายเหตุ : แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 27
พฤษภาคม 2560 กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี
2.3.1.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี เปิ ด รั บ นั ก ศึ ก ษารุ่ น แรกในปี
การศึ ก ษา 2531 ในสาขาวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล ต่ อ มาในปี พ.ศ.2533 ถู ก ยกฐานะเป็ น คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ พร้อม ๆ กับเมื่อวิทยาลัยอุบลราชธานี ถูกยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตามประกาศพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม
2533 โครงสร้ างในปั จจุ บัน ประกอบด้วย 1 สานักงานเลขานุการ และ 5 ภาควิชา คือ ภาควิช า
วิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ภาควิช าวิศวกรรมเคมี ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ และภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยมีสานักงานเลขานุการ ตั้งอยู่ในอาคาร และมี
หลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 16 หลักสูตร ดังแสดงในตารางที่ 1.1
ตำรำงที่ 2.1 ตารางหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ระดับปริญญำตรี
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ

ระดับปริญญำโท
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ระดับปริญญำเอก
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
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1. ตราสัญลักษณ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รูปที่ 2.2 ตราสัญลักษณ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ที่มำ: www.eng.ubu.ac.th (2560)
2. ปรัชญาการศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีปรัชญาการศึกษาเช่นเดียวกับ
มหาวิทยาลั ย อุบ ลราชธานี หมายถึง “สร้ างสติและปัญญาแก่สั งคมบนพื้น ฐานความ
พอเพียง” โดยมีนิยามศัพท์ดังนี้
3. ปณิธาน
จะเป็นสติปัญญาของสังคม ที่เอื้ออานวยให้สังคมแก้ปัญหาและพัฒนาไปอย่างสมดุล
และยั่งยืน โดยการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อการบริหารจัดการเทคโนโลยี
ทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด
4. วิสัยทัศน์คณะวิศวกรรมศาสตร์
เป็นองค์กรชั้นนาที่เป็นเลิศด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สร้าง
องค์ความรู้และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมภูมิภาคลุ่มน้าโขงและ
ประชาคมโลกอย่างยั่งยืน
5. อัตลักษณ์
สร้างสรรค์ สามัคคี สานึกดี ต่อสังคม
6. เอกลักษณ์
ภูมิปัญญาแห่งภูมิภาคลุ่มน้าโขง
ภูมิปัญญา หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ความเชื่อ ที่นามาไปสู่การปฏิบัติ
เพื่อแก้ไขปัญหาของมนุษย์ ประเทศในภูมิภาคลุ่มน้าโขง หมายถึง ไทย กัมพูชา พม่า
สปป.ลาว เวียดนาม และจีนตอนใต้ (ยูนาน)
7. พันธกิจ
1.ผลิตบัณฑิต : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สามารถนาความรู้และทักษะด้านวิศวกรรม
ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ แ ละสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพบนพื้ น ฐานของ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
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2.การวิจัย : วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกั บความต้องการ
ของสังคมภูมิภาคลุ่มน้าโขงและประชาคมโลกอย่างยั่งยืน
3.บริการวิชาการ : ให้บริการวิชาการในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม เพื่อพัฒนาสังคม
อย่างยั่งยืน
4.ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม : ใช้ทักษะและความรู้ด้านวิศวกรรมไปบูรณาการ เพื่อ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่นและประเทศชาติ
5.การบริหารจัดการ : มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิ
บาล
(คณะวิศวกรรมศาสตร์, 2559)
2.3.2 โครงสร้างการบริหารจัดการองค์กร
คณะวิศวกรรมศาสตร์มีการแบ่งโครงสร้างตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการ
แบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2534 ประกอบด้วยหน่วยงานหลักดังนี้
1. สานักงานเลขานุการ
2. ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
3. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
4. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
5. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และเพิ่มเติมตามประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 2540 เป็น
6. ภาควิช าวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็ กทรอนิกส์ และแก้ไขปรับปรุงตาม
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย
เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2545 เปลี่ยนชื่อ
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร เป็นภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีการจัดทาโครงสร้าง
หน่วยงานภายในคณะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทางานโดยสามารถสรุปได้จากรูปผังโครงสร้าง
หน่วยงานดังรูปที่ 2.3

10

รูปที่ 2.3 ผังโครงสร้างหน่วยงานภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(คณะวิศวกรรมศาสตร์, 2560)
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บทที่ 3
หลักเกณฑ์กำรปฏิบัตงิ ำนและเงื่อนไข
3.1 หลักเกณฑ์กำรปฏิบัติงำน
3.1.1 หลักเกณฑ์กำรปฏิบัติงำน ในตำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ชำนำญกำร
หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน เป็นไปตามข้อกาหนดมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของตาแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปี 2553 ในระดับ ช านาญการ เป็นแนวทางหลักในการปฏิบัติงาน โดยมี
สาระสาคัญดังนี้
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความชานาญ
งาน ทักษะ และประสบการณ์สูงในงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานที่ต้องทาการศึกษา
ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน หรือแก้ไขปัญหาใน
งานที่มีความซับซ้อนยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายหรือ
ปฏิบั ติงานในฐานะหั ว หน้ างาน มีหน้าที่รับผิ ดชอบควบคุมการปฏิบัติงาน ด้านวิทยาการ
คอมพิ ว เตอร์ ที่ มี ข อบเขตเนื้ อ หาของงานหลากหลาย และมี ขั้ น ตอนการท างานที่ ยุ่ ง ยากซั บ ซ้ อ น
ค่อนข้างมาก โดยต้องกาหนดแนวทางการทางานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ตลอดจนกากับตรวจสอบ
ผู้ปฏิบัติงานให้งานที่รับผิดชอบสาเร็จตามวัตถุประสงค์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ซึ่งลักษณะงานที่ปฏิบัติได้แบ่งออกเป็นสี่ด้าน ซึ่งได้กล่าวไปแล้วในบทที่ 2 ข้อ 2.1 บทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
ข้อกาหนดมาตรฐานตาแหน่งที่กล่าวมานั้น จึงได้ถูกนามาใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถขันเคลื่อนระบบสารสนเทเทศ
และ
ระบบงานอื่นๆ ให้เดินหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.1.2 หลักเกณฑ์ในกำรให้บริกำรงำนพิมพ์สำหรับนักศึกษำ
การให้ บ ริ ก ารด้ า นงานพิ ม พ์ เ อกสารส าหรั บ นั ก ศึ ก ษานั้ น เป็ น บริ ก ารเสริ ม ที่ ค ณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์สาหรับพิมพ์งาน ในพื้นที่
บริการของห้องสารสนเทศทางวิศวกรรมศาสตร์หรือห้องสมุด โดยได้ให้บริการมาเป็นเวลามากกว่า 10
ปี แ ล้ ว โดย คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ ได้ ส นั บ สนุ น งบประมาณส าหรั บ ให้ บ ริ ก ารดั ง กล่ า ว อาทิ เ ช่ น
สนับสนุน เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ หมึกพิมพ์ และกระดาษ สาหรับพิมพ์งาน
ข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ในการใช้บริการงานพิมพ์ที่ใช้คือ
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้พิมพ์งาน
เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรม
มาตรฐาน อาทิเช่น Word, Excel, Power point, Acrobat reader, Web
Browser ห้ามติดตั้งโปรแกรมอื่นใดลงในเครื่อง โดยไม่ได้รับอนุญาต
2. ค่าบริการงานพิมพ์ราคาแผ่นละ 2 บาท
3. ห้ามนากระดาษสาหรับใช้พิมพ์งานไปใช้สาหรับอย่างอื่น
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ข้อกาหนดดังกล่าว ได้นามาใช้เพื่อจัดระเบียบการใช้งานเครื่องสาหรับพิมพ์งานในพื้นที่ห้อง
สารสนเทศทางวิศวกรรมเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการ
ให้บริการ
3.2 วิธีกำรปฏิบัติงำน
วิธีการปฏิบัติงานเพื่อดูแลควบคุมบริการงานพิมพ์นั้นได้มีการปฏิบัติงานมาหลายรูปแบบตลอด
ระยะเวลาที่เปิดให้บริการมาซึ่งสามารถสรุปออกเป็นรูปแบบการบริการแบบต่างๆได้ดังนี้
3.2.1 เตรียมกระดำษในเครื่องพิมพ์ โดยไม่มีระบบควบคุม จ่ำยเงินกับเจ้ำหน้ำที่
ผู้ใช้บริการสามารถพิมพ์งาน โดยมีกระดาษบรรจุอยู่ในเครื่องพิมพ์พร้อมที่จะใช้งาน
เสร็จแล้ว ให้ชาระค่าพิมพ์กับเจ้าหน้าที่
ข้อดี
1. ผู้ใช้บริการสามารถพิมพ์งานได้ทันทีตราบที่มีกระดาษบรรจุอยู่ในเครื่องพิมพ์
2. เมือ่ มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลจะไม่มีปัญหาด้านการชาระเงิน
ข้อเสีย

3.2.2

1. หากเจ้าหน้าที่ไม่อยู่การชาระเงินค่าพิมพ์จะไม่สัมพันธ์กับกระดาษที่ใช้ไป
2. เจ้าหน้าที่มีจานวนจากัดและมีหน้าที่อย่างอื่นต้องทาไม่สามารถอยู่ให้บริการได้
ตลอดเวลา
3. มีการนาเอากระดาษจากเครื่องพิมพ์ไปใช้ในกิจกรรมอื่นๆนอกเหนือจากใช้
สาหรับพิมพ์งาน
4. พิมพ์แล้วไม่มีเจ้าของเอกสารหรือพิมพ์ผิดแล้วไม่เอา ทาให้กระดาษเสียเปล่า
จานวนมาก
เตรียมกระดำษในเครื่องพิมพ์ โดยไม่มีระบบควบคุม จ่ำยเงินในกล่องที่เตรียมให้
ให้ผู้ใช้บริการพิมพ์งาน โดยมีกระดาษบรรจุอยู่ในเครื่องพิมพ์พร้อมที่จะใช้งาน เสร็จ
แล้ว ให้ชาระค่าพิมพ์โดยหย่อนเงินลงในกระปุกที่เตรียมไว้
ข้อดีคือ
1. ผู้ใช้บริการสามารถพิมพ์งานได้ทันทีตราบที่มีกระดาษบรรจุอยู่ในเครื่องพิมพ์
2. ฝึกวินัยและความซื่อสัตย์ของผู้ใช้บริการ
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ข้อเสีย
1. พิมพ์แล้วไม่มีเจ้าของเอกสารหรือพิมพ์ผิดแล้วไม่เอา ทาให้กระดาษเสียเปล่า
จานวนมากจานวนเงินที่ชาระเมื่อสรุปยอดแล้วไม่สัมพันธ์กับกระดาษที่ใช้ไป
เนื่องจากผู้ใช้บริการไม่มีความรับผิดชอบในการชาระเงินเท่าที่ควร
2. มีการนาเอากระดาษจากเครื่องพิมพ์ไปใช้ในกิจกรรมอื่นๆที่ไม่ใช้การพิมพ์งาน
3.2.3 บรรจุกระดำษใส่ถุง จำหน่ำยให้นักศึกษำ โดยไม่มีระบบควบคุม
บรรจุกระดาษสาหรับพิมพ์งานขาย โดยการบรรจุใส่ถุงพลาสติก ถุงละ 10 แผ่น
จาหน่ายในราคา 20 บาท/ถุง
ข้อดีคือ
1. สามารถจาหน่ายกระดาษเพื่อนาไปใช้ใส่เครื่องพิมพ์ ซึ่งจะสามารถเก็บเงินกับ
ผู้ใช้บริการก่อน
ข้อเสีย
1.
2.
3.
4.

