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ค ำน ำ 
 

การติดตั้ งและตั้งค่าโปรแกรมฐานข้อมูลอิ เล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้น  Compustat 
Research Insight Global Reference Database Standard & Poor’s ผ่านระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย ส านักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดท าขึ้นเพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบถึง 1) บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 2) วิธีปฏิบัติงาน เทคนิค แนวปฏิบัติ 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานด้านการติดตั้งและตั้งค่าโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ
สืบค้น Compustat Research Insight Global Reference Database Standard & Poor’s ผ่าน
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 3) เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานด้านการติดตั้งและตั้งค่าโปรแกรม
ฐานข้อมูลอิ เล็กทรอนิกส์ เพื่ อการสืบค้น  Compustat Research Insight Global Reference 
Database Standard & Poor’s ผ่านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และ 4) เผยแพร่ความรู้และ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานแก่ผู้ปฏิบัติงานท่านอื่นส าหรับน าไปใช้เป็น  วิธีการ เทคนิค และ
แนวทางแก้ไขในการพัฒนาปรับปรุงการท างาน อันจะน ามาซึ่งการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและเป็นระบบ
มากขึ้นจากระบบงานเดิม  

ผู้จัดท าคู่มือหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านและเพื่อนผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการติดตั้งและตั้งค่าโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นผ่านระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง รวดเร็ว และมีมาตรฐานเดียวกัน ท าให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกั บ
กระบวนการทั้งหมดยิ่งขึ้น หากมีข้อเสนอแนะประการใด ผู้จัดท าคู่มือพร้อมที่จะรับข้อเสนอนั้น เพื่อ
น าไปปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นในการพัฒนาครั้งต่อไป  ณ ส านักบรรณสารการพัฒนา 
แห่งนี ้ 

ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท าคู่มือฉบับนี้ทั้งหมดในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ที่กรุณาสละเวลาในการมอบประสบการณ์การท างานที่ดี ร่วมแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ  
อีกทั้งยังช่วยตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา ส านวนภาษา ตลอดจนให้ค าแนะน าและชี้แจง แก้ไข
ในส่วนที่บกพร่องในการท าคู่มือฉบับนี ้

 
 

อติกานต ์ม่วงเงิน 
17 ตุลาคม 2560 
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สำรบญั 

 
หน้ำ 

ค าน า 
สารบัญ 
สารบัญตาราง 
สารบัญภาพ 
บทที่ 1 บทน า 

1.1 ความเป็นมา 
1.2 วัตถุประสงค ์
1.3 ประโยชน์ที่จะได้รับ 
1.4 ขอบเขต 
1.5 นิยามค าศัพท์ 

บทที่ 2 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
2.1 โครงสร้างการบริหารจัดการ 
2.2 ขอบข่ายภาระงานของหน่วยงาน 
2.3 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
2.4 ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ

บทที่ 3 หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานและเงื่อนไข 
3.1 หลักเกณฑ์การติดตั้งและตั้งค่าโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพือ่การสืบค้น 

Compustat Research Insight Global Reference Database Standard & 
Poor’s ผ่านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายส านักบรรณสารการพัฒนา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

3.2 วิธีการปฏิบัติงาน 
3.3 เงื่อนไข/ขอ้สังเกตุ/ข้อควรระวัง/สิ่งที่ควรค านึงถึงในการติดตัง้และตั้งค่า

โปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการสืบค้น Compustat Research 
Insight Global Reference Database Standard & Poor’s ผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายส านักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร ์

3.4 วิธีการใหบ้ริการกับผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
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สำรบัญ (ต่อ) 
 
3.5 วิธีการติดตาม และประเมินผลการติดต้ังและตั้งค่าโปรแกรมฐานข้อมูล

อิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการสืบค้น Compustat Research Insight Global 
Reference Database Standard & Poor’s ผ่านระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายส านักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

3.6 จรรยาบรรณ/คุณธรรม/สมรรถนะในการติดตั้งและตั้งค่าโปรแกรมฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการสืบค้น Compustat Research Insight Global 
Reference Database Standard & Poor’s ผ่านระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายส านักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

บทที่ 4 กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
4.1 แผนผังการปฏิบัติงาน (Work Flow) 
4.2 รายละเอียดของกระบวนการและขั้นตอนการติดตั้งและตั้งค่าโปรแกรม

ฐานข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น Compustat Research Insight 
Global Reference Database Standard & Poor’s ผ่านระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายส านักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร ์

 4.2.1 กรณีได้รบัเครื่องคอมพิวเตอร์มาใหม่ 
 4.2.2 กรณีได้รบัแจ้งปัญหาการใช้งานจากผู้ใช้บริการ 
4.3 กฏระเบียบที่เกีย่วข้องกับการติดตั้งและตั้งค่าโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

เพื่อการสืบค้น Compustat Research Insight Global Reference 
Database Standard & Poor’s ผ่านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายส านัก
บรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

4.4 กิจกรรม/แผนปฏิบัติงาน/แผนกลยทุธ์ในการปฏิบัติงานของการติดตั้งและตั้งค่า
โปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการสืบค้น Compustat Research 
Insight Global Reference Database Standard & Poor’s ผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายส านักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร ์

บทที่ 5 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหาและการพัฒนา 
5.1 ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และแนวทางแก้ไขและพัฒนา 
5.2 ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน 
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4.1 รายละเอียดของกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานการติดต้ังและตั้งค่า

โปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการสืบค้น Compustat Research Insight 
Global Reference Database Standard & Poor’s กรณีได้รับเครื่อง
คอมพิวเตอร์มาใหม ่
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(Compustat Research Insight) ชื่อว่า libfi3 
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4.21 การเปิดหน้าจอของเครื่อง Lift3.nida.ac.th ขึ้นมาใช้งาน 80 
4.22 การเริ่มต้นเข้าสู่ระบบของเครื่องแม่ข่าย 80 
4.23 การ Login เครื่องแม่ข่ายชื่อ Lift3.nida.ac.th 81 
4.24 รายละเอียดของเครื่องแม่ข่ายชื่อ Libft3.nida.ac.th 81 
4.25 การเช่ือมต่อดีวีดีกับเครื่องลูกข่าย 82 
4.26 ข้อมูลทั้งหมดในดีวีดีของฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการสืบค้น 82 
4.27 การเริ่มต้นของการคัดลอกสื่อลงในพื้นที่จัดเก็บ 83 
4.28 การเริ่มต้นเพื่อที่จะเลือกแหลง่เก็บข้อมูลจากดีวีดี 83 
4.29 ค้นหาและเลือกโฟลเดอร์ปลายทางส าหรับการคัดลอกข้อมูลจากดีวีดี 84 
4.30 สถานะของการคัดลอกไฟล์ขอ้มูลจากดีวีดีของ Standard and Poor’s media 84 
4.31 การเลือกข้อมูล Price History 85 
4.32 การระบุแหล่งที่เก็บข้อมูล Price History ปลายทาง 85 
4.33 ข้อความแสดงสถานะส าหรับการคัลอกข้อมลูจากดีวีดีเสร็จสิ้น 85 
4.34 เวบ็ไซต์โปรแกรมฐานข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (Compustat Research 
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สำรบญัภำพ (ต่อ) 
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(ฎ) 

 

สำรบญัภำพ (ต่อ) 
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บทที่ 1 

บทน ำ 
 

1.1 ควำมเป็นมำ 

ส ำนักบรรณสำรกำรพัฒนำเป็นห้องสมุดระดับบัณฑิตศึกษำของสถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำร
ศำสตร์ ให้บริกำรเพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรฝึกอบรมและกำรให้บริกำรวิชำกำร
สำขำพัฒนบริหำรศำสตร์ ส ำนักได้พัฒนำจำกกำรเป็นห้องสมุดขนำดเล็ก ไปสู่กำรเป็นห้องสมุดขนำด
กลำง จำกกำรด ำเนินงำนที่ใช้ระบบมือ (Manual System) ไปสู่กำรใช้คอมพิวเตอร์ช่วยปฏิบัติงำน 
(Computer-Assisted System) และระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Automated System) และปัจจุบัน
ก ำลังอยู่ในระหว่ำงกำรพัฒนำไปสู่กำรเป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ นอกจำกกำรท ำหน้ำที่ห้องสมุดเพื่อ
กำรวิจัยให้แก่สถำบันแล้ว ส ำนักบรรณสำรกำรพัฒนำยังเป็นห้องสมุดเผยแพร่สิ่งพิมพ์ของธนำคำรโลก 
ศูนย์ประสำนงำนสำรนิเทศสำขำสังคมศำสตร์ สมำชิกเครือข่ำยห้องสมุดมหำวิทยำลัยไทย และให้
ควำมร่วมมือในด้ำนกำรด ำเนินงำนห้องสมุดทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศอีกด้วย (รำยงำนกำร
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2556) 

ในปัจจุบันนี้ ส ำนักบรรณสำรกำรพัฒนำ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ ได้มีบริกำร
โปรแกรมฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อกำรสืบค้นที่ส ำคัญที่หลำกหลำยส ำหรับกำรเรียนกำรสอน กำร
ท ำวิจัยและกำรฝึกอบรมในแต่ละสำขำวิชำ ซึ่งกำรบริกำรฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อกำรสืบค้น 
(Reference Database) เป็นกำรให้บริกำรกำรสืบค้นฐำนข้อมูลออนไลน์ในต่ำงประเทศเพื่อกำรใช้
ทรัพยำกรตำมเกณฑ์มำตรฐำนเดียวกัน และเข้ำถึงข้อมูลสำรสนเทศตลอดจนเอกสำรฉบับเต็มได้
สะดวก รวดเร็ว ผ่ำนเครือข่ำยสำรสนเทศเพื่อพัฒนำกำรศึกษำ UniNet (ส ำนักงำนบริหำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อพัฒนำกำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ) ซึ่งฐำนข้อมูลที่ให้บริกำร 
ประกอบด้วย ฐำนข้อมูลจัดซื้อโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ จ ำนวน 14 ฐำน และ
ฐำนข้อมูลจัดซื้อโดยส ำนักบรรณสำรกำรพัฒนำ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ จ ำนวน 25 ฐำน 
(ส ำนักบรรณสำรกำรพัฒนำ, 2015) ให้กับอำจำรย์ นักศึกษำ และบุคลำกร ผ่ำนระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่ำย  

ปัญหำที่เกิดขึ้นที่ส ำนักบรรณสำรกำรพัฒนำคือ เมื่อมี เครื่องคอมพิวเตอร์มำใหม่ส ำหรับ
ให้บริกำรหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริกำรที่มีอยู่เดิมนั้น มีกำรท ำงำนผิดพลำดหรือไม่สำมำรถ
ท ำงำนได้ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ต้องด ำเนินกำรด้วยกำรลงโปรแกรมฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
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กำรสืบค้นใหม่ทุกครั้งเพื่อให้ใช้งำนได้ ซึ่งในกำรลงโปรแกรมฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อกำรสืบค้น
ใหม่แต่ละครั้งนั้น นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ใช้วิธีกำรลงโปรแกรมฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อกำร
สืบค้นในเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรงแบบลองผิดลองถูกตำมควำมเข้ำใจของผู้ปฏิบัติงำนแต่ละท่ำน ซึ่ง
ท ำให้กำรติดตั้งและตั้งค่ำไม่ถูกต้องตำมควำมต้องกำรของระบบ และอีกส่วนหนึ่งที่เป็นปัญหำคือกำร
ปรับปรุงฐำนข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ในขั้นตอนนี้ทำงบริษัทฯ ที่จ ำหน่ำยจะจัดส่งข้อมูลที่มีกำรปรับปรุง
ข้อมูลในรูปแบบดีซีดีมำยังส ำนักบรรณสำรกำรพัฒนำ โดยท ำกำรส่งข้อมูลมำสำมเดือนต่อหนึ่งครั้ง
เพื่อให้ท ำกำรอัพเดทข้อมูลเข้ำไปในระบบ ซึ่งถ้ำนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ไม่ได้ท ำกำรส ำเนำข้อมูลใน
ซีดีหรือส ำเนำข้อมูลไม่ถูกต้องลงในระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย จะท ำให้โปรแกรมฐำนข้อมูลที่
ผู้ใช้บริกำรเรียกใช้งำนนั้นไม่เกิดกำรอัพเดทของข้อมูล ซึ่งข้อมูลที่ได้จะไม่เป็นปัจจุบัน เฉพำะฉนั้น
ผลกระทบที่ตำมมำอย่ำงแน่นอนได้แก่ โปรแกรมฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อกำรสืบค้นที่นักวิชำกำร
คอมพิวเตอร์ได้ด ำเนินกำรไปนั้น ผู้ใช้บริกำรไม่สำมำรถใช้งำนได้ เนื่องจำกเกิดกำรติดตั้งและตั้งค่ำที่
ผิดพลำดหรือไม่ถูกต้อง ท ำให้ผู้ใช้บริกำรเกิดควำมไม่พึงพอใจในกำรเข้ำใช้งำนโปรแกรมฐำนข้อมูล
ของส ำนักบรรณสำรกำรพัฒนำ พร้อมทั้งเกิดควำมล่ำช้ำในกำรส่งงำนด้ำนกำรเรียนกำรสอนและกำร
ท ำวิจัยอีกด้วย ซึ่งโปรแกรมฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อกำรสืบค้นที่ผู้ใช้บริกำรพบปัญหำในกำรใช้
งำนส ำหรับกำรเรียนกำรสอน และกำรวิจัยมำกที่สุดได้แก่ โปรแกรมฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อกำร
สบืค้น Compustat Research Insight Global Reference Database Standard & Poor’s แสดง
ดังภำพที่ 1.1 

 

ภำพที่ 1.1 จ ำนวนกำรแจ้งปัญหำกำรใช้งำนโปรแกรมฐำนข้อมูลออนไลน์ 
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โปรแกรมฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อกำรสืบค้น Compustat Research Insight Global 
Reference Database Standard & Poor’s เป็นอีกหนึ่งฐำนข้อมูลที่ให้บริกำรข้อมูลกำรเงินของ
บริษัทจดทะเบียนทั่วโลก ผลประกอบกำร ก ำไรสุทธิ ข้อมูลรำคำหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน
ข้อมูลบริษัท (ให้บริกำรเฉพำะในส ำนักบรรณสำรกำรพัฒนำ) ซึ่งโครงสร้ ำงพื้นฐำนของโปรแกรม
ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อกำรสืบค้นดังกล่ำว มีควำมแตกต่ำงกันทั้งในส่วนของกำรใช้งำนและกำร
ตั้งค่ำระบบต่ำงๆ ส่วนกำรเข้ำถึงโปรแกรมฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อกำรสืบค้นนี้ สำมำรถเข้ำถึง
ระบบฐำนข้อมูลเฉพำะภำยในสถำบัน ผู้ใช้บริกำรจะต้องท ำกำรยืนยันตัวตนด้วยระบบ pgina และ
ระบบ Authentication Server ของสถำบันก่อนที่จะใช้งำนโปรแกรม ในบำงขั้นตอนของกำรติดตั้ง
และตั้งค่ำโปรแกรมฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อกำรสืบค้น Compustat Research Insight Global 
Reference Database Standard & Poor’s ต้องใช้เทคนิค หรือข้อมูลเฉพำะในกำรด ำเนินกำร ซึ่ง
ผู้ปฏิบัติงำนไม่ได้ด ำเนินกำรขั้นตอนดังกล่ำวเป็นประจ ำทุกวันหรือนำนๆ ด ำเนินกำรเป็นครั้งครำวอำจ
ท ำให้ผู้ปฏิบัติงำนหลงลืมวิธีกำรและเทคนิคที่ส ำคัญ ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงำนจึงจ ำเป็นที่จะต้องจัดท ำคู่มือ
ฉบับนี้ขึ้นมำเพื่อให้นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์สำมำรถท ำงำนได้อย่ำงอย่ำงเป็นระบบ ถูกต้อง รวดเร็ว 
และมีมำตรฐำนเดียวกัน 

