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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำ ควำมจ ำเป็น และควำมส ำคัญ 

งานบริการคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกและแก้ไข
ปัญหาให้กับบุคลากรและนักศึกษาทั้งด้านซอฟต์แวร์และด้านฮาร์ดแวร์ รวมถึงบริการพ้ืนฐานด้าน
ต่างๆเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ หนึ่งในการบริการที่ให้บริการแก่นักศึกษานั่นคือการบริการระบบ
พิมพ์งานเอกสาร โดยได้จัดพ้ืนที่ให้บริการแก่นักศึกษาภายในห้องสารสนเทศทางวิศวกรรมศาสตร์
(ห้องสมุดวิศวกรรมศาสตร์)  

การบริการงานพิมพ์นั้นโดยทั่วไปนั้น เป็นงานบริการทั่วไปซึ่งถือว่าเป็นบริการพ้ืนฐานไม่มีอะไร
ซับซ้อน ซึ่งมีเพียงเครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องต่อกับเครื่องพิมพ์หนึ่งตัวสามารถให้บริการพิมพ์งานได้
ทันที แต่การบริการนั้นมีต้นทุนของวัสดุ เช่น หมึกพิมพ์และกระดาษ ซึ่งต้องจัดซื้อมาใช้งาน ปัญหาที่
มักพบบ่อยคือการที่มีการสั่งพิมพ์เกินความต้องการแล้วไม่รับเอกสารไป ท าให้มีกระดาษเสียเป็น
จ านวนมาก การช าระเงินต้องมีเจ้าหน้าที่นั่งประจ าเพ่ือปฏิบัติงานด้านนี้โดยเฉพาะเพ่ือคอยรับช าระ
เงิน แต่เนื่องจากหน่วยงานห้องสมุดมีเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์เพียงคนเดียวจึงไม่สามารถปฏิบัติงาน
บริการงานพิมพ์ได ้ การให้นักศึกษาช าระเงินเองโดยการจ่ายเงินใส่กล่องที่เตรียมให้เฉพาะจึง
เป็นทางออกส าหรับการยังคงมีบริการงานพิมพ์อยู่ ซึ่งจะพบปัญหาด้านความรับผิดชอบของนักศึกษา
ในการช าระเงิน จ่ายเงินไม่ครบหรือไม่จ่ายเงินเลย จึงท าให้จ านวนเงินส าหรับบริหารจัดการวัสดุ
ส าหรับการพิมพ์ไม่เพียงพอต่อการให้บริการหากไม่มีการแก้ไขจะส่งผลกระทบกับการบริการใน
ภาพรวม คืออาจจะไม่สามารถให้บริการด้านการพิมพ์ได้อีกต่อไป 

จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าวข้างต้น การใช้น านวัตกรรมด้านด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และการพัฒนาโปรแกรม มาประยุกต์มาใช้งานจึงเป็นทางออกของปัญหา เพ่ือเป็นการ
จัดการทรัพยากรในการให้บริการงานพิมพ์ให้เหมาะสมและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการวามถึง
การสร้างความพึงพอใจในบริการด้านงานพิมพ์แก่นักศึกษาที่ใช้บริการ 

1.2 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสร้างระบบบริการงานพิมพ์ที่สามารถควบคุมการใช้งานทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพ 
ด้วยการพัฒนาและประยุกต์ต่อยอดการใช้งานโปรแกรม Print Quota  
2. เพ่ือจัดท าคู่มือการท าระบบบริการงานพิมพ์ด้วยการพัฒนาและประยุกต์ต่อยอดการใช้งาน
โปรแกรม Print Quota  
3.  เพ่ืออ านวยความสะดวกและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการด้านงานพิมพ์แก่ผู้รับบริการ 
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1.3 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. สามารถควบคุมการใช้ทรัพยากรและค่าใช้จ่ายในการให้บริการด้านงานพิมพ์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 2. เจ้าหน้าที่สามารถใช้เวลาไปให้บริการด้านอ่ืนๆได้โดยใช้เวลาให้บริการบริการด้านงานพิมพ์
ลดลง 

3. ผู้รับบริการได้รับความสะดวกและความพืงพอใจในการใช้บริการ 
 
1.4 ขอบเขตของกำรจัดท ำคู่มือ 
 ขอบเขตของคู่มือการท าระบบบริการงานพิมพ์ด้วยการพัฒนาและประยุกต์การใช้งานโปรแกรม 
Print Quota จะเป็นการสรุปรวบรวมแนวคิดวิธีการออกแบบระบบ ขั้นตอนการติดตั้งระบบและ
ชุดค าสั่งที่ส าคัญในการสร้างโปรแกรม ส าหรับใช้ในการจัดการระบบงานพิมพ์ โดยมีการใช้ข้อมูลจาก
การติดตั้งระบบใช้งานเป็นหลัก โดยมีการอ้างอิงข้อมูลและรูปภาพจากแหล่งข้อมูลภายนอกเป็น
บางส่วน 
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บทที่ 2 
บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

 
2.1 บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง 
 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 
 2.1.1 ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
  2.1.1.1 ศึกษา วิเคราะห์ ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบ
เครือข่าย ระบบงานประยุกต์ และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการท างานของเครื่อง การติดตั้ง
ระบบเครื่อง ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของเครื่องและอุปกรณ์  เพ่ือให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่
เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหน่วยงาน ทันสมัยและตรงต่อความต้องการและลักษณะการใช้งานของ
หน่วยงาน 
  2.1.1.2 ออกแบบระบบงาน ข้อมูล  การประมวลผล การสื่อสาร ระบบข่ายงาน ชุดค าสั่งและ
ฐานข้อมูล ตามความต้องการของหน่วยงาน ติดตั้งบ ารุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบอุปกรณ์ต่างๆ 
ชุดค าสั่งปฏิบัติการ ชุดค าสั่งประยุกต์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ด าเนิน
ไปได้อย่างราบรื่น สนองความต้องการของผู้รับบริการ 
  2.1.1.3 ศึกษาค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  
จัดท าเอกสารวิชาการ คู่มือเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ เผยแพร่ผลงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ติดตามและพัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือก าหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์เพ่ือหาวิธีการในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรื อเพ่ือพัฒนา
แนวทางวิธีการและมาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  2.1.1.4 ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วยสอน ฝึกอบรม เผยแพร่ความความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานวิทยาการคอมพิวเตอร์  ให้ค าปรึกษาแนะน า ตอบปัญหาและ
ชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้สมารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีระสิทธิภาพ เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง เพ่ือให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจ 
  2.1.1.5 ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามข้อ 1-4 ดังกล่าวข้างต้นแล้วต้องท า
หน้าที่ก าหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม 
ประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 
 2.1.2 ด้ำนกำรวำงแผน 
  ร่วมก าหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วมวางแผนการการ
ท างานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายอละผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
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 2.1.3 ด้ำนกำรประสำนงำน 
  2.1.3.1 ประสานการท างานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้น
แก่สมาชิกในทีมงาน หรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
  2.1.3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงาน หรือบุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 2.1.4 ด้ำนกำรบริกำร 
  2.1.4.1 ให้ค าปรึกษาแนะน านิเทศ ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา นักศึกษา ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหาและ
ชี้แจงเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถด าเนินงานได้อย่าง
ถูกต้อง 
  2.1.4.2 พัฒนาข้อมูล จัดท าเอกสารวิชาการเผยแพร่  ให้บริการวิชาการด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ที่ซับซ้อน เพ่ือก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงาน 
(กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2560) 
2.2 ลักษณะกำรปฏิบัติงำน 
 งานบริการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มี
ภาระ หน้าที่ให้บริการต่างๆด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงแก่บุคลากรและนักศึกษาภายใน
คณะฯ  อาทิเช่น การติดตั้งอุปกรณ์ฯและระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ การให้ค าปรึกษาแนะน าและ
ตรวจซ่อมคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ รวมถึงการจัดการระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายและ
อินเทอร์เน็ตภายในคณะฯ การประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ฯ การจัดการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับรองรับการเรียนการสอน การวิเคราะห์ออกแบบเว็บ
เพ็จและการพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพ่ือจัดการส านักงานและการเรียนการสอน  ปฏิบัติงานต่างๆ
ตามท่ีได้รับมอบหมาย เพ่ือช่วยสนับสนุนภารกิจของคณะให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ 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 ล าโพง       
เครื่องพิมพ์ เป็นต้น 
2.2.1.3 ออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ และตรวจแก้ปัญหาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คอมพิวเตอร์
เครือข่ายและอินเตอร์เน็ต 
2.2.1.4 วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บเพ็จ ส าหรับสนับสนุนการการ
เรียนการสอน และส านักงานเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 
2.2.1.5 บริหารจัดการ คอมพิวเตอร์ตามห้องเรียน ห้องประชุม อาคาร En6  
2.2.1.6 เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง 
2.2.1.7 อบรม ศึกษา ค้นคว้าวิทยาการใหม่ ๆ ด้านคอมพิวเตอร์เพื่อน ามาประยุกต์ใช้งาน 
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 2.2.2 ด้ำนกำรวำงแผน 
  2.2.2.1 ร่วมจัดท านโยบายด้าน ICT และก าหนดแผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 2.2.2.2 จัดท าโครงการตามแผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 2.2.3 ด้ำนประสำนงำน 

  2.2.3.1 ประสานงานด้านคอมพิวเตอร์กับหน่วยงานอื่นๆทั้งภายในและภายนอกคณะ 
  2.2.3.2 ติดต่อ จัดท าเอกสารการสั่งซื้อ ส่งซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ 
 2.2.4 ด้ำนกำรบริกำร 

2.2.4.1 ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายรวมถึงการให้ค าปรึกษาและแนะน า
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ แก่บุคลการ นักศึกษา ผู้รับบริการทั้งในและนอกหน่วยงาน 
2.2.4.2 พัฒนาข้อมูล ร่วมท าวิจัยกับหน่วยงานต่างๆที่มีการใช้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ เพ่ือ
สร้างเครื่องมือที่เหมาะสมในการจัดการข้อมูล 

  2.2.4.3 ฝึกอบรม ฝึกอบรมด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ แก่บุคลการ นักศึกษาทั้งในและนอก 
  หน่วยงาน 
  2.2.4.4 จัดท าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เอกสาร เผยแพร่แก่บุคคลากรและนักศึกษา  
2.2.5 ด้ำนอ่ืนๆ 
  2.2.5.1 ปฏิบัติงานตามค าสั่งผู้บังคับบัญชา 

2.2.5.2 มอบหมายหน้าที่ในฐานะหัวหน้างาน ควบคุมการท างาน และแนะการท างานแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.3 โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร 
 2.3.1 ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน 
  2.3.1.1 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2530 โดยเริ่มจากจัดตั้งเป็นวิทยาลัย
อุบลราชธานี สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น เริ่มต้นก่อสร้างด้วยงบประมาณ 16 ล้านบาท ในปี 2531 
ต่อมาในปีพุทธศักราช 2533 รัฐบาลได้มีมติยกฐานะวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เป็นล าดับที่ 19สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ.2533 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 29 กรกฎาคม 2533 สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้
แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์สมจิต ยอดเศรณี ด ารงต าแหน่งอธิการบดี เป็นคนแรก มหาวิทยาลัยในระยะ
เริ่มต้นก่อตั้ง ประกอบด้วย 4 คณะ คือ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คณะเภสัชศาสตร์ และ 1 สถาบัน คือ สถาบันภาษาและวัฒนธรรม นับแต่บัดนั้นมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีได้เจริญก้าวหน้าขึ้นโดยล าดับ ภายหลังสถาบันภาษาและวัฒนธรรม เปลี่ยนเป็นคณะ 
ศิลปศาสตร์ ในปี 2542 และก่อตั้งคณะบริหารศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ จัดตั้งคณะ
นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์   วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และสาธารณสุข ต่อมาจัดตั้งคณะรัฐศาสตร์โดยแยก
ออกจากคณะนิติศาสตร์ และในปี 2552 จัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์เป็นคณะล่าสุด มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ตั้งอยู่ที่ กิโลเมตรที่ 10 ถนนสถลมาร์ค หรือถนนวาริน-เดชอุดม ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอ
วารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี พื้นที่ประมาณ 5.117 ไร่ เฉพาะเขตการศึกษามีพ้ืนที่ 450 ไร่ และมี
เว็บไซต์คือ http://www.ubu.ac.th (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 2555) 
 

http://www.ubu.ac.th/
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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 ค าว่า “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ดอกบัวมีสีกลีบบัว หมายถึงสัญลักษณ์ของจังหวัด
อุบลราชธานี และเส้นที่เป็นฐานรองรับดอกบัว ๓ เส้น หมายถึงแม่น้ าสายส าคัญของภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ คือ แม่น้ าโขง แม่น้ าชี และแม่น้ ามูล ลักษณะของดอกบัวเป็นประเภทบัวเหนือน้ าที่พร้อม
จะเบ่งบาน ให้ความดีงามแก่มหาชนได้ชื่นชม ส่วนกลีบด้านล่างสองกลีบหมายถึง คุณธรรมและปัญญา
อันเปลือกหุ้มสถาบันส าหรับดอกบัวตูมสามกลีบ หมายถึง องค์พระรัตนตรัย สีน้ าเงินเป็นขอบเส้นของ
ตรามหาวิทยาลัยนั้นหมายถึง ความมั่นคง แข็งแรง และเส้นสีเหลืองสดที่เป็นพ้ืน หมายถึง สีประจ า
มหาวิทยาลัย 