สิ้นเปลืองถุงพลาสติกในการบรรจุ
เสียเวลาในการนับกระดาษเพื่อบรรจุใส่ถุงพลาสติก
เมื่อเจ้าหน้าที่ไม่อยู่ไม่สามารถซื้อกระดาษสาหรับพิมพ์งานได้
ผู้ใช้บริการนากระดาษมาเองเพื่อพิมพ์งาน

3.3 เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งที่ควรคำนึงถึงในกำรปฏิบัติงำน
จากรูปแบบการให้บริการทั้งสามรูปแบบที่กล่าวมานั้น จะพบว่ามีข้อดีและข้อเสียในการให้บริการ
ซึ่งมีผลต่อการควบคุมค่าใช้จ่ายค่าพิมพ์เอกสารและประสิทธิภาพของการให้บริการ เดิมนั้นคณะฯได้
สนับสนุนงบประมาณค่าหมึกพิมพ์สาหรับบริการแก่นักศึกษา
แต่ให้หน่วยงานบริการคอมพิวเตอร์
จัดการเรื่องกระดาษสาหรับพิมพ์งานเองโดยใช้เงินค่าพิมพ์มาหมุนเวียนเป็นทุนในการซื้อกระดาษ แต่
ในปัจจุบัน(ปีงบประมาณ 2560) เป็นต้นมา คณะหยุดสนับสนุนงบประมาณด้านหมึกพิมพ์ โดยให้
หน่วยงานบริการคอมพิวเตอร์ดาเนินการจัดหาเองด้วยเงินหมุนเวียนด้านบริการงานพิมพ์ ดังนั้นจะเห็น
ได้ว่าหากยังคงสถานการณ์เช่นนี้ การให้บริการงานพิมพ์จะได้รับผลกระทบและส่งผมต่อความพึงพอใจ
ในบริการด้านคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษาต่อไป
ดังนั้นการพัฒนาโปรแกรมควบคุมการพิมพ์งานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ น่าควบคุมการพิมพ์
งานให้สามารถจัดการทรัพยากรและควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบริการงานพิมพ์ เพื่อให้เพิ่มประสิทธิภาพ
และลดปัญหาด้านการให้บริการด้านงานพิมพ์ให้สามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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3.4 แนวคิดหรืองำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากประเด็นเงื่อนไขและข้อสังเกต จึงมีความจาเป็นที่จะต้องหาระบบการควบคุมงานพิมพ์ที่มี
ประสิทธิภาพ มาใช้สาหรับควบคุมการให้บริการพิมพ์งาน เพื่อให้สามารถจัดการเรื่องทรัพยากรด้าน
งานพิมพ์และอานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ร่วมไปถึงเพิ่มประสิทธิภาพด้านงานพิมพ์ให้กับนักศึกษา
โปรแกรมควบคุมงานพิมพ์ Print Manager Plus เป็นโปรแกรมสาหรับจัดการงานพิมพ์ โดย
โปรแกรม Print Manager Plus ที่ทางานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Windows Server ที่ให้บริการเครื่อง
คอมพิวเตอร์ลูกข่ายในระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows โดยการควบคุมการทางานด้วย Active
Directory สาหรับกาหนดนโยบายการใช้งานด้านต่างๆ ซึ่งนโยบายการควบคุมการทางานนั้นสามารถ
มีข้อกาหนด
ได้หลายอย่างและหนึ่งในนั้นสามารถควบคุมการพิมพ์งานได้ด้วย เมื่อใช้งานคู่กับ
โปรแกรม Print Manager Plus
3.4.1 ระบบ Microsoft Active Directory Domain Controller

รูปที่ 3.1 ผังรูปแบบการควบคุมทรัพยากรผ่าน Active Directory
ระบบ Directory โดยทั่วไปมักจะเก็บข้อมูลหลักอย่างน้อง 2 อย่างคือ User และ Password
สาหรับใช้ตรวจสอบสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ สาหรับ Active Directory นั้น เป็นโปรแกรมที่
ทางานในระบบปฏิบัติการ Windows Server นอกจากจะบันทึก User และ Password แล้ว ยังทา
หน้าที่ควบคุมทรัพยากร ในระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายเช่น สิทธิในการเข้าใช้งานระบบคอมพิวเตอร์
เครือข่ายด้วยการกาหนด Group Policy เพื่อควบคุมการเข้าถึงทรัพยากรของผู้ใช้งานหรือ กลุ่มของ
ผู้ใช้งาน แผนก หน่วยงาน ภายในขององค์กร (Organize Unit)
ทรัพยากรของระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายนั้น หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ โฟลเดอร์ ไฟล์ และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ รวมถึงเครื่องพิมพ์
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เมื่อติดตั้งคอมพิวเตอร์ให้เข้าสู่ระบบ Active Directory Domain แล้ว จะสามารถควบคุมการใช้
งาน การเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ ของผู้ใช้งานในระบบได้ ดังนั้นเราจะสามารถนามาประยุกต์ควบคุมการ
ใช้งานในระบบพิมพ์งานในระดับการเข้าถึงทรัพยากรได้
และการป้องกันการติดตั้งหรือถอดถอน
โปรแกรมและอุปกรณ์ต่างๆหากไม่ได้รับสิทธิ์ แต่ Active Directory Domain ไม่สามารถเข้าถึงการ
ควบคุมจานวนการพิมพ์หรือการจากัดจานวนกระดาษที่ใช้พิมพ์ได้
ดังนั้นจึงมีโปรแกรมเสริม 3th Party ซึ่งเป็นโปรแกรมเสริมความสามารถด้านต่างๆที่สามารถ
เพิ่มเติมเพื่อให้ใช้งานร่วมกับระบบ Active Directory ได้
3.4.2 โปรแกรม Print Manager Plus

Active
Directory
Domain
Controller

Print
Manager
Plus

User

Printer

รูปที่ 3.2 ผังการทางานร่วมกันระหว่าง Active Directory กับ Print Manager Plus
โปรแกรม Print Manager Plus เป็นโปรแกรมประเภท 3th Party ที่ทางานร่วมกับระบบ
Active Directory Domain โดยจะควบคุมการพิมพ์งานของ User ให้เป็นไปตามโควตา ที่กาหนดให้
ซึ่งจะสามารถควบคุมจานวนกระดาษในการพิมพ์ในแต่ละ User ได้ และสามารถนามาประยุกต์ใช้งาน
ควบคุมบริการงานพิมพ์สาหรับนักศึกษาได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
3.4.3 กำรพัฒนำ Web Application ด้วยโปรแกรมภำษำ PHP
การสร้างระบบที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ มักจะต้องมีการเขียนโปรแกรมสาหรับควบคุมการ
ทางานด้านต่างๆ เพื่อให้มีการทางานเป็นไปตามที่ออกแบบระบบเอาไว้ การเลือกพัฒนาโปรแกรมแบบ
Web Application สาหรับใช้งานนั้น จะสร้างความสะดวกสาหรับผู้ใช้งาน คือ ผู้ใช้งานไม่จาเป็น
จะต้องติดตั้งโปรแกรมเพื่อใช้งานโปรแกรม แต่ใช้เพียง Web Browser ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งเรียก
โปรแกรมมาใช้งานได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลกนี้
การสร้าง Web Application นั้น จะต้องเขียนด้วยภาษาที่ใช้สร้าง Web Application ใน
ปัจจุบันมีโปรแกรมภาษาที่ใช้ในการสร้างหลายตัว เช่นภาษา ASP, ภาษา PHP, ภาษา Java เป็นต้น
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ภาษา PHP เป็นภาษา Script แบบฝังโค๊ดใน HTML ไฟล์ ที่ประมวลผลในฝัง Server ซึง่ ทางาน
คู่กับ Apache Web Server ทีทางานในในระบบปฏิบัติการแบบต่างๆ อาทิเช่น Windows, Linux
สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลได้หลายรูปแบบ อาทิเช่น Mysql, (ODBC Access, Microsoft SQL
Server), Oracle เป็นต้น มีความนิยมใช้งานอย่างกว้างขวาง และค้นหาเอกสารอ้างอิงได้จากหลายสื่อ
อาทิเช่น เอกสารคู่มือตารา หรือเว็บไซต์ความรู้ด้านการพัฒนา Web Application ต่างๆ
สาหรับการสร้างระบบบริการงานพิมพ์ด้วยการพัฒนาและประยุกต์การใช้งานโปรแกรม Print
Manager Plus หรือ (Print Quota) ได้เลือกภาษา PHP ใช้ร่วมกับฐานข้อมูล Microsoft Access
เนื่องจาก ฐานข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูลการพิมพ์งานของโปรแกรม Print Manager Plus ถูกจัดเก็บใน
รูปแบบไฟล์ Microsoft Access ดังนั้นโค๊ดที่กระทากับฐานข้อมูลจะอยู่ในรูปแบบการติดต่อผ่าน
ODBC ซึ่งแสดงดังตัวอย่างดังนี้
กำรขอเชื่อมต่อ Database
$db='c:\database\pmpquota.mdb'; กาหนดตัวแปรที่อยู่ของไฟล์ข้อมูล
$odbc=odbc_connect("Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};Dbq=$db",null,null);
กาหนดการเชื่อมต่อแบบ ODBC ไปยังฐานข้อมูลตามตัวแปร
กำรประมวลคำสั่ง SQL
$sql=”SELECT * FROM member”; กาหนดคาสั่ง Query ที่จะทางาน
$rs=odbc_exec($odbc,$sql); ส่งคาสั่งประมวลผล Query
กำรนำข้อมูลมำแสดงผล
while(odbc_fetch_row($rs)){ odbc_fetch_row เป็นคาสั่งสาหรับอ่านข้อมูลจากQuery มาไว้
ที่ตัวแปร ในตัวอย่างนี้คือ ตัวแปร $rs นั่นเอง
$Name= odbc_result($rs,'UserName');
Print $Name;
}
odbc_close($odbc); สั่งปิดการเชื่อมต่อฐานข้อมูลหลังใช้งานเสร็จ

รูปที่ 3.3 ตัวอย่างโค๊ดจัดการฐานข้อมูลสาหรับ Microsoft Access
จากตัวอย่างโค๊ด จะเห็นว่าคาสั่งในการจัดการข้อมูลจะเห็นแบบเฉพาะของข้อมูลประเภท
Access File ซึ่งจะถูกนาไปใช้งานในการสร้างโปรแกรมเป็นหลักเพื่อจัดการข้อมูลต่างๆ สาหรับคาสั่ง
เพื่อจัดการข้อมูลในฐานข้อมูลจะใช้รูปแบบคาสั่ง SQL มาตรฐาน เหมือนกับฐานข้อมูลประเภทอื่น
(DwThai.com, 2560)
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3.4.4 ตัวอย่ำงคำสั่ง SQL เบื้องต้น
คาสั่ง SQL (Structure Query Language) เป็นคาสั่งสาหรับจัดการข้อมูลของฐานข้อมูล
เช่น การดึงข้อมูล การเพิ่ม และ การลบ ข้อมูล ซึงแสดงดังตัวอย่างดังนี้
1.การเพิ่มข้อมูล INSERT
ตัวอย่างการใช้งาน
INSERT INTO member(name,sex) VALUES(‘BOB’,’Men’);
ทาการเพิ่มข้อมูลลงในตารางข้อมูล member ในเขตข้อมูล name ด้วย BOB และ sex ด้วย Men
2.การเรียกดูข้อมูลการค้นหา SELECT..WHERE
ตัวอย่างการใช้งาน
SELECT * FROM member WHERE name =’BOB’;
ทาการค้นหาข้อมูล ให้ดึงทุๆเขตข้อมูลมาแสดง โดยมีเงื่อนไขว่า เขตข้อมูล name =BOB
3.การปรับปรุงข้อมูล UPDATE SET WHERE
ตัวอย่างใช้งาน
UPDATE member SET sex=’Female’ WHERE name =’BOB’;
ทาการปรับปรุงข้อมูล ของตาราง member ในเขตข้อมูล sex=’Female’ โดยมีเงื่อนไขการปรับปรุง
คือ เขตข้อมูล name=BOB
4.การลบข้อมูล DELETE FROM WHERE
ตัวอย่างใช้งาน
DELETE FROM member WHERE name=’BOB’;
ลบข้อมูลในตาราง member โดยมาเงื่อนไขในการลบคือ ลบรายการที่เขตข้อมูล name =BOB
เท่านั้น