กำรติดตั้ งและตั้งค่ำโปรแกรมฐำนข้อมูลอิ เล็กทรอนิกส์ เพื่อกำรสืบค้น  Compustat 
Research Insight Global Reference Database Standard & Poor’s ผ่ำนระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่ำย ส ำนักบรรณสำรกำรพัฒนำ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ฉบับนี้ จัดท ำขึ้นเพื่อให้
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ส ำนักบรรณสำรกำรพัฒนำ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ใช้เป็น
เครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนและได้ทรำบถึงโครงสร้ำง แผนงำน ขั้นตอน วิธีกำร เทคนิค กำรทดสอบ 
ปัญหำอุปสรรค และแนวทำงแก้ไขของกำรติดตั้งและตั้งค่ำโปรแกรมฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อกำร
สื บค้ น  Compustat Research Insight Global Reference Database Standard & Poor’s ที่
สำมำรถน ำมำอ้ำงอิงได้ อันจะน ำมำซึ่งแนวทำงส ำหรับกำรปฏิบัติงำนที่ถูกต้องและเป็นระบบมำกขึ้น
จำกระบบงำนเดิม เพื่อลดปัญหำและอุปสรรคในกำรติดตั้ งและตั้ งค่ำโปรแกรมฐำนข้อมูล
อิ เล็กทรอนิกส์ เพื่ อกำรสืบค้น  Compustat Research Insight Global Reference Database 
Standard & Poor’s ท ำให้ผู้รับบริกำรสำมำรถใช้งำนโปรแกรมฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อกำร
สืบค้นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ในอีกมุมหนึ่งนั้นคู่มือฉบับนี้ยังช่วยเป็นกำรส่งเสริมเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้
กับหน่วยงำนให้นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ฯ สำมำรถท ำงำนแทนกันได้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงด้ำนบุคลำกร และเกิดประโยชน์อย่ำงยิ่งต่อองค์กร 
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1.2 วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ และผู้ร่วมปฏิบัติงำน ส ำนักบรรณสำรกำรพัฒนำ สถำบัน
บัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ ใช้เป็นเครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นระบบ ถูกต้อง รวดเร็ว และมี
มำตรฐำนเดียวกัน 

2. เพื่อใช้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงกำรท ำงำนของนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ และผู้ร่วมปฏิบัติงำน 
ส ำนักบรรณสำรกำรพัฒนำ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ ในกำรติดตั้งและตั้งค่ำโปรแกรม
ฐำนข้อมูลอิ เล็กทรอนิกส์ เพื่ อกำรสืบค้น Compustat Research Insight Global Reference 
Database Standard & Poor’s 

1.3 ประโยชนท์ี่จะได้รับ 

1. นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ และผู้ร่วมปฏิบัติงำน ส ำนักบรรณสำรกำรพัฒนำ สถำบัน
บัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ ได้กระบวนงำนที่ชัดเจน ลดข้อผิดพลำด และลดเวลำในกำรศึกษำเรียนรู้
งำนของพนักงำนใหม่ 

 2. นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ และผู้ร่วมปฏิบัติงำนได้แนวทำงกำรปฏิบัติงำน เทคนิค แนว
ปฏิบัติขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรติดตั้งและตั้งค่ำโปรแกรมฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
กำรสืบค้น Compustat Research Insight Global Reference Database Standard & Poor’s  

3. นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ และผู้ร่วมปฏิบัติงำนมีแบบอย่ำงในกำรสร้ำงองค์ควำมรู้อื่นๆ เพิ่ม
มำกขึ้น 

1.4 ขอบเขต 

คู่มือฉบับนี้ เป็นเนื้อหำส ำหรับกำรติดตั้งและตั้งค่ำโปรแกรมฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อกำร
สืบค้น Compustat Research Insight Global Reference Database Standard & Poor’s ผ่ำน
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย ส ำนักบรรณสำรกำรพัฒนำ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ ซึ่ง
เน้นหนักไปที่กำรด ำเนินกำรใน 2 ขั้นตอนหลัก คือ ขั้นตอนกำรติดตั้ง และตั้งค่ำโปรแกรมฐำนข้อมูล
อิ เล็กทรอนิกส์ เพื่ อกำรสืบค้น  Compustat Research Insight Global Reference Database 
Standard & Poor’s  

1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ 

โปรแกรมฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อกำรสืบค้น Compustat Research Insight Global 
Reference Database Standard & Poor’s หมำยถึง ฐำนข้อมูลที่ให้บริกำรข้อมูลกำรเงินของบริษัท



5 
 

จดทะเบียนทั่วโลก ผลประกอบกำร ก ำไรสุทธิ ข้อมูลรำคำหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนข้อมูล
บริษัท ซึ่งส ำนักบรรณสำรกำรพัฒนำ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ได้จัดซื้อจำกทำงหน่วยงำน
หรือบริษัทที่ให้บริกำรโปรแกรมฐำนข้อมูลนั้นโดยตรงแบบมีลิขสิทธิ์ 
 ระบบตรวจสอบตัวตนผู้ใช้งำน (pgina system) หมำยถึง โปรแกรมส ำหรับให้นักศึกษำ 
พนักงำนและข้ำรำชกำรสถำบันฯ ใส่ รหัสผู้ใช้ และรหัสผ่ำน ก่อนใช้งำนระบบปฏิบัติกำรได้ เพื่อใช้
ยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริกำรผ่ำนเครือข่ำยส ำหรับเข้ำใช้งำนระบบคอมพิวเตอร์ภำยในส ำนักบรรณสำร
กำรพัฒนำ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร ์
 Authentication Server หมำยถึง ระบบที่ใช้แสดงตัวตนในกำรเข้ำใช้อินเทอร์เน็ตตำม 
พ.ร.บ. ว่ำด้วยกำรกระท ำผิดทำงคอมพิวเตอร์ ซึ่งนักศึกษำ พนักงำนและข้ำรำชกำรสถำบันฯ ที่จะใช้
งำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตในสถำบันฯ จะต้องมีรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่ำน  
 ผู้ใช้งำน หมำยถึง บุคลำกร อำจำรย ์และนักศึกษำ  
 สถำบัน หมำยถึง สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร ์ 

ส ำนัก หมำยถึง ส ำนักบรรณสำรกำรพัฒนำ  
ส ำนักงำนบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อพัฒนำกำรศึกษำ (UniNet) หมำยถึง ย่อมำจำก 

Inter-University Network บริหำรงำนโดยส ำนักงำนบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อพัฒนำ
กำรศึกษำ ซึ่ งเป็น เครือข่ำยเพื่ อกำรศึกษำวิจัย หรือเครือข่ำยเฉพำะกิจ ส ำหรับสนับสนุน
สถำบันกำรศึกษำ ด ำเนินกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน และกำรวิจัย เชื่อมต่อไปยังสถำบันกำรศึกษำทั่ว
โลก โดยมีรูปแบบกำรให้บริกำรของส ำนักงำนบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อพัฒนำกำรศึกษำ  

 



 
 

บทที่ 2 

บทบาทหน้าที่ความรับผดิชอบ 
 

ในบทที่ 2 นี้จะประกอบไปด้วยเนื้อหาด้านบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อองค์กรของ
ส านักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี ้

 
2.1 โครงสร้างการบริหารจัดการ 

2.2 ขอบข่ายภาระงานของหน่วยงาน 

2.3 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

2.4 ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
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2.1 โครงสร้างการบริหารจัดการ 
 2.1.1 โครงสร้างองค์การ (Organization Chart) 

 

ภาพที่ 2.1  โครงสร้างองค์การ (Organization Chart) 
ที่มา: (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,์ 2556) 

7
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2.1.2 โครงสรา้งการบริหาร (Administration Chart)

 

 

ภาพที่ 2.2  โครงสร้างการบริหาร (Administration Chart) 
ที่มา: (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,์ 2556) 
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 2.1.3 โครงสรา้งการปฏิบัติงาน (Activity Chart) 

 

 

ภาพที่ 2.3  โครงสร้างการปฏิบัติงาน (Activity Chart) 
ที่มา: (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,์ 2556)

9
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2.2 ขอบข่ายภาระงานของหน่วยงาน 

2.2.1 วิสัยทัศน ์
ส านักบรรณสารการพัฒนาเป็นห้องสมุดเพื่อการวิจัยและการเรียนรู้ในสาขาพัฒน 

บริหารศาสตร์และพัฒนาไปสู่การเป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส ์
2.2.2 พันธกิจ 
ส านักบรรณสารการพัฒนามีภาระหน้าที่ดังนี้ 

1) ให้บริการในลักษณะมุ่งสู่ผู้ใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางด้านการ
วิจัย และการเรียนรู ้

2) ด าเนินการจัดหา จัดเก็บ และให้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศอย่างเป็น
ระบบเพื่อพัฒนาไปสู่ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และสร้างความเข้มแข็งในสาขาพัฒนบริหารศาสตร์ 

3) เผยแพร่องค์ความรู้ที่พัฒนาโดยบุคลากรของสถาบัน 
4) ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตทางด้านสาขาพัฒนบริหารศาสตร ์
5) สนับสนุนการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน ทั้งในระดับชุมชน ประเทศ ภูมิภาค 

และนานาชาติเพื่อส่งเสริมการการวิจัยและการเรียนรู้ทางด้านสาขาพัฒนบริหารศาสตร ์
2.2.3 เป้าหมายของหน่วยงาน 

1) การเป็นห้องสมุดเพื่อการวิจัยในสาขาพัฒนบริหารศาสตร์ และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่ 
เกี่ยวข้องกับภารกิจของสถาบัน 

2) การด าเนินงานแบบมุ่งสู่ผู้ใช้ (User Oriented) 
3) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินงานและการให้บริการ เพื่อพัฒนาไปสู่

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ และส่งเสริมผู้ใช้ห้องสมุดให้มีความสามารถในการใช้ระบบห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ  

4) การให้บริการเพื่อการค้นคว้าวิจัยแก่ชุมชน การให้ความร่วมมือกับห้องสมุดและ
เครือข่ายงานห้องสมุด และการให้บริการวิชาการในสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

2.2.4 ค าขวัญ 
ทรัพยากรทันสมัย หัวใจบริการ มาตรฐานสากล 
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 2.2.5 ประวัติของส านักบรรณสารการพัฒนา 
ส านักบรรณสารการพัฒนา  เป็นห้องสมุดระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์ ให้บริการเพื่อการสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การฝึกอบรมและการให้บริ การ
วิชาการสาขาพัฒนบริหารศาสตร์ ปัจจุบันท าหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาสังคมศาสตร์
ในระบบสารนิเทศทางวิชาการแห่งชาติ (Thai Natis) เป็นห้องสมุดเผยแพร่สิ่งพิมพ์ของธนาคารโลก 
(World Bank) และห้องสมุดเผยแพร่สิ่งพิมพ์ของสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบัน
ห้องสมุด (IFLA) นอกจากนี้ยังเป็นห้องสมุดในเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) 

ส านักบรรณสารการพัฒนาแต่เดิมเป็นห้องสมุดคณะรัฐประศาสนศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2498 ต่อมามีการจัดตั้งเป็นสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ขึ้นเมื่อปี 
พ.ศ. 2509 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ได้โอนเข้ามาเป็นคณะหนึ่งของสถาบัน ห้องสมุดคณะรัฐ
ประศาสนศาสตร์จึงเปลี่ยนเป็นส านักบรรณสารการพัฒนา และมีฐานะเป็นห้องสมุดของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

เมื่อก่อตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2509 และได้ก่อสร้างอาคารเรียน
เสร็จในปี พ.ศ. 2511 ส านักบรรณสารการพัฒนา ตั้งอยู่ ณ อาคาร 1 และย้ายมาที่อาคารส านักบรรณ
สารการพัฒนา ในปี พ.ศ. 2513 

 
 
ภาพที่ 2.4 อาคารส านักบรรณสารการพัฒนาในอดีต (พ.ศ. 2513-กันยายน พ.ศ. 2541) 
ที่มา: (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,์ 2556) 
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ซึ่งอาคารนี้ได้ใช้เป็นสถานที่ในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาของ
สถาบัน รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงเสร็จมาเป็นประธานในพิธีทั้ง 2 ประองค ์

ต่อมาส านักบรรณสารการพัฒนาได้ย้ายมาเป็นส่วนหนึ่งของอาคารบุญชนะ อัตถากร โดย
ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2-4  (ชื่อเดิม คือ อาคารอเนกประสงค์) เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2541 (เปลี่ยนชื่ออาคาร
เป็นอาคารบุญชนะ อัตถากร ในปี พ.ศ. 2551)  

 

 
 
ภาพที่ 2.5 อาคารบุญชนะ อัตถากร ที่ตั้งของส านักบรรณสารการพัฒนาในปัจจุบัน 
ที่มา: (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,์ 2556) 
 
 และมีการปรับกายภาพห้องสมุดเมื่อเดือน เมษายน พ.ศ.2553 โดยแล้วเสร็จเมื่อเดือน 
เมษายน พ.ศ.2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นห้องสมุดสมัยใหม่ ที่ความทันสมัย เป็นห้องสมุดที่มี
ชีวิต เป็นหน่วยงานทางวิชาการที่ส่งเสริมและสนับสนุนในการเรียนการสอน การวิจัย และการ
ฝึกอบรม เพื่อให้สถาบันบรรลุเป้าหมายของการเป็นสถาบันที่เน้นการวิจัย ซึ่งแบบแล้วเสร็จเมื่อปี 
พ.ศ. 2552 และได้รับอนุมัติงบประมาณจากกองทุนทรัพย์สินของสถาบัน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 
 ในปี พ.ศ.2555 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์เห็นควรให้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ขึ้น เพื่อให้บุคลากรของ
สถาบัน และอนุชนรุ่นหลัง ได้ภาคภูมิใจในสถาบันที่เป็นแหล่งความรู้และเป็นแหล่งเชื่อมโยงสถาบัน
กับสังคม และเป็นการสะท้อนเกียรติภูมิและพัฒนาการของสถาบันที่ด าเนินมาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่ม
ก่อสร้างในเดือนกันยายน พ.ศ.2555 แล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2556 มีพื้นที่จัดแสดงทั้งสิ้น 
216 ตารางเมตร ตั้งอยู่ที่อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 2 
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 ปี พ.ศ.2556 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ ได้เจรจาตกลงความร่วมมือกับ ดร.สุขุม  นวพันธ์ ประธานมูลนิธิ จอห์น เอฟ. เคนเนดี สร้าง
ห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์ เพื่อเป็นเกียรติแด่พันเอก (พิเศษ) ดร.ถนัด คอมันตร์ ผู้ก่อตั้งอาเซียน 
และเพื่อให้บริการสารสนเทศเกี่ยวกับอาเซียน ตั้งอยู่ที่อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 21 โดยเปิดบริการ
ให้กับนักศึกษา และบุคลากรของสถาบัน รวมถึงประชาชนทั่วไปเข้าใจฟรี 
 โดยพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์ อยู่
ภายใต้โครงสร้างการบรหิารงานของส านักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