2. ปรัชญา  
“มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพื้นฐานความพอเพียง”  

3. วิสัยทัศน์  
“มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน” 
พันธกิจ 
3.1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 
3.2. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่น าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
3.3. บริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
3.4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ สร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมที่

หลากหลายของภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
4. ยุทธศาสตร์ 

4.1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพ่ือเป็นก าลังในการพัฒนาประเทศ และเป็นที่
ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

4.2. พัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่มุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงอย่างยั่งยืน 

http://www.ubu.ac.th/
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4.3. ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและเพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสังคม บนพ้ืนฐานความพอเพียง เพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

4.4. อนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือให้เกิดจิตส านึกรัก
ท้องถิ่นและประเทศชาติ 

4.5. บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวให้ทันกับพลวัตรการ
เปลี่ยนแปลง ยกระดับคุณภาพให้เป็นมาตรฐานสากล และ สร้างสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้และการท างานอย่างมีความสุข 

4.6. บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้สอดรับกับบริบท
ที่เปลี่ยนแปลงไป 

4.7. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย มั่นคง 
ปลอดภัย เพื่อพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

 
หมายเหตุ : แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 27 
พฤษภาคม 2560 กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี 

  2.3.1.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปี

การศึกษา 2531 ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ต่อมาในปี  พ.ศ.2533 ถูกยกฐานะเป็นคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ พร้อม ๆ กับเมื่อวิทยาลัยอุบลราชธานี ถูกยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตามประกาศพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 
2533  โครงสร้างในปัจจุบัน ประกอบด้วย 1 ส านักงานเลขานุการ และ 5 ภาควิชา คือ ภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ และภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยมีส านักงานเลขานุการ ตั้งอยู่ในอาคาร และมี
หลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 16 หลักสูตร ดังแสดงในตารางที่ 1.1 

 

ตำรำงท่ี 2.1 ตารางหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

ระดับปริญญำตรี ระดับปริญญำโท ระดับปริญญำเอก 
วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล 
วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

วิศวกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

วิศวกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ   
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1. ตราสัญลักษณ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

 
 
รูปที่ 2.2 ตราสัญลักษณ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ที่มำ: www.eng.ubu.ac.th (2560) 
 

2. ปรัชญาการศึกษา 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีปรัชญาการศึกษาเช่นเดียวกับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หมายถึง “สร้างสติและปัญญาแก่สังคมบนพ้ืนฐานความ
พอเพียง” โดยมีนิยามศัพท์ดังนี ้

3. ปณิธาน 
 จะเป็นสติปัญญาของสังคม ที่เอ้ืออ านวยให้สังคมแก้ปัญหาและพัฒนาไปอย่างสมดุล
และยั่งยืน โดยการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือการบริหารจัดการเทคโนโลยี 
ทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด  

4. วิสัยทัศน์คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 เป็นองค์กรชั้นน าที่เป็นเลิศด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สร้าง
องค์ความรู้และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและ
ประชาคมโลกอย่างยั่งยืน 

5. อัตลักษณ์  
 สร้างสรรค์ สามัคคี ส านึกดี ต่อสังคม 

6. เอกลักษณ์  
   ภูมิปัญญาแห่งภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

  ภูมิปัญญา หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ความเชื่อ ที่น ามาไปสู่การปฏิบัติ
เพ่ือแก้ไขปัญหาของมนุษย์ ประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง หมายถึง ไทย กัมพูชา พม่า 
สปป.ลาว เวียดนาม และจีนตอนใต้ (ยูนาน) 

7. พันธกิจ 
 1.ผลิตบัณฑิต : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  สามารถน าความรู้และทักษะด้านวิศวกรรม
ไปประยุกต์ใช้และสร้างสรรค์นวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานของ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

http://www.eng.ubu.ac.th/
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 2.การวิจัย : วิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคมภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและประชาคมโลกอย่างยั่งยืน 
 3.บริการวิชาการ : ให้บริการวิชาการในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม เพื่อพัฒนาสังคม
อย่างยั่งยืน 
 4.ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม : ใช้ทักษะและความรู้ด้านวิศวกรรมไปบูรณาการ  เพ่ือ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่นและประเทศชาติ 
 5.การบริหารจัดการ : มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิ
บาล  
(คณะวิศวกรรมศาสตร์, 2559) 

  2.3.2 โครงสร้างการบริหารจัดการองค์กร 
   คณะวิศวกรรมศาสตร์มีการแบ่งโครงสร้างตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการ
แบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2534 ประกอบด้วยหน่วยงานหลักดังนี้ 

1. ส านักงานเลขานุการ 
2. ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร 
3. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 
4. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
5. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และเพ่ิมเติมตามประกาศ

ทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 2540 เป็น 

6. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และแก้ไขปรับปรุงตาม
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย
เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2545 เปลี่ยนชื่อ
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร เป็นภาควิชาวิศวกรรมโยธา 

   ปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีการจัดท าโครงสร้าง
หน่วยงานภายในคณะเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานโดยสามารถสรุปได้จากรูปผังโครงสร้าง
หน่วยงานดังรูปที่ 2.3 
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รูปที่ 2.3 ผังโครงสร้างหน่วยงานภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

(คณะวิศวกรรมศาสตร์, 2560)  
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บทที่ 3 

หลักเกณฑ์กำรปฏิบัตงิำนและเงื่อนไข 
 

3.1 หลักเกณฑ์กำรปฏิบัติงำน 
 3.1.1 หลักเกณฑ์กำรปฏิบัติงำน ในต ำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำร 
  หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน  เป็นไปตามข้อก าหนดมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของต าแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปี 2553 ในระดับช านาญการ เป็นแนวทางหลักในการปฏิบัติงาน โดยมี
สาระส าคัญดังนี้ 
 หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความช านาญ
งาน ทักษะ และประสบการณ์สูงในงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานที่ต้องท าการศึกษา 
ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพ่ือการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน หรือแก้ไขปัญหาใน
งานที่มีความซับซ้อนยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมายหรือ 
  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมการปฏิบัติงาน ด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการท างานที่ยุ่งยากซับซ้อน
ค่อนข้างมาก โดยต้องก าหนดแนวทางการท างานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ตลอดจนก ากับตรวจสอบ
ผู้ปฏิบัติงานให้งานที่รับผิดชอบส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
  ซ่ึงลักษณะงานที่ปฏิบัติได้แบ่งออกเป็นสี่ด้าน ซึ่งได้กล่าวไปแล้วในบทที่ 2  ข้อ 2.1 บทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
  ข้อก าหนดมาตรฐานต าแหน่งที่กล่าวมานั้น จึงได้ถูกน ามาใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถขันเคลื่อนระบบสารสนเทเทศ และ
ระบบงานอ่ืนๆ ให้เดินหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.1.2 หลักเกณฑ์ในกำรให้บริกำรงำนพิมพ์ส ำหรับนักศึกษำ 
  การให้บริการด้ านงานพิมพ์เอกสารส าหรับนักศึกษานั้น  เป็นบริการเสริมที่คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์ส าหรับพิมพ์งาน ในพ้ืนที่
บริการของห้องสารสนเทศทางวิศวกรรมศาสตร์หรือห้องสมุด  โดยได้ให้บริการมาเป็นเวลามากกว่า 10 
ปีแล้ว โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้สนับสนุนงบประมาณส าหรับให้บริการดังกล่าว อาทิเช่น 
สนับสนุน เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ หมึกพิมพ์ และกระดาษ ส าหรับพิมพ์งาน 
  ข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ในการใช้บริการงานพิมพ์ที่ใช้คือ 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้พิมพ์งาน เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรม
มาตรฐาน อาทิเช่น Word, Excel, Power point, Acrobat reader, Web 
Browser  ห้ามติดตั้งโปรแกรมอ่ืนใดลงในเครื่อง โดยไม่ได้รับอนุญาต 

2. ค่าบริการงานพิมพ์ราคาแผ่นละ 2 บาท 
3. ห้ามน ากระดาษส าหรับใช้พิมพ์งานไปใช้ส าหรับอย่างอ่ืน 
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   ข้อก าหนดดังกล่าว ได้น ามาใช้เพื่อจัดระเบียบการใช้งานเครื่องส าหรับพิมพ์งานในพ้ืนที่ห้อง
สารสนเทศทางวิศวกรรมเพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเปน็ไปตามวัตถุประสงค์ของการ
ให้บริการ 
3.2 วิธีกำรปฏิบัติงำน 
 วิธีการปฏิบัติงานเพ่ือดูแลควบคุมบริการงานพิมพ์นั้นได้มีการปฏิบัติงานมาหลายรูปแบบตลอด
ระยะเวลาที่เปิดให้บริการมาซึ่งสามารถสรุปออกเป็นรูปแบบการบริการแบบต่างๆได้ดังนี้ 

3.2.1 เตรียมกระดำษในเครื่องพิมพ์ โดยไม่มีระบบควบคุม จ่ำยเงินกับเจ้ำหน้ำที่  
ผู้ใช้บริการสามารถพิมพ์งาน โดยมีกระดาษบรรจุอยู่ในเครื่องพิมพ์พร้อมที่จะใช้งาน 
เสร็จแล้ว ให้ช าระค่าพิมพ์กับเจ้าหน้าที่ 

  ข้อดี 

1. ผู้ใช้บริการสามารถพิมพ์งานได้ทันทีตราบที่มีกระดาษบรรจุอยู่ในเครื่องพิมพ์ 
2. เมื่อมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลจะไม่มีปัญหาด้านการช าระเงิน 

  ข้อเสีย 

1. หากเจ้าหน้าที่ไม่อยู่การช าระเงินค่าพิมพ์จะไม่สัมพันธ์กับกระดาษที่ใช้ไป 
2. เจ้าหน้าที่มีจ านวนจ ากัดและมีหน้าที่อย่างอ่ืนต้องท าไม่สามารถอยู่ให้บริการได้

ตลอดเวลา 
3. มีการน าเอากระดาษจากเครื่องพิมพ์ไปใช้ในกิจกรรมอ่ืนๆนอกเหนือจากใช้

ส าหรับพิมพ์งาน 
4. พิมพ์แล้วไม่มีเจ้าของเอกสารหรือพิมพ์ผิดแล้วไม่เอา ท าให้กระดาษเสียเปล่า

จ านวนมาก 
3.2.2 เตรียมกระดำษในเครื่องพิมพ์ โดยไม่มีระบบควบคุม จ่ำยเงินในกล่องที่เตรียมให้ 

ให้ผู้ใช้บริการพิมพ์งาน โดยมีกระดาษบรรจุอยู่ในเครื่องพิมพ์พร้อมที่จะใช้งาน เสร็จ
แล้ว ให้ช าระค่าพิมพ์โดยหย่อนเงินลงในกระปุกท่ีเตรียมไว้ 

ข้อดีคือ 

1. ผู้ใช้บริการสามารถพิมพ์งานได้ทันทีตราบที่มีกระดาษบรรจุอยู่ในเครื่องพิมพ์ 
2. ฝึกวินัยและความซื่อสัตย์ของผู้ใช้บริการ 
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ข้อเสีย 

1. พิมพ์แล้วไม่มีเจ้าของเอกสารหรือพิมพ์ผิดแล้วไม่เอา ท าให้กระดาษเสียเปล่า
จ านวนมากจ านวนเงินที่ช าระเมื่อสรุปยอดแล้วไม่สัมพันธ์กับกระดาษท่ีใช้ไป 
เนื่องจากผู้ใช้บริการไม่มีความรับผิดชอบในการช าระเงินเท่าที่ควร 

2. มีการน าเอากระดาษจากเครื่องพิมพ์ไปใช้ในกิจกรรมอ่ืนๆที่ไม่ใช้การพิมพ์งาน 
3.2.3 บรรจุกระดำษใส่ถุง จ ำหน่ำยให้นักศึกษำ โดยไม่มีระบบควบคุม 

บรรจุกระดาษส าหรับพิมพ์งานขาย โดยการบรรจุใส่ถุงพลาสติก ถุงละ 10 แผ่น 
จ าหน่ายในราคา 20 บาท/ถุง  
ข้อดีคือ 
1. สามารถจ าหน่ายกระดาษเพ่ือน าไปใช้ใส่เครื่องพิมพ์ ซึ่งจะสามารถเก็บเงินกับ