รูปที่ 3.4 ตัวอย่างคาสั่ง SQL ที่ใช้งานพื้นฐาน
คาสั่ง SQL จะอยู่ในส่วนโค๊ดของภาษา PHP ที่กระทาต่อฐานข้อมูลในทุกๆส่วนของ
โปรแกรมที่จัดทาขึ้น ซึ่งจะเป็นไปตามการทางานโปรแกรมที่ถูกออกแบบไว้
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3.4.5 หลักกำรพัฒนำโปรแกรม (Software Develop Life Cycle: SDLC)

รูปที่ 3.5 ผังการออกแบบพัฒนาโปรแกรม Software Develop Life Cycle
ที่มำ: DignitasDigital.com (2560)
การสร้ างโปรแกรมคอมพิว เตอร์โ ดยทั่ ว ไปนั้ นต้ อ งอาศั ยหลั กการสร้า งโปรแกรม โดยยึ ดเอา
หลักการ SDLC (Software Develop Life Cycle) มาใช้งาน เพื่อให้โปรแกรมมีการทางานที่ถูกต้อง
ตามความต้องการของระบบ โดยจะมีลักษณะเป็นวงรอบขั้นตอนการทางานมีทั้งหมด 6 ขั้นตอน วน
เป็นวงรอบ ดังรูป 3.5
3.4.5.1 กำรวำงแผน (Plan)
เป็นขั้นตอนแรกสาหรับการเตรียมการที่จะทาโปรแกรมหรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่ง
การทาทุกๆอย่างจาต้องมีการวางแผนก่อน เพื่อจะได้สามารถกาหนดเวลา จัดหาทรัพยากร
ต่างๆ และทีมงาน มาช่วยดาเนินงานหรือเขียนโปรแกรมให้สาเร็จ
3.4.5.2 กำรวิเครำะห์ (Analysis)
เป็นกระบวนการวิเคราะห์ระบบที่จาเขียนโปรแกรม เพื่อให้ทราบถึงองค์ประกอบ
ระบบการทางานต่างๆ ซึ่งอาจจะเป็นการวิเคราะห์จากระบบเดิมที่มีอยู่ หรือวิเคราะห์ข้อมูล
จากความต้องการของผู้ใช้งาน เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ประกอบต่างๆของระบบหรือโปรแกรมที่
จะสร้าง
3.4.5.3 กำรออกแบบ (Design)
เป็นการออกแบบโปรแกรมหรือออกแบบระบบ ตามรูปแบบองค์ประกอบที่ได้จากการ
วิเคราะห์มาแล้ว เพื่อที่จะได้ฟังก์ชันการทางานต่างๆที่จะต้องมี หน้าจอใช้งาน ระบบการ
รายงาน ซึ่งจะเป็นกรอบในการเขียนโปรแกรมต่อไป
3.4.5.4 กำรสร้ำงโปรแกรมหรือเขียนโค๊ด (Implementation)
เป็น ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมตามกรอบหรือโครงสร้างที่ออกแบบไว้ เพื่อให้เกิดเป็น
ชุดคาสั่งหรือชุดโปรแกรมที่สามารถนาไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ได้
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3.4.5.5 กำรทดสอบ (Testing)
เป็นการทดสอบการทางานของฟังก์ชั่นที่เขียนขึ้น ว่าทางานเป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนด
หรือไม่ โดยจะทดสอบให้ครบทุกๆฟังก์ชั่นหรือโมดูลต่างๆของระบบเพื่อให้แน่ใจว่าโปรแกรม
ทางานได้ถูกต้อง
3.4.5.6 กำรบำรุงรักษำ (Maintenance)
เป็นกระบวนการสาหรับการดูแลหรือบารุงรักษาระบบหรือโปรแกรมให้ทางานได้ถูกต้อง
การสารอง หรือการนาเข้าข้อมูลต่างๆ เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลที่ได้จากการทางานของ
โปรแกรมที่เขียนขึ้น
จากข้อมูลที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น จะเป็นพื้นฐานในการสร้างระบบจัดการงานพิมพ์ที่มีการควบคุม
การทางานได้อย่างมีประสิทธิภ าพ ซึ่งจะเป็นไปตามระบบที่มีการออกแบบการทางานไว้ ซึ่งจะได้
กล่าวถึงเทคนิคและวิธีการทางานและการติดตั้งโปรแกรมสาหรับทางานในส่วนต่างๆ ในบทถัดไป
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บทที่ 4
เทคนิคในกำรปฏิบัติงำน
4.1 แผนกลยุทธในกำรปฏิบัติงำน
งานบริการคอมพิวเตอร์มีบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุนระบบบริการสารสนเทศพื้นฐานและให้
ความสะดวกในการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆภายในคณะ รวมถึงให้บริการแก่นักศึกษา หน้าที่
หลั ก ๆคื อ การให้ บ ริ ก าร ดั ง นั้ น แผนการท างานทั้ ง หมดจะเกี่ ย วข้ อ งกั บ การวางแผนระบบด้ า น
คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้งานในหน่วยงานต่างๆที่
ร้องขอ
สาหรับการให้บริการแก่นักศึกษานั้นไปตามยุทธศาสตร์ที่คณะได้กาหนดขึ้นมาในแผนยุทธศาสตร์
5ปี ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อคือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิต
สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีทักษะการเรียนรู้ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ มีหลักสูตรที่สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดงาน
เป้าประสงค์ที่ 5 นักศึกษาสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ เข้าถึงและมีประสบการณ์ในการเรียน
การสอนที่ ทันสมัย ทันต่อโลกยุคดิจิตอล
มาตรการ
1. เข้าร่วมเป็นหนึ่งในคณะนาร่อง การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 (Smart Classroom)
/ active learning และ การเรียนผ่าน internet
2. จัดให้มี facility ด้าน internet และ digital technology ที่ดี
แนวคิดโครงการ/กิจกรรม
1. การพัฒนาระบบ Internet และ Wi-Fi
2. การจัดหา และพัฒนาระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
3. การจัดซื้อฐานข้อมูลเพื่อการศึกษา และการวิจัย
4. ปรับปรุงห้องเรียนให้เป็นแบบ Active Learning
5. จัดอบรมความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้กับอาจารย์ผู้สอน เช่น Course Ville,
Google Classroom เป็นต้น
6. โครงการเปิดห้องสมุดนอกเวลาราชการ
จากยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ ที่ได้กล่าวมา จะเห็นว่าการให้บริการที่ทันสมัยในด้านต่างๆเป็น
เป้าหมายที่คณะจะต้องดาเนินการให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และการให้บริการงานพิมพ์เป็น
ส่วนพื้นที่บริการของห้องสมุดวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีนักศึกษามาใช้บริการด้านต่างๆเป็นจานวนมาก เพื่อ
ใช้บริการ ต่างๆคือ การยืม -คืน หนังสือตารา การสืบค้นสารสนเทศ การศึก ษาเรียนรู้ด้วยต้นเองผ่าน
ระบบวิดิทัศน์ การใช้พื้น ที่บ ริการ 24 ชั่วโมงในการอ่านหนังสื อการทากิจกรรมด้านการเรียนด้ว ย
ตนเอง และการใช้บริการพิมพ์เอกสาร
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4.2 ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการสร้างระบบบริการงานพิมพ์ด้วยการพัฒนาและประยุกต์การใช้งาน
โปรแกรม Print Quota จะใช้หลักการ SDLC (Software Develop Life Cycle) โดยเริ่มจาก
3.4.6 กำรวำงแผน
จากเงื่อนไขและปัญหาที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 3 เกี่ยวกับการจัดการงานพิมพ์ ที่ไม่มีการควบคุม
ด้ว ยโปรแกรมคอมพิว เตอร์ จึ งได้มีการวางแผนการทาโปรแกรมควบคุมการพิมพ์งาน โดยนาเอา
กระบวนการจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยระบบ Active Directory Controller ร่วมกับโปรแกรม
Print Manager Plus และการเขี ย นโปรแกรม Web Application ด้ ว ย PHP โดยพิ จ ารณาความ
เป็ น ไปได้ ใ นการเขี ย นโปรแกรมเพื่ อ จั ด การระบบโควตา ของโปรแกรม Print Manager Plus
เนื่ อ งจากฐานข้ อ มู ล ของ Print Manager Plus เก็ บ ข้ อ มู ล แบบไฟล์ Microsoft Access ไม่ มี ก าร
เข้ารหัสข้อมูลสามารถเข้าถึงได้โดยตรงด้วยโค๊ดโปรแกรม PHP ซึ่งเทคนิคการทางานของระบบจะ
กล่าวให้ทราบต่อไป
3.4.7 กำรวิเครำะห์ระบบ
การวิ เ คราะห์ ร ะบบควบคุ ม การพิ ม พ์ ง านด้ ว ยโปรแกรม Print Manager Plus ในระบบ
Active Directory แสดงให้เห็นดังรูป

รูปที่ 4.1 รูปแบบการทางานระบบควบคุมงานพิมพ์ด้วย Print Manager Plus
จากการวิเคราะห์รูปแบบการทางานจะพบว่า
1. โควตากาพิมพ์งานผูกติกับบัญชีผู้ใช้งานหรือ Account ของ Active Directory
2. การสร้ า งบั ญ ชีผู้ ใ ช้ งานจะต้อ งท าให้ ทุ ก ๆคนที่ จ ะพิ ม พ์ ง าน โดยใช้ โ ปรแกรม
จัดการผู้ใช้งาน ของ Active Directory Domain Controller ซึ่งต้องให้ผู้ดูแล
ระบบเป็ น ผู้ จั ด การท าให้ หรื อ อาจจะน าเข้ า ข้ อ มู ล จาก AD รายชื่ อ ของ
มหาวิทยาลัย แต่จะมีความยุ่งยากในการประสานงานเพื่อขอ Account และ
เพิ่มงานให้กับผู้ดูแลระบบ
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3. บัญชีผู้ใช้งานของ Active Directory หากไม่มีการใช้งาน หรือเจ้าของบัญชีจบ
การศึกษาไปแล้ว จะต้องทาการลบ Account นั้นๆ ออกจากระบบ
4. เครื่อง Computer Client ที่ใช้งานในระบบ เมื่อมีการ Logon ด้วย Account
จะมีการสร้าง User Policy ของ User Account นั้นๆในระบบหากเป็นการใช้
งานครั้งแรก ทาให้ใช้เวลานานในการเปิดใช้งาน
5. การออกแบบโปรแกรมจะต้องมีการจัดการเรื่องจานวนเงินที่ต้องเพิ่มเข้าไปยัง
บัญชีผู้ใช้งานผ่าน โปรแกรม ไปยังฐานข้อมูลของ Print Manager Plus
เมื่อได้ผ ลการวิเคราะห์ ร ะบบที่เกี่ย วข้องเรียบร้อยแล้ ว ก็จะนาไปสู่ ก ารออกแบบระบบที่
เหมาะสมในการใช้งานต่อไป
4.2.3 กำรออกแบบระบบ
การออกแบบระบบการควบคุมการพิมพ์งานนั้น จะต้องนาเอาความเป็นไปได้จากการวางแผน
ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ระบบและความต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่งพอจะสรุปแนวทางการออกแบบ
ของระบบดังนี้
1. ต้องไม่เป็นการเพิ่มงานให้กับเจ้าหน้าที่ คือ การเติมเงินเข้าไปในบัญชีผู้ใช้งาน
ผู้ใช้งานต้องสามารถทาได้เองโดยไม่ต้องให้เจ้าหน้าที่ทาให้
2. ใช้งานหน้าจอ Active Directory น้อยที่สุด หรือไม่ต้องใช้งานเลยหลังจากเสร็จ
สิ้นการติดตั้งระบบหรือขณะที่โปรแกรมมีการใช้งาน
3. ให้ผู้ใช้งานสะดวกในการใช้งานด้วยตนเองมากที่สุด
4. โปรแกรมจะต้องใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน
จากแนวทางที่สรุปมา จึงนามาหารูปแบบในการออกแบบโปรแกรม โดยได้แนวคิดจากการ
เติมเงินในเกมออนไลน์ หรือระบบ ซิมการ์ดโทรศัพท์แบบเติมเงิน และสร้าง Account สาหรับเติมเงิน
โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับ Account ของ Active Directory ตามปรากฏในรูป