2.2.6 โครงสร้างของส านักบรรณสารการพัฒนา จัดแบ่งโครงสร้างโดยแยกภาระงานวิชาชีพ
ของอาจารย์/บรรณารักษ์/นักวิชาการออกจากงานปฏิบัติการห้องสมุด และแบ่งงานออกเป็น 2 ส่วน 
คือกลุ่มงานสนับสนุนการปฏิบัติงานห้องสมุด และส านักงานเลขานุการ 

  2.2.6.1 อาจารย์/บรรณารักษ์/นักวิชาการ 
   1) งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 

บรรณารักษ์งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ มีขอบเขตภาระงาน คือ 
(1) การวางแผนงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศด้านสิ่งพิมพ์ สื่อ

โสตทัศน์ และ e-book ได้แก่ ศึกษาความต้องการการใช้สิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และ e-book การ
จัดสรรงบประมาณ และควบคุมการปรับงบประมาณ การพัฒนาโครงสร้างงานในด้านการจัดหา และ
การประสานงานทั้งภายในและภายนอกส านักฯ  

(2) การจัดการในกระบวนการจัดหาสิ่งพิมพ์และสื่อโสตทัศน์ และ 
e-book ได้แก่ การจัดหาสิ่งพิมพ์และสื่อโสตทัศน์ และ e-book ตามความต้องการของผู้ใช้ ตาม
ช่องทางต่างๆ ที่เสนอแนะ การส ารวจตลาดทรัพยากรห้องสมุดเพื่อท าการเปรียบเทียบเนื้อหากับ
หลักสูตร การกระจายการสั่งซื้อทรัพยากรห้องสมุดให้เกิดความสมดุลและสามารถหาเอกสาร  

(3) การพัฒนาข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด ได้แก่ การสร้างฐานข้อมูล
ทรัพยากร ห้องสมุด การด าเนินตามขั้นตอนของงาน Acquisition; การปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดของ
ทรัพยากรห้องสมุดในงาน Acquisition  

(4) การจัดการระบบความสัมพันธ์กับผู้ที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ การ
ติดต่อประสาน งานกับคณะต่างๆ ที่ต้องการให้ส านักจัดซื้อเอกสารเพื่อประกอบการเรียนการสอน 
การประสานงานกับตัวแทนจ าหน่าย/ร้านค้าทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เรื่องธุรกิจการพิมพ์ ประมวลความรู้เกี่ยวกับคุณภาพของร้านค้า การจัดการงานแสดงหนังสือ 

(5) การจัดกระบวนการอนุรักษ์และการแปลงเอกสาร ได้แก่ การ
วางแผน และมอบหมายภาระงาน พร้อมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น พิจารณาความเหมาะสมในการแปลง
รูปสื่อสิ่งพิมพ์ให้เป็นสื่อดิจิทัล 
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(6) การบริจาคสิ่งพิมพ์ ได้แก่ การควบคุมการรับบริจาค การ
วิเคราะห์เนื้อหาและคุณค่าเอกสารที่ได้รับบริจาคและจัดแยกเอกสารที่จะน าเข้าห้องสมุด เอกสารรอ
บริจาคให้หน่วยงานอื่น ๆ 

(7) การท ารายงานสถิติเกี่ยวกับการขอและแลกเปลี่ยนเอกสาร 
2) งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ แบ่งงานตามทรัพยากรสารสนเทศ 

ได้แก่ 1) หนังสือ ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ/วิทยานิพนธ์ภาคนิพนธ์ 2) สื่อโสตทัศนวัสดุ 3) สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 4) ดรรชนีวารสาร บรรณารักษ์และนักเอกสารสนเทศงานวิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ มีขอบเขตภาระงาน ดังนี ้

(1) งานวิเคราะห์เพื่อจ าแนกหมวดหมู่  การให้เลขหมู่หนังสือ 
ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกนั (LC) 

(2) งานวิเคราะห์เพื่อก าหนดหัวเรื่องของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 
(Library of Congress Subject Heading) 

(3) งานลงรายการทรัพยากรสารสนเทศตามหลักเกณฑ์การลง
รายการแบบแองโกอเมริกัน (AACR2) และการลงรายการแบบ MARC 21 

(4) งานสร้าง จัดท า แก้ไข และปรับปรุงฐานข้อมูล 
(5) งานควบคุมคุณภาพฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ 
(6) งานบริการจัดท าข้อมูลการลงรายการในสิ่งพิมพ์ (CIP) 
(7) งานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศก่อนออกให้บริการ 

3) งานวารสาร 
บรรณารักษ์งานวารสาร มีขอบเขตภาระงาน ดังนี้ 

    (1) จัดหาวารสาร หนังสือพิมพ์ (สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง) ภาษาไทยและ
ภาษา ต่างประเทศ ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนของสถาบัน 
    (2) ด าเนินการจัดซื้อวารสาร หนังสือพิมพ์ โดยส ารวจข้อมูลเพื่อ
การจัดหา ได้แก่ ข้อมูลสถานที่ติดต่อบอกรับเป็นสมาชิกปีปัจจุบัน ใบสมัครสมาชิก และติดต่อผู้จัดท า
ส านักพิมพ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนการสั่งซื้อ ขออนุมัติ ติดต่อประสานงานรับตัว
เล่ม และใบเสร็จรับเงิน 
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    (3) ติดต่อขอรับวารสารได้เปล่า (ฟรี) จากหน่วยงานต่างๆ 
    (4) การระเบียนบรรณานุกรมวารสารในฐานข้อมูลส าหรับวารสาร
ใหม่ที่น ามาใช้ในส านักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
    (5) ท าการ Check In และปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม Holding ใน
ฐานข้อมูล  
    (6) จัดท าและปรับปรุงรายการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Link Full 
Text) ที่น ามาใช้ในส านักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
    (7) เตรียมตัวเล่มออกให้บริการ 

(8) ด าเนินการติดตามวารสารกรณีส่งล่าช้า 
4) งานฐานข้อมูล 

   บรรณารักษ์งานฐานข้อมูล มีขอบเขตภาระงาน ดังน้ี 
(1) วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีส าหรับการจัดการ

ทรัพยากรสารสนเทศฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
(2) จัดหาฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พิจารณาจัดหาฐานข้อมูลที่

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของสถาบัน ติดต่อประสานงานตัวแทนฐานข้อมูลทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ  

(3) ด า เนิ น ก ารบ อ ก รั บ แ ล ะ เข้ าถึ ง  (Access) ฐ าน ข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส ์ประสานงานการทดลองใช้ การสาธิตฐานข้อมูล  

(4) พิจารณาเงื่อนไข สัญญาการฐานข้อมูล 
(5) จัดท าและปรับปรุงรายการวารสารและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

ในฐานข้อมูลรายชื่อวารสาร 
(6) ปรับปรุงรายการวารสารในฐานข้อมูลโครงการความร่วมมือ

ระหว่างห้องสมุด 
(7) จัดท าสถิติการใช้ฐานข้อมูลที่ส านักบรรณสารการพัฒนา

บอกรับกับบริษัทตัวแทนจ าหน่าย 
(8) ประสานงานประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลแก่ผู้ใช้บริการ 
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5) งานบริการสารสนเทศ 
   บรรณารักษ์งานบริการสารสนเทศ มีขอบเขตภาระงาน ดังนี้ 
    (1) บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า คลินิกวิทยานิพนธ์  
    (2) บริการสอนและแนะน าวิธีการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศออนไลน์
จากฐานข้อมูลในประเทศและต่างประเทศทั้งรายบุคคลและกลุ่ม  
    (3) บริการให้ค าปรึกษาและแนะน าการจัดท าวิทยานิพนธ์ และ
ภาคนิพนธ์  
    (4) บริการให้ค าปรกึษาการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม 
    (5) บริการน าชมห้องสมุด  
    (6) บริการยืมถ่ายส าเนาและแฟ้มข้อมูลเอกสารระหว่างห้องสมุด 
    (7) บริการแฟ้มข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม 
    (8) บริการพิมพ์ผลการสืบค้น 
    (9) ประสานงานกับงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (เสนอความ
ต้องการหนังสือจากผู้ใช้บริการ) และงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ (กรณีหนังสือเร่งด่วน และ
ต้องการแก้ไขตัวเล่มหนังสือ) 
    (10) บริการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอกของคณะต่างๆ ให้เป็นไปตามรูปแบบที่สถาบันก าหนด 
    (11) บริการแนะน าการสืบค้นจากภายนอกเครือข่ายของสถาบัน 
โดยใช้เทคโนโลยีของ VPN หรือ Proxy  
    (12) บริการยืมต่อ และจองทรัพยากรสารสนเทศ  
    (13) บริการจ าหน่ายโควตาการพิมพ์  
    (14) ประสานงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับงานบริการที่
ต้องการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการรับทราบ เพื่อจัดท าป้ายประกาศ  
    (15) งานจัดอบรมที่เกี่ยวกับการใช้ห้องสมุด 

6) งานโสตทัศนศึกษา 
   นักวิชาการโสตทัศนศึกษา มีขอบเขตภาระงาน ดังนี้ 
    (1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานจัดการสื่อโสตทัศน์ให้อยู่ในรูปไฟล์
ดิจิทัล เพื่อให้บริการกับผู้ใช้บริการของส านักบรรณสารการพัฒนา 
    (2) งานฐานข้อมูลสื่อโสตทัศน์ (Media on Demand)  
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    (3) งานการวางแผนการด าเนินการและให้บริการระบบบน
เครือข่าย Media on Demand การแปลงสื่อโสตทัศน์ การจัดการแฟ้มข้อมูลสื่อโสตทัศน์  
    (4) การจัดท าส่วนเชื่อมโยงระหว่างแฟ้มข้อมูลกับเครื่องแม่ข่าย 
(Computer Server) เพื่อให้บริการข้อมูลที่ผู้ใช้บริการต้องการ 
    (5) การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาโสตทัศนวัสดุและโสตทัศนูปกรณ์  
    (6) โครงการแปลงไมโครฟิล์มให้อยู่ในรูปของดิจิทัล  
    (7) การจัดเก็บรูปภาพกิจกรรมของส านัก 
    (8) การท าส าเนาสื่อโสตทัศน์ เพื่อเป็นการซ่อมแซมสื่อโสตทัศน์ที่
น าออกให้บริการแล้วเกิดความช ารุดและเสียหายขึ้น 

7) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มีขอบเขตภาระงาน ดังนี้ 
    (1) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์  วิจัย และจัดหา/พัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์ แม่ข่าย เครอืข่ายและระบบโทรทัศน์วงจรปิด ตามงบประมาณที่ได้รับ 
    (2) วางแผนดูแลรักษา ควบคุม ประสานงานและตรวจสอบระบบ
คอมพิวเตอร์ แม่ข่าย เครือข่ายและระบบโทรทัศน์วงจรปิด 

(3) การจั ดการเกี่ ย วกั บ ฮาร์ดแวร์  และซอฟต์ แ วร์ ระบบ
คอมพิวเตอร์ แม่ข่าย เครือข่ายและระบบโทรทัศน์วงจรปิด 

(4) การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์ 
(5) ให้ค าปรึกษาและประสานงานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ และ

ด้านเทคโนโลยีต่างๆ 
8) งานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ 

   นักจดหมายเหตุ มีขอบเขตภาระงาน ดังนี้ 
(1) รวบรวมประวัติผู้บริหารสถาบันทั้งในอดีตและปัจจุบัน 
(2) แสวงหาเอกสารจดหมายเหตุ/เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ 

โดยประสาน งานกับผู้บริหาร เลขานุการทุกคณะ/ส านัก และบุคลากรอาวุโส 
(3) จัดหมวดหมู่ ลงทะเบียน วิเคราะห์ ประเมินคุณค่าเอกสาร 

และจัดเก็บตามหลักวิชาการจดหมายเหต ุ
(4) ศึกษาโครงสร้างระเบียนเอกสารจดหมายเหตุ เพื่อการสืบค้น 
(5) ศึกษาและค้นคว้าประวัติบุคลากรผู้ท าคุณประโยชน์ต่อสถาบัน

เพื่อสัมภาษณ ์
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(6) ศึกษาค้นคว้าข้อมูลของสถาบันเพื่อจัดนิทรรศการ 
(7) จัดประชุมสัมมนาบุคลากรของสถาบันที่รับผิดชอบงานเอกสาร 

เพื่อให้ความรู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับงานเอกสาร 
(8) ประสานงานกับผู้บริหารคณะ/ส านักเพื่อส่งผู้รับผิดชอบงาน

เอกสาร ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดท าตารางก าหนดอายุเอกสาร 
(9) จัดท าคู่มือการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์ 
(10) จัดท าคู่มือการจัดเก็บเอกสารโสตทัศนจดหมายเหต ุ
(11) ประชาสัมพันธ์ภารกิจของหอจดหมายเหต ุ

ภัณฑรักษ์ มีขอบเขตภาระงาน ดังน้ี 
(1) คัดเลือก และจัดหาวัสดุต่างๆ จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ฯ 
(2) วัสดุต่างๆ ที่มีในพิพิธภัณฑ์ฯ 
(3) จัดท าฐานข้อมูลของวัสดุภายในพิพิธภัณฑ์ และปรับข้อมูลให้

เป็นปัจจุบัน อย่างสม ่าเสมอ 
(4) อนุรักษ์ และสงวนไว้ หรือซ่อมแซมวัสดุต่างๆ ที่จัดแสดงอยู่

ภายในพิพิธภัณฑ ์
(5) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพิพิธภัณฑ์ฯ 
(6) ดูแลเว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์ฯ 
(7) จัดนิทรรศการเนื่องในวันส าคัญต่างๆ ของสถาบัน 
(8) น าชมพิพิธภัณฑ์ฯ 
(9) ดูแลการเปิด-ปิด และดูแลความเรียบร้อยภายในพิพิธภัณฑ์ฯ 
(10) ประสานงานติดต่อผู้ว่าจ้างภายนอกสถาบันในกรณีที่เกิด

ปัญหาขัดข้องหรือต้องการความช่วยเหลือทางเทคนิค 
  2.2.6.2 กลุ่มสนับสนุนการปฏิบัติงานห้องสมุด  

เป็นสายงานหลักด้านการด าเนินงานห้องสมุดกลุ่มผู้ปฏิบัติงานนี้ แบ่งออกเป็น 4 
กลุ่มงาน คือ  กลุ่มงานเทคนิค  กลุ่มงานบริการ กลุ่มงานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ และกลุ่มงาน
ห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์ มีขอบเขตภาระงาน ดังนี ้
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1) กลุ่มงานเทคนิค 
(1) งานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศเพื่อออกให้บริการ มีหน้าที่