ผู้ใช้บริการก่อน   

  ข้อเสีย 

1. สิ้นเปลืองถุงพลาสติกในการบรรจุ 
2. เสียเวลาในการนับกระดาษเพ่ือบรรจุใส่ถุงพลาสติก 
3. เมื่อเจ้าหน้าที่ไม่อยู่ไม่สามารถซื้อกระดาษส าหรับพิมพ์งานได้ 
4. ผู้ใช้บริการน ากระดาษมาเองเพ่ือพิมพ์งาน 

 

3.3 เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งท่ีควรค ำนึงถึงในกำรปฏิบัติงำน 
 จากรูปแบบการให้บริการทั้งสามรูปแบบที่กล่าวมานั้น จะพบว่ามีข้อดีและข้อเสียในการให้บริการ
ซึ่งมีผลต่อการควบคุมค่าใช้จ่ายค่าพิมพ์เอกสารและประสิทธิภาพของการให้บริการ เดิมนั้นคณะฯได้
สนับสนุนงบประมาณค่าหมึกพิมพ์ส าหรับบริการแก่นักศึกษา แต่ให้หน่วยงานบริการคอมพิวเตอร์
จัดการเรื่องกระดาษส าหรับพิมพ์งานเองโดยใช้เงินค่าพิมพ์มาหมุนเวียนเป็นทุนในการซื้อกระดาษ แต่
ในปัจจุบัน(ปีงบประมาณ 2560) เป็นต้นมา คณะหยุดสนับสนุนงบประมาณด้านหมึกพิมพ์ โดยให้
หน่วยงานบริการคอมพิวเตอร์ด าเนินการจัดหาเองด้วยเงินหมุนเวียนด้านบริการงานพิมพ์ ดังนั้นจะเห็น
ได้ว่าหากยังคงสถานการณ์เช่นนี้ การให้บริการงานพิมพ์จะได้รับผลกระทบและส่งผมต่อความพึงพอใจ
ในบริการด้านคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษาต่อไป 

 ดังนั้นการพัฒนาโปรแกรมควบคุมการพิมพ์งานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ น่าควบคุมการพิมพ์
งานให้สามารถจัดการทรัพยากรและควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบริการงานพิมพ์ เพ่ือให้เพ่ิมประสิทธิภาพ
และลดปัญหาด้านการให้บริการด้านงานพิมพ์ให้สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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3.4 แนวคิดหรืองำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 จากประเด็นเงื่อนไขและข้อสังเกต จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องหาระบบการควบคุมงานพิมพ์ที่มี
ประสิทธิภาพ มาใช้ส าหรับควบคุมการให้บริการพิมพ์งาน เพ่ือให้สามารถจัดการเรื่องทรัพยากรด้าน
งานพิมพ์และอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ร่วมไปถึงเพ่ิมประสิทธิภาพด้านงานพิมพ์ให้กับนักศึกษา 

 โปรแกรมควบคุมงานพิมพ์ Print Manager Plus เป็นโปรแกรมส าหรับจัดการงานพิมพ์ โดย
โปรแกรม Print Manager Plus ที่ท างานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Windows Server ที่ให้บริการเครื่อง
คอมพิวเตอร์ลูกข่ายในระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows โดยการควบคุมการท างานด้วย Active 
Directory ส าหรับก าหนดนโยบายการใช้งานด้านต่างๆ ซึ่งนโยบายการควบคุมการท างานนั้นสามารถ
มีข้อก าหนด  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 
ส าหรับใช้ตรวจสอบสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ ส าหรับ Active Directory นั้น เปน็โปรแกรมท่ี
ท างานในระบบปฏิบัติการ Windows Server นอกจากจะบันทึก User และ Password แล้ว ยังท า
หน้าที่ควบคุมทรัพยากร ในระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายเช่น สิทธิในการเข้าใช้งานระบบคอมพิวเตอร์
เครือข่ายด้วยการก าหนด Group Policy  เพ่ือควบคุมการเข้าถึงทรัพยากรของผู้ใช้งานหรือ 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 ดังนั้นเราจะสามารถน ามาประยุกต์ควบคุมการ
ใช้งานในระบบพิมพ์งานในระดับการเข้าถึงทรัพยากรได้ และการป้องกันการติดตั้งหรือถอดถอน
โปรแกรมและอุปกรณ์ต่างๆหากไม่ได้รับสิทธิ์ แต่ Active Directory Domain ไม่สามารถเข้าถึงการ
ควบคุมจ านวนการพิมพ์หรือการจ ากัดจ านวนกระดาษที่ใช้พิมพ์ได้ 

 ดังนั้นจึงมีโปรแกรมเสริม 3th Party ซึ่งเป็นโปรแกรมเสริมความสามารถด้านต่างๆที่สามารถ
เพ่ิมเติมเพ่ือให้ใช้งานร่วมกับระบบ Active Directory ได้ 

3.4.2 โปรแกรม Print Manager Plus 

รูปที่ 3.2 ผังการท างานร่วมกันระหว่าง Active Directory กับ Print Manager Plus 
 
  โปรแกรม Print Manager Plus เป็นโปรแกรมประเภท 3th Party ที่ท างานร่วมกับระบบ 
Active Directory Domain โดยจะควบคุมการพิมพ์งานของ User ให้เป็นไปตามโควตา ที่ก าหนดให้  
ซึ่งจะสามารถควบคุมจ านวนกระดาษในการพิมพ์ในแต่ละ User ได ้และสามารถน ามาประยุกต์ใช้งาน
ควบคุมบริการงานพิมพ์ส าหรับนักศึกษาได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ 
 3.4.3 กำรพัฒนำ Web Application ด้วยโปรแกรมภำษำ PHP 
  การสร้างระบบที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์ มักจะต้องมีการเขียนโปรแกรมส าหรับควบคุมการ
ท างานด้านต่างๆ เพ่ือให้มีการท างานเป็นไปตามที่ออกแบบระบบเอาไว้ การเลือกพัฒนาโปรแกรมแบบ 
Web Application ส าหรับใช้งานนั้น จะสร้างความสะดวกส าหรับผู้ใช้งาน คือ ผู้ใช้งานไม่จ าเป็น
จะต้องติดตั้งโปรแกรมเพ่ือใช้งานโปรแกรม 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 ซ่ึงท างาน
คู่กับ Apache Web Server ทีท างานในในระบบปฏิบัติการแบบต่างๆ อาทิเช่น Windows, Linux 
สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลได้หลายรูปแบบ อาทิเช่น Mysql, (ODBC Access, Microsoft SQL 
Server), Oracle เป็นต้น มีความนิยมใช้งานอย่างกว้างขวาง และค้นหาเอกสารอ้างอิงได้จากหลายสื่อ
อาทิเช่น เอกสารคู่มือต ารา  หรือเว็บไซต์ความรู้ด้านการพัฒนา Web Application ต่างๆ 
  ส าหรับการสร้างระบบบริการงานพิมพ์ด้วยการพัฒนาและประยุกต์การใช้งานโปรแกรม Print 
Manager Plus หรือ (Print Quota) ได้เลือกภาษา PHP ใช้ร่วมกับฐานข้อมูล Microsoft Access 
เนื่องจาก ฐานข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูลการพิมพ์งานของโปรแกรม Print Manager Plus ถูกจัดเก็บใน
รูปแบบไฟล์ Microsoft Access ดังนั้นโค๊ดที่กระท ากับฐานข้อมูลจะอยู่ในรูปแบบการติดต่อผ่าน 
ODBC ซึ่งแสดงดังตัวอย่างดังนี้ 

รูปที่ 3.3 ตัวอย่างโค๊ดจัดการฐานข้อมูลส าหรับ Microsoft Access 

จากตัวอย่างโค๊ด จะเห็นว่าค าสั่งในการจัดการข้อมูลจะเห็นแบบเฉพาะของข้อมูลประเภท 
Access File  ซ่ึงจะถูกน าไปใช้งานในการสร้างโปรแกรมเป็นหลักเพ่ือจัดการข้อมูลต่างๆ ส าหรับค าสั่ง
เพ่ือจัดการข้อมูลในฐานข้อมูลจะใช้รูปแบบค าสั่ง SQL มาตรฐาน เหมือนกับฐานข้อมูลประเภทอ่ืน 

(DwThai.com, 2560) 

กำรขอเชื่อมต่อ Database 
 
$db='c:\database\pmpquota.mdb';  ก าหนดตัวแปรที่อยู่ของไฟล์ข้อมูล 
$odbc=odbc_connect("Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};Dbq=$db",null,null);   
ก าหนดการเชื่อมต่อแบบ ODBC ไปยังฐานข้อมูลตามตัวแปร 
กำรประมวลค ำสั่ง SQL 
 
$sql=”SELECT * FROM member”;     ก าหนดค าสั่ง Query ที่จะท างาน 
$rs=odbc_exec($odbc,$sql);   ส่งค าสั่งประมวลผล Query 
กำรน ำข้อมูลมำแสดงผล 
 
while(odbc_fetch_row($rs)){    odbc_fetch_row เป็นค าสั่งส าหรับอ่านข้อมูลจากQuery มาไว้
ที่ตัวแปร ในตัวอย่างนี้คือ ตัวแปร $rs นั่นเอง 

$Name= odbc_result($rs,'UserName'); 
Print $Name;  

} 
odbc_close($odbc);   สั่งปิดการเช่ือมต่อฐานข้อมลูหลังใช้งานเสรจ็ 
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 3.4.4 ตัวอย่ำงค ำสั่ง SQL เบื้องต้น 
  ค าสั่ง SQL (Structure Query Language) เป็นค าสั่งส าหรับจัดการข้อมูลของฐานข้อมูล  
เช่น การดึงข้อมูล การเพ่ิม และ การลบ ข้อมูล  ซึงแสดงดังตัวอย่างดังนี้ 

รูปที่ 3.4 ตัวอย่างค าสั่ง SQL ที่ใช้งานพื้นฐาน 
 
  ค าสั่ง SQL จะอยู่ในส่วนโค๊ดของภาษา PHP ที่กระท าต่อฐานข้อมูลในทุกๆส่วนของ
โปรแกรมท่ีจัดท าขึ้น ซึ่งจะเป็นไปตามการท างานโปรแกรมที่ถูกออกแบบไว้ 
 
 

1.การเพิ่มข้อมลู INSERT 

ตัวอย่างการใช้งาน 

INSERT INTO member(name,sex) VALUES(‘BOB’,’Men’); 

ท าการเพิ่มข้อมลูลงในตารางข้อมูล member ในเขตข้อมูล name ด้วย BOB และ sex ด้วย Men 

2.การเรียกดูข้อมูลการค้นหา SELECT..WHERE 

ตัวอยา่งการใช้งาน 

 SELECT * FROM member WHERE name =’BOB’; 

ท าการค้นหาข้อมลู ให้ดึงทุๆเขตขอ้มูลมาแสดง โดยมีเง่ือนไขว่า เขตข้อมูล name =BOB  

3.การปรับปรุงข้อมลู UPDATE SET  WHERE 

 ตัวอย่างใช้งาน 

  UPDATE member SET sex=’Female’ WHERE name =’BOB’; 

ท าการปรับปรุงข้อมูล ของตาราง member ในเขตข้อมูล sex=’Female’ โดยมีเง่ือนไขการปรับปรุง
คือ เขตข้อมูล name=BOB 

 4.การลบข้อมลู DELETE FROM WHERE 

 ตัวอย่างใช้งาน 

  DELETE FROM member WHERE name=’BOB’; 

ลบข้อมูลในตาราง member โดยมาเง่ือนไขในการลบคือ ลบรายการที่เขตข้อมลู name =BOB 
เท่านั้น 
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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) 
 
 การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยทั่วไปนั้นต้องอาศัยหลักการสร้างโปรแกรม โดยยึดเอา
หลักการ SDLC (Software Develop Life Cycle) มาใช้งาน เพ่ือให้โปรแกรมมีการท างานที่ถูกต้อง
ตามความต้องการของระบบ โดยจะมีลักษณะเป็นวงรอบขั้นตอนการท างานมีทั้งหมด 6 ขั้นตอน วน
เป็นวงรอบ ดังรูป 3.5 

3.4.5.1 กำรวำงแผน (Plan) 
  เป็นขั้นตอนแรกส าหรับการเตรียมการที่จะท าโปรแกรมหรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่ง
การท าทุกๆอย่างจ าต้องมีการวางแผนก่อน เพ่ือจะได้สามารถก าหนดเวลา จัดหาทรัพยากร
ต่างๆ และทีมงาน มาช่วยด าเนินงานหรือเขียนโปรแกรมให้ส าเร็จ  

3.4.5.2 กำรวิเครำะห์ (Analysis) 
  เป็นกระบวนการวิเคราะห์ระบบที่จ าเขียนโปรแกรม เพ่ือให้ทราบถึงองค์ประกอบ 
ระบบการท างานต่างๆ ซึ่งอาจจะเป็นการวิเคราะห์จากระบบเดิมที่มีอยู่ หรือวิเคราะห์ข้อมูล
จากความต้องการของผู้ใช้งาน เพ่ือให้ได้มาซึ่งองค์ประกอบต่างๆของระบบหรือโปรแกรมที่
จะสร้าง 