รูปที่ 4.2 ผังการออกแบบระบบการพิมพ์งานที่แยก Account เติมเงินออกจาก Active Directory
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จากรูปในการออกแบบระบบสามารถสรุปประเด็นได้ดังนี้
1. จะแยก Account สาหรับเติมเงินออกเป็น User ต่างหากจาก Active Directory
2. การ Logon เข้าใช้งาน ระบบปฏิบัติการ Windows จะเป็น User ของ Active Directory
ที่จั ดทาไว้ให้ เ ท่ากับ จ านวนเครื่องคอมพิ ว เตอร์ ที่บริการงานพิมพ์ โดยจะตั้ งให้ User
Account ผูกติดกับเครื่องคอมพิวเตอร์เพียง 1 เครื่องเท่านั้น ไม่สามารถสลับ User ไปยัง
เครื่องอื่นได้ เพื่อป้องกันการเติมเงินเข้าบัญชีผู้ใช้เครื่องผิด
3. Account สาหรับเติมเงิน ทางานในระบบ Web Application จะมีหน้าที่รับเติมเงินจาก
บัตรเติมเงิน แล้วนาจานวนเงินแปลงเป็นจานวนกระดาษ และนาจานวนกระดาษ ส่งเข้า
ไปยัง Account ของ Print Manager Plus ที่ผู้ติดกับระบบ Active Directory User
4. ระบบตรวจสอบบั ต รเติ ม เงิ น บั ต รเติ ม เงิ น จะได้ จ ากการสร้ า งบั ต ร โดยจะมี ข้ อ มู ล
หมายเลขบัตร, รหัสบัตร,มูลค่าบัตร และ สถานะใช้งาน จะถูพิมพ์ออกมาเป็นบัตร ซึ่งเป็น
ข้อมูล ชุดเดีย วกัน ที่มีไว้ให้ ตรวจสอบ เมื่อผู้ใช้งานซื้อบัตรเติมเงินแล้ ว นามาเติม หาก
ตรงกัน จานวนเงินของ Account สาหรับเติมเงินจะเพิ่มขึ้น และสถานะบัตรใบนั้นจะถู
ระบุว่าถูกใช้งานไปแล้ว
5. การโอนเงินจาก Account ที่เติมเงินเข้า ไปยัง Print Manager Plus นั้น จะเป็นการเติม
จานวนกระดาษเข้าไปยัง Account ที่ผู้กรับระบบ AD โดยผู้ใช้งานจะต้องระบุ User ที่
จะรับกระดาษให้ถูกต้อง นั้นหมายถึงผู้ใช้งานนั่งใช้งานที่เครื่องไหน User Logon อะไร ก็
ต้องส่งไปให้ตรงกัน
สาหรับการทางานของระบบที่ทาการออกแบบจะเป็นดังรูป

รูปที่ 4.3 การออกแบบระบบบริการงานพิมพ์งานแบบใหม่
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จากรูปจะอธิบายการทางานของระบบได้ดังนี้
1. เมื่อ User ต้องการพิมพ์งานจะต้องทาการ Login เข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่
ลงทะเบียนใน Domain ก่อนโดยจะมีการตรวจสอบ User AD Logon ว่าถูกต้อง
หรือไม่และLogon จากเครื่องที่กาหนดไว้ถูกต้องหรือไม่
2. เมื่อ User ต้องการสั่งพิมพ์งาน User จะต้องทาการเปิดระบบโปรแกรมจัดการ
Print Quota ที่เป็น Web Application เพื่อดาเนินการ
-ตรวจสอบจานวนเงินและเติมเงิน
-ส่งจานวนกระดาษที่จะสั่งพิมพ์ไปยังระบบ Print Manager Plus (การส่ง
Quota กระดาษไปยังเครื่องพิมพ์นั้น จะทาให้ Print User ของระบบ AD มี
จานวน Quota เพิ่มขึ้น แต่จะทาให้จานวนเงินของ User ที่เติมไว้ลดลง)
3. User เปิดใช้งานโปรแกรมต่างๆได้ตามปกติ เช่น Word Excel Power point,
Web page หรือโปรแกรมต่างๆเพื่อทาการสั่งพิมพ์งาน
4. เมื่อ User สั่งพิมพ์งานแล้ว โปรแกรม Print Manager Plus จะทาการตรวจสอบ
ว่ามีจานวน Quota เพียงพอหรือไม่
หากจานวน Quota เพียงพอในการพิมพ์ ก็จะ
ดาเนินการสั่งพิมพ์และทาการตัดยอดเงินในตารางข้อมูลของ Print User นั้นๆลง
หาก
ไม่เพียงพอ ระบบ Print Manager Plus จะทาการเพิกเฉยต่อการพิมพ์ครั้งนั้น
โครงสร้างฐานข้อมูลของระบบ
จากระบบที่ออกแบบไว้จะต้องมีการสร้างระบบฐานที่รองรับการทางานที่ต้องสร้าง
ขึ้นมาใหม่เพื่อให้รองรับการทางานต่างๆ ดังรูป

รูปที่ 4.4 รูปกิจกรรมที่มีการเชื่อมต่อฐานข้อมูล
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จากผังการทางานระบบ จะมีกิจกรรมของผู้ใช้งานระบบอยู่ 4 แบบ คือ
1.สมัครเพื่อขอมี ID สาหรับใช้เติมเงิน
2.Login เข้าสู่ระบบ
3.เติมเงินจากบัตรเติมเงินเข้าสู่ ID ที่สมัครไว้
4.โอนโควตากระดาษเข้าสู่เครื่องพิมพ์
ในแต่ละกิจกรรมจะมีการเชื่อมต่อฐานข้อมูลเพื่อกระทาการ เรียกข้อมูล ,เพิ่มข้อมูล,
ปรับปรุงข้อมูล,ลบข้อมูล ซึ่งจะสรุปการกระทาต่อฐานข้อมูลแต่ละกิจกรรมได้ดังนี้
ตำรำงที่ 4.1 ตารางสรุปกิจกรรมของระบบที่กระทาต่อฐานข้อมูล
กิจกรรม
สมัคร ID ใหม่

ตารางข้อมูล คาสั่ง SQL
Member
INSERT INTO…VALUE

Login ระบบ
เติมเงินเข้า ID

Member
Member

SELECT…FROM…WHERE
SELECT…
FROM…WHERE

Ticket

-SELECT…
FROM…WHERE
-UPDATE SET Status=0

Member

UPDATE SET balance +
จานวนกระดาษ

กิจกรรม(ต่อ)
โอนกระดาษไปยัง
เครื่องพิมพ์

MTran
INSERT INTO
ตารางข้อมูล คาสั่ง SQL
Member
SELECT..FROM..WHERE
UPDATE SET WHERE

User Quota UPDATE SET WHERE

คาอธิบาย
เพิ่มข้อมูลสมาชิกใหม่ลงใน
ตารางข้อมูล Member
ตรวจสอบ User Password
ตรวจสอบ User Password
จากตาราง Member ว่า
ตรงหรือไม่
ค้นข้อมูลบัตรเติมเงินว่าตรง
กับตารางข้อมูล Ticket
หรือไม่ ,ทาสถานะว่าใช้บัตร
หมายเลขนี้ไปแล้ว
เพิ่มจานวน Paper
Balance เข้าไปยังตาราง
Member
บันทึก Log การเติมเงิน
คาอธิบาย
ตรวจสอบ User Password
จากตาราง Member ว่า
ตรงหรือไม่ ดึงค่า Paper
Balance มาปรับปรุงค่า
จานวนกระดาษให้ลดลง
หลังจากโอนไปยัง ตาราง
User Quota
เพิ่มจานวนกระดาษจาก
Member ไปยัง User
Quota ของระบบ Print
Quota
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โครงสร้างตารางข้อมูลมีดังนี้
1. ตาราง Member
M_ID
M_User
M_pass
M_Balance
DayReg

Text
Text
Text
Number
Text

รหัสประจาตัว
ชื่อ-สกุล
รหัสผ่าน
จานวนเงินในบัญชี
วันที่ลงทะเบียน

TicketID

Text

เลขที่บัตรเติมเงิน

TCode
TValue
TStatus

Text
Money
Text

รหัสยืนยัน
ราคา
สถานะ 1=ยังไม่ได้ใช้ 0=ใช้

AutoNumber
Text
Text
Number
Text

ลาดับเหตุการณ์
เลขที่ผู้เติมเงิน
เลขที่บัตรเติมเงิน
จานวนเงินที่เติม
วันที่เติมเงิน

2. ตาราง Ticket

3.MTran
TrID
M_ID
TicketID
TValue
DayAdd
4. UserQuotas

รูปที่ 4.5 ตารางข้อมูล UserQuotas ที่ระบบ Print Manager Plus สร้างขึ้น
สาหรับตาราง UserQuotas จะเป็นตารางของโปรแกรม Print Manager Plus เดิม
อยู่แล้ว ส่วนตาราง Member,Ticket และ MTran จะเป็นตารางเสริมที่เราสร้างขึ้นเพื่อเขียน
โปรแกรม จัดการ Print Quota ในรูปแบบ Web Application
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ผังการออกแบบเว็บเพ็จสาหรับการจัดการ Print Quota

รูปที่ 4.6 ผังเว็บเพ็จในการให้บริการผู้ใช้งาน
จะออกแบบหน้าหลักตามฟังชันก์การทางานหลักตามที่ได้ออกแบบระบบไว้แล้ว โดย
ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.

เพ็จ index.php สาหรับเป็นหน้าหลักและใช้ login
เพ็จ register.php สาหรับสมัครสมาชิก
เพ็จ addticket.php สาหรับเติมเงิน
เพ็จ addpaper.php สาหรับโอนโควตาไปยังเครื่องพิมพ์
เพ็จ usermgr.php สาหรับจัดการ User ด้วย เพื่อใช้ดูสถานะของบัญชีผู้ใช้งานรวมถึงการ
แก้ไขรหัสผ่าน

4.2.4 กำรสร้ำงระบบและเขียนโปรแกรม
การสร้ างระบบและการเขีย นโปรแกรม เป็ นกระบวนการที่ ต้อ งใช้ค วามรู้ด้ านวิท ยาการ
คอมพิวเตอร์ หลากหลายประเภท ในระบบควบคุมการพิมพ์นี้ มี สิ่งที่ต้องทาเบื้องต้นคือ การติดตั้ง
Windows Server และ Setup Domain Controller รวมถึงการ ทา Group policy สาหรับ จัดการ
User และเครื่องคอมพิวเตอร์ ในระบบ Active Directory การติดตั้งโปรแกรม Print Manager Plus
การติ ด ตั้ ง โปรแกรมจั ด การ Web Server ที่ ร องรั บ ภาษา PHP และท าการเขี ย นโปรแกรมตามที่
ออกแบบไว้ซึ่งมีวิธีการและรายละเอียดในการทาดังนี้
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4.2.4.1 การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows Server (2008)
ระบบปฏิบัติการ Windows Server เป็นผลิตภัณฑ์ของ Microsoft โดยมีการพัฒนา
มาจาก เทคโนโลยี Windows NT ซึ่งนิยมใช้งานทั้งองค์กรขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่
มีจุดเด่นด้านการจัดการด้านจัดการระบบเครือข่ายและบริการงานด้านระบบเครือข่ายให้กับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายอาทิเช่นการควนคุมการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ การกาหนดสิทธิการ
ใช้งานให้ลูกข่ายในแต่ละกลุ่ม
ลักษณะสิทธิการใช้งานของโปรแกรม Windows Server 2008 นั้นเป็นโปรแกรมที่มิ
ลิขสิทธิ์ ราคาของซอฟแวร์ขึ้นอยู่กับจานวน Client (License) ผู้ใช้งานจะต้องมีการป้อน
License Code หลังจากทาการติดตั้ง เพื่อทาการ Activate ลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องเพื่อโปรแกรมทุก
อย่างจะสามารถทางานได้ต่อเนื่อง (ในที่นี้ License ที่ใช้งานเป็น License ของทาง
มหาวิทยาลัยที่จัดซื้อไว้ใช้งาน จึงทาให้สามารถติดตั้งใช้งานได้อย่างปกติ) หากผู้ที่จะนาคู่มือนี้
ไปใช้งานยังหน่วยงานอื่น หน่วยงานท่านต้องทาการซื้อ License Windows Server ก่อน ซึ่ง
สามารถต่อต่อตัวแทนจาหน่ายของ ไมโครซอฟต์ ได้ทั่วไป
กำรเตรียมกำรติดตั้ง
ผู้ใช้งานจะต้องเตรียมอุปกรณ์สาหรับใช้ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows
Server 2008 ซึ่งต้องเตรียมอุปกรณ์ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบ 32bit หรือ 64 bit แนะนาแบบ 64 bit
หน่วยความจาขั้นต่าไม่ต่ากว่า 2 GB (แนะนา 4 GB)
ฮาร์ทดิสก์ ไม่ต่ากว่า 100 GB
เครื่องอ่าน CD/DVD
Network Card 10/100 หรือสูงกว่า
แผ่น DVD โปรแกรม Windows Server 2008 R2