เตรียมและตรวจสอบความเรียบร้อยของทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้บริการ ได้แก่ การติดใบรองปก 
ติดใบวันรับคืนหนังสือ ติดบาร์โค้ด และติดแท็กอาร์เอฟไอดี (RFID) พิมพ์สันหนังสือ ติดสันหนังสือ  
ท ารายช่ือหนังสือใหม่พร้อมส่งตัวเล่มให้บริการ 

(2) งานแปลงเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ให้อยู่ในรูปดิจิทัล มีหน้าที่จัดการ
สแกนหนังสือใหม่ ได้แก่ หน้าปก สารบัญ และเนื้อหา 10 หน้าแรก เพื่อให้บริการในระบบห้องสมุด
ดิจิทัล (e-Library) และเอกสารสิ่งพิมพ์ของสถาบันที่เป็นรูปเล่มให้เป็นดิจิทัล 

(3) งานเชื่อมโยงเอกสารฉบับเต็มกับรายการทางบรรณานุกรม มี
หน้าที่เชื่อมโยงเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) กับรายการดรรชนีในฐานข้อมูลดรรชนีวารสารไทย เพื่อ
ผู้ใช้จะได้อ่านบทความฉบับเต็มขณะสืบค้นโดยไม่ต้องหาวารสารที่ชั้น 

(4) งานอนุรักษ์และบ ารุงรักษาสภาพสิ่งพิมพ์ น าสิ่งพิมพ์ที่มีคุณค่า
และผ่านการออกให้บริการแก่ผู้ใช้ที่มีสภาพรูปเล่มไม่แข็งแรง ช ารุดในส่วนต่างๆ มาด าเนินการตาม
วิธีการอนุรักษ์สิ่งพิมพ์ โดยเลือกใช้วิธีให้เหมาะสมกับสภาพช ารุดของสิ่งพิมพ์นั้นๆ ให้กลับมีสภาพที่ดี
และยืดอายุการใช้งาน สามารถน าออกให้บริการได้ต่อไป ส าหรับสิ่งพิมพ์ที่จัดหามาใหม่ จะด าเนินการ
หุ้มปกพลาสติกก่อนน าออกให้บริการ 

2) กลุ่มงานบริการ 
(1) งานบริการยืม-คืน  

    มีหน้าที่จัดการเกี่ยวกับทะเบียนสมาชิก งานโอนข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลกองบริหารการศึกษา งานบัตรสมาชิก บริการยืม-คืน บริการจองหนังสือ บริการหนังสือ
ส ารองประจ าวิชาและทั่วไป บริการหนังสือสถานภาพที่วางอยู่บนชั้นวางหนังสือ (On Shelf) บริการ
หนังสือส่งถึงที่ และคืนง่ายสบายจัง (Book Delivery and Return Service) หรือ BDRS หนังสือ
สวยงาม คู่มืออาจารย์ บริการให้ยืมระหว่างห้องสมุด งานเตือนสิ่งพิมพ์ก่อนครบก าหนดส่ง งานทวง
สิ่งพิมพ์ค้างส่ง งานแจ้งหนังสือด่วนคณาจารย์ ถอนหนังสือที่หมดอายุการจอง งานค่าปรับ งาน
ตรวจสอบพันธะ งานหนังสือจากตู้นอกเวลา บริการห้องค้นคว้า บริการขอเลข ISBN/ISSN บริการรับ-
ส่งโทรสาร รับหนังสือบริจาค และจัดท ารายชื่อส่งหน่วยงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ งานเทคนิค 
การควบคุมดูแลเสียงตามสายของส านักฯ งานควบคุมดูแลระบบทางเข้า-ออก งานตรวจสอบความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศ งานสถิติการบริการ 
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(2) งานบริหารจัดการระบบการจัดเก็บสารสนเทศ  
    มีหน้าที่จัดการตรวจรับทรัพยากรสารสนเทศใหม่ที่ได้รับจากงาน
เทคนิค บริหารจัดการระบบการจัดเก็บหนังสืออ้างอิง หนังสือภาษาไทย และหนังสือภาษาอังกฤษ 
เอกสารต ารา งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ เอกสาร World Bank หนังสือราชวงศ์จักรี หนังสือ
รางวัลโนเบล (Nobel) หนังสือเศรษฐกิจพอเพียง การจัดแสดงหนังสือใหม่ จุลสาร วารสารใหม่ 
จัดการวารสารฉบับปีปัจจุบัน วารสารเย็บเล่มภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หนังสือพิมพ์ ให้พร้อม
บริการ งานส ารวจทรัพยากรสารสนเทศ งานตรวจสอบ อ่านชั้น ปรับขยายชั้น ป้ายหมวดหมู่ ดูแลที่
นั่งอ่าน งานคัดออก งานส่งซ่อม ฝึกอบรมการจัดชั้นหนังสือให้ผู้ปฏิบัติงานงานอื่นๆ งานสถิติการ
ให้บริการ 

(3) งานบริการระหว่างห้องสมุด   
    มีหน้าที่รับค าขอรับบริการจากบรรณารักษ์บริการสารสนเทศ และ
ให้บริการระหว่างห้องสมุดทั้งในรูปแบบของเอกสารฉบับจริง ถ่ายเอกสาร แฟ้มข้อมูล การสแกน โดย
วิธีมาติดต่อของรับบริการด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์ โทรสาร บริการแฟ้มข้อมู ล กับจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) โดยประสานงานร้านถ่ายเอกสารเพื่อถ่ายเอกสารระหว่างห้องสมุด คิดราคา
ค่าบริการระหว่างห้องสมุด พิมพ์จดหมายน าส่งเอกสารระหว่างห้องสมุด พิมพ์ใบแจ้งราคาและซอง 
เก็บหลักฐานบริการถ่ายเอกสารระหว่างห้องสมุด ประสานงานกับส านักงานเลขานุการเรื่องการส่ง
เอกสารระหว่างห้องสมุดและการเงิน 

(4) งานบริการวีดิทัศน์  
    มีหน้าที่บริการวีดิทัศน์ ดูแล และควบคุมห้องโสตวีดิทัศน์ 

3) กลุ่มงานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ ์
   ประกอบด้วยงานจดหมายเหตุและงานพิพิธภัณฑ์บัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร ์
    (1) งานจดหมายเหต ุ
    ท าหน้าที่รวบรวม จัดเก็บ เอกสารจดหมายเหตุ เอกสารโสตทัศน
จดหมายเหตุรวบรวมประวัติและผลงานของบุคคลส าคัญของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ให้
เป็นระบบ เพื่อสะดวกต่อการศึกษาค้นคว้าความเป็นมาและพัฒนาการของสถาบัน พร้อมทั้งดูแล 
อนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุ เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ ให้เป็นหลักฐานเชิงประวัติศาสตร์ที่ถาวร 
เผยแพร่สารสนเทศจดหมายเหตุ น าชมพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ แก่หน่วยงาน
และบุคคลทั้งภายในและภายนอกสถาบัน งานจดหมายเหตุ มีขอบเขตภาระงาน ดังน้ี 
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- รวบรวมเอกสารจดหมายเหตุ/เอกสารโสตทัศนจดหมายเหต ุ
ท าหน้าที่รับมอบเอกสารจดหมายเหตุ/เอกสารโสตทัศนจดหมาย

เหตุเกี่ยวกับประวัติ พัฒนาการ และการด าเนินงานของสถาบัน ซึ่งมีลักษณะเป็นเอกสารจดหมายเหตุ 
ตามที่ก าหนดไว้ในตารางก าหนดอายุเอกสาร 

- จัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุเอกสารโสตทัศนจดหมายเหต ุ
ท าหน้าที่จัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุ/เอกสารโสตทัศนจดหมาย

เหตุ สแกนต้นฉบับเอกสารจดหมายเหตุ อนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุ/เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ
ตามหลักวิชาการจดหมายเหตุ รวบรวมสารสนเทศจากเอกสารจดหมายเหตุ/เอกสารโสตทัศน
จดหมายเหตุเพื่อจัดนิทรรศการ จัดท าเอกสารประกอบนิทรรศการและเอกสารประชาสัมพันธ์งาน
จดหมายเหต ุ

- บริการสารสนเทศจดหมายเหตุของสถาบัน 
ท าหน้าที่เผยแพร่สารสนเทศจดหมาเหตุแก่หน่วยงาน และบุคคล

ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน มีรายละเอียดดังนี้  คือ จัดแสดง ให้ค าแนะน า ตอบค าถามเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับเอกสารจดหมายเหตุ/เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ บริการส าเนาเอกสารจดหมายเหตุ/
เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ และให้บริการยืมเอกสารจดหมายเหตุ/เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุแก่
บุคคล/หน่วยงานเจ้าของเอกสาร 
    - บันทึกข้อมูลกฤตภาคข่าวนิด้า 

ท าหน้าที่คัดเลือก จัดเก็บข่าว/บทความที่ส าคัญและมีความ
เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และเหตุการณ์ต่างๆ ของสถาบันฯ บันทึกลงบน
ฐานข้อมูล กฤตภาคข่าวนิด้า ในระบบดับลินคอร์เมตาดาทา เพื่อการสืบค้นและเก็บไว้เป็นเอกสาร
จดหมายเหตุต่อไป 

(2) งานพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
ท าหน้าที่สะท้อนเกียรติภูมิและพัฒนาการของสถาบันในฐานะเป็น

แหล่งความรู้และเป็นแหล่งเชื่อมโยงสถาบันกับสังคมไทย ผ่านการจัดแสดงวัตถุ สิ่งของ และวีดิทัศน์ 
และสร้างความภาคภูมิใจแก่บุคลากรและนักศึกษาของสถาบัน ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสถาบัน 
การศึกษาที่เกิดจากแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกอบด้วยงานย่อย 2 งาน 
คือ งานบริการทั่วไป และงานพิพิธภัณฑ์มีขอบเขตภาระงานดังนี ้

- งานบริการทั่วไป ประกอบด้วยงานประชาสัมพันธ์กิจกรรมและ
บริการของพิพิธภัณฑ์ผ่านทางโทรศัพท์ เว็บไซต์จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ และบริการให้ข้อมูล ณ 
เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ งานน าชมพิพิธภัณฑ์ทั้งรายบุคคลและเป็นหมู่คณะ งานดูแลห้องพิพิธภัณฑ์
มีรายละเอียดดังนี้ คือ การเบิกคืนกุญแจห้องพิพิธภัณฑ์ การเปิดปิดห้องพิพิธภัณฑ์ การเปิดปิดเครื่อง
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ท าความเย็น เครื่องปรับอากาศ การเปิดปิดระบบควบคุมการท างานของซอฟต์แวร์ห้องพิพิธภัณฑ์ 
ตรวจสอบการท างานของซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ทั้งหมดให้อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมใช้งานจัดเก็บเครื่อง
แท็บเลตในที่ปลอดภัย ดูแลการท าความสะอาดห้องพิพิธภัณฑ ์

- งานพิพิธภัณฑ์ ประกอบด้วยการจัดหา ลงทะเบียน หมุนเวียน
และจัดเก็บวัตถุที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ งานจัดกิจกรรม/นิทรรศการเนื่องในโอกาสส าคัญต่างๆ ของ
สถาบัน งานเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของพิพิธภัณฑ์ และงานบันทึกเพิ่มข้อมูลใน
ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ ์

4) งานห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์  
   มีหน้าที่บริการข้อมูลสารสนเทศอาเซียน หนังสือ วารสาร งานวิจัยอาเซียน 
ทั้งรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อมัลติมีเดีย มีขอบเขตภาระงาน ดังน้ี 
    (1) งานบริการยืมคืน 
    มีหน้าที่จัดการเกี่ยวกับทะเบียนสมาชิก งานบัตรสมาชิก บริการ
ยืม-คืน บริการจองหนังสือ บริการหนังสือสถานภาพ On Shelf บริการหนังสือส่งถึงที่ บริการยืม
ระหว่างห้องสมุด งานเตือนสิ่งพิมพ์ก่อนครบก าหนด งานทวงสิ่งพิมพ์ค้างส่ง ถอนหนังสือที่หมดอายุ
การจอง งานปรับ งานตรวจสอบพันธะ งานหนังสือจากตู้นอกเวลา งานควบคุมดูแลระบบทางเข้า 
งานตรวจสอบความปลอดภัยเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศ 
    (2) งานบริหารจัดการระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ 
    มีหน้าที่ตรวจรับและจัดการทรัพยากรสารสนเทศใหม่ที่รับจากงาน
เทคนิค บริหารจัดการระบบการจัดเก็บหนังสือ จุลสาร วารสาร และหนังสือพิมพ์ให้พร้อมบริการ งาน 
In House งานตรวจสอบ อ่านชั้น ปรับขยายชั้น ป้ายหมวดหมู่ งานส ารวจทรัพยากรสารสนเทศ งาน
คัดออก งานส่งซ่อม ดูแลที่นั่งอ่าน 
    (3) งานประชาสัมพันธ์ 
    มีหน้าที่รวบรวม เตรียมข้อมูล และปรับปรุงข้อมูลที่ต้องการ
ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ใช้บริการทราบ จัดท าคู่มือการใช้และให้บริการของห้องสมุด ให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับงานและบริการของห้องสมุด จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้มีผู้มาใช้บริการ
ห้องสมุดมากขึ้น งานจัดนิทรรศการ การแสดงหนังสือใหม่ 
    (4) งานธุรการ 
    - งานสารบรรณ ร่าง จัดพิมพ์หนังสือและเอกสารโต้ตอบกับ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายใน
และภายนอกจัดเก็บ และรวบรวมเอกสารอย่างมีระบบ 
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- งานพัสดุและครุภัณฑ์ ควบคุม ดูแล ประสานงานเกี่ยวกับ
ครุภัณฑ์ที่ช ารุดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตลอดเวลา 

- งานดูแลอาคารสถานที่ มีหน้าที่เปิด-ปิดอาคาร และดูแลความ
เรียบร้อย ความปลอดภัยของทรัพย์สิน 

- การจัดท าตารางเวรการให้บริการ และสถิติต่าง ๆ 
2.2.6.3 ส านักงานเลขานุการ  
เป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริหารและการด าเนินงานห้องสมุด มีหน้าที่รับผิดชอบ

บริหารและอ านวยการ 3 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานบริหารและธุรการ กลุ่มงานการเงินและพัสดุ กลุ่มงาน
แผนและพัฒนาองค์การ ดังนี้ 