3.4.5.3 กำรออกแบบ (Design) 
 เป็นการออกแบบโปรแกรมหรือออกแบบระบบ ตามรูปแบบองค์ประกอบที่ได้จากการ
วิเคราะห์มาแล้ว เพ่ือที่จะได้ฟังก์ชันการท างานต่างๆที่จะต้องมี หน้าจอใช้งาน ระบบการ
รายงาน ซึ่งจะเป็นกรอบในการเขียนโปรแกรมต่อไป 

3.4.5.4 กำรสร้ำงโปรแกรมหรือเขียนโค๊ด (Implementation) 
 เป็นขั้นตอนการเขียนโปรแกรมตามกรอบหรือโครงสร้างที่ออกแบบไว้ เพ่ือให้เกิดเป็น
ชุดค าสั่งหรือชุดโปรแกรมท่ีสามารถน าไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ได้  
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3.4.5.5 กำรทดสอบ (Testing) 

 เป็นการทดสอบการท างานของฟังก์ชั่นที่เขียนขึ้น ว่าท างานเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด
หรือไม่ โดยจะทดสอบให้ครบทุกๆฟังก์ชั่นหรือโมดูลต่างๆของระบบเพ่ือให้แน่ใจว่าโปรแกรม
ท างานได้ถูกต้อง 

3.4.5.6 กำรบ ำรุงรักษำ (Maintenance) 
 เป็นกระบวนการส าหรับการดูแลหรือบ ารุงรักษาระบบหรือโปรแกรมให้ท างานได้ถูกต้อง 
การส ารอง หรือการน าเข้าข้อมูลต่างๆ เพ่ือความปลอดภัยของข้อมูลที่ได้จากการท างานของ
โปรแกรมท่ีเขียนขึ้น 

 
จากข้อมูลที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น จะเป็นพื้นฐานในการสร้างระบบจัดการงานพิมพ์ที่มีการควบคุม

การท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นไปตามระบบที่มีการออกแบบการท างานไว้ ซึ่งจะได้
กล่าวถึงเทคนิคและวิธีการท างานและการติดตั้งโปรแกรมส าหรับท างานในส่วนต่างๆ ในบทถัดไป 
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บทที่ 4 
เทคนิคในกำรปฏิบัติงำน 

 
4.1 แผนกลยุทธในกำรปฏิบัติงำน  
 งานบริการคอมพิวเตอร์มีบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุนระบบบริการสารสนเทศพ้ืนฐานและให้
ความสะดวกในการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนๆภายในคณะ รวมถึงให้บริการแก่นักศึกษา  หน้าที่
หลักๆคือการให้บริการ ดังนั้น แผนการท างานทั้งหมดจะเกี่ยวข้องกับการวางแผนระบบด้าน
คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือให้งานในหน่วยงานต่างๆที่
ร้องขอ  
 ส าหรับการให้บริการแก่นักศึกษานั้นไปตามยุทธศาสตร์ที่คณะได้ก าหนดขึ้นมาในแผนยุทธศาสตร์  
5ปี ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งมียุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้อคือ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

 สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีทักษะการเรียนรู้ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ มีหลักสูตรที่สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดงาน  
เป้าประสงค์ที่ 5  นักศึกษาสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ เข้าถึงและมีประสบการณ์ในการเรียน
การสอนที่ ทันสมัย ทันต่อโลกยุคดิจิตอล 

 มาตรการ  
1. เข้าร่วมเป็นหนึ่งในคณะน าร่อง การเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 (Smart Classroom) 

/ active learning และ การเรียนผ่าน internet 
2. จัดให้มี facility ด้าน internet และ digital technology ที่ด ี

 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
เป้าหมายที่คณะจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และการให้บริการงานพิมพ์เป็น
ส่วนพื้นที่บริการของห้องสมุดวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีนักศึกษามาใช้บริการด้านต่างๆเป็นจ านวนมาก เพื่อ
ใช้บริการ ต่างๆคือ การยืม-คืน หนังสือต ารา การสืบค้นสารสนเทศ การศึกษาเรียนรู้ด้วยต้นเองผ่าน
ระบบวิดิทัศน์ การใช้พ้ืนที่บริการ 24 ชั่วโมงในการอ่านหนังสือการท ากิจกรรมด้านการเรียนด้วย
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
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จึงได้มีการวางแผนการท าโปรแกรมควบคุมการพิมพ์งาน โดยน าเอา
กระบวนการจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยระบบ Active Directory Controller ร่วมกับโปรแกรม 
Print Manager Plus และการเขียนโปรแกรม Web Application ด้วย PHP โดยพิจารณาความ
เป็นไปได้ในการเขียนโปรแกรมเพ่ือจัดการระบบโควตา ของโปรแกรม Print Manager Plus  
เนื่องจากฐานข้อมูลของ Print Manager Plus  เก็บข้อมูลแบบไฟล์ Microsoft Access ไม่มีการ
เข้ารหัสข้อมูลสามารถเข้าถึงได้โดยตรงด้วยโค๊ดโปรแกรม PHP ซ่ึงเทคนิคการท างานของระบบจะ
กล่าวให้ทราบต่อไป 

3.4.7 กำรวิเครำะห์ระบบ 
  การวิเคราะห์ระบบควบคุมการพิมพ์งานด้วยโปรแกรม Print Manager Plus ในระบบ 
Active Directory  แสดงให้เห็นดังรูป 

 
รูปที่ 4.1 รูปแบบการท างานระบบควบคุมงานพิมพ์ด้วย Print Manager Plus 

 
  จากการวิเคราะห์รูปแบบการท างานจะพบว่า 

1. โควตากาพิมพ์งานผูกติกับบัญชีผู้ใช้งานหรือ Account ของ Active Directory 
2. การสร้างบัญชีผู้ใช้งานจะต้องท าให้ทุกๆคนที่จะพิมพ์งาน โดยใช้โปรแกรม

จัดการผู้ใช้งาน ของ Active Directory Domain Controller ซึ่งต้องให้ผู้ดูแล
ระบบเป็นผู้ จัดการท าให้  หรืออาจจะน าเข้าข้อมูลจาก AD รายชื่อของ
มหาวิทยาลัย แต่จะมีความยุ่งยากในการประสานงานเพ่ือขอ  Account และ
เพ่ิมงานให้กับผู้ดูแลระบบ 
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3. บัญชีผู้ใช้งานของ Active Directory หากไม่มีการใช้งาน หรือเจ้าของบัญชีจบ
การศึกษาไปแล้ว จะต้องท าการลบ Account   นั้นๆ ออกจากระบบ 

4. เครื่อง Computer Client ที่ใช้งานในระบบ เมื่อมีการ Logon ด้วย Account 
จะมีการสร้าง User Policy ของ User Account นั้นๆในระบบหากเป็นการใช้
งานครั้งแรก ท าให้ใช้เวลานานในการเปิดใช้งาน 

5. การออกแบบโปรแกรมจะต้องมีการจัดการเรื่องจ านวนเงินที่ต้องเพ่ิมเข้าไปยัง
บัญชีผู้ใช้งานผ่าน โปรแกรม ไปยังฐานขอ้มูลของ Print Manager Plus 

  เมื่อได้ผลการวิเคราะห์ระบบที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ก็จะน าไปสู่การออกแบบระบบที่
เหมาะสมในการใช้งานต่อไป 
 4.2.3 กำรออกแบบระบบ 
  การออกแบบระบบการควบคุมการพิมพ์งานนั้น จะต้องน าเอาความเป็นไปได้จากการวางแผน 
ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ระบบและความต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่งพอจะสรุปแนวทางการออกแบบ
ของระบบดังนี้ 

1. ต้องไม่เป็นการเพ่ิมงานให้กับเจ้าหน้าที่  คือ การเติมเงินเข้าไปในบัญชีผู้ใช้งาน 
ผู้ใช้งานต้องสามารถท าได้เองโดยไม่ต้องให้เจ้าหน้าที่ท าให้ 

2. ใช้งานหน้าจอ Active Directory น้อยที่สุด หรือไม่ต้องใช้งานเลยหลังจากเสร็จ
สิ้นการติดตั้งระบบหรือขณะที่โปรแกรมมีการใช้งาน 

3. ให้ผู้ใช้งานสะดวกในการใช้งานด้วยตนเองมากท่ีสุด 
4. โปรแกรมจะต้องใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน 

  จากแนวทางที่สรุปมา จึงน ามาหารูปแบบในการออกแบบโปรแกรม โดยได้แนวคิดจากการ
เติมเงินในเกมออนไลน์ หรือระบบ ซิมการ์ดโทรศัพท์แบบเติมเงิน  และสร้าง Account ส าหรับเติมเงิน 
โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับ Account ของ Active Directory ตามปรากฏในรูป 
 

 
รูปที่ 4.2 ผังการออกแบบระบบการพิมพ์งานที่แยก Account เติมเงินออกจาก Active Directory 
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  จากรูปในการออกแบบระบบสามารถสรุปประเด็นได้ดังนี้ 
1. จะแยก Account ส าหรับเติมเงินออกเป็น User ต่างหากจาก Active Directory  
2. การ Logon เข้าใช้งาน ระบบปฏิบัติการ Windows จะเป็น User ของ Active Directory 

ที่จัดท าไว้ให้เท่ากับจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่บริการงานพิมพ์ โดยจะตั้งให้ User 
Account ผูกติดกับเครื่องคอมพิวเตอร์เพียง 1 เครื่องเท่านั้น ไม่สามารถสลับ User ไปยัง
เครื่องอ่ืนได ้เพ่ือป้องกันการเติมเงินเข้าบัญชีผู้ใช้เครื่องผิด 

3. Account ส าหรับเติมเงิน ท างานในระบบ Web Application จะมีหน้าที่รับเติมเงินจาก
บัตรเติมเงิน แล้วน าจ านวนเงินแปลงเป็นจ านวนกระดาษ และน าจ านวนกระดาษ ส่งเข้า
ไปยัง Account  ของ Print Manager Plus ที่ผู้ติดกับระบบ Active Directory User  

4. ระบบตรวจสอบบัตรเติมเงิน บัตรเติมเงินจะได้จากการสร้างบัตร โดยจะมี ข้อมูล 
หมายเลขบัตร, รหัสบัตร,มูลค่าบัตร และ สถานะใช้งาน จะถูพิมพ์ออกมาเป็นบัตร ซึ่งเป็น
ข้อมูลชุดเดียวกันที่มีไว้ให้ตรวจสอบ เมื่อผู้ใช้งานซื้อบัตรเติมเงินแล้วน ามาเติม หาก
ตรงกัน จ านวนเงินของ Account ส าหรับเติมเงินจะเพ่ิมขึ้น และสถานะบัตรใบนั้นจะถู
ระบุว่าถูกใช้งานไปแล้ว 

5. การโอนเงินจาก Account ที่เติมเงินเข้า ไปยัง Print Manager Plus นั้น จะเป็นการเติม
จ านวนกระดาษเข้าไปยัง Account ที่ผู้กรับระบบ AD โดยผู้ใช้งานจะต้องระบุ User ที่
จะรับกระดาษให้ถูกต้อง นั้นหมายถึงผู้ใช้งานนั่งใช้งานที่เครื่องไหน User Logon อะไร ก็
ต้องส่งไปให้ตรงกัน 

ส าหรับการท างานของระบบที่ท าการออกแบบจะเป็นดังรูป 

 

 

รูปที่ 4.3 การออกแบบระบบบริการงานพิมพ์งานแบบใหม่ 
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จากรูปจะอธิบายการท างานของระบบได้ดังนี้ 

1. เมื่อ User ต้องการพิมพ์งานจะต้องท าการ Login เข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่
ลงทะเบียนใน Domain ก่อนโดยจะมีการตรวจสอบ User AD Logon ว่าถูกต้อง
หรือไม่และLogon จากเครื่องที่ก าหนดไว้ถูกต้องหรือไม่ 

2. เมื่อ User ต้องการสั่งพิมพ์งาน User จะต้องท าการเปิดระบบโปรแกรมจัดการ 
Print Quota ที่เป็น Web Application เพ่ือด าเนินการ 

  -ตรวจสอบจ านวนเงินและเติมเงิน 
-ส่งจ านวนกระดาษที่จะสั่งพิมพ์ไปยังระบบ Print Manager Plus  (การส่ง 
Quota กระดาษไปยังเครื่องพิมพ์นั้น จะท าให้ Print User ของระบบ AD มี 
จ านวน Quota เพ่ิมขึ้น แต่จะท าให้จ านวนเงินของ User ที่เติมไว้ลดลง) 

3. User เปิดใช้งานโปรแกรมต่างๆได้ตามปกติ เช่น Word Excel Power point, 
Web page หรือโปรแกรมต่างๆเพ่ือท าการสั่งพิมพ์งาน 

4. เมื่อ User สั่งพิมพ์งานแล้ว โปรแกรม Print Manager Plus จะท าการตรวจสอบ
ว่ามีจ านวน Quota เพียงพอหรือไม่ หากจ านวน Quota เพียงพอในการพิมพ์ ก็จะ
ด าเนินการสั่งพิมพ์และท าการตัดยอดเงินในตารางข้อมูลของ Print User นั้นๆลง หาก
ไม่เพียงพอ ระบบ Print Manager Plus จะท าการเพิกเฉยต่อการพิมพ์ครั้งนั้น 