ขั้นตอนกำรติดตั้ง
1. เลือกบู๊ตระบบจากเครื่องอ่าน CD/DVD
2. ขั้นตอนการติดตั้งคล้ายกับการติดตั้งระบบ Microsoft Windows 7 แต่มีขั้นตอน
สาหรับให้ผู้ใช้งานจะต้องเลือกชนิดของ Server ว่าเป็นรุ่นใด
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รูปที่ 4.7 การเลือกชนิดการติดตั้ง Windows Server 2008 R2
การกาหนดพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ซึ่งเหมือนกับการติดตั้ง Windows 7

รูปที่ 4.8 การเลือกพื้นที่ติดตั้งโปรแกรม Windows Server
จะต้องมีการตั้งรหัสผ่านสาหรับระบบหลังการติดตั้ง

รูปที่ 4.9 การตั้งรหัสผ่านในครั้งแรกหลังการติดตั้งระบบ
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เมื่อติดตั้งเสร็จจะต้องทาการปรับแต่งค่าของเครื่อง Windows Server

รูปที่ 4.10 ส่วนการจัดการ Windows Server
โดยต้องตั้งค่าที่จาเป็นพื้นฐานดังนี้
- Time Zone เพื่อกาหนดเวลาของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้อง

รูปที่ 4.11 การตั้งเวลาเครื่อง Server
- Configure Networking เพื่อกาหนด IP Address ของเครื่องแม่
ข่าย ควรจะกาหนดเป็นไอพีแบบคงที่ เช่น
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รูปที่ 4.12 การตั้งค่าไอพีแอดเดรส ให้กับเครื่อง Server
- ตั้งชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
Domain

Computer Name and

รูปที่ 4.13 การสร้าง Workgroup ให้กับเครื่อง Server
- ทาการ Activate License หากไม่ทาการ Activate จะมี
ระยะเวลาในการใช้งานได้เพียง 3 วัน

รูปที่ 4.14 การป้อนหมายเลขผลิตภัณฑ์เพื่อลงทะเบียน

32
4.2.4.2 การติดตั้งระบบ Active Directory Domain Controller
สาหรับเตรียมใช้สาหรับจัดการระบบพิมพ์งานซึ่งมี่โปรแกรมและคุณสมบัติของ
Windows Server ดังนี้
- Active Directory และ DNS Server (มีในระบบ Server พร้อมติดตั้ง)
สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้จากการ Add roles หรือสามารถติดตั้ง ระบบจาก
Command prompt ด้วยคาสั่ง dcpromo.exe ซึ่งจะมีกระบวนการติด
ดั้ง Active Directory และ DNS ไปพร้อมกัน

รูปที่ 4.15 การสั่ง Run dcpromo เพื่อติดตั้ง Active Directory
ซึ่งจะปรากฏหน้าจอ เป็นขั้นตอน Setup wizard ดังรูป

รูปที่ 4.16 การเข้าสู่ Setup Wizard
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คลิก Next เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป เลือกตัวเลือกสาหรับสร้าง Domain ใหม่
ดังรูป

รูปที่ 4.17 เลือกชนิดการติดตั้ง
กด Next เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป เพื่อตั้ง Domain

รูปที่ 4.18 การตั้งชื่อ Domain
กด Next เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป เพื่อเลือกโหมดการทางานของ Active
Directory ในที่นี้เราเลือก Windows2000 เพื่อให้ AD รองรับการทางานใน
รูปแบบเดิมได้ด้วย
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รูปที่ 4.19 เลือกระดับของ Domain
กด Next เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป เพื่อทาการกาหนดค่า domain ใน DNS

รูปที่ 4.20 เลือกการติดตั้งระบบ DNS ให้รองรับกับระบบ AD
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กด Next เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป ดาเนินการ และเมื่อการติดตั้งไม่พบ DNS
ระบบจะแจ้งเตือนให้ติดตั้ง DNS Server ด้วย

รูปที่ 4.21 ยืนยันการสร้าง DNS
กด Next เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป เพื่อติดตั้ง ระบบ

รูปที่ 4.22 การกาหนดพื้นที่ติดตั้งระบบ
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กด Next เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป เพื่อดาเนินการติดตั้ง Active Directory ต่อ

รูปที่ 4.23 การเริ่มกระบวนการติดตั้ง Server
กด Next เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป จบการติดตั้ง

รูปที่ 4.24 การติดตั้ง Active Directory เสร็จสมบูรณ์
หลังจากติดตั้งเสร็จ ระบบก็จะพร้อมให้บริการ Active Directory โดยผู้ดูแล
ระบบจะต้องมากาหนด Policy สร้าง User ใน Directory ซึ่งจะกล่าวถึง
ภายหลัง
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4.2.4.3 การติดตั้ง Print Server Service
หลังจากติดตั้ง Active Directory จะต้องทาการติดตั้ง Print Service เพื่อรองรับงานพิมพ์
โดยเพิ่มในการ Add New Role

รูปที่ 4.25 การเลือกติดตั้ง Print Service

รูปที่ 4.26 เลือกชนิด Print Server
กด Next เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป เพื่อติดตั้งระบบการพิมพ์
แล้วกด Install เพื่อเริ่มดาเนินการติดตั้ง
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การติดตั้งเครื่องพิมพ์หลักที่จะให้บริการงานพิมพ์ ซึ่งใช้วิธีเดียวกันกับการ
ติดตั้งเครื่องพิมพ์ของ Windows 7 โดยเข้าติดตั้งที่ Control Panel>Printers

รูปที่ 4.27 การติดตั้งเครื่องพิมพ์สาหรับเครื่อง Server
เลือกประเภทเครื่องพิมพ์ที่จะติดตั้ง สามารถเลือกได้ทั้งแบบ Local printer
และ Network printer

รูปที่ 4.28 ขั้นตอนการติดตั้งเครื่องพิมพ์ (1)
เมื่อติดตั้งเครื่องพิมพ์เสร็จ ควรจะ Download Driver เสริมสาหรับ Client
x86/x64 ทั้งสองรุ่นเผื่อสาหรับเครื่องลูกข่ายในแต่ละแบบ เพราะ หลังจาก
ติดตั้งแล้วผู้ดูแลระบบจะต้องทาการแชร์เครื่องพิมพ์และกาหนดให้
เครื่องพิมพ์แสดงรายการในระบบ Directory ด้วย
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รูปที่ 4.29 ขั้นตอนการติดตั้งเครื่องพิมพ์ (2)
ในที่นี้เราจะเลือกทั้ง x64 และ x86 สาหรับลูกข่าย

รูปที่ 4.30 ขั้นตอนการติดตั้งเครื่องพิมพ์ (3)
หลังจากติดตั้งเครื่องพิมพ์และทาการแชร์เรียบร้อยแล้วระบบบริการงาน
พิมพ์ก็พร้อมใช้งานและขั้นตอนต่อไปจะเป็นการติดตั้งโปรแกรมจัดการงาน
พิมพ์ เพื่อจะสามารถควบคุมการพิมพ์งานให้เป็นไปตามต้องการได้
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4.2.4.4 การติดตั้งโปรแกรม Print Manager Plus
สาหรับโปรแกรม Print Manager Plus สามารถดาวโหลดเพื่อทดลองใช้งานได้จาก
เว็บไซต์ http://www.printmanagerplus.com ในคู่มือฉบับนี้จะอ้างอิงเวอร์ชั่นของ
โปรแกรมเป็นเวอร์ชั่น 5.0 ซึ่งสามารถติดตั้งใช้งานกับระบบ Windows Server 2000,2003
และ 2008 ได้ โดยขั้นตอนการติดตั้งมีดังนี้
เลือก Run โปรแกรมติดตั้ง Print manager plus จะมีหน้าจอดังนี้

รูปที่ 4.31 ขั้นตอนการติดตั้ง Print Manager Plus (1)
กด Next เพื่อเริ่มการติดตั้ง โดยยอมรับเงื่อนไขลิขสิทธิ์กด YES

รูปที่ 4.32 ขั้นตอนการติดตั้ง Print Manager Plus (2)
เลือกตาแหน่งไดเร็คทรอรีที่จะติดตั้งโปรแกรม

41

รูปที่ 4.33 ขั้นตอนการติดตั้ง Print Manager Plus (3)
เลือกรูปแบบการติดตั้งโปรแกรม เป็น Full Setup

รูปที่ 4.34 ขั้นตอนการติดตั้ง Print Manager Plus (4)
เมื่อกดปุ่ม Next โปรแกรมจะทาการติดตั้งจนเสร็จ แล้วกดปุ่ม Finish เพื่อ
จบขั้นตอนการติดตั้ง

รูปที่ 4.35 การติดตั้ง Print Manager Plus สาเร็จ
สามารถเรียกใช้งานได้โดยผ่านจากเมนู Start->Print Manager Plus ดังรูป
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รูปที่ 4.36 การเรียกใช้งาน Print Manager Plus
โดยโปรแกรมจะปรากฏดังนี้

รูปที่ 3.37 หน้าจอ Print Manager Plus
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4.2.4.5 การติดตั้งโปรแกรม XAMPP
โปรแกรม XAMPP เป็นเว็บเซฟเวอร์ ที่สามารถทางานในระบบปฏิบัติการ Windows
ไดโดยใช้เทคโนโลยี php+MySQL เป็นหลัก ปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างสูงในกลุ่มนักพัฒนา
โปรแกรม เนื่องจากติดตั้งใช้งานและการปรับแต่งที่ง่ายต่อการดูแล ซึ่งสามารถดาวโหลดมา
ติดตั้งได้จาก http://www.apachefriend.org
มีขั้นตอนการติดตั้งดังนี้
เปิดโปรแกรม Setup ที่ดาวโหลดมาจากเว็บ

รูปที่ 4.38 การติดตั้ง โปรแกรม XAMPP
กดเลือกคุณสมบัติโปรแกรมและเริ่มดาเนินการติดตั้ง กดปุ่ม Next

รูปที่ 4.39 การเลือกค่าติดตั้งโปรแกรม
เลือกแหล่งจัดเก็บโปรแกรมแล้วกดปุ่ม Next
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รูปที่ 4.40 การเลือกค่าพื้นที่ตั้งโปรแกรม
กดปุ่ม Next เพื่อดาเนินการต่อ

รูปที่ 4.41 เริ่มติดตั้งโปรแกรม
โปรแกรมจะดาเนินการติดตั้งซึ่งใช้เวลาไม่นาน

รูปที่ 4.42 เริ่มตัดลอกโปรแกรม
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กดปุ่ม Finish เพื่อจบการทางาน