1) กลุ่มงานบริหารและธุรการ  
   ท าหน้าที่ เป็นหน่วยงานกลางของส านักบรรณสารการพัฒนาในการ
ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่การด าเนินงานห้องสมุด ซึ่งปฏิบัติงานด้านต่างๆ มีขอบข่ายและ
ภาระงาน ดังนี้ 
    (1) งานธุรการ 
    ท าหน้าที่ร่างโต้ตอบหนังสือ พิมพ์หนังสือ เอกสาร ท าค าสั่ง 
ประกาศบันทึกต่างๆ ถ่ายเอกสาร เรียงหน้า เย็บเล่มเอกสาร จัดท าเอกสารประกอบการประชุม 
สัมมนา จัดท าตารางปฏิบัติงานล่วงเวลา จัดเวียนหนังสือเอกสารภายในส านัก จัดงานพิธีการต่างๆ 
ของส านัก 
    (2) งานสารบรรณ 
    ท าหน้าที่ในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภายในและภายนอก จัดท าทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการ จัดระบบจัดเก็บเอกสารและท าลายเอกสาร 
จัดตั้งแฟ้มต่างๆ และเก็บรักษา คัดกรองหนังสือและเสนอผู้บังคับบัญชา จัดเก็บเอกสารทั้งที่เป็นตัว
เอกสารและในระบบคอมพิวเตอร์ น าส่งหนังสือราชการต่างๆ 
    (3) งานสถานที่และครุภัณฑ์ 
    ท าหน้าที่ในการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณสถานที่ครุภัณฑ์
ต่างๆ  และส่วนประกอบอาคารสถานที่ ดูแลรักษาความปลดภัยและรักษาทรัพย์สินประสานงานการ
ตกแต่งต่อเติม ปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่ และครุภัณฑ์ต่างๆ ดูแลให้บริการห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์  ดูแลรักษาตู้รับคืนหนังสือนอกเวลาราชการ ให้บริการอ านวยความสะดวกในกิจกรรม
ต่างๆ ที่ต้องใช้พาหนะรวมทั้งการดูแลรักษาซ่อมบ ารุงให้มีสภาพใช้งานได้ตลอดเวลา 
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    (4) งานประชาสัมพันธ์ 
    ท าหน้าที่รวบรวมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ 
ของส านักให้เป็นที่รู้จักของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ดูแลบอร์ดประชาสัมพันธ์ จัดท า
โปสเตอร์งานประชุม สัมมนา และป้ายประกาศต่างๆ ของส านัก รวมทั้งผลิตแผ่นพับเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ห้องสมุด 
    (5) งานจัดการความรู ้
    มีหน้าที่จัดท าแผน โครงการและก ากับติดตามการด าเนินงานตาม
แผนการจัดความรู้ของส านัก รวมทั้งมีหน้าที่ในการประสานงานและอ านวยความช่วยเหลือ การ
ด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ของส านักให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
    (6) งานบริหารความเสี่ยง 
    มีหน้าที่จัดท าแผน โครงการ เพื่อรองรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับการ
ด าเนินงานของห้องสมุด และก ากับติดตามรายงานการประเมินตามแผน รวมทั้งประสานงานเพื่อให้
โครงการ กิจกรรมที่เป็นมาตรการตอบสนองความเสี่ยงสัมฤทธิ์ผล 
    (7) งานประเมินความพึงพอใจ 
    มีหน้าที่ในการจัดท าแบบสอบถามในการประเมินความพึงพอใจ
บริการของส านักบรรณสารการพัฒนา และประเมินความพึงพอใจในการอบรมพร้อมทั้งท าการ
ประมวลผลการประเมิน 

2) กลุ่มงานการเงินและพัสด ุ
   ท าหน้าที่ เป็นหน่วยงานในการบริการและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงิน การจัดท าบัญชีพัสดุ จัดซื้อ จัดจ้าง รวมทั้งบริหารการใช้จ่ายเงินของส านัก ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล สามารถตรวจสอบได้ และท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
กองทุนพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โดยมีขอบข่ายและภาระงานต่างๆ ดังนี ้
    (1) งานการเงินและบัญชี 
    จัดท าบัญชีรับ และเบิกจ่ายเงิน ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดิน เงิน
งบประมาณรายได้ และเงินกองทุน ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการเกี่ยวกับเงินยืมทด
รองราชการ เงินรายได้ส านักและเบิกจ่ายเงินค่าล่วงเวลา ขออนุมัติและเบิกจ่ายในการไปราชการของ
บุคคลในส านัก เก็บรวบรวมหลักฐานและใบส าคัญการจ่ายเงิน ใช้เป็นหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ 
รวมทั้งบริหารและควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินงบประมาณทุกประเภท ติดตามและจัดท ารายงานการใช้
จ่ายเงิน และรายงานสถานการเงินของส านัก 
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    (2) งานพัสด ุ
    ท าหน้าที่ส ารวจความต้องการใช้พัสดุ สืบราคา และด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ-ครุภัณฑ์ หนังสือ วารสาร และฐานข้อมูลออนไลน์ จัดท าบัญชีวัสดุ ทะเบียน
ครุภัณฑ์การจัดเก็บ ดูแลรักษา จัดท าบัญชีการซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ ส ารวจ และจ าหน่ายครุภัณฑ์ที่
เสื่อมสภาพ รวมทั้งจัดท าแผนและติดตามรายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง 

3) กลุ่มงานแผนและพัฒนาองค์การ  
   ท าหน้าที่ประสานจัดท าแผนระดับต่างๆ และติดตามผลการปฏิบัติงานตาม
แผน จัดท างาบประมาณประเภทต่างๆ งานประกันคุณภาพ งานทรัพยากรบุคคล งานบริการทาง
วิชาการ  และท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประจ าส านักและการประชุมนักวิชาการส านัก 
โดยมีรายละเอียดการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
    (1) งานแผนและงบประมาณ 
    ท าหน้าที่จัดท าแผนระยะยาว แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานจัดท า
งบ ประมาณแผ่นดิน งานประมาณรายได้ และงบประมาณเงินทุนต่างๆ รวมทั้งติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผน 
    (2) งานทรัพยากรบุคคล 
    ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานบริหารและพัฒนาบุคลากร รับผิดชอบใน
การประสานงานสรรหาบุคคล การคัดเลือก บรรจุ โอนย้าย เลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง ขอต าแหน่ง 
จัดท าทะเบียนประวัติ จัดสวัสดิการและพัฒนาบุคลากร จัดอบรม สัมมนาบุคลากรประจ าปี 
ด าเนินการเกี่ยวกับการลา การขออนุมัติตัวบุคคล เพื่ออบรม สัมมนา ดูงานรวมทั้งจัดท าแผน
อัตราก าลัง และแผนพัฒนาบุคลากร   

(3) งานประกันคุณภาพ 
    ท าหน้าที่เป็นเลขานุการในการพัฒนามาตรฐาน และจัดระบบ
ประกันคุณภาพห้องสมุด  จัดเก็บรวบรวมข้อมูล และสารสนเทศการประกันคุณภาพ จัดท ารายงาน
การประเมินตนเอง ศึกษาวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง และแนวทางเสริมจุดแข็ง และแก้ไขจุดอ่อน 
ติดตามการด าเนินงานเพื่อแก้ไขจุดอ่อน ประสานงานบันทึกข้อมูลลงระบบสารสนเทศประกันคุณภาพ
ของสถาบัน (QAIS) และตรวจสอบข้อมูลในระบบ รวมทั้งรับผิดชอบติดตามตัวช้ีวัดของ กพร. ที่ส านัก
รับผิดชอบ 
    (4) งานบริการทางวิชาการ   
    ท าหน้าที่สนับสนุกงานบริการทางวิชาการของส านัก เช่น การ
เยี่ยมชมศึกษาดูงาน การฝึกงานของนักศึกษา การจัดฝึกอบรม และการประสานงานเพื่อการบริการ
วิชาการอื่นๆ  
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2.3 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

การปฏิบัติงานของกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ ยวกับงานด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบสารสนเทศ การจัดการระบบ
สารสนเทศ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง  เช่น ท าหน้าที่ในการติดตั้งเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ติดตั้งชุดค าสั่งส าเร็จรูป ใช้ ปรับปรุง แก้ไขแฟ้มข้อมูล 
เขียนชุดค าสั่ง ตามข้อก าหนดของระบบงานที่ได้วางแผนไว้แล้ว ทดสอบความถูกต้องของค าสั่ง แก้ไข
ข้อผิดพลาดของค าสั่ง ปรับปรุงและบริหารจัดการเว็บไซต์ ระบบสารสนเทศของหน่วยงาน รวมถึงการ
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ จะต้องมีความรู้ ความสามารถ ความช านาญงาน มีทักษะ ประสบการณ์ ศึกษา ค้นคว้า 
วิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีหน้าที่จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ให้
สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมได้ด้วยตนเอง ลดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ท า
ให้การปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นมาตรฐานเดียวกัน อีกทั้งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ หรือ
ผู้ร่วมปฏิบัติงาน สามารถท างานแทนกันได้ ในปัจจุบันมีจ านวนบุคลากร 3 อัตรา ดังนี ้

(1)  อาจารย์ หน่อย วินัยสุรเทิน (M.S. Computer Science, Western Michigan 
University, USA.) วุฒิปริญญาโท 1 อัตรา  

(2)  น า ย อ ติ ก า น ต์  ม่ ว ง เ งิ น  (M.S. Computer Engineering, Kasetsart 
University, Thailand) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ วุฒิปริญญาโท 1 อัตรา  

(3)  นางสาวมัดยาดา ปรียากร (B. Information Science and Technology, 
Mahanakorn University of Technology, Thailand) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ วุฒิ
ปริญญาตรี 1 อัตรา  

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับการปฏิบัติงาน มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปน้ี 
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชา

หนึ่ง ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ บริหารเทค โนโลยี
สารสนเทศ วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบสารสนเทศ การ
จัดการระบบสารสนเทศ 
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2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชา
หนึ่ง ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบสารสนเทศ การ
จัดการระบบสารสนเทศ 

3. ได้รับปริญญาอย่างอื่นที่ก.พ. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  ซึ่ง
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง มีดังน้ี 

3.1 ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

3.2 ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ 

3.3 สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ 
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2.4 ลักษณะงานที่ปฏบิัต ิ

2.4.1 ด้านการปฏิบัติการ 
   (1) จัดท าฐานข้อมูลของส านักฯ ในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อท าการเผยแพร ่
   (2) จัดท าเว็บไซต์ของส านักฯ 
   (3) ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ ชุดค าสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดค าสั่งโปรแกรมฐานข้อมูล
ออนไลน์ ชุดค าสั่งส าเร็จรูป ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของส านักฯ 
   (4) ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้องแม่นย าและ
เป็นปัจจุบันมากที่สุด 
   (5) เขียนชุดค าสั่งตามข้อก าหนดของระบบงานประยุกต์และระบบข้อมูลที่ได้วางแผน
ไว้แล้วเพื่อสนับสนุนกลุ่มงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(6) ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์และระบบ
ข้อมูลของส านักฯ ที่ไม่ซับซ้อน เพื่อพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในส านักฯ ให้มีประสิทธิภาพ
และตรงตามความต้องการของส านักฯ มากที่สุด 

(7) ช่วยรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบงานประยุกต์เพื่อให้ได้
ระบบงานประยุกต์ที่ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของคณะ 

2.4.2 ด้านการวางแผน 
วางแผนการท างานของตนเอง ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานกับกลุ่มงานต่างๆ และ

ส านักงานเลขานุการส านักฯ หรือโครงการ เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์
ที่ก าหนด 

2.4.3 ด้านการประสานงาน 
(1) ประสานการท างานร่วมกันในส านักฯ และภายนอก เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ

บรรลุผมตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว ้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
2.4.4 ด้านการบริการ 

(1) ช่วยจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ให้สามารถใช้งาน
คอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมได้ด้วยตนเอง ลดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ท าให้การ
ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นมาตรฐานเดียวกัน อีกทั้งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ หรือผู้ร่วม
ปฏิบัติงาน สามารถท างานแทนกันได ้
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(2) ด าเนินการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนการใช้ระบบงานที่พัฒนาแก่
ผู้ปฏิบัติงานผู้ใช้งาน หรือบุคลากรอื่น ๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้เพิ่มมากขึ้น 

(3) ปฏิบัติงานร่วมกับกลุ่มงานอื่น ๆ และส านักงานเลขานุการส านักฯ และคณะ 
สาขาวิชา ในการน าระบบไปใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้หากมีปัญหาข้อสงสัยในการใช้งาน 



บทที่ 3 

หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบตัิงานและเงื่อนไข 

 

 ในบทที่ 3 นี้จะประกอบไปด้วยเนื้อหาด้านองค์ประกอบของการติดตั้งและตั้งค่าโปรแกรม
ฐานข้อมูลอิ เล็กทรอนิกส์ เพื่ อการสืบค้น Compustat Research Insight Global Reference 
Database Standard & Poor’s ผ่านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ส านักบรรณสารการพัฒนา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย 6 ส่วน ดังนี ้

3.1  หลักเกณฑ์การการติดตั้งและตั้งค่าโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 
Compustat Research Insight Global Reference Database Standard & Poor’s ผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ส านักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

3.2  วิธีการติดตั้งและตั้งค่าโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น Compustat 
Research Insight Global Reference Database Standard & Poor’s ผ่านระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย ส านักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

3.3  เงื่อนไข/ ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งทีควรค านึงถึงในการติดตั้งและตั้งค่าโปรแกรม
ฐานข้อมูลอิ เล็กทรอนิกส์ เพื่ อก ารสืบค้น Compustat Research Insight Global Reference 
Database Standard & Poor’s ผ่านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ส านักบรรณสารการพัฒนา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

3.4  วิธีการให้บริการกับผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
3.5  วิธีการติดตาม ประเมินผล และการแจ้งผลการติดตั้งและตั้งค่าโปรแกรมฐานข้อมูล

อิ เล็กทรอนิกส์ เพื่ อการสืบค้น  Compustat Research Insight Global Reference Database 
Standard & Poor’s ผ่านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ส านักบรรณสารการพัฒนา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