โครงสร้างฐานข้อมูลของระบบ 

จากระบบที่ออกแบบไว้จะต้องมีการสร้างระบบฐานที่รองรับการท างานที่ต้องสร้าง
ขึ้นมาใหม่เพ่ือให้รองรับการท างานต่างๆ ดังรูป 

 

รูปที่ 4.4 รูปกิจกรรมที่มีการเชื่อมต่อฐานข้อมูล 
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จากผังการท างานระบบ จะมีกิจกรรมของผู้ใช้งานระบบอยู่ 4 แบบ  คือ 
  1.สมัครเพื่อขอมี ID ส าหรับใช้เติมเงิน 
  2.Login เข้าสู่ระบบ 
  3.เติมเงินจากบัตรเติมเงินเข้าสู่ ID ที่สมัครไว้ 
  4.โอนโควตากระดาษเข้าสู่เครื่องพิมพ์  

ในแต่ละกิจกรรมจะมีการเชื่อมต่อฐานข้อมูลเพ่ือกระท าการ เรียกข้อมูล ,เพ่ิมข้อมูล,
ปรับปรุงข้อมูล,ลบข้อมูล  ซึ่งจะสรุปการกระท าต่อฐานข้อมูลแต่ละกิจกรรมได้ดังนี้ 

 

ตำรำงท่ี 4.1 ตารางสรุปกิจกรรมของระบบที่กระท าต่อฐานข้อมูล 

กิจกรรม ตารางข้อมูล ค าสั่ง SQL ค าอธิบาย 
สมัคร ID ใหม่ Member INSERT INTO…VALUE เพ่ิมข้อมูลสมาชิกใหม่ลงใน

ตารางข้อมูล Member 
Login ระบบ Member SELECT…FROM…WHERE ตรวจสอบ User Password  
เติมเงินเข้า ID  Member SELECT… 

FROM…WHERE 
ตรวจสอบ User Password 
จากตาราง Member ว่า
ตรงหรือไม่ 

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

ค้นข้อมูลบัตรเติมเงินว่าตรง
กับตารางข้อมูล Ticket 
หรือไม่ ,ท าสถานะว่าใช้บัตร
หมายเลขนี้ไปแล้ว 

 Member UPDATE SET balance + 
จ านวนกระดาษ 

เพ่ิมจ านวน Paper 
Balance เข้าไปยังตาราง 
Member 

 MTran INSERT INTO บันทึก Log การเติมเงิน 
กิจกรรม(ต่อ) ตารางข้อมูล ค าสั่ง SQL ค าอธิบาย 
โอนกระดาษไปยัง
เครื่องพิมพ์ 

Member SELECT..FROM..WHERE 
UPDATE SET  WHERE 

ตรวจสอบ User Password 
จากตาราง Member ว่า
ตรงหรือไม่  ดึงค่า Paper 
Balance มาปรับปรุงค่า
จ านวนกระดาษให้ลดลง
หลังจากโอนไปยัง ตาราง 
User Quota 

 User Quota UPDATE SET WHERE เพ่ิมจ านวนกระดาษจาก 
Member ไปยัง User 
Quota ของระบบ Print 
Quota 
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โครงสร้างตารางข้อมูลมีดังนี้ 
1. ตาราง Member 

   M_ID  Text  รหัสประจ าตัว 
   M_User  Text  ชื่อ-สกุล 
   M_pass  Text  รหัสผ่าน 
   M_Balance Number จ านวนเงินในบัญชี 
   DayReg  Text  วันที่ลงทะเบียน 
     

2. ตาราง Ticket 

   TicketID Text  เลขที่บัตรเติมเงิน 

TCode  Text  รหัสยืนยัน 
TValue  Money  ราคา 
TStatus  Text  สถานะ 1=ยังไม่ได้ใช้ 0=ใช้ 

 
3.MTran 

   TrID  AutoNumber ล าดับเหตุการณ์ 
   M_ID  Text  เลขที่ผู้เติมเงิน 
   TicketID Text  เลขที่บัตรเติมเงิน 
   TValue  Number จ านวนเงินที่เติม 
   DayAdd Text  วันที่เติมเงิน 
 

4. UserQuotas 

 

รูปที่ 4.5 ตารางข้อมูล UserQuotas  ที่ระบบ Print Manager Plus สร้างข้ึน 

ส าหรับตาราง UserQuotas จะเป็นตารางของโปรแกรม Print Manager Plus เดิม
อยู่แล้ว   สว่นตาราง Member,Ticket และ MTran จะเป็นตารางเสริมที่เราสร้างขึ้นเพ่ือเขียน
โปรแกรม จัดการ Print Quota ในรูปแบบ Web Application  
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ผังการออกแบบเว็บเพ็จส าหรับการจัดการ Print Quota 

 

รูปที่ 4.6 ผังเว็บเพ็จในการให้บริการผู้ใช้งาน 

จะออกแบบหน้าหลักตามฟังชันก์การท างานหลักตามที่ได้ออกแบบระบบไว้แล้ว โดย
ประกอบด้วย 

1. เพ็จ index.php ส าหรับเป็นหน้าหลักและใช้ login   
2. เพ็จ register.php ส าหรับสมัครสมาชิก 
3. เพ็จ addticket.php ส าหรับเติมเงิน 
4. เพ็จ addpaper.php ส าหรับโอนโควตาไปยังเครื่องพิมพ์ 
5. เพ็จ usermgr.php ส าหรับจัดการ User ด้วย เพ่ือใช้ดูสถานะของบัญชีผู้ใช้งานรวมถึงการ

แก้ไขรหัสผ่าน 

 
 4.2.4 กำรสร้ำงระบบและเขียนโปรแกรม 
  การสร้างระบบและการเขียนโปรแกรม เป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความรู้ด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ หลากหลายประเภท ในระบบควบคุมการพิมพ์นี้มี สิ่งที่ต้องท าเบื้องต้นคือ การติดตั้ง 
Windows Server และ Setup Domain Controller รวมถึงการ ท า Group policy ส าหรับ จัดการ 
User และเครื่องคอมพิวเตอร์ ในระบบ Active Directory การติดตั้งโปรแกรม Print Manager Plus 
การติดตั้งโปรแกรมจัดการ Web Server ที่รองรับภาษา PHP และท าการเขียนโปรแกรมตามที่
ออกแบบไว้ซึ่งมีวิธีการและรายละเอียดในการท าดังนี้ 
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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 การก าหนดสิทธิการ
ใช้งานให้ลูกข่ายในแต่ละกลุ่ม 

 ลักษณะสิทธิการใช้งานของโปรแกรม Windows Server 2008  นั้นเป็นโปรแกรมที่มิ
ลิขสิทธิ์ ราคาของซอฟแวร์ขึ้นอยู่กับจ านวน Client (License) ผู้ใช้งานจะต้องมีการป้อน 
License Code หลังจากท าการติดตั้ง เพ่ือท าการ Activate ลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องเพ่ือโปรแกรมทุก
อย่างจะสามารถท างานได้ต่อเนื่อง (ในที่นี้ License ที่ใช้งานเป็น License ของทาง
มหาวิทยาลัยที่จัดซื้อไว้ใช้งาน จึงท าให้สามารถติดตั้งใช้งานได้อย่างปกติ) หากผู้ที่จะน าคู่มือนี้
ไปใช้งานยังหน่วยงานอ่ืน หน่วยงานท่านต้องท าการซื้อ  License Windows Server ก่อน ซึ่ง
สามารถต่อต่อตัวแทนจ าหน่ายของ ไมโครซอฟต์ ได้ทั่วไป  

กำรเตรียมกำรติดตั้ง 

ผู้ใช้งานจะต้องเตรียมอุปกรณ์ส าหรับใช้ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 
Server 2008  ซึ่งต้องเตรียมอุปกรณ์ดังนี้ 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบ 32bit หรือ  64 bit แนะน าแบบ 64 bit 
2.  หน่วยความจ าขั้นต่ าไม่ต่ ากว่า 2 GB (แนะน า 4 GB) 
3. ฮาร์ทดิสก์ ไม่ต่ ากว่า 100 GB  
4. เครื่องอ่าน CD/DVD 
5. Network Card 10/100 หรือสูงกว่า 
6. แผ่น DVD โปรแกรม Windows Server 2008 R2 

ขั้นตอนกำรติดตั้ง  

1. เลือกบู๊ตระบบจากเครื่องอ่าน CD/DVD 
2. ขั้นตอนการติดตั้งคล้ายกับการติดตั้งระบบ Microsoft Windows 7 แต่มีข้ันตอน

ส าหรับให้ผู้ใช้งานจะต้องเลือกชนิดของ Server ว่าเป็นรุ่นใด 
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รูปที่ 4.7 การเลือกชนิดการติดตั้ง Windows Server 2008 R2 

การก าหนดพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูล ซึ่งเหมือนกับการติดตั้ง Windows 7 

 

รูปที่ 4.8 การเลือกพ้ืนที่ติดตั้งโปรแกรม Windows Server 

 

จะต้องมีการตั้งรหัสผ่านส าหรับระบบหลังการติดตั้ง 

 

รูปที่ 4.9 การตั้งรหัสผ่านในครั้งแรกหลังการติดตั้งระบบ 
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   เมื่อติดตั้งเสร็จจะต้องท าการปรับแต่งค่าของเครื่อง Windows Server  

 

รูปที่ 4.10 ส่วนการจัดการ Windows Server 

   โดยต้องตั้งค่าที่จ าเป็นพ้ืนฐานดังนี้ 

    - Time Zone เพ่ือก าหนดเวลาของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้อง 

 

รูปที่ 4.11 การตั้งเวลาเครื่อง Server 

- Configure Networking เพ่ือก าหนด IP Address ของเครื่องแม่
ข่าย ควรจะก าหนดเป็นไอพีแบบคงท่ี เช่น 
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รูปที่ 4.12 การตั้งค่าไอพีแอดเดรส ให้กับเครื่อง Server 

- ตั้งชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  Computer Name and 
Domain  

 

รูปที่ 4.13 การสร้าง Workgroup ให้กับเครื่อง Server 
 

- ท าการ Activate License หากไม่ท าการ Activate จะมี
ระยะเวลาในการใช้งานได้เพียง 3 วัน  

 

รูปที่ 4.14 การป้อนหมายเลขผลิตภัณฑ์เพ่ือลงทะเบียน 
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4.2.4.2 การติดตั้งระบบ Active Directory Domain Controller 
ส าหรับเตรียมใช้ส าหรับจัดการระบบพิมพ์งานซึ่งมี่โปรแกรมและคุณสมบัติของ 
Windows Server ดังนี้ 

- Active Directory และ DNS Server (มีในระบบ Server พร้อมติดตั้ง) 

สามารถติดตั้งเพ่ิมเติมได้จากการ Add roles หรือสามารถติดตั้ง ระบบจาก  
Command prompt ด้วยค าสั่ง  dcpromo.exe  ซึ่งจะมีกระบวนการติด
ดั้ง Active Directory และ DNS ไปพร้อมกัน 

 

รูปที่ 4.15 การสั่ง Run dcpromo เพ่ือติดตั้ง Active Directory 

ซึ่งจะปรากฏหน้าจอ เป็นขั้นตอน Setup wizard ดังรูป 

 

รูปที่ 4.16 การเข้าสู่ Setup Wizard 
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คลิก Next เพ่ือเข้าสู่หน้าจอถัดไป เลือกตัวเลือกส าหรับสร้าง Domain ใหม่ 
ดังรูป 

 

รูปที่ 4.17 เลือกชนิดการติดตั้ง 

   กด Next เพ่ือเขา้สู่หน้าจอถัดไป เพ่ือตั้ง Domain 

    

รูปที่ 4.18 การตั้งชื่อ Domain 

กด Next เพ่ือเข้าสู่หน้าจอถัดไป เพ่ือเลือกโหมดการท างานของ Active 
Directory ในที่นี้เราเลือก Windows2000 เพ่ือให้ AD รองรับการท างานใน
รูปแบบเดิมได้ด้วย 



34 
 

 

รูปที่ 4.19 เลือกระดับของ Domain 

กด Next เพ่ือเข้าสู่หน้าจอถัดไป เพ่ือท าการก าหนดค่า domain ใน DNS  

 

รูปที่ 4.20 เลือกการติดตั้งระบบ DNS ให้รองรับกับระบบ AD 
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กด Next เพ่ือเข้าสู่หน้าจอถัดไป ด าเนินการ และเมื่อการติดตั้งไม่พบ DNS 
ระบบจะแจ้งเตือนให้ติดตั้ง DNS Server ด้วย 

 

รูปที่ 4.21 ยืนยันการสร้าง DNS 

 

กด Next เพ่ือเข้าสู่หน้าจอถัดไป เพื่อติดตั้ง ระบบ 

 