รูปที่ 4.43 ติดตั้งโปรแกรมสาเร็จ
ผู้ใช้งานสามารถเรียกใช้งานหน้าควบคุมการทางานได้ดังรูป

รูปที่ 4.44 XAMPP Control Panel
หลังจากทาการติดตั้งระบบเสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการปรับแต่งค่าระบบ หรือวิธีการใช้
งานเพื่อให้ระบบพร้อมทางาน โดยมีวิธีการดังนี้
4.2.4.6 การจัดการ Active Directory (AD)
การจัดการในส่วน AD นั้นจะเป็นการจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรต่างๆ ที่จะจัดการ
ให้กับ User และเครื่องคอมพิวเตอร์ Client ที่เชื่อมต่อในระบบ โดยการสร้าง Policy มา
ควบคุมการทางาน โดยในคู่มือฉบับนี้จะกล่าวถึงวิธีการจัดการ User และการปรับค่า Policy
ให้พร้อมใช้งาน

46
1. กำรจัดกำร Group Policy
ขั้นตอนการแก้ไข Group Policy มีความสาคัญในการกาหนดค่าสาหรับเป็น
ข้อกาหนดของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและผู้ใช้งาน ดังนั้นจะต้องจัดการส่วนนี้ให้แล้วเสร็จ
ก่อนจึงจะสร้าง User Account เพื่อใช้งานได้ ในคู่มือนี้จะแนะนาขั้นตอนการเข้าไปแก้ไข
Policy ให้เหมาะสมกับการใช้งาน โดยมีขั้นตอนดังนี้
- เข้าใช้งานโปรแกรม Group Policy Management จาก Start Menu

รูปที่ 4.45 การเรียกใช้ Group Policy Management
- เลือนแถบรายการด้านซ้ายไปที่หัวข้อ Default Domain Policy

รูปที่ 4.46 หน้าจอการจัดการ Policy
- คลิกเมาส์ขวาเลือก Edit เพื่อแก้ไข Policy ในส่วนที่ต้องการ ในที่นี้คือ Default
Domain Policy

รูปที่ 4.47 การเลือก Default Policy เพื่อแก้ไข
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- ในหน้าจอ Group Policy Management Editor นั้น จะมีรายการหลักอยู่ด้านซ้าย

รูปที่ 4.48 หน้าจอแก้ไข Group policy
กลุ่มของ Policy หลักๆจะมี 2 กลุ่มคือ Computer Configuration และ User
Configuration โดยเราสามารถเข้าไปจัดการค่าต่างๆของ Policy ในตารางค่า Policy
ด้านขวา

รูปที่ 4.49 Panel การแก้ไข Policy (1)
จากรูปด้านบนเราเลือกกาหนดให้มีการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ที่แชร์ไว้ใน AD เข้าไว้ในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ลูกข่ายอัตโนมัติ โดยเราเลือกให้เป็นค่า Enable และเพื่อให้การตั้งรหัสผ่านสาหรับUser
ไม่บังคับให้ตั้งยากเกินไป เราสามารถแก้ไขในรายการ Security Setting ->Password Policy
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รูปที่ 4.50 Panel การแก้ไข Policy (2)
4.2.4.7 กำรสร้ำง User Account
เมื่อปรับค่าต่างๆได้แล้ว ระบบ Active Directory ก็พร้อมสาหรับสร้าง Usโดยสามารถ
สร้าง User ได้โดยเข้าที่โปรแกรม Active Directory Users and Computers จาก Start
Menu

รูปที่ 4.51 เมนูการเข้าใช้ Active Directory Users and Computer
ในการจัดการพื้นฐานสาหรับ AD คือการสร้าง User เราสามารถสร้างได้โดยคลิกเมาส์
ขวาที่ตารางด้านขวา เลือกเมนู New->User
ซึ่งจะมีหน้าจอสาหรับกรอกข้อมูล User
ดังรูป

รูปที่ 4.52 Panel การสร้าง User
กรอกข้อมูลทีสาคัญ โดยเฉพาะ User login name เสร็จแล้วกดปุ่ม Next จะมี
หน้าจอสาหรับป้อนรหัสผ่าน ซึ่งเราสามารถกาหนดค่าได้ว่าจะให้ User ปฏิบัติอย่างไร ตาม
ตัวเลือกดังรูป
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รูปที่ 4.53 Panel การตั้งรหัสผ่านสาหรับ User
4.2.4.8 การลงทะเบียนเครื่องลูกข่ายให้เข้าสู่ Active Domain
เมื่อทาการบันทึกข้อมูล User Account แล้ว User ก็พร้อมที่จะใช้งานสาหรับ Login
เข้าสู่ระบบจากเครื่อง Client ดังนั้นจะต้องทาการเปลี่ยนการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไปที่
เป็นแบบ Work Group ให้อยู่ในระบบ Domain โดยสามารถรถใช้กับ Windows OS Client
ได้หลายรุ่น เช่น Windows XP Windows 7 Windows 8 รวมถึง Windows 10 โดยมี
ขั้นตอนการทาดังนี้
1. ปรั บ เปลี่ ย นค่ า DNS ของเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ลู ก ข่ า ยให้ เ ป็ น เลข IP
Address ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายก่อน เช่น IP Address ของเครื่องแม่ข่าย
เป็น 192.168.115.4 DNS Server จะต้องเป็นหมายเลขนี้เท่านั้น โดยให้ ทาตาม
ขั้นตอนต่อไปนี้
- คลิกเมาส์ขวาที่ Icon tray ด้านขวาล่าง เข้าไปยัง Open Network
Sharing Center

รูปที่ 4.54 Panel เข้าจัดการเครือข่าย
- คลิก ที่ ลิงค์ Local Area Connection
- จะมีหน้าจอสาหรับปรับแต่ค่า ให้กดที่ ปุ่ม Properties

ในหน้าจอ
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รูปที่ 4.55 ลิงค์การเข้าจัดการเครือข่าย
- เลือกแก้ไขข้อมูลในรายการ Internet Protocol 4

รูปที่ 4.56 รายการจัดการเครือข่าย
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-แก้ไขค่า DNS Server ป้อนค่า แล้วกด Ok เพื่อบันทึก

รูปที่ 4.57 การจัดการไอพีแอดเดรส
4.2.4.9 ย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายจาก Work Group เป็น Domain
สาหรับการทาการย้ายเข้าสู่ Domain นั้น เพื่อเปลี่ยนการทางานแบบ Work Group
ให้อยู่ในรูปแบบของ Domain เพื่อจะสามารถจัดการหรือควบคุมทรัพยากรต่างๆให้เป็นไปตาม
Policy ของ เครื่องแม่ข่ายที่ได้มีการตั้งค่าไว้ใน Group Policy ไว้ก่อนหน้านี้แล้ว โดยสามารถ
ทาได้ดังนี้
- คลิกเมาส์ขวาที่ไอคอน Computer

รูปที่ 3.58 การจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์
- คลิก Properties
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รูปที่ 4.59 การจัดการเครือข่าย
-คลิกที่ลิงค์ Advance System setting

รูปที่ 4.60 การจัดการระบบ
- คลิกที่ปุ่ม Change เพื่อเข้าจัดการการเปลี่ยน Work Group เข้าสู่
Domain
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รูปที่ 4.61 การจัดการ Domain/Workgroup
เมื่อกดปุ่ม OK ระบบจะทาการเชื่อมต่อไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อขอ
ลงทะเบียนเครื่องลูกข่ายในระบบ Active Directory โดย จะต้องยืนยัน User Password ของ
administrator ให้ถูกต้อง เพื่อลงทะเบียน เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์จะทา
การรีสตาร์ทระบบใหม่เพื่อเข้าสู่การทางานแบบ Domain แทน แบบเดิม
4.2.4.10 การใช้งานโปรแกรม Print Manager Plus
เมื่อทาการติดตั้ง โปรแกรม Print Manager Plus แล้ว โปรแกรมนี้จะทางานร่วมกับ
ระบบ Active Directory ของ Windows Server ทันที ซึ่งโปรแกรมนี้จะมีหน้าจอสาหรับ
จัดการด้านการพิมพ์งานโดยจะสามารถจัดการควบคุมได้สองส่วนคือ ส่วนผู้ใช้งานและส่วน
เครือ่ งพิมพ์ ในคู่มือฉบับนี้จะกล่าวถึงวิธีการตั้งค่าเบื้องต้นสาหรับตั้งค่าให้กับโปรแกรม Print
Manager Plus เพื่อให้พร้อมสาหรับใช้งานร่วมกับโปรแกรมที่จะทาการพัฒนาขึ้นมาใช้งาน
โดยมีขั้นตอนดังนี้
ผู้ใช้งานสามารถเรียกใช้โปรแกรม Print Manager Plus ได้จาก เมนู Start ดังรูป

รูปที่ 4.62 เมนูการเข้าใช้โปรแกรม
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เมื่อเข้าสู่หน้าจอโปรแกรมจะมีหน้าต่างสาหรับจัดการดังรูป

รูปที่ 4.63 หน้าจอการจัดการUser Account
การเข้าจัดการข้อมูลที่สาคัญของโปรแกรม Print Manager Plus มี 2 ส่วนที่
จะต้องทาคือ
1.การจัดการเครื่องพิมพ์ เป็นการเข้าไปตั้งค่าของการคานวณค่าพิมพ์ต่อ 1
แผ่น ซึ่งมีหน้าจอดังรูป

รูปที่ 4.64 หน้าจอการจัดการ Printer
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เมื่อเข้าหน้าจอให้เลือกแถบรายการ Prints ในหน้าจอ Printers จะมีรายการ
เครื่องพิมพ์เชื่อมต่ออยู่ในระบบที่ได้ติดตั้งไว้แล้ว ในคู่มือนี้แสดงเครื่องพิมพ์ Laser jet
P2055dn เมื่อกด Double-Click สาหรับจัดการเครื่องพิมพ์ดังรูป

รูปที่ 4.65 หน้าจอการจัดการคิดค่าใช้จ่ายของเครื่องพิมพ์
ในหน้าจอจะปรากฏช่องสาหรับป้อนค่าใช้จ่ายที่จะติดต่อการพิมพ์หนึ่งแผ่น
ในที่นี้ผู้ใช้งานสามารถกาหนดตัวเลขแล้วป้อนในช่องเพื่อเปลี่ยนค่าการคิดเงินได้
(สาหรับใช่งานกับโปรแกรมที่จะพัฒนาขึ้นแนะนาให้คิด 0.01 / 1 แผ่น)
2 การจัดการ User Account ของ Print Manager Plus จะเป็นการกาหนด
จานวนแผ่นหรือปริมาณกระดาษที่ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์ได้ โดย User Account จะ
ดึงมาจากระบบ Active Directory ดังรูป

รูปที่ 4.66 หน้าจอการจัดการUser Account (1)
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เมื่อกด Double-Click ที่ User Name ที่ต้องการ จะมีหน้าจอสาหรับใส่
จานวนเงินที่ผู้ใช้จะใช้ในการพิมพ์ได้ดังรูป

รูปที่ 4.67 หน้าจอการจัดการUser Account (2)
ค่าเริ่มต้องของ User จะเป็น Unlimited คือ จะยังไม่ถูกควบคุมโดย Print
Manager Plus ถ้าจะให้มีการควบคุม ให้เปลี่ยนค่าเป็น Limited by Account
Balance

รูปที่ 4.68 หน้าจอการจัดการUser Account (3)
ในการใช้งานทั่วไปที่ไม่มีการทาโปรแกรมเสริมการทางาน ผู้ดูแลระบบจะทา
การเพิ่ม จานวนเงินเข้าให้ผู้ใช้งานโดยการป้อนค่าตัวเลขจานวนเงินในช่อง Account
Balance โดยอาจจะคานวณเงินได้จากที่มีการตั้งค่าเงินของเครื่องพิมพ์ เช่น หากตั้ง
ค่าพิมพ์ต่อหนึ่งแผ่นไว้ที่ 0.01/1 แผ่น หากจะเติมเพื่อให้สามารถพิมพ์งานได้ 10 แผ่น
คือ 0.01x10 =0.1
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4.2.4.11 การสร้าง รหัสบัตรเติมเงินด้วยโปรแกรม Microsoft Excel
ในกระบวนการทางานของระบบโปรแกรมจัดการงานพิมพ์ด้วยโปรแกรม
Print
Quota นั้น จะมีเรื่องของบัตรเติมเงิน ซึ่งแนวคิดในการออกแบบบัตรเติมเงินทั่วไปมักจะมี
ข้อมูลของบัตรสองชุดคือ เลขที่บัตรและรหัสบัตร ดังนี้
เลขที่บัตร