3.6  จรรยาบรรณ/คุณธรรม/สมรรถนะในการติดตั้ งและตั้ งค่าโปรแกรมฐานข้อมูล
อิ เล็กทรอนิกส์ เพื่ อการสืบค้น  Compustat Research Insight Global Reference Database 
Standard & Poor’s ผ่านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ส านักบรรณสารการพัฒนา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
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3.1 หลักเกณฑ์การติดตั้งและตั้งค่าโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น Compustat 
Research Insight Global Reference Database Standard & Poor’s ผ่ า น ร ะ บ บ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ส านักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 หลักเกณฑ์การติดตั้ งและตั้ งค่ าโปรแกรมฐานข้อมูลอิ เล็กทรอนิกส์ เพื่ อการสืบค้น 
Compustat Research Insight Global Reference Database Standard & Poor’s ผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ส านักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จะกล่าวถึง 
3.1.1) ความหมายของการติดตั้งโปรแกรม การตั้งค่าโปรแกรม โปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
การสืบค้น Compustat Research Insight Global Reference Database Standard & Poor’s 
และระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 3.2.2) องค์ประกอบของระบบ และ 3) หลักเกณฑ์การติดตั้ง
และตั้งค่าโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น Compustat Research Insight Global 
Reference Database Standard & Poor’s ผ่านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ส านักบรรณสาร
การพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
 3.1.1 ความหมายของ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การติดตั้งโปรแกรม การตั้งค่าโปรแกรม
ฐานข้อมูลอิ เล็กทรอนิกส์ เพื่ อการสืบค้น Compustat Research Insight Global Reference 
Database Standard & Poor’s และระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
  1) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (อังกฤษ: computer program) คือ กลุ่มชุดค าสั่งที่ใช้
อธิบายชิ้นงาน หรือกลุ่มงานที่จะประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์อาจหมายถึง 
ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน หรือ โปรแกรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่นั้นเป็นชุดค าสั่งที่ออกแบบ
ตามขั้นตอนวิธี โดยปกติแล้วเขียนโดยโปรแกรมเมอร์ หรือไม่ก็สร้างโดยโปรแกรมอื่น โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ชุดหน่ึง ๆ อาจเขียนขึ้นด้วยระบบรหัส หรือที่เรียกว่า ภาษาเครื่อง ซึ่งมักเขียนได้ยากและ
เหมาะกับช่างเทคนิคเฉพาะทาง ภายหลังจึงได้มีการสร้างภาษาโปรแกรมที่ใกล้เคียงภาษามนุษย์มาก
ขึ้น เช่น ภาษาแอสเซมบลี (Assembly) ภาษาซี (C) ภาษาโคบอล (COBOL) ภาษาเบสิก (BASIC) 
ภาษา C# ภาษาจาวา เป็นต้น ผู้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อาจเขียนโปรแกรมไว้ใช้ส่วนตัว หรือ
เพื่อให้ผู้อื่นใช้ต่อ ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมประยุกต์หรือไลบรารี เช่น โปรแกรมส าหรับวาดภาพ 
(graphics) โปรแกรมประมวลผลค า (word processing) โปรแกรมตารางจัดการ (spread sheet) 
โปรแกรมระบบ (systems software) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ควบคุมการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
โดยมักติดตั้งมาจากโรงงานที่ผลิต และโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (operating system) ที่จะท า
หน้าที่เหมือนผู้จัดการคอยดูแลให้อุปกรณ์ต่าง ๆ ท างานให้ประสานกัน ในการเขียนโปรแกรม ผู้เขียน
จะต้องเข้าใจขั้นตอนวิธี และภาษาที่จะใช้เป็นอย่างดี จึงจะสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมเครื่อง
ให้ท างานได้ตามความต้องการ (สารานุกรมเสร,ี 2559) 
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  2) การติดตั้งโปรแกรม หมายถึง การเตรียมอุปกรณ์หรือน าซอฟต์แวร์หรือโปรแกรม
ลงเก็บในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้ใช้ได้ อาจใช้ในความหมายของการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ใหญ่ 
(mainframe) ซึ่งจะรวมทั้งสถานที่ติดตั้ง หรือกระบวนการในการติดตั้ง (พจนานุกรมค าศัพท์
คอมพิวเตอร,์ 2559)  
  3) การตั้งค่าโปรแกรม  หมายถึง การตั้งค่าระบบหรือการแบ่งประเภทของ
ส่วนประกอบที่ท าขึ้นในระบบ การก าหนดค่าอาจจะเป็นส่วนของซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ หรือทั้งสอง
ส่วน  
  4) ฐานข้อมูลอิ เล็กทรอนิกส์ เพื่ อการสืบค้น  Compustat Research Insight 
Global Reference Database Standard & Poor’s หมายถึง ฐานข้อมูลที่ให้บริการข้อมูลการเงิน
ของบริษัทจดทะเบียนทั่วโลก ผลประกอบการ ก าไรสุทธิ ข้อมูลราคา หลักทรัพย์ของบริษัทจด
ทะเบียนข้อมูลบริษัท (ส านักบรรณสารการพัฒนา, 2557)  
  5) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือระบบเน็ตเวิร์ก คือ กลุ่มของคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่ถูกน ามาเชื่อมต่อกันเพื่อให้ผู้ใช้ในเครือข่ายสามารถติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล 
และใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในเครือข่ายร่วมกันได้  
 3.1.2 องค์ประกอบของระบบการติดตั้งและตั้งค่าโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ
สื บ ค้ น  Compustat Research Insight Global Reference Database Standard & Poor’s 
โดยทั่วไปจะเกี่ยวข้องกับ 4 ส่วนหลักๆ ดังนี ้

1) ข้อมูล (Data) ข้อมูลส าหรับให้บริการข้อมูลการเงินของบริษัทจด
ทะเบียนทั่วโลก ผลประกอบการ ก าไรสุทธิ ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนข้อมูลบริษัท 
(ให้บริการเฉพาะในส านักบรรณสารการพัฒนา) จะอยู่ในรูปแบบของดีวีดี ที่มีการจัดซื้อผ่านงานจัดซื้อ
วารสารและฐานข้อมูล ส านักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ฐานข้อมูล
อิ เล็กทรอนิกส์ เพื่ อการสืบค้น  Compustat Research Insight Global Reference Database 
Standard & Poor’s เป็นฐานข้อมูลทางการเงินข้อมูลทางสถิติและการตลาดของบริษัททั่วโลกที่ใช้
งานและไม่ได้ใช้งาน โดยเริ่มต้นในปี 1962 ฐานข้อมูลนี้ให้ความหลากหลายของข้อมูลผลิตภัณฑ์
ส าหรับนักลงทุน สถาบัน มหาวิทยาลัย ธนาคาร ที่ปรึกษา นักวิเคราะห์และผู้จัดการ สินทรัพย์หรือ
ผลงานในองค์กร M&A เงินทุนภาคเอกชน ทุนและตลาดตราสารหนี้ ซึ่งฐานข้อมูลน้ีครอบคลุม 
99,000 หลักทรัพย์ทั่วโลก โดยครอบคลุมถึง 99% ของมูลค่าตลาดรวมของโลกที่มีประวัติข้อมูล
ประจ าปีของบริษัทที่มีอยู่ (Wikipedia, 2016) ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น Compustat 
Research Insight Global Reference Database Standard & Poor’s เป็นเครื่องหมายการค้าจด
ทะเบียนของ The McGraw-Hill Companies, Inc. แบรนด์อื่น ๆ เป็นเครื่องหมายการค้าหรือ
เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง กว่า 35 ปีที่ผ่านมาฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
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เพื่ อ ก า รสื บ ค้ น  Compustat Research Insight Global Reference Database Standard & 
Poor’s ได้รับการยอมรับเป็นผู้ให้บริการชั้นน าของอุตสาหกรรมข้อมูลทางการเงินพื้นฐาน ที่บริษัทจัด
ขึ้นต่อสาธารณะทั่วโลก ความเชี่ยวชาญเฉพาะของฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 
Compustat Research Insight Global Reference Database Standard & Poor’s ในการเก็บ
รวบรวมมาตรฐานและน าเสนอข้อมูลทางการเงินควบคู่กับการมุ่งมั่นในคุณภาพการสนับสนุนลูกค้า
และการบริการเราได้รับระดับของความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมที่ไม่มีใครเทียบได้
เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน โดยทั่วไปไฟล์ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น Compustat 
Research Insight Global Reference Database Standard & Poor’s มีการปรับปรุงรายการ
ข้อมูลประจ าปี ใหม่ให้ เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก อาจจะมีข้อมูลส าหรับการเข้าซื้อกิจการ การ
เปลี่ยนแปลงทางบัญชี และหรือหยุดด าเนินการ  โซลูชั่นการวิจัยระดับโลกส าหรับการวิเคราะห์
ตลาดโลกของฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น Compustat Research Insight Global 
Reference Database Standard & Poor’s ประกอบไปด้วย 

 1) ข้อมูลในเชิงลึกทางการเงินและการตลาดมากกว่า 12,000 บริษัทที่มีการใช้
งานและไม่ได้ใช้งาน ในกว่า 70 ประเทศทั่วโลก 

 2) ประวัตขิ้อมูลที่สมบูรณ์ รวมทั้งงบก าไรขาดทุน งบดุลและข้อมูลการตลาด 
 3) ไฟล์สกุลเงินที่มีตาราง cross-translation มานานกว่า 110 สกุลเงิน 
 4) ข้อมูลการก าหนดราคาในแต่ละเดือนมากกว่า 90 ดัชนีของตลาดท้องถิ่น 
 5) ข้อมูลทางประวัติศาสตรไ์ม่เกิน 12 ปี 
 ในการเริ่มต้นโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น Compustat 

Research Insight Global Reference Database Standard & Poor’s จะมีหน้าต่างแสดงข้อมูล
ของเครื่องมือให้เลือกใช้งาน ได้แก่ การวิเคราะห์ แผนภูมิ และรายงานต่างๆ เป็นต้น ให้ผู้ใช้งานได้
เลือกใช้งานตามความต้องการ แสดงตามภาพที่ 3.3 

 

 

ภาพที่ 3.1 หน้าต่างแสดงข้อมูลให้เลือก วิเคราะห์ แผนภูมิ และรายงานต่างๆ ของโปรแกรม 
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2) ฮาร์ดแวร์ (Hardware) เป็นอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการติดตั้งและตั้งค่าโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น Compustat 
Research Insight Global Reference Database Standard & Poor’s ซึ่งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มี
สว่นประกอบหลักๆ อยู่ 4 ส่วน ดังนี ้

(1) โปรเซสเซอร์ (Processor) นั่นก็คือหน่วยประผลกลางหรือที่รู้จักกันใน
นามของซีพียู (CPU) นั่นเอง หรือเรียกว่าซิป ซึ่งส่วนนี้มีความส าคัญมากที่สุดของฮาร์ดแวร์ เพราะว่ามี
หน้าที่ในการประมวลผลข้อมูลโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น Compustat 
Research Insight Global Reference Database Standard & Poor’s 

(2 ) หน่ วยความจ า (Memory) หรือ RAM นั่ น เอง ซึ่ ง RAM นั้ น เป็น
หน่วยความจ าหลักที่จ าเป็นในการเก็บข้อมูลต่างๆ ของโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ
สืบค้น Compustat Research Insight Global Reference Database Standard & Poor’s หรือ
เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าหน่วยความจ าส ารอง ก็คือจะเก็บข้อมูลชั่วคราว ซึ่งหน่วยความจ าแรมจะท า
หน้าที่เก็บชุดค าสั่งและข้อมูลที่ระบบคอมพิวเตอร์ก าลังท างานอยู่ด้วย 

(3 ) ส่ วน อิ น พุ ต / เอ าต์ พุ ต  ( Input/Output) ก็ คื อ อุ ป ก รณ์ ที่ ท า ให้
คอมพิวเตอร์สามารถสัมผัสและรับรู้สิ่งต่าง ๆ ในการใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ
สืบค้น Compustat Research Insight Global Reference Database Standard & Poor’s เช่น 
เครื่องอ่านบัตร คีย์บอร์ด เมาส์ สแกนเนอร์ และอุปกรณ์ Output ก็ได้แก่พวก เครื่องพิมพ์ จอภาพ 

(4 ) สื่อจัดเก็บข้อมูล  (Storage) นั่นก็คือสื่อที่ ใช้ ในการจัดเก็บข้อมูล
โปรแกรมฐานข้อมูลอิ เล็กทรอนิกส์ เพื่ อการสืบค้น  Compustat Research Insight Global 
Reference Database Standard & Poor’s เช่น ฮาร์ดดิสก์ ฮาร์ดดิสก์ภายนอก เป็นต้น 

(5) ระบบเครือข่าย โดยทั่วไประบบเครือข่ายนั้นมีหลายขนาด ตั้งแต่ขนาด
เล็กที่เชื่อมต่อกันด้วยคอมพิวเตอร์เพียงสองสามเครื่อง เพื่อใช้งานในบ้านหรือในบริษัทเล็กๆ ไปจนถึง
เครือข่ายขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกันทั่วโลก ส่วน Home Network หรือเครือข่ายภายในบ้าน ซึ่งเป็น
ระบบ LAN (Local Area Network) เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กๆ หมายถึง การน า
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ มาเชื่อมต่อกันในบ้าน สิ่งที่เกิดตามมาก็คือประโยชน์ในการใช้
คอมพิวเตอร์ด้านต่างๆ เช่น การใช้ทรัพยากรร่วมกัน หมายถึง การใช้อุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องพิมพ์
ร่วมกัน กล่าวคือ มีเครื่องพิมพ์เพียงเครื่องเดียว ทุกคนในเครือข่ายสามารถใช้เครื่องพิมพ์นี้ได้ ท าให้
สะดวกและประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะไม่ต้องลงทุนซื้อเครื่องพิมพ์หลายเครื่อง  การแชร์ไฟล์ เมื่อ
คอมพิวเตอร์ถูกติดตั้งเป็นระบบเน็ตเวิร์กแล้ว การใช้ไฟล์ข้อมูลร่วมกันหรือการแลกเปลี่ยนไฟล์ท าได้
อยา่งสะดวกรวดเร็ว (ICT Maejo, 2557) 
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3) ซอฟท์แวร์ (Software) เป็นชุดค าสั่งโปรแกรมส าเร็จรูป และชุดค าสั่งประยุกต์ ที่
ใช้ในการติดตั้งและตั้งค่าโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น Compustat Research 
Insight Global Reference Database Standard & Poor’s เพื่อให้ผู้ ใช้บริการสามารถใช้งาน
โปรแกรมได้ ประกอบไปด้วย  

(1) ซอฟต์แวร์ระบบ เป็นโปรแกรมทุกโปรแกรมที่ท าหน้าที่ติดต่อกับ
ส่วนประกอบต่าง ๆ ของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ และอ านวยเครื่องมือส าหรับท างานพื้นฐานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ
สืบค้น  Compustat Research Insight Global Reference Database Standard & Poor’s ซึ่ ง
ซอฟต์แวร์ระบบ จะต้องท าการติดตั้งโปรแกรม การตั้งค่าโปรแกรม เช่น การติดตั้งโปรแกรม Map 
drive ผ่าน Command line การติดตั้งซอฟต์แวร์โปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 
Compustat Research Insight Global Reference Database Standard & Poor’s เป็ น ต้ น 
ตัวอย่างโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น Compustat Research Insight Global 
Reference Database Standard & Poor’s แสดงตามภาพที่ 3.1 
 

 

 
ภาพที่ 3.2 โปรแกรม Research Insight 8.7.2.17.exe 
 

และการตั้งค่าโปรแกรม เช่น การก าหนดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ที่ระบบ
ต้องการ การก าหนดแหล่งข้อมูล เป็นต้น  ตัวอย่างหน้าต่างการตั้ งค่า โปรแกรมฐานข้อมูล
อิ เล็กทรอนิกส์ เพื่ อการสืบค้น  Compustat Research Insight Global Reference Database 
Standard & Poor’s แสดงตามภาพที่ 3.2 
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ภาพที่ 3.3 หน้าต่างการต้ังค่าโปรแกรม Research Insight Data Manager 
 

(2) ซอฟต์แวร์ประยุกต์ จะเป็นโปรแกรมที่ท าให้คอมพิวเตอร์สามารถ
ท างานต่าง ๆ ตามที่ผู้ใช้ต้องการ ไม่ว่างานด้านการจัดท าเอกสาร การท าบัญชี การจัดเก็บข้อมูล
ข่าวสาร ตลอดจนงานทุก ๆ ด้านตามแต่ผู้ใช้ต้องการ จนสามารถกล่าวได้ว่าซอฟต์แวร์ประยุกต์ก็คือ
ซอฟต์แวร์ที่ท าให้เกิดการใช้งานคอมพิวเตอร์กันอย่างกว้างขวาง และท าให้คอมพิวเตอร์เป็นปัจจัยที่ไม่
สามารถขาดได้ในยุคสารสนเทศนี้  เพื่อช่วยให้สามารถท างานร่วมกับ โปรแกรมฐานข้อมูล
อิ เล็กทรอนิกส์ เพื่ อการสืบค้น  Compustat Research Insight Global Reference Database 
Standard & Poor’s ได ้