รูปที่ 4.22 การก าหนดพ้ืนที่ติดตั้งระบบ 
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กด Next เพ่ือเข้าสู่หน้าจอถัดไป เพ่ือด าเนินการติดตั้ง Active Directory ต่อ 

 

รูปที่ 4.23 การเริ่มกระบวนการติดตั้ง Server 

 

กด Next เพ่ือเข้าสู่หน้าจอถัดไป จบการติดตั้ง 

 

รูปที่ 4.24 การติดตั้ง Active Directory  เสร็จสมบูรณ์ 

หลังจากติดตั้งเสร็จ ระบบก็จะพร้อมให้บริการ Active Directory โดยผู้ดูแล
ระบบจะต้องมาก าหนด Policy สร้าง User ใน Directory ซึ่งจะกล่าวถึง
ภายหลัง  
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4.2.4.3 การติดตั้ง Print Server Service 
 หลังจากติดตั้ง Active Directory จะต้องท าการติดตั้ง Print Service เพ่ือรองรับงานพิมพ์ 

โดยเพิ่มในการ  Add New Role 

 

รูปที่ 4.25 การเลือกติดตั้ง Print Service 

 

 

รูปที่ 4.26 เลือกชนิด Print Server 

 

กด Next เพ่ือเข้าสู่หน้าจอถัดไป เพ่ือติดตั้งระบบการพิมพ์ 

แล้วกด Install เพ่ือเริ่มด าเนินการติดตั้ง 
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การติดตั้งเครื่องพิมพ์หลักท่ีจะให้บริการงานพิมพ์ ซึ่งใช้วิธีเดียวกันกับการ
ติดตั้งเครื่องพิมพ์ของ Windows 7 โดยเข้าติดตั้งท่ี Control Panel-
>Printers 

 

รูปที่ 4.27 การติดตั้งเครื่องพิมพ์ส าหรับเครื่อง Server 

 

เลือกประเภทเครื่องพิมพ์ที่จะติดตั้ง  สามารถเลือกได้ทั้งแบบ Local printer 
และ Network printer 

 

รูปที่ 4.28 ขั้นตอนการติดตั้งเครื่องพิมพ์ (1) 

เมื่อติดตั้งเครื่องพิมพ์เสร็จ ควรจะ Download Driver เสริมส าหรับ Client 
x86/x64 ทั้งสองรุ่นเผื่อส าหรับเครื่องลูกข่ายในแต่ละแบบ เพราะ หลังจาก
ติดตั้งแล้วผู้ดูแลระบบจะต้องท าการแชร์เครื่องพิมพ์และก าหนดให้
เครื่องพิมพ์แสดงรายการในระบบ Directory ด้วย  
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รูปที่ 4.29 ขั้นตอนการติดตั้งเครื่องพิมพ์ (2) 

 

ในที่นี้เราจะเลือกทั้ง x64 และ x86 ส าหรับลูกข่าย  

 

รูปที่ 4.30 ขั้นตอนการติดตั้งเครื่องพิมพ์ (3) 

หลังจากติดตั้งเครื่องพิมพ์และท าการแชร์เรียบร้อยแล้วระบบบริการงาน
พิมพ์ก็พร้อมใช้งานและขั้นตอนต่อไปจะเป็นการติดตั้งโปรแกรมจัดการงาน
พิมพ์ เพื่อจะสามารถควบคุมการพิมพ์งานให้เป็นไปตามต้องการได้ 
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4.2.4.4 การติดตั้งโปรแกรม Print Manager Plus   

ส าหรับโปรแกรม Print Manager Plus สามารถดาวโหลดเพ่ือทดลองใช้งานได้จาก
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 เพ่ือเริ่มการติดตั้ง โดยยอมรับเงื่อนไขลิขสิทธิ์กด YES 

 

รูปที่ 4.32 ขั้นตอนการติดตั้ง Print Manager Plus (2) 

เลือกต าแหน่งไดเร็คทรอรีที่จะติดตั้งโปรแกรม 

http://www.printmanagerplus.com/
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รูปที่ 4.33 ขั้นตอนการติดตั้ง Print Manager Plus (3) 

เลือกรูปแบบการติดตั้งโปรแกรม เป็น Full Setup 

 

รูปที่ 4.34 ขั้นตอนการติดตั้ง Print Manager Plus (4) 
 

เมื่อกดปุ่ม Next โปรแกรมจะท าการติดตั้งจนเสร็จ แล้วกดปุ่ม Finish เพ่ือ
จบขั้นตอนการติดตั้ง 

 

รูปที่ 4.35 การติดตั้ง Print Manager Plus ส าเร็จ 

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 ที่สามารถท างานในระบบปฏิบัติการ Windows 

ไดโดยใช้เทคโนโลยี php+MySQL เป็นหลัก ปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างสูงในกลุ่มนักพัฒนา
โปรแกรม เนื่องจากติดตั้งใช้งานและการปรับแต่งที่ง่ายต่อการดูแล ซึ่งสามารถดาวโหลดมา
ติดตั้งได้จาก http://www.apachefriend.org  

   มีข้ันตอนการติดตั้งดังนี้ 

   เปิดโปรแกรม Setup ที่ดาวโหลดมาจากเว็บ 

    

รูปที่ 4.38 การติดตั้ง โปรแกรม XAMPP 
 

กดเลือกคุณสมบัติโปรแกรมและเริ่มด าเนินการติดตั้ง กดปุ่ม Next 

    

รูปที่ 4.39 การเลือกค่าติดตั้งโปรแกรม 

 

เลือกแหล่งจัดเก็บโปรแกรมแล้วกดปุ่ม Next  
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รูปที่ 4.40 การเลือกค่าพ้ืนที่ตั้งโปรแกรม 

   กดปุ่ม Next เพ่ือด าเนินการต่อ 

    

รูปที่ 4.41 เริ่มติดตั้งโปรแกรม 

   โปรแกรมจะด าเนินการติดตั้งซึ่งใช้เวลาไม่นาน 

    

รูปที่ 4.42 เริ่มตัดลอกโปรแกรม 
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   กดปุ่ม  Finish เพ่ือจบการท างาน 

    

รูปที่ 4.43 ติดตั้งโปรแกรมส าเร็จ 
 

   ผู้ใช้งานสามารถเรียกใช้งานหน้าควบคุมการท างานได้ดังรูป 

    

รูปที่ 4.44 XAMPP Control Panel 

 หลังจากท าการติดตั้งระบบเสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการปรับแต่งค่าระบบ หรือวิธีการใช้
งานเพ่ือให้ระบบพร้อมท างาน โดยมีวิธีการดังนี้ 

4.2.4.6 การจัดการ Active Directory (AD) 
 การจัดการในส่วน AD นั้นจะเป็นการจัดการเก่ียวกับทรัพยากรต่างๆ ที่จะจัดการ
ให้กับ User และเครื่องคอมพิวเตอร์ Client ที่เชื่อมต่อในระบบ โดยการสร้าง Policy มา
ควบคุมการท างาน โดยในคู่มือฉบับนี้จะกล่าวถึงวิธีการจัดการ User และการปรับค่า Policy 
ให้พร้อมใช้งาน 
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1. กำรจัดกำร Group Policy 

 ขั้นตอนการแก้ไข Group Policy มีความส าคัญในการก าหนดค่าส าหรับเป็น
ข้อก าหนดของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและผู้ใช้งาน ดังนั้นจะต้องจัดการส่วนนี้ให้แล้วเสร็จ
ก่อนจึงจะสร้าง User Account เพ่ือใช้งานได้ ในคู่มือนี้จะแนะน าขั้นตอนการเข้าไปแก้ไข 
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 เพ่ือแก้ไข Policy ในส่วนที่ต้องการ ในที่นี้คือ Default 
Domain Policy 

   

รูปที่ 4.47 การเลือก Default Policy เพ่ือแก้ไข 
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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) 
 

จากรูปด้านบนเราเลือกก าหนดให้มีการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ที่แชร์ไว้ใน AD เข้าไว้ในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ลูกข่ายอัตโนมัติ โดยเราเลือกให้เป็นค่า Enable และเพ่ือให้การตั้งรหัสผ่านส าหรับUser
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 ก็พร้อมส าหรับสร้าง Usโดยสามารถ

สร้าง User ไดโ้ดยเข้าที่โปรแกรม Active Directory Users and Computers จาก Start 
Menu 

   

  

รูปที่ 4.51 เมนูการเข้าใช้ Active Directory Users and Computer 

ในการจัดการพ้ืนฐานส าหรับ AD คือการสร้าง User เราสามารถสร้างได้โดยคลิกเมาส์
ขวาที่ตารางด้านขวา เลือกเมนู New->User  ซ่ึงจะมีหน้าจอส าหรับกรอกข้อมูล User 
ดังรูป 

 

รูปที่ 4.52 Panel การสร้าง User 

กรอกข้อมูลทีส าคัญ โดยเฉพาะ User login name  เสร็จแล้วกดปุ่ม Next จะมี
หน้าจอส าหรับป้อนรหัสผ่าน ซึ่งเราสามารถก าหนดค่าได้ว่าจะให้ User ปฏิบัติอย่างไร ตาม
ตัวเลือกดังรูป 
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รูปที่ 4.53 Panel การตั้งรหัสผ่านส าหรับ User 

  4.2.4.8 การลงทะเบียนเครื่องลูกข่ายให้เข้าสู่ Active Domain 
เมื่อท าการบันทึกข้อมูล User Account แล้ว User ก็พร้อมที่จะใช้งานส าหรับ Login 

เข้าสู่ระบบจากเครื่อง Client ดังนั้นจะต้องท าการเปลี่ยนการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไปที่
เป็นแบบ Work Group ให้อยู่ในระบบ Domain  โดยสามารถรถใช้กับ Windows OS Client 
ได้หลายรุ่น เช่น Windows XP Windows 7 Windows 8 รวมถึง Windows 10  โดยมี
ขั้นตอนการท าดังนี้ 

1. ปรับเปลี่ยนค่า DNS ของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายให้เป็นเลข IP 
Address ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายก่อน เช่น IP Address ของเครื่องแม่ข่าย
เป็น 192.168.115.4 DNS Server จะต้องเป็นหมายเลขนี้เท่านั้น โดยให้ท าตาม
ขั้นตอนต่อไปนี้ 

- คลิกเมาส์ขวาที่ Icon tray ด้านขวาล่าง เข้าไปยัง Open Network 
Sharing Center 

 

รูปที่ 4.54 Panel เข้าจัดการเครือข่าย 

 - คลิก ที่ ลิงค์ Local Area Connection ในหน้าจอ 
  - จะมีหน้าจอส าหรับปรับแต่ค่า ให้กดท่ี ปุ่ม Properties  
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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 เพ่ือบันทึก 

     

รูปที่ 4.57 การจัดการไอพีแอดเดรส 

 

4.2.4.9 ย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายจาก Work Group เป็น Domain 
  ส าหรับการท าการย้ายเข้าสู่ Domain นั้น เพ่ือเปลี่ยนการท างานแบบ Work Group  
ให้อยู่ในรูปแบบของ Domain เพ่ือจะสามารถจัดการหรือควบคุมทรัพยากรต่างๆให้เป็นไปตาม 
Policy ของ เครื่องแม่ข่ายที่ได้มีการตั้งค่าไว้ใน Group Policy ไว้ก่อนหน้านี้แล้ว โดยสามารถ
ท าได้ดังนี้ 

- คลิกเมาส์ขวาที่ไอคอน Computer  

 

รูปที่ 3.58 การจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ 

- คลิก Properties 



52 
 

 

รูปที่ 4.59 การจัดการเครือข่าย 
 

-คลิกท่ีลิงค์ Advance System setting 

 

รูปที่ 4.60 การจัดการระบบ 

- คลิกท่ีปุ่ม Change เพ่ือเข้าจัดการการเปลี่ยน Work Group เข้าสู่ 
Domain 
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รูปที่ 4.61 การจัดการ Domain/Workgroup 
 

เมื่อกดปุ่ม OK ระบบจะท าการเชื่อมต่อไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพ่ือขอ
ลงทะเบียนเครื่องลูกข่ายในระบบ Active Directory โดย จะต้องยืนยัน User Password ของ 
administrator ให้ถูกต้อง เพ่ือลงทะเบียน เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์จะท า
การรีสตาร์ทระบบใหม่เพ่ือเข้าสู่การท างานแบบ Domain แทน แบบเดิม 

 4.2.4.10 การใช้งานโปรแกรม Print Manager Plus 
เมื่อท าการติดตั้ง โปรแกรม Print Manager Plus แล้ว โปรแกรมนี้จะท างานร่วมกับ

ระบบ Active Directory ของ Windows Server ทันที ซึ่งโปรแกรมนี้จะมีหน้าจอส าหรับ
จัดการด้านการพิมพ์งานโดยจะสามารถจัดการควบคุมได้สองส่วนคือ ส่วนผู้ใช้งานและส่วน
เครือ่งพิมพ์ ในคู่มือฉบับนี้จะกล่าวถึงวิธีการตั้งค่าเบื้องต้นส าหรับตั้งค่าให้กับโปรแกรม Print 
Manager Plus เพ่ือให้พร้อมส าหรับใช้งานร่วมกับโปรแกรมที่จะท าการพัฒนาขึ้นมาใช้งาน 
โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