รหัสบัตร

A60010001

F3v99G03

รูปที่ 4.69 ตัวอย่างโค๊ดบัตรสาหรับเติมเงิน
เลขที่บัตรจะเป็นลักษณะ Running Number โดยกาหนดเอง และ รหัสบัตรจะได้
จากกระบวนการสุ่ม โดยใช้ฟังชันก์ RANDBETWEEN ของ Excel ซึ่งเป็นการสุ่มตัวเลขในช่วง
ที่กาหนดมีรูปแบบการใช้งานดังนี้
RANDBETWEEN(เลขเริ่มต้น , เลขสุดท้าย)
หลักในการสร้างเลขรหัส จะเป็นการสุ่มที่ละหลัก ดังตัวอย่าง F3v99G03 เรียงจาก
ซ้ายไปขวา ในส่วนของตัวอักษรนั้นจะใช้ร่วมกับฟังชันก์ CHAR(ASCII CODE) เพื่อสร้าง
ตัวอักษร ซึ่ง มีข้อมูลดังตาราง

รูปที่ 4.70 ตาราง ASCII Code
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ในการสุ่มตัวอักษร จะแบ่งออกเป็นสองแบบคือตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่ ซึ่งจะมี
ASCII Code คนละตัวกัน ในการสุ่มตัวอักษรตัวเล็ก จะสุ่มระหว่างเลข 97 ถึง 122 และ
ตัวพิมพ์ใหญ่จะสุ่มตัวเลขระหว่าง
65
ถึง
90
ซึงแสดงดังตัวอย่าง
RANDBETWEEN(97,122)
ในส่วนของการสุ่มตัวเลขในแต่ละหลัก
RANDBETWEEN(0,9)

จะสุ่มเลข

0

ถึง

9

ดังตัวอย่าง

แล้วทาการเชื่อมโยงแต่ละเซลเข้าด้วยกันด้วย เครื่องหมาย “&” แสดงดังรูป
มุมมองสูตรใน Excel

รูปที่ 4.71 มุมมองค่าของเซลล์

รูปที่ 4.72 มุมมองใช้งาน Excel ปกติ
หลังจากได้ค่า (Value) จะทาการคัดลองเฉพาะค่าไปใช้งาน โดยให้มีรูปแบบคอลัมน์
เหมือนโครงสร้างฟิลด์ของฐานข้อมูล Print Quota

รูปที่ 4.73 ผลการรวมข้อมูลจากการสุ่มเพื่อมาใช้งาน
เมื่อไดข้อมูลบัตรเสร็จแล้วจึงนาเข้าข้อมูลในฐานข้อมูล Print Quota ที่เป็นไฟล์
Access File (.mdb)
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รูปที่ 4.74 ขั้นตอนการนาเข้าข้อมูลจาก Excel (1)
เลือกไฟล์ Excel ที่สร้าง Code บัตรไว้ นาเข้าตาราง Ticket

รูปที่ 4.75 ขั้นตอนการนาเข้าข้อมูลจาก Excel (2)
เมื่อเสร็จกระบวนการนาเข้าก็จะได้รหัสบัตรเติมเงินพร้อมใช้งาน

รูปที่ 4.76 ขั้นตอนการนาเข้าข้อมูลจาก Excel (3)
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และในไฟล์ Excel นาข้อมูลพิมพ์บัตรเติมเงินเพื่อนาไปจาหน่ายให้ผู้ใช้งาน

รูปที่ 4.77 ข้อมูลบัตรเติมเงินค่าพิมพ์งาน
4.2.5 กำรทดสอบกำรทำงำนและกำรใช้งำน
การทดสอบการทางานของโปรแกรม ได้มีการติดตั้งระบบและนาโปรแกรมติดตั้งลงใน
เครื่อง Windows Server โดยมีเครื่องคอมพิวเตอร์ Client จานวน 2 เครื่อง

รูปที่ 4.78 การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์สาหรับใช้งาน
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หน้าจอการทดสอบการทางานของโปรแกรมเป็นWeb Application สามารถนามา
แสดงดังนี้
1. เพ็จ index.php เป็นหน้าหลักในการติดต่อผู้ใช้งาน จะมีคาแนะนาการใช้งาน
โปรแกรม ส่วนด้านซ้ายจะเป็นส่วนสาหรับการ login และเป็นเมนู

รูปที่ 4.79 เพ็จหน้าแรก index.php
เมื่อมีการ login เข้าสู่ระบบ จะมีเมนูสาหรับจัดการงานส่วนต่างๆปรากฏขึ้นมา

รูปที่ 4.80 เมนูหลักในการใช้งาน
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2. เพ็จ register.php เป็นเพ็จที่ใช้สมัครขอมีไอดีสาหรับใช้เติมเงินและโอนโควตา
กระดาษไปยังเครื่องพิมพ์

รูปที่ 4.81 เพ็จในการสมัครลงทะเบียน เพื่อขอใช้งานระบบ
จากรูปผู้สมัครจะต้องป้อนข้อมูลของตัวเองให้ครบถ้วน แล้วกดปุ่ม”ส่ง”

รูปที่ 4.82 เพ็จยืนยันการสมัครลงทะเบียน เพื่อขอใช้งานระบบ
ตรวจสอบข้อมูลเสร็จแล้วกด “ยืนยัน” เพื่อบันทึกรายการ

รูปที่ 4.83 เพ็จบันทึกในการสมัครลงทะเบียน เพื่อขอใช้งานระบบ
เสร็จแล้วกลับไปยังหน้าเพ็จหลัก
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3. เพ็จ usermgr.php ใช้สาหรับดูจานวนกระดาษที่คงเหลือใช้งานได้และใช้สาหรับ
เปลี่ยนรหัสผ่าน

รูปที่ 4.84 เพ็จในการตรวจสอบสถานะเงินใบบัญชีและแก้ไขรหัสผ่าน
4. เพ็จ addticket.php ใช้สาหรับเติมเงินเข้า ID ใช้สาหรับป้อนรหัสจากบัตรเติม
เงินเข้ามายังไอดี โดยจะมีช่องสาหรับกรอกข้อมูล และมีประวัติการเติมเงินของ
ผู้ใช้งาน

รูปที่ 4.85 เพ็จในการในการเติมเงิน
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5. เพ็จ addpaper.php ใช้สาหรับโอนโควตากระดาษไปยังระบบ เพื่อสั่งพิมพ์ โดย
ผู้ใช้งานจะเห็นข้อมูลจานวนโควตากระดาษของตนเองที่ได้เติมเงินไว้และ
สามารถนามากรอกลงในช่องสาหรับส่งโควตาไปยังเครื่องพิมพ์ พร้อมระบุว่า
ตนเองใช้งานอยู่ที่เครื่องใด

รูปที่ 4.86 เพ็จในการโอนกระดาษเข้าระบบพิมพ์งาน
หลังจากส่งโควตาไปแล้ว ผู้ใช้งานสามารถสั่งพิมพ์เอกสารได้จากโปรแกรมใช้งานอื่นๆ
ได้ตามจานวนกระดาษที่ได้ส่งเข้าไปในระบบ
จากการทดสอบการใช้งานเบื้องต้น ไม่พบปัญหาการทางานของโปรแกรม แต่ได้พบปัญหาการใช้
งาน ซึ่งเกิดจากการสื่อสาร หรือการใช้ภาษาที่ผู้ใช้งานทั่วไปไม่คุ้นชิน เนื่องจากในครั้งแรกข้อความใน
หน้าจอค้อนข้างจะเป็นภาษาด้านคอมพิวเตอร์มากเกินไป เมื่อผู้ใช้งานอ่านข้อความแล้วไม่เข้าใจ จึงได้
มีการปรับข้อความและภาษาให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น และในส่วนการโอนกระดาษเข้าระบบพิมพ์งาน ในจุด
ที่ให้เลือกเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่ ผู้ใช้งานยังเลือกผิดเครื่องทาให้ไม่สามารถพิมพ์งานได้ถูกต้อง
ภายหลังได้มีการปรับแก่ให้เลือกเครื่องเองอัตโนมัติ โดยที่ผู้ใช้งานไม่ต้องเลือก ระบบจะเป็นผู้เลือกให้
เอง จึงหมดปัญหา
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4.2.6 การบารุงรักษาระบบและโปรแกรม
การบารุงรักษาระบบการพิมพ์งาน มีสิ่งที่ต้องดาเนินการอยู่ 3 อย่างคือ
4.2.6.1 การสร้างรหัสบัตรเติมเงิน และการนาเข้าฐานข้อมูลบัตรเติมเงิน
เบื ้องต้ นได้ มีการวางแผนที่จะทารหัสบัตรเติมเงินไว้ สาหรับการนาเข้ าแต่ละครัง้ 100 รหัส ต่อครัง้ ซึง่
จะต้ องคอยดูแลให้ จานวนบัตรเติมเงินให้ เพียงพอต่อความต้ องการใช้ งาน เบื ้องต้ นกาหนดราคาบัตรเติมเงินไว้
บัตรละ 20 บาท สามารถพิมพ์ได้ 10 แผ่น

4.2.6.2 การเติมกระดาษ
เพื่อเป็นการควบคุมกระดาษไม่ให้นาไปใช้กับกิจกรรมอื่น จึงต้องใช้วิธีการนากระดาษใส่ไว้ใน
เครื่องพิมพ์ให้เต็ม หากหมดแล้วจึงนาไปใช้เพิ่ม
4.2.6.3 การตรวจดูการทางานของโปรแกรม Print Manager Plus
ตรวจสอบเกี่ยวกับการตัดโควตา ว่าทางานได้ถูกต้องหรือไม่ ในเบื้องต้นพบว่าโปรแกรมมีการ
ทางานได้ปกติ แต่จะทาการ Restart Service ทุกวันก่อนการเปิดให้บริการ
4.3 วิธีให้บริกำรกับผู้รับบริกำรที่มีควำมพึงพอใจ
การให้บริการในส่วนพื้นที่ห้องสมุดวิศวกรรมศาสตร์ มุ่งเน้นเรื่องคุณภาพของการให้บริการแก่
นักศึกษาและบุคลากรเป็นสาคัญอยู่แล้ว ดังจะเห็นได้จากการจัดสถานที่ การเปิดพื้นที่ให้บริการต่างๆ
อาทิเช่น การเปิดพื้นที่ให้บริการห้อง 24 ชั่วโมง การสร้างบรรยากาศในการใช้ห้องสารสนเทศ รวมถึง
การบริการงานพิมพ์แก่นักศึกษา
เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้ระบบพิมพ์งานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ผู้พัฒนาระบบได้มีการ
วิเคราะห์หาปัญหาเกี่ยวกับการให้บริการ และได้พบว่ามีปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับผู้รับบริการ ดังนี้
1. ในกรณีเจ้าหน้าที่ไม่อยู่ ไม่สามารถซื้อบัตรเติมเงินได้ จะทาให้บริการงานพิมพ์ต้องหยุดลงไม่
สามารถใช้งานได้
ดังนั้นจึงได้คิดหาเครื่องมือเข้ามาช่วยจัดการเรื่องการขายบัตรเติมเงินให้กับผู้ใช้บริการเพื่อลด
ปัญหาเรื่องนี้ลง ซึ่งเปรียบเทียบดังรูป