4) ผู้ใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูล (User) ก็คือผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไป ซึ่งต้อง
เรียนรู้วิธีการใช้เครื่อง และวิธีการใช้งานโปรแกรม เพื่อให้โปรแกรมที่มีอยู่สามารถท างานได้ตามที่
ต้องการ โดยผู้ใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น Compustat Research 
Insight Global Reference Database Standard & Poor’s คือข้ าราชการ พนักงานสถาบัน 
นักศึกษา ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
 3.1.3 หลักเกณฑ์การติดตั้งและตั้งค่าโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 
Compustat Research Insight Global Reference Database Standard & Poor’s ผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ส านักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
  1) ความต้องการของระบบในการติดตั้งโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ
สื บ ค้ น  Compustat Research Insight Global Reference Database Standard & Poor’s มี
ดังต่อไปนี ้
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   (1) คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลต้องหน่วยประมวลผลไม่ต ่ากว่า  Pentium III 
or higher processor และหน่วยความจ าไม่ต ่ากว่า 512 เมกกะไบต ์
   (2) ระบบปฏิบัติการที่รองรับคือ  Microsoft® Windows 2000 (SP4 or 
higher) Windows XP (SP1 or higher); Windows Vista 
   (3) สนับสนุนสเปรดชีตที่ใช้ได้ไม่ต ่ากว่า Microsoft® Excel 2000, Excel 
XP, Excel 2003 and Excel 2007 
   (4) ความต้องการพื้นที่เก็บโดยประมาณบนฮาร์ดไดรฟ์ของแต่ละส่วนดังนี้ 
Global Database 2 GB, Price History Database 1 GB, Research Insight Files 80 MB 
  2) คู่มือการติดตั้งโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น Compustat 
Research Insight Global Reference Database Standard & Poor’s เบื้ อ งต้ น  (Oklahoma, 
2010) 
   - STEP ONE: INSTALL THE GLOBAL DATABASE & PRICE HISTORY 
DVD (ดีวีดีนี้มีการปรับปรุงและส่งห้องสมุดทุก 3 เดือน) 

1. ท าการใส่ดีวีดีของโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ
สืบค้น Compustat Research Insight Global Reference Database Standard & Poor’s 

2 . ในหน้ าต่ าง  Windows Explorer เปิ ด ไดฟ์ ดี วี ดี ที่ เค รื่ อ ง
คอมพิวเตอร ์

3. คลิก Start และคลิกที่ไฟล์ spmediacopy.exe ซึ่งไฟล์นี้เป็น
การเริ่มต้นของโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น Compustat Research Insight 
Global Reference Database Standard & Poor’s จะด าเนินการเพื่อช่วยในการคัดลลอกสื่อลงใน
พื้นที่จัดเก็บที่เตรียมไว ้

4. คลิกถูกที่ช่องคัดลอก Global Database เพื่อท าการคัดลอก
ข้อมูล 

5. ค้นหาและเลือกโฟลเดอร์ปลายทางที่ได้จัดเตรียมไว้เพื่อท าการ
คัดลอกไฟล์ข้อมูล Global Database เพื่อน าไปเก็บไว้ 

6. คลิกถูกที่ช่องคัดลอก Price History เพื่อให้สามารถใช้งาน
โปรแกรมได ้

7. ค้นหาและเลือกโฟลเดอร์ปลายทางที่ได้จัดเตรียมไว้เพื่อท าการ
คัดลอกไฟล์ข้อมูล Price History database เพื่อน าไปเก็บไว้ 

8. คลิกคัดลอก ซึ่งถ้าไฟล์ทั้งหมดได้รับการดาวน์โหลดเสร็จสิ้น จะ
มีข้อความแสดงสถานะว่า “The copy of Global database media data is complete.” 
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- STEP TWO: INSTALL THE RESEARCH INSIGHT 8.4 APPLICATION 
1. ให้ผู้ใช้งานเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ทจากภายในมหาวิทยาลัยและ

ลิงค์ไปที่เว็บไซต์ ww.compustat.com  
2. เมื่อผู้ใช้เข้าสู่เว็บไซต์แล้ว ให้คลิกที่ Research Insight จากนั้น

ให้คลิกในส่วนของ Install Research เพื่อท าการติดตั้งโปรแกรม Research Insight 8.4. โปรแกรม
จะให้เลือกพื้นที่ส าหรับบันทึกไฟล์ ResearchInsight84.exe ในคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง โดยการ
ด าเนินการน้ีอาจจะใช้เวลาหลายนาทีในการดาวน์โหลดขึ้นอยู่กบัการเชื่อมต่อของแต่ละมหาวิทยาลัย 

3 . ดับ เบิ้ ลคลิ กที่ ไฟล์  ResearchInsight84 .exe เพื่ อ เริ่มต้น
กระบวนการติดตั้งโปรแกรม 

4. คลิกถัดไป และคลิกถัดไป อีกครั้งเพื่อท าการก าหนดโฟลเดอร์
การติดตั้งเริ่มต้น (C:\Program Files\Research Insight) 

5. คลิก Install และคลิก Finish 
- STEP THREE: SETTING DATABASE PROPERTIES 

1. ในหน้าจอ Windows desktop ให้ท าการ click Start 
2. คลิกเลือก Programs และเลือก Research Insight คลิกที่  

Research Insight Database Manager เพื่อที่จะท าการต้ังค่าต่างๆ 
3. ในส่วนของ Database Area ให้คลิกที่ปุ่ม Properties 
4. ในบล็อกของหน้าต่าง Databases ให้เลือกฐานข้อมูลจากการ

เป็นสมาชิกของแต่ละมหาวิทยาลัยที่ได้สมัครไว ้
5. ในส่วนของ Directory Paths area ให้เลือก Area1 และท า

การค้นหาพื้นที่ที่ท าการคัดลอกข้อมูลจากดีวีดีไปไว ้
6. คลิก Apply ซึ่งจะเห็นได้ว่าวันที่ที่อัพเดทของฐานข้อมูลจะ

ปรากฏขึ้นเมื่อเช่ือมต่อได้อย่างถูกต้อง 
7. คลิก OK เพื่อที่จะปิดหน้าต่างของ Database Areas แล้วคลิก 

OK เพื่อที่จะปิดหน้าต่างของ Database Manager 
8 . ค ลิ ก  OK เพื่ อ ที่ จ ะปิ ดห น้ าต่ า งขอ ง  Research Insight 

Properties  
- STEP FOUR: STARTING THE APPLICATION 

1. ในขั้นตอนแรกให้ผู้ใช้ไปที่หน้าต่างของ Windows desktop 
และท าการคลิกที่ Start 
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2. ให้คลิกเลือก Programs เลือกโฟลเดอร์ Research Insight 
คลิกโปรแกรม Research Insight จากนั้นจะแสดงหน้าต่าง Research Insight ส าหรับการเริ่มต้นแอ
พลิเคชันของผู้ใช้งานครั้งแรก 

3. เมื่อเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Research Insight 8.4 ของแต่ละ
ผู้ใช้ โปรแกรมจะท าการดาวน์โหลดไฟล์ใบอนุญาติให้อัตโนมัติจาก Standard & Poor เพื่อให้การใช้
งานแบบมีลิขสิทธิ์ที่ถูกต้อง  

4. หลังจากที่ไฟล์ใบอนุญาตถูกดาวน์โหลดให้กับผู้ใช้งาน จากนั้น
ผู้ใช้จะได้รับกล่องโต้ตอบส าหรับการคัดลอกไฟล์ที่สนับสนุนการท างานของโปรแกรม ให้ผู้ใช้งานคลิก
ที่ Yes และคลิกเลือกที่ Copy Support Files และกด OK 
  3) การติดตั้งโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้น Compustat 
Research Insight Global Reference Database Standard & Poor’s ผ่านอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
แบบอื่นๆ คลิกไดฟ์ที่เก็บโปรแกรมการติดตั้ง เลือกชื่อไฟล์ส าหรับติดตั้ง ท าการส าเนาโปรแกรมไปไว้ที่
เครื่องคอมพิวเตอร์ ท าการดับเบิ้ลคลิกโปรแกรม จากนั้นโปรแกรมจะรันขึ้นมาที่เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ด าเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ที่ก าหนดไว้จนกระทั้งการติดตั้งโปรแกรมเสร็จสมบูรณ์ หลังจากเสร็จสิ้น
ของการติดตั้งโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น Compustat Research Insight 
Global Reference Database Standard & Poor’s ผู้ใช้งานต้องท าการตั้งค่าโปรแกรม เพื่อให้
ผู้ใช้บริการสามารถได้รับข้อมูลที่ถูกต้องตามความต้องการของผู้ใช้งาน 
  4) วิธีการ Map Network drive หลังจากที่ท าการติดตั้ งและตั้งค่า โปรแกรม
ฐานข้อมูลอิ เล็กทรอนิกส์ เพื่ อการสืบค้น Compustat Research Insight Global Reference 
Database Standard & Poor’s เป็นที่เรียบร้อย สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือผู้ใช้งานต้องท าการเชื่อมต่อ
โปรแกรมกับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage device) ก่อน เพื่อให้ดึงข้อมูลมาแสดงให้กับผู้ใช้งานได้ 
ซึ่งข้อมูลดังกล่าว ได้แก่ ข้อมูลการเงินของบริษัทจดทะเบียนทั่วโลก ผลประกอบการ ก าไรสุทธิ ข้อมูล
ราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนข้อมูลบริษัท เป็นต้น ในการเชื่อมต่อ โปรแกรมกับอุปกรณ์
จัดเก็บข้อมูลจะใช้หลักการวิธีแบบ Map Network drive อัตโนมัติ  (Cascomp@albany.edu, 
2014) ด้วยค าสั่ง net use เนื่องจากความต้องการใช้ทรัพยากรเป็นประจ าทุกวัน (เช่น โปรแกรม, 
ไฟล์เอกสารต่างๆ) จากเครื่องคอมพิวเตอร์หรือแม่ข่ายอื่นๆ บนระบบเครือข่าย เพื่อความสะดวกในแต่
ละหน่วยงานมักจะใช้วิธีการ Map Network drive ไว้ ซึ่งผู้ใช้จะต้องใส่รหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านทุกครั้ง
เมือ่ต้องการเข้าใช้หรือเปิดเครื่องใหม่ ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการใช้งานที่ง่ายขึ้นจึงน าหลักการของ
การใช้ค าสั่ง Net Use มาใช้งาน ซึ่งเป็นค าสั่งที่ใช้ในการ Map Network drive ผ่าน Command 
line ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้ Map Network drive ให้อัตโนมัติเมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
หรือแม่ข่ายขึ้นมาใหม่ แสดงดังภาพที่ 3.4 
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ภาพที่ 3.4 รูปแบบค าสั่ง net use ผ่าน Command line 

3.2 วิธีการปฏิบัติงาน 

 วิธีการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดท าแผนงานการ
ปฏิบัติงานตามกรอบระยะเวลาให้เป็นไปตามปีงบประมาณ ซึ่งการจัดท าการติดตั้งและตั้งค่าโปรแกรม
ฐานข้อมูลอิ เล็กทรอนิกส์ เพื่ อการสืบค้น Compustat Research Insight Global Reference 
Database Standard & Poor’s ผ่านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ส านักบรรณสารการพัฒนา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นส่วนหนึ่งที่ถูกบรรจุไว้ในแผนงานการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานตามวงจรบริหารงานคุณภาพ (PDCA) แสดงตาม
ตารางที่ 3.1 

ตารางที่ 3.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามวงจรบริหารงานคุณภาพ 

ล าดับ 
ที ่

วงจรบริหารงาน
คุณภาพ 

การด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ/

หน้าที ่

1 
การวางแผนการ
ด าเนินงาน 
(Plan) 

อาจารย์และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ร่วมระดมสมอง
เพื่อแสดงความคิดเห็น เสนอแนะในการก าหนด
แผนการปฏิบัติงานของการติดตั้งและตั้งค่าโปรแกรม
ฐานข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น Compustat 
Research Insight Global Reference Database 
Standard & Poor’s ผ่านระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย ในการด าเนินการนั้นจะใช้วิธีการศึกษา
และทบทวนแผนงานของปีที่ผ่านมา หาจุดบกพร่อง 
และอุปสรรคปญัหาที่เกิดขึ้น แผนงานอะไรที่
ด าเนินการไม่เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่ก าหนด 
จากนัน้ท าการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และน าไป
เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงหรือใช้เป็นข้อมูล
อ้างอิงในการจัดท าคู่มือครั้งนี ้

- อาจารย์แสดง
ความคิดเห็น
และวาง
แผนการ
ด าเนินงาน 
- นักวิชาการ

คอมพิวเตอร์
แสดงความ
คิดเห็นและ
ด าเนินการ
ตามแผนงาน 
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ตารางที่ 3.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามวงจรบริหารงานคุณภาพ (ต่อ) 

ล าดับ 
ที ่

วงจรบริหารงาน
คุณภาพ 

การด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ/

หน้าที ่

2 
การด าเนินงาน 
ตามแผนงาน 
(Do) 

หลังจากที่มีการวางแผนการด าเนินงานเสร็จสิ้น ใน
การจัดท าการติดตั้งและตั้งค่าโปรแกรมฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการสืบค้น Compustat 
Research Insight Global Reference Database 
Standard & Poor’s ผ่านระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย ส านกับรรณสารการพัฒนา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะต้องมีการก าหนด
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาการด าเนินงาน และบุคลากร
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศต้องปฏิบัติงานตามที่
ได้รับมอบหมาย ในช่วงด าเนินการหากเกิดปัญหา 
อุปสรรคขึ้นระหว่างท างาน บุคลากรต้องน าปัญหา
ดังกล่าวมาปรึกษาหารือกับอาจารย์และบุคลากรใน
กลุ่มงานฯ เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

- อาจารยใ์ห้
ค าปรึกษาและ
ตรวจสอบ
แผนงาน 
- นักวิชาการ

คอมพิวเตอร์
ด าเนินการ
ปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน 

3 

การติดตาม
ประเมินผล/  
การตรวจสอบ
การด าเนินงาน 
(Check) 

บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ความส าคัญกับ
การควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าการ
ติดต้ังและตั้งค่าโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อการสืบค้น Compustat Research Insight 
Global Reference Database Standard & 
Poor’s เนื่องจากส่วนใหญ่เปน็การให้บริการกับ
ผู้ใช้งานภายในสถาบันฯ ได้แก่ อาจารย์ บุคลากร 
นักศึกษา ซึ่งถา้การด าเนินงานไม่ถูกต้อง ครบถ้วน 
ผู้ใช้บริการอาจได้รับข้อมูลสารสนเทศที่ผิดพลาด 
ก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ และท า
ให้ผู้ใช้เกิดความไม่น่าเชื่อถือของข้อมูลอีกด้วย 

 
- อาจารย์

ประเมินผล
และตรวจสอบ 
- นักวิชาการ

คอมพิวเตอร์
ติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน 
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ตารางที่ 3.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามวงจรบริหารงานคุณภาพ (ต่อ) 