ผู้ใช้งานสามารถเรียกใช้โปรแกรม Print Manager Plus ได้จาก เมนู Start ดังรูป   

     

รูปที่ 4.62 เมนูการเข้าใช้โปรแกรม 
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  เมื่อเข้าสู่หน้าจอโปรแกรมจะมีหน้าต่างส าหรับจัดการดังรูป 

   

รูปที่ 4.63 หน้าจอการจัดการUser Account 

การเข้าจัดการข้อมูลที่ส าคัญของโปรแกรม Print Manager Plus มี 2 ส่วนที่
จะต้องท าคือ  

1.การจัดการเครื่องพิมพ์ เป็นการเข้าไปตั้งค่าของการค านวณค่าพิมพ์ต่อ 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 ส าหรับจัดการเครื่องพิมพ์ดังรูป 

 

 

รูปที่ 4.65 หน้าจอการจัดการคิดค่าใช้จ่ายของเครื่องพิมพ์ 

 ในหน้าจอจะปรากฏช่องส าหรับป้อนค่าใช้จ่ายที่จะติดต่อการพิมพ์หนึ่งแผ่น 
ในที่นี้ผู้ใช้งานสามารถก าหนดตัวเลขแล้วป้อนในช่องเพ่ือเปลี่ยนค่าการคิดเงินได้ 
(ส าหรับใช่งานกับโปรแกรมที่จะพัฒนาขึ้นแนะน าให้คิด 0.01 / 1 แผ่น) 

 2 การจัดการ User Account ของ Print Manager Plus จะเป็นการก าหนด
จ านวนแผ่นหรือปริมาณกระดาษท่ีผู้ใช้งานสามารถพิมพ์ได้ 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 จะมีหน้าจอส าหรับใส่
จ านวนเงินที่ผู้ใช้จะใช้ในการพิมพ์ได้ดังรูป 

  

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) 
 

 ในการใช้งานทั่วไปที่ไม่มีการท าโปรแกรมเสริมการท างาน ผู้ดูแลระบบจะท า
การเพ่ิม จ านวนเงินเข้าให้ผู้ใช้งานโดยการป้อนค่าตัวเลขจ านวนเงินในช่อง Account 
Balance  โดยอาจจะค านวณเงินได้จากที่มีการตั้งค่าเงินของเครื่องพิมพ์ เช่น หากตั้ง
ค่าพิมพ์ต่อหนึ่งแผ่นไว้ที่ 0.01/1 แผ่น หากจะเติมเพ่ือให้สามารถพิมพ์งานได้ 10 แผ่น 
คือ 0.01x10 =0.1  
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4.2.4.11 การสร้าง รหัสบัตรเติมเงินด้วยโปรแกรม Microsoft Excel 
ในกระบวนการท างานของระบบโปรแกรมจัดการงานพิมพ์ด้วยโปรแกรม Print 

Quota นั้น จะมีเรื่องของบัตรเติมเงิน ซึ่งแนวคิดในการออกแบบบัตรเติมเงินทั่วไปมักจะมี
ข้อมูลของบัตรสองชุดคือ เลขที่บัตรและรหัสบัตร ดังนี้ 

เลขที่บัตร รหัสบัตร 

A60010001 F3v99G03 
 

รูปที่ 4.69 ตัวอย่างโค๊ดบัตรส าหรับเติมเงิน 

เลขที่บัตรจะเป็นลักษณะ Running Number โดยก าหนดเอง และ รหัสบัตรจะได้
จากกระบวนการสุ่ม โดยใช้ฟังชันก์ RANDBETWEEN ของ Excel ซึ่งเป็นการสุ่มตัวเลขในช่วง
ที่ก าหนดมีรูปแบบการใช้งานดังนี้ 

  RANDBETWEEN(เลขเริ่มต้น , เลขสุดท้าย) 

หลักในการสร้างเลขรหัส จะเป็นการสุ่มที่ละหลัก ดังตัวอย่าง F3v99G03 เรียงจาก
ซ้ายไปขวา ในส่วนของตัวอักษรนั้นจะใช้ร่วมกับฟังชันก์ CHAR(ASCII CODE) เพ่ือสร้าง
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 จะสุ่มเลข 0 ถึง 9 ดังตัวอย่าง 
RANDBETWEEN(0,9) 

แล้วท าการเชื่อมโยงแต่ละเซลเข้าด้วยกันด้วย เครื่องหมาย “&” แสดงดังรูป 

มุมมองสูตรใน Excel 

 

รูปที่ 4.71 มุมมองค่าของเซลล์ 

 

รูปที่ 4.72 มุมมองใช้งาน Excel ปกติ 

หลังจากได้ค่า (Value) จะท าการคัดลองเฉพาะค่าไปใช้งาน โดยให้มีรูปแบบคอลัมน์
เหมือนโครงสร้างฟิลด์ของฐานข้อมูล Print Quota  

 

รูปที่ 4.73 ผลการรวมข้อมูลจากการสุ่มเพ่ือมาใช้งาน 

เมื่อไดข้อมูลบัตรเสร็จแล้วจึงน าเข้าข้อมูลในฐานข้อมูล Print Quota ที่เป็นไฟล์ 
Access File (.mdb) 
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รูปที่ 4.74 ขั้นตอนการน าเข้าข้อมูลจาก Excel (1) 

  เลือกไฟล์ Excel ที่สร้าง Code บัตรไว้ น าเข้าตาราง  Ticket  

   

รูปที่ 4.75 ขั้นตอนการน าเข้าข้อมูลจาก Excel (2) 

  เมื่อเสร็จกระบวนการน าเข้าก็จะได้รหัสบัตรเติมเงินพร้อมใช้งาน 

   

รูปที่ 4.76 ขั้นตอนการน าเข้าข้อมูลจาก Excel (3) 
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  และในไฟล์ Excel น าข้อมูลพิมพ์บัตรเติมเงินเพ่ือน าไปจ าหน่ายให้ผู้ใช้งาน 

 

รูปที่ 4.77 ข้อมูลบัตรเติมเงินค่าพิมพ์งาน 

4.2.5 กำรทดสอบกำรท ำงำนและกำรใช้งำน 
การทดสอบการท างานของโปรแกรม ได้มีการติดตั้งระบบและน าโปรแกรมติดตั้งลงใน

เครื่อง Windows Server  โดยมีเครื่องคอมพิวเตอร์ Client จ านวน 2 เครื่อง  

 
 

รูปที่ 4.78 การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ส าหรับใช้งาน 
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หน้าจอการทดสอบการท างานของโปรแกรมเป็นWeb Application สามารถน ามา
แสดงดังนี้ 

1. เพ็จ index.php เป็นหน้าหลักในการติดต่อผู้ใช้งาน จะมีค าแนะน าการใช้งาน
โปรแกรม ส่วนด้านซ้ายจะเป็นส่วนส าหรับการ login และเป็นเมนู 

 
 

รูปที่ 4.79 เพ็จหน้าแรก index.php 

เมื่อมีการ login เข้าสู่ระบบ จะมีเมนูส าหรับจัดการงานส่วนต่างๆปรากฏขึ้นมา 

  

 
 

รูปที่ 4.80 เมนูหลักในการใช้งาน 
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2. เพ็จ register.php เป็นเพ็จที่ใช้สมัครขอมีไอดีส าหรับใช้เติมเงินและโอนโควตา
กระดาษไปยังเครื่องพิมพ์ 

 

รูปที่ 4.81 เพ็จในการสมัครลงทะเบียน เพ่ือขอใช้งานระบบ 

จากรูปผู้สมัครจะต้องป้อนข้อมูลของตัวเองให้ครบถ้วน แล้วกดปุ่ม”ส่ง” 

 

รูปที่ 4.82 เพ็จยืนยันการสมัครลงทะเบียน เพ่ือขอใช้งานระบบ 

ตรวจสอบข้อมูลเสร็จแล้วกด “ยืนยัน” เพ่ือบันทึกรายการ 

 

รูปที่ 4.83 เพ็จบันทึกในการสมัครลงทะเบียน เพ่ือขอใช้งานระบบ 

เสร็จแล้วกลับไปยังหน้าเพ็จหลัก 
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3. เพ็จ usermgr.php ใช้ส าหรับดูจ านวนกระดาษท่ีคงเหลือใช้งานได้และใช้ส าหรับ
เปลี่ยนรหัสผ่าน 

 

รูปที่ 4.84 เพ็จในการตรวจสอบสถานะเงินใบบัญชีและแก้ไขรหัสผ่าน 

4. เพ็จ addticket.php ใช้ส าหรับเติมเงินเข้า ID  ใช้ส าหรับป้อนรหัสจากบัตรเติม
เงินเข้ามายังไอดี โดยจะมีช่องส าหรับกรอกข้อมูล และมีประวัติการเติมเงินของ
ผู้ใช้งาน 

 

รูปที่ 4.85 เพ็จในการในการเติมเงิน 
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5. เพ็จ addpaper.php ใช้ส าหรับโอนโควตากระดาษไปยังระบบ เพ่ือสั่งพิมพ์ โดย
ผู้ใช้งานจะเห็นข้อมูลจ านวนโควตากระดาษของตนเองที่ได้เติมเงินไว้และ
สามารถน ามากรอกลงในช่องส าหรับส่งโควตาไปยังเครื่องพิมพ์ พร้อมระบุว่า
ตนเองใช้งานอยู่ที่เครื่องใด 

 

รูปที่ 4.86 เพ็จในการโอนกระดาษเข้าระบบพิมพ์งาน 

หลังจากส่งโควตาไปแล้ว ผู้ใช้งานสามารถสั่งพิมพ์เอกสารได้จากโปรแกรมใช้งานอ่ืนๆ
ได้ตามจ านวนกระดาษท่ีได้ส่งเข้าไปในระบบ 

 จากการทดสอบการใช้งานเบื้องต้น ไม่พบปัญหาการท างานของโปรแกรม แต่ได้พบปัญหาการใช้
งาน ซึ่งเกิดจากการสื่อสาร หรือการใช้ภาษาที่ผู้ใช้งานทั่วไปไม่คุ้นชิน เนื่องจากในครั้งแรกข้อความใน
หน้าจอค้อนข้างจะเป็นภาษาด้านคอมพิวเตอร์มากเกินไป เมื่อผู้ใช้งานอ่านข้อความแล้วไม่เข้าใจ จึงได้
มีการปรับข้อความและภาษาให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น  และในส่วนการโอนกระดาษเข้าระบบพิมพ์งาน ในจุด
ที่ให้เลือกเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่ ผู้ใช้งานยังเลือกผิดเครื่องท าให้ไม่สามารถพิมพ์งานได้ถูกต้อง 
ภายหลังได้มีการปรับแก่ให้เลือกเครื่องเองอัตโนมัติ โดยที่ผู้ใช้งานไม่ต้องเลือก ระบบจะเป็นผู้เลือกให้
เอง จึงหมดปัญหา 
  
  



65 
 

 4.2.6 การบ ารุงรักษาระบบและโปรแกรม 
  การบ ารุงรักษาระบบการพิมพ์งาน มีสิ่งที่ต้องด าเนินการอยู่ 3 อย่างคือ 
 4.2.6.1 การสร้างรหัสบัตรเติมเงิน และการน าเข้าฐานข้อมูลบัตรเติมเงิน  
 เบือ้งต้นได้มีการวางแผนท่ีจะท ารหสับตัรเติมเงินไว้ส าหรับการน าเข้าแตล่ะครัง้ 100 รหสั ตอ่ครัง้ ซึง่

จะต้องคอยดแูลให้จ านวนบตัรเตมิเงินให้เพยีงพอตอ่ความต้องการใช้งาน เบือ้งต้นก าหนดราคาบตัรเตมิเงินไว้

บตัรละ 20 บาท สามารถพิมพ์ได้ 10 แผน่ 

 4.2.6.2 การเติมกระดาษ 
  เพ่ือเป็นการควบคุมกระดาษไม่ให้น าไปใช้กับกิจกรรมอ่ืน จึงต้องใช้วิธีการน ากระดาษใส่ไว้ใน
เครื่องพิมพ์ให้เต็ม หากหมดแล้วจึงน าไปใช้เพิ่ม 

4.2.6.3 การตรวจดูการท างานของโปรแกรม Print Manager Plus 
  ตรวจสอบเกี่ยวกับการตัดโควตา ว่าท างานได้ถูกต้องหรือไม่ ในเบื้องต้นพบว่าโปรแกรมมีการ
ท างานได้ปกติ แต่จะท าการ Restart Service ทุกวันก่อนการเปิดให้บริการ  
4.3 วิธีให้บริกำรกับผู้รับบริกำรที่มีควำมพึงพอใจ 
 การให้บริการในส่วนพื้นที่ห้องสมุดวิศวกรรมศาสตร์ มุ่งเน้นเรื่องคุณภาพของการให้บริการแก่
นักศึกษาและบุคลากรเป็นส าคัญอยู่แล้ว ดังจะเห็นได้จากการจัดสถานที่ การเปิดพื้นที่ให้บริการต่างๆ 
อาทิเช่น การเปิดพ้ืนที่ให้บริการห้อง 24 ชั่วโมง การสร้างบรรยากาศในการใช้ห้องสารสนเทศ รวมถึง
การบริการงานพิมพ์แก่นักศึกษา   

 เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถใช้ระบบพิมพ์งานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ผู้พัฒนาระบบได้มีการ
วิเคราะห์หาปัญหาเกี่ยวกับการให้บริการ  และได้พบว่ามีปัญหาที่จะเกิดข้ึนกับผู้รับบริการ ดังนี้ 

1. ในกรณีเจ้าหน้าที่ไม่อยู่ ไม่สามารถซื้อบัตรเติมเงินได้ จะท าให้บริการงานพิมพ์ต้องหยุดลงไม่
สามารถใช้งานได้  

ดังนั้นจึงได้คิดหาเครื่องมือเข้ามาช่วยจัดการเรื่องการขายบัตรเติมเงินให้กับผู้ใช้บริการเพ่ือลด
ปัญหาเรื่องนี้ลง ซึ่งเปรียบเทียบดังรูป 

 

รูปที่ 4.87 การเลือกใช้ตู้ขายบัตรเติมเงินอัตโนมัติเทียบกับระบบที่ใช้เจ้าหน้าที่ 
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 เราสามารถเตรียมบัตรส าหรับจ าหน่ายได้ให้กับผู้รับบริการได้อย่างเพียงพอและผู้รับบริการไม่
ต้องติดต่อหรือรบกวนเจ้าหน้าที่ด้านการพิมพ์งานซึ่งแสดงในผังระบบงานดังรูป 

 

รูปที่ 4.88 ระบบการท างานเมื่อมีการใช้ตู้จ าหน่ายบัตรเติมเงินอัตโนมัติ 

 2. การปิดป้ายประกาศและแผ่นพับ เพ่ือช่วยท าความเข้าใจถึงวิธีการใช้งาน ในจุดที่ให้บริการ 
จะช่วยสร้างความเข้าใจและเพ่ิมความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการได้ 

 

รูปที่ 4.89 แผ่นป้ายแนะน าวิธีการใช้งาน 
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ตัวอย่างแผ่นพับแนะน าการใช้งาน  

 

รูปที่ 4.90 ตัวอย่างเอกสารแนะน าการเติมเงิน 

4.4 วิธีกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
 ระบบบริการงานพิมพ์แก่นักศึกษาด้วยโปรแกรม Print Quota จัดท าขึ้นมาจากการรวบรวม
ปัญหาด้านบริการงานพิมพ์เพ่ือมาพัฒนาระบบงานให้บริการแบบใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและ
กระบวนการการจัดการระบบรวมไปถึงเครื่องมือต่างๆเพ่ือสร้างเป็นนวัตกรรมในการให้บริการแบบ
ใหม่ เพ่ือบริการแก่นักศึกษา ในบริเวณพ้ืนที่ให้บริการงานสารสนเทศทางวิศวกรรมหรือห้องสมุด
วิศวกรรมศาสตร์ วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ในส่วนของบริการ งานพิมพ์มีดังนี้ 

1. การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ได้ไป โดยจะสร้างระบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อบริการด้านงานพิมพ์โดยเฉพาะและมีเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ช่วยเก็บปัญหาต่างๆที่พบ หรือ
ข้อซักถามของผู้ใช้ต่างๆ เกี่ยวกับการใช้งานเพ่ือรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ถึงปัญหาเพ่ือหา
แนวทางในการพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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2. ปริมาณกระดาษท่ีเสียในการพิมพ์ จะมีการเก็บข้อมูลปริมาณกระดาษที่เสียไปในการพิมพ์
เทียบกับระบบการให้บริการก่อนหน้านี้เพื่อดูว่ามีจ านวนลดลงหรือเพ่ิมขึ้นอย่างไร 

3. จ านวนเงินที่ได้จากการจ าหน่ายบัตรเติมเงิน จะมีการเปรียบเทียบรายได้กับระบบการพิมพ์
งานแบบเดิม เพ่ือดูว่ามีจ านวนรายได้เพ่ิมข้ึนหรือลดลงอย่างไร 

 การประเมินผลการให้บริการการจะมีการรวบรวมเป็นรายเทอมและรายปีการศึกษาว่าผลที่ได้
จะออกมาเป็นอย่างไร เพ่ือจะได้น ามาพิจารณาด าเนินการพัฒนาระบบการให้บริการที่ดีต่อไป 
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4.5 แนวปฏิบัติที่ดีในกำรปฏิบัติงำน 
 แนวปฏิบัติที่ดีหมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ท าให้องค์กรประสบความส าเร็จ
หรือน าไปสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ และมีหลักฐานของ
ความส าเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานตลอดจนความรู้และ
ประสบการณ์ ที่ได้บันทึกในเอกสารและเผยแพร่ให้หน่วยงาน 

 PDCA (Plan-Do-Check-Act) คือกิจกรรมพ้ืนฐานในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของ
งาน ซึ่งมี 4 ขั้นตอน คือ วางแผน-ปฏิบัติ-ตรวจสอบ-ปรับปรุง ซึ่งจะหมุนวนไปเรื่อยๆ ท าให้เกิดการ
พัฒนางานต่อไปได้ 

   

  

รูปที่ 4.91 ผังวงล้อ การพัฒนาระบบงานด้วย PDCA 

 การน ามาใช้ในระบบการควบคุมการพิมพ์งานด้วยโปรแกรม Print Quota  ในแต่ละส่วน  

  1. การวางแผน (Plan) มีการวางแผนในระดับมหาวิทยาลัยลงมาที่คณะและลงมาที่
หน่วยงานเป็นแผนการด าเนินงานประจ าปี โดยได้มีการก าหนดกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้น หนึ่งใน
กิจกรรมนั้นคือการบริการต่างๆของห้องสารสนเทศแก่นักศึกษา เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และ
การบริการงานพิมพ์ก็เป็นหนึ่งในการให้บริการ  

  2. การปฏิบัติ (Do) การลงมือปฏิบัติงานด้านการให้บริการด้านงานพิมพ์โดยการใช้
ทรัพยากร เครื่องมือและเทคโนโลยี ของหน่วยงานมาให้บริการแก่นักศึกษา  

  3. การตรวจสอบ (Check) ส ารวจและตรวจสอบ ระบบรวมถึงประสิทธิภาพในการ
ให้บริการและความพึงพอใจของผู้รับบริการซึ่งสะทอนออกมาในรูปแบบของผลส ารวจความพึงพอใจ
ในบริการสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน  

  4. การปรับปรุง (ACT) การปรับปรุงระบบงาน เป็นกระบวนการน าเอาขอเสนอแนะ
และสิ่งที่ผิดพลาดน ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบให้ดีขึ้น 

Quarity 
Control

PLAN

DO

CHECK

ACT
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4.6 จรรยำบรรณ คุณธรรม จริยธรรมในกำรปฏิบัติงำน 
 การปฏิบัติงานในต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  ได้มีการปฏิบัติงานโดยยึดแนวทาง
จรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 4.6.1 จรรยำบรรณต่อตนเอง 
- พึงประพฤติตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
- พึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
- พึงประพฤติตนถูกต้องตามท านองครองธรรม วางตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
- พึงไม่กล่าวอ้างหรือใช้สัญลักษณ์หรือชื่อของมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานในสังกัด- 
มหาวิทยาลัยในทางที่ท าให้เสื่อมเสียชื่อเสียง 
- พึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
- พึงมีทัศนคติท่ีดี และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเพ่ิมพูนความรู้ 
ความสามารถและทักษะในการท างาน 

 4.6.2 จรรยำบรรณต่อกำรปฏิบัติงำน และหน่วยงำน 
- พึงปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
- พึงมีเจตคติที่ดี และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเพ่ิมพูนความรู้ 
ความสามารถทักษะในการท างาน 
- พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต เสมอภาค ปราศจากอคติ 
- พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มก าลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร 
ถูกต้องสมเหตุสมผล 
- พึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาราชการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นประโยชน์ต่อทาง
ราชการอย่างเต็มที่ 
- พึงดูแลรักษา และใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด และคุ้มค่า 
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 4.6.3 จรรยำบรรณต่อนักศึกษำ และผู้รับบริกำร 
- พึงให้บริการผู้มาติดต่องานอย่างเต็มก าลังความสามารถ ด้วยความเสมอภาค โปร่งใส และ
เป็นธรรม และใช้ภาษาท่ีสุภาพ เหมาะสม 
- พึงไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากนักศึกษา หรือผู้รับบริการ 
- พึงไม่สอน หรืออบรมนักศึกษา ผู้รับบริการ เพ่ือให้กระท าการที่รู้อยู่ว่าผิดกฎหมาย 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 
 ในการออกแบบระบบระบบจัดการงานพิมพ์ส าหรับให้บริการนักศึกษาด้วย Print Quota จะมี
ปัญหาเกี่ยวกับการติดตั้งและปรับแต่งระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
เครื่องพิมพ์เครือข่าย ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาด้านเทคนิคการใช้งานซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์ในการ
ท างานโดยจะต้องมีการใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์หลายแขนงซึ่งเป็นปัญหาที่สามารถแก้ไข
ได้ง่ายเนื่องจากสามารถทดสอบและทดลองโค๊ดหรือกระบวนการต่างๆได้ 

 ปัญหาที่พบจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานของผู้ใช้งาน เนื่องจากเป็นการสร้างระบบบริการ
แบบใหม่ ผู้ใช้งานที่เคยใช้งานบริการแบบเดิมๆและผู้ใช้บริการรายใหม่ก็จะไม่ทราบวิธีใช้งาน ท าให้ใน
ช่วงแรกๆของการใช้งานจะยังไม่ผลตอบรับมากนัก  

5.2 แนวทำงกำรแก้ไข 
1. ออกแบบระบบให้ใช้ง่ายโดยเน้นให้ผู้ใช้งานสามารถบริการด้วยตนเองได้โดยไม่ต้องให้

เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ 
2. ท าป้ายและแผ่นพับขั้นตอนการใช้งานอุปกรณ์และกระบวนการต่างๆให้ชัดเจนและทั่วถึง 
3. ทดสอบระบบโดยให้นักศึกษาใช้งานจริงและคอยสังเกตการณ์   พร้อมเข้าแนะน าวิธีการใช้งาน 
ซึ่งผลจากการสังเกตพบว่ามีนักศึกษาเข้าทดสอบระบบจ านวน 6 คน มีนักศึกษาที่สามรถใช้งานได้
เองจ านวน 3 คน และมีนักศึกษาอีก 3 คน สอบถามวิธีใช้งานในครั้งแรก  

5.3 กำรพัฒนำงำน 
 การพัฒนาระบบงานพิมพ์โดยใช้โปรแกรมPrint Quota อาศัยหลักการ PDCA ในการพัฒนา
ระบบงาน และ SDLC ในการสร้างและปรับปรุงโปรแกรมจะได้มีการเก็บข้อมูลโดยจะออก
แบบสอบถามความพึงพอใจและข้อแนะน ารวมถึงค าติชมจากผู้ใช้งาน ตลอดจนข้อมูลการใช้
กระดาษพิมพ์งานและเงินค่าบริการงานพิมพ์มาประกอบการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบว่า
ภาพรวมของระบบเป็นอย่างไร เพ่ือจะได้น าไปปรับปรุงระบบการให้บริการงานพิมพ์ให้ดียิ่งขึ้น   เช่น
การแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ไม่อยู่ให้บริการจ าหน่ายบัตรเติมเงิน ได้มีการพัฒนาวิธีการ โดยน าระบบ
จ าหน่ายบัตรเติมเงินอัตโนมัติมาใช้งานเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ 

5.4 ข้อเสนอแนะ 
 เมื่อน าระบบฯมาทดลองใช้งานจะพบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการท าความเข้าใจการใช้โปรแกรม 
จงึได้มีการรวบรวมปัญหาในการใช้งานมาปรับปรุงโปรแกรมให้เหมาะสมเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งาน
ได้ง่ายขึ้น ปัญหาที่พบคือ  



73 
 

1. การใช้ข้อความในการสื่อสารหรือชี้แจงวิธีการใช้งาน  

2. การใช้ข้อความติต่อผู้ใช้งานในหน้าจอคอมพิวเตอร์ 

เดิมจะเป็นภาษาที่ใช้ค าศัพท์ด้านคอมพิวเตอร์มากเกินไป ท าให้ผู้ใช้งานทั่วไป ไม่เข้าใจ
ความหมายที่จะสื่อ จึงได้มีการแก้ไขข้อความส่วนติดต่อผู้ใช้งานและเอกสารแนะน าให้เข้าใจง่ายขึ้น ซึ่ง
สามารถช่วยท าให้ปัญหานี้ลดลงได้มาก 
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