รูปที่ 4.87 การเลือกใช้ตู้ขายบัตรเติมเงินอัตโนมัติเทียบกับระบบที่ใช้เจ้าหน้าที่
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เราสามารถเตรียมบัตรสาหรับจาหน่ายได้ให้กับผู้รับบริการได้อย่างเพียงพอและผู้รับบริการไม่
ต้องติดต่อหรือรบกวนเจ้าหน้าที่ด้านการพิมพ์งานซึ่งแสดงในผังระบบงานดังรูป

รูปที่ 4.88 ระบบการทางานเมื่อมีการใช้ตู้จาหน่ายบัตรเติมเงินอัตโนมัติ
2. การปิดป้ายประกาศและแผ่นพับ เพื่อช่วยทาความเข้าใจถึงวิธีการใช้งาน ในจุดที่ให้บริการ
จะช่วยสร้างความเข้าใจและเพิ่มความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการได้

รูปที่ 4.89 แผ่นป้ายแนะนาวิธีการใช้งาน
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ตัวอย่างแผ่นพับแนะนาการใช้งาน

รูปที่ 4.90 ตัวอย่างเอกสารแนะนาการเติมเงิน
4.4 วิธีกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ระบบบริการงานพิมพ์แก่นักศึกษาด้วยโปรแกรม Print Quota จัดทาขึ้นมาจากการรวบรวม
ปัญหาด้านบริการงานพิมพ์เพื่อมาพัฒนาระบบงานให้บริการแบบใหม่
โดยใช้เทคโนโลยีและ
กระบวนการการจัดการระบบรวมไปถึงเครื่องมือต่างๆเพื่อสร้างเป็นนวัตกรรมในการให้บริการแบบ
ใหม่ เพื่อบริการแก่นักศึกษา ในบริเวณพื้นที่ให้บริการงานสารสนเทศทางวิศวกรรมหรือห้องสมุด
วิศวกรรมศาสตร์ วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ในส่วนของบริการ งานพิมพ์มีดังนี้
1. การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ได้ไป โดยจะสร้างระบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อบริการด้านงานพิมพ์โดยเฉพาะและมีเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ช่วยเก็บปัญหาต่างๆที่พบ หรือ
ข้อซักถามของผู้ใช้ต่างๆ เกี่ยวกับการใช้งานเพื่อรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ถึงปัญหาเพื่อหา
แนวทางในการพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
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2. ปริมาณกระดาษที่เสียในการพิมพ์ จะมีการเก็บข้อมูลปริมาณกระดาษที่เสียไปในการพิมพ์
เทียบกับระบบการให้บริการก่อนหน้านี้เพื่อดูว่ามีจานวนลดลงหรือเพิ่มขึ้นอย่างไร
3. จานวนเงินที่ได้จากการจาหน่ายบัตรเติมเงิน จะมีการเปรียบเทียบรายได้กับระบบการพิมพ์
งานแบบเดิม เพื่อดูว่ามีจานวนรายได้เพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร
การประเมินผลการให้บริการการจะมีการรวบรวมเป็นรายเทอมและรายปีการศึกษาว่าผลที่ได้
จะออกมาเป็นอย่างไร เพื่อจะได้นามาพิจารณาดาเนินการพัฒนาระบบการให้บริการที่ดีต่อไป
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4.5 แนวปฏิบัติที่ดีในกำรปฏิบัติงำน
แนวปฏิบัติที่ดีหมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ทาให้องค์กรประสบความสาเร็จ
หรือนาไปสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ และมีหลักฐานของ
ความสาเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานตลอดจนความรู้และ
ประสบการณ์ ที่ได้บันทึกในเอกสารและเผยแพร่ให้หน่วยงาน
PDCA (Plan-Do-Check-Act) คือกิจกรรมพื้นฐานในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของ
งาน ซึ่งมี 4 ขั้นตอน คือ วางแผน-ปฏิบัติ-ตรวจสอบ-ปรับปรุง ซึ่งจะหมุนวนไปเรื่อยๆ ทาให้เกิดการ
พัฒนางานต่อไปได้

PLAN

ACT

Quarity
Control

DO

CHECK

รูปที่ 4.91 ผังวงล้อ การพัฒนาระบบงานด้วย PDCA
การนามาใช้ในระบบการควบคุมการพิมพ์งานด้วยโปรแกรม Print Quota ในแต่ละส่วน
1. การวางแผน (Plan) มีการวางแผนในระดับมหาวิทยาลัยลงมาที่คณะและลงมาที่
หน่วยงานเป็นแผนการดาเนินงานประจาปี โดยได้มีการกาหนดกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้น หนึ่งใน
กิจกรรมนั้นคือการบริการต่างๆของห้องสารสนเทศแก่นักศึกษา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และ
การบริการงานพิมพ์ก็เป็นหนึ่งในการให้บริการ
2. การปฏิบัติ (Do) การลงมือปฏิบัติงานด้านการให้บริการด้านงานพิมพ์โดยการใช้
ทรัพยากร เครื่องมือและเทคโนโลยี ของหน่วยงานมาให้บริการแก่นักศึกษา
3. การตรวจสอบ (Check) สารวจและตรวจสอบ ระบบรวมถึงประสิทธิภาพในการ
ให้บริการและความพึงพอใจของผู้รับบริการซึ่งสะทอนออกมาในรูปแบบของผลสารวจความพึงพอใจ
ในบริการสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
4. การปรับปรุง (ACT) การปรับปรุงระบบงาน เป็นกระบวนการนาเอาขอเสนอแนะ
และสิ่งที่ผิดพลาดนามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบให้ดีขึ้น
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4.6 จรรยำบรรณ คุณธรรม จริยธรรมในกำรปฏิบัติงำน
การปฏิ บั ติ ง านในต าแหน่ ง นั ก วิ ช าการคอมพิ ว เตอร์ ได้ มี ก ารปฏิ บั ติ ง านโดยยึ ด แนวทาง
จรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4.6.1 จรรยำบรรณต่อตนเอง
- พึงประพฤติตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
- พึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
- พึงประพฤติตนถูกต้องตามทานองครองธรรม วางตนเป็นแบบอย่างที่ดี
- พึงไม่กล่าวอ้างหรือใช้สัญลักษณ์หรือชื่อของมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยในทางที่ทาให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
- พึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
- พึงมีทัศนคติที่ดี และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถและทักษะในการทางาน
4.6.2 จรรยำบรรณต่อกำรปฏิบัติงำน และหน่วยงำน
- พึงปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
- พึงมีเจตคติที่ดี และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถทักษะในการทางาน
- พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต เสมอภาค ปราศจากอคติ
- พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกาลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร
ถูกต้องสมเหตุสมผล
- พึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาราชการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นประโยชน์ต่อทาง
ราชการอย่างเต็มที่
- พึงดูแลรักษา และใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด และคุ้มค่า
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4.6.3 จรรยำบรรณต่อนักศึกษำ และผู้รับบริกำร
- พึงให้บริการผู้มาติดต่องานอย่างเต็มกาลังความสามารถ ด้วยความเสมอภาค โปร่งใส และ
เป็นธรรม และใช้ภาษาที่สุภาพ เหมาะสม
- พึงไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากนักศึกษา หรือผู้รับบริการ
- พึงไม่สอน หรืออบรมนักศึกษา ผู้รับบริการ เพื่อให้กระทาการที่รู้อยู่ว่าผิดกฎหมาย หรือฝ่า
ฝืนศีลธรรมอันดีของประชาชน
- พึงไม่เปิดเผยความลับของนักศึกษา หรือผู้รับบริการ ที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือจาก
ความไว้วางใจ
- พึงไม่ล่วงละเมิดทางเพศ หรือมีความสัมพันธ์ทางเพศกับนักศึกษาซึ่งไม่ใช่คู่สมรสของตน
(คณะวิศวกรรมศาสตร์, 2560)
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บทที่ 5
ปัญหำ อุปสรรค แนวทำงกำรแก้ไข และกำรพัฒนำงำน
5.1 ปัญหำ อุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน
ในการออกแบบระบบระบบจัดการงานพิมพ์สาหรับให้บริการนักศึกษาด้วย Print Quota จะมี
ปัญหาเกี่ยวกับการติดตั้งและปรับแต่งระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
เครื่องพิมพ์เครือข่าย ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาด้านเทคนิคการใช้งานซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์ในการ
ทางานโดยจะต้องมีการใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์หลายแขนงซึ่งเป็นปัญหาที่สามารถแก้ไข
ได้ง่ายเนื่องจากสามารถทดสอบและทดลองโค๊ดหรือกระบวนการต่างๆได้
ปัญหาที่พบจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานของผู้ใช้งาน เนื่องจากเป็นการสร้างระบบบริการ
แบบใหม่ ผู้ใช้งานที่เคยใช้งานบริการแบบเดิมๆและผู้ใช้บริการรายใหม่ก็จะไม่ทราบวิธีใช้งาน ทาให้ใน
ช่วงแรกๆของการใช้งานจะยังไม่ผลตอบรับมากนัก
5.2 แนวทำงกำรแก้ไข
1. ออกแบบระบบให้ ใ ช้ ง่ า ยโดยเน้ น ให้ ผู้ ใ ช้ ง านสามารถบริ ก ารด้ ว ยตนเองได้ โ ดยไม่ ต้ อ งให้
เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ
2. ทาป้ายและแผ่นพับขั้นตอนการใช้งานอุปกรณ์และกระบวนการต่างๆให้ชัดเจนและทั่วถึง
3. ทดสอบระบบโดยให้นักศึกษาใช้งานจริงและคอยสังเกตการณ์ พร้อมเข้าแนะนาวิธีการใช้งาน
ซึ่งผลจากการสังเกตพบว่ามีนักศึกษาเข้าทดสอบระบบจานวน 6 คน มีนักศึกษาที่สามรถใช้งานได้
เองจานวน 3 คน และมีนักศึกษาอีก 3 คน สอบถามวิธีใช้งานในครั้งแรก
5.3 กำรพัฒนำงำน
การพัฒนาระบบงานพิมพ์โดยใช้โปรแกรมPrint Quota อาศัยหลักการ PDCA ในการพัฒนา
ระบบงาน และ SDLC ในการสร้ า งและปรั บ ปรุ ง โปรแกรมจะได้ มี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล โดยจะออก
แบบสอบถามความพึ ง พอใจและข้ อ แนะน ารวมถึ ง ค าติ ช มจากผู้ ใ ช้ ง าน ตลอดจนข้ อ มู ล การใช้
กระดาษพิมพ์งานและเงิน ค่าบริการงานพิมพ์มาประกอบการวิเคราะห์ ประสิ ทธิภ าพของระบบว่า
ภาพรวมของระบบเป็นอย่างไร เพื่อจะได้นาไปปรับปรุงระบบการให้บริการงานพิมพ์ให้ดียิ่งขึ้น เช่น
การแก้ปั ญหาเจ้ าหน้าที่ไม่อยู่ ให้ บ ริการจาหน่ายบัตรเติมเงิน ได้มีการพัฒ นาวิธีการ โดยนาระบบ
จาหน่ายบัตรเติมเงินอัตโนมัติมาใช้งานเพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ
5.4 ข้อเสนอแนะ
เมื่อนาระบบฯมาทดลองใช้งานจะพบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการทาความเข้าใจการใช้โปรแกรม
จึงได้มีการรวบรวมปัญหาในการใช้งานมาปรับปรุงโปรแกรมให้เหมาะสมเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งาน
ได้ง่ายขึ้น ปัญหาที่พบคือ
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1. การใช้ข้อความในการสื่อสารหรือชี้แจงวิธีการใช้งาน
2. การใช้ข้อความติต่อผู้ใช้งานในหน้าจอคอมพิวเตอร์
เดิมจะเป็นภาษาที่ใช้คาศัพท์ด้านคอมพิวเตอร์มากเกินไป ทาให้ผู้ใช้งานทั่วไป ไม่เข้าใจ
ความหมายที่จะสื่อ จึงได้มีการแก้ไขข้อความส่วนติดต่อผู้ใช้งานและเอกสารแนะนาให้เข้าใจง่ายขึ้น ซึ่ง
สามารถช่วยทาให้ปัญหานี้ลดลงได้มาก
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