ล าดับ 
ที ่

วงจรบริหารงาน
คุณภาพ 

การด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ/

หน้าที ่

4 

การปรับปรุง
แก้ไขและการ
น าไปใช้ 
(Action) 

บุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ จะมกีาร
พิจารณาและทบทวนการจัดท าการติดตั้งและตั้งค่า
โปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการสืบค้น 
Compustat Research Insight Global 
Reference Database Standard & Poor’s ถึงจุด
ที่ควรปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้คู่มือที่ท าขึ้นมามีความ
สมบูรณ์ ถูกต้อง และสามารถน าไปใช้ประกอบการ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- อาจารยช์่วย
แนะน าวิธี
แก้ปัญหา และ
ตรวจสอบ 
- นักวิชาการ

คอมพิวเตอร์
ด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึน้ 

 

3.3 เงื่อนไข/ ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งที่ควรค านึงถึงในการติดตั้งและตั้งค่าโปรแกรมฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น Compustat Research Insight Global Reference Database 
Standard & Poor’s ผ่านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ส านักบรรณสารการพัฒนา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 3.3.1 ข้อควรระวังในการติดตั้งและตั้งค่าโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 
Compustat Research Insight Global Reference Database Standard & Poor’s ผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ส านักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์มีดังน้ี 
  1) ต้องระมัดระวังในการดาวน์โหลดโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ
สืบค้น Compustat Research Insight Global Reference Database Standard & Poor’s จาก
อินเทอร์เน็ต เนื่องจากอาจจะมีไวรัสหรือสแปมแฝงอยู่ ท าให้เมื่อน ามาติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
อาจส่งผลให้เครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าวติดไวรัสไปด้วย ซึ่งอาจท าให้ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ท างานช้าลง ดังนั้น โปรแกรมฐานข้อมูลฯ ก็จะท างานช้าลงไปด้วย 
  2) การส าเนาไฟล์ประวัติการซื้อและไฟล์ข้อตกลงใบอนุญาตซอฟต์แวร์ในเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย ถ้าส าเนาไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์จะส่งผลกระทบโดยตรงกับผู้ใช้ ท าให้ไม่
สามารถใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น Compustat Research Insight 
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Global Reference Database Standard & Poor’s ได้ ดังนั้น ต้องสังเกตว่าไฟล์ประวัติการซื้อและ
ไฟลข์้อตกลงใบอนุญาตซอฟต์ที่ส าเนาไปยังคอมพิวเตอร์แม่ข่ายนั้นครบถ้วนเหมือนในดีวีดี และต้องใส่
ไว้ในพื้นที่ที่ก าหนดเท่านั้น 
  3) การติดตั้งโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้น Compustat 
Research Insight Global Reference Database Standard & Poor’s ต้ อ งท าก ารติ ด ตั้ ง ให้
สมบูรณ์ หรือถ้ามีความผิดพลาด (Error or Debug) เกิดขึ้นต้องท าการลงใหม่ และบันทึกไว้ในคู่มือ
ทุกครั้งเพื่อให้สามารถใช้งานได ้และรู้วิธีแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น 
  4) การตั้งค่าโปรแกรมฐานข้อมูลอิ เล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้น Compustat 
Research Insight Global Reference Database Standard & Poor’s ต้องท าการตั้งค่าให้ถูกต้อง 
โดยเฉพาะการตั้งค่าที่อยู่ของไฟล์ข้อมูล ซึ่งถ้าก าหนดไว้ผิด ผู้ใช้จะไม่สามารถใช้งานโปรแกรม
ฐานข้อมูลฯ ได ้
  5) การจ าลองพื้นที่เก็บข้อมูล (map drive) เพื่อเข้าใช้งานพื้นที่ที่ใช้ในการจัดเก็บ
ข้อมูลโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น Compustat Research Insight Global 
Reference Database Standard & Poor’s ซึ่งเป็นการจ าลองฮาร์ดดิสก์จากคอมพิวเตอร์แม่ข่ายใน
ระบบเน็ตเวิร์ค สิ่งที่ควรระวังคือ ชุดค าสั่งในการ map drive จะอยู่ในรูปแบบของ Batch file โดยใน
ไฟล์นี้จะมีการระบุหมายเลขไอพีแอดเดรส รหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านไว้ด้วย ซึ่งอาจจะไม่ปลอดภัย ดังนั้น
จะต้องท าการซ่อนไฟล์หรือใส่สิทธิ์ให้เฉพาะผู้ใช้ที่เข้าถึงได้เท่านั้น 
 3.3.2 ข้อควรค านึงถึงในการติดตั้งและตั้งค่าโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 
Compustat Research Insight Global Reference Database Standard & Poor’s ผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ส านักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์มีดังน้ี 
  1) ก าหนดผู้รับผิดชอบให้เหมาะสมกับงานที่วางแผนไว้ เนื่องจากงานติดตั้งและตั้ง
ค่าโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้น Compustat Research Insight Global 
Reference Database Standard & Poor’s ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ทางด้านการติดตั้งและตั้ง
ค่าโปรแกรมฯ ในระดับดี รวมถึงต้องมีความสามารถเชิงเทคนิคในการต้ังค่าทางเครือข่าย แม่ข่าย และ 
Command line เบื้องต้นได้ เพื่อให้งานที่ได้นั้นมีประสิทธิภาพสูงสุด ผู้รับผิดชอบที่เหมาะสมกับงาน 
ได้แก่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิศวกร เป็นต้น 
  2) ควรมีการท ารายการตรวจสอบโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 
Compustat Research Insight Global Reference Database Standard & Poor’s เป็นประจ า
ทุกเดือน เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการโปรแกรมฯ บางเครื่องไม่สามารถให้บริการได้  ซึ่ง
อาจเกิดจากหลายสาเหตุของความผิดพลาดจากซอฟต์แวร์โปรแกรมฯ หรือฮาร์ดแวร์ของเครื่อง
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คอมพิวเตอร์นั้นๆ เช่น ซอฟต์แวร์เกิดดีบักขึ้นระหว่างการใช้งานหรือซอฟต์แวร์ไม่ได้รับการอัพเดท 
ฮาร์ดดิสก์ไม่สามารถท างานได้เนื่องจากเกิดไฟดับไฟตกหรือกระชากบ่อยครั้ง 
  3) ควรมีการประชุมปรึกษาหารือ พูดคุยและแก้ปัญหาภายในกลุ่มงานเมื่อพบปัญหา
และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การท างานสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในบางปัญหา
ที่เกิดขึ้นนั้น อาจจะมีผู้ปฏิบัติงานคนอื่นๆ ในกลุ่มงานพบเจอปัญหามาก่อน ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานที่เคย
พบเจอปัญหามาก่อนอาจจะให้แนวทาง หรือวิธีการในการแก้ปัญหาได้ เช่น ปัญหาการเขียน batch 
file เพื่อท าการ Map Network Drive เป็นต้น หรือในอีกมุมหนึ่งผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานอาจจะ
ช่วยกันค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ททั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อหาวิธีที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
ได ้

3.4 วิธีการให้บริการกับผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 

 3.4.1 ผู้ปฏิบัติงานด้านการติดตั้งและตั้งค่าโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 
Compustat Research Insight Global Reference Database Standard & Poor’s มีการเพิ่ ม
จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการโปรแกรมฐานข้อมูลฯ มากขึ้น 

 3.4.2 ผู้ปฏิบัติงานด้านการติดตั้งและตั้งค่าโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 
Compustat Research Insight Global Reference Database Standard & Poor’s อ านวยความ
สะดวกและช่วยเหลือผู้รับบริการอย่างเต็มก าลังความสามารถในกรณีที่เกิดปัญหาระหว่างการใช้งาน 
 3.4.3 ผู้ปฏิบัติงานด้านการติดตั้งและตั้งค่าโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 
Compustat Research Insight Global Reference Database Standard & Poor’s เพิ่มช่องทาง
ให้ผู้ใช้บริการเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น เพื่อน ามาพัฒนาปรับปรุงต่อไป 

3.5 วิธีการติดตาม และประเมินผล การติดตั้งและตั้งค่าโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ
สืบค้น Compustat Research Insight Global Reference Database Standard & Poor’s 
ผ่านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ส านักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์ 

 บุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการติดตาม และประเมินผล การติดตั้งและตั้งค่า
โปรแกรมฐานข้อมูลอิ เล็กทรอนิกส์ เพื่ อการสืบค้น  Compustat Research Insight Global 
Reference Database Standard & Poor’s ผ่านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ส านักบรรณสาร
การพัฒนา สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร ์มีการติดตามงาน 3 ระดับ ดังนี ้
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 3.5.1 ระดับส านัก ซึ่งอาจารย์และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ต้องรายงานความคืบหน้า และผล
การด าเนินงานให้ที่ประชุมนักวิชาการทราบทุกครั้ง โดยข้อมูลที่รายงานคือ จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์
ให้บริการ จ านวนผู้ใช้งาน ปัญหาและอุปสรรค (ส านักบรรณสารการพัฒนา, 2559) 
 3.5.2 ระดับกลุ่มงาน กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศมีปฏิทินกิจกรรมในการติดตามงานและ
ควบคุมการด าเนินงาน เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด โดยแผนการปฏิบัติงาน
และปฏิทินปฏิบัติงานนั้นได้ถูกประยุกต์ขึ้นมาจากแอพพลิเคชั่น Task ของ Office365 และ 
Calendar ของ Google ดังนั้น หัวหน้ากลุ่มงานสามารถตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลของ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์จากสถานะการด าเนินงานที่ปรากฏในปฏิทินกิจกรรมของกลุ่มงานได้
 3.5.3 ระดับบุคคล นักวิชาการคอมพิวเตอร์สามารถสร้างแผนการด าเนินงานและปฏิทิน
ปฏิบัติงานผ่านแอพพลิเคชั่น Task ของ Office365 และ Calendar ของ Google อีกทั้งสามารถ
ปรับปรุงสถานะการด าเนินงานของตนเองได้ 4 สถานะคือ 1) วางแผนการด าเนินงาน 2) ก าลัง
ด าเนินการ 3) ทดสอบการด าเนินงาน 4) ประชาสัมพันธ์และด าเนินการเสร็จสิ้น ในแต่ละสถานะนั้น 
สามารถเขียนอธิบายข้อมูลการด าเนินงานเพิ่มเติมได้ เช่น ถ้าไม่สามารถด าเนินการให้เสร็จสิ้นได้ ต้อง
ใส่เหตุผลหรือสาเหตุของปัญหาด้วยว่าท าไมไม่สามารถด าเนินการให้ส าเร็จได ้

3.6 จรรยาบรรณ/คุณธรรม/สมรรถนะในการติดตั้งและตั้งค่าโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อการสืบค้น Compustat Research Insight Global Reference Database Standard & 
Poor’s ผ่านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ส านักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์ 

3.6.1 จรรยาบรรณของนักคอมพิวเตอร ์
ความหมายจรรยาบรรณ หมายถึง ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบการอาชีพการงานแต่

ละอย่างก าหนดขึ้นเพื่อรักษา และส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลาย
ลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้ จรรยาบรรณจึงเป็นหลักความประพฤติของบุคคลในแต่ละกลุ่มอาชีพ เป็น
เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้มีคุณธรรมและจริยธรรม ดังนั้น จรรยาบรรณของนักคอมพิวเตอร์ ซึ่ง
ครอบคลุมถึงผู้ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์จ าเป็นจะต้องมีจิตใต้ส านึกในการใช้คอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ตด้วยความถูกต้อง ระมัดระวัง ไม่ให้เกิดผลกระทบกับสังคมออนไลน์จะประกอบไปด้วย
จรรยาบรรณในด้านต่างๆ ดังต่อไปน้ี 

 1) จรรยาบรรณต่อตนเอง 
 1.1) ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่และด ารงชีวิตเหมาะสมตามหลัก

ธรรมาภิบาล 
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  1.1.1 ประกอบวิชาชีพนักคอมพิวเตอร์ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความ
ยุติธรรม ใฝ่หาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอเป็นการพัฒนาตน และงานที่รับผิดชอบ อันจะเป็นการเพิ่ม
ศักยภาพให้ตนเองและหน่วยงานที่สังกัด 

        1.1.2 ผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์จะมีความวิริยะอุตสาหะในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุความส าเร็จของงานสูงสุด 

 2) จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน 
 2.1) ตั้งมั่นอยู่ในความถูกต้อง มีเหตุผล และรู้รักสามัคคี 
  2.1.1 ไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก

เจ้าของสิทธิเดิมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 
  2.1.2 ให้ความยกย่องและนับถือผู้ร่วมงานและผู้ร่วมอาชีพทุกระดับที่มี

ความรู้ความสามารถและความประพฤติด ี
  2.1.3 รักษาและแสวงหามิตรภาพระหว่างผู้ร่วมงานและผู้ร่วมอาชีพ 

 3) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
 3.1) ไม่ประพฤติหรือกระท าการใดๆอันเป็นเหตุให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ในวิชาชีพ

แห่งตน 
  3.1.1 ใช้ความรู้ความสามารถในทางสร้างสรรค์ ไม่ใช้ในทางท าลายหรือกลั่น

แกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย 
  3.1.2 ไม่แอบอ้าง อวดอ้าง ดูหมิ่นต่อบุคคลอื่นๆหรือกลุ่มวิชาชีพอื่น 
  3.1.3 ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่งเสริมเกียรติคุณของวิชาชีพ 

ผู้ร่วมอาชีพและเพื่อพัฒนาวิชาชีพ 
 4) จรรยาบรรณต่อสังคม 

 4.1) ปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตน ในวิชาชีพนักคอมพิวเตอร์ที่ดี เป็นแบบอย่างที่ดีของ
สังคม 

  4.1.1 ไม่เรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง
ส าหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบด้วยกฎ ระเบียบ และหลักคุณธรรม จริยธรรม 

  4.1.2 ไม่ใช้อ านวยหน้าที่โดยไม่ชอบธรรมในการเอื้อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับ
ประโยชน์หรือเสียประโยชน ์

  4.1.3 ไม่ใช้ความรู้ความสามารถไปในทางล่อลวง หลอกลวง จนเป็นเหตุให้
เกิดผลเสียต่อผู้อื่น 
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 5) จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
 5.1) เคารพในสิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคของผู้อื่น ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ

โปร่งใส เป็นธรรม 
  5.1.1 รับฟังความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างบุคคล เครือข่าย 

และองคก์รที่เกี่ยวข้อง 
  5.1.2 เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและสามารถตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานได้ 
3.6.2 ความหมายจริยธรรมคอมพิวเตอร ์
           เป็นหลักเกณฑ์ที่ประชาชนตกลงร่วมกันเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน 

ส าหรับตัวอย่างของการกระท าที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าเป็นการกระท าที่ผิดจริยธรรม เช่น 
1. การใช้คอมพิวเตอร์ท าร้ายผู้อื่นให้เกิดความเสียหายหรือก่อความร าคาญ 
2. การใช้คอมพิวเตอร์ในการขโมยข้อมูล 
3. การเข้าถึงข้อมูลหรือคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต 
4. การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ 

          โดยทั่วไปเมื่อพิจารณาถึงจริยธรรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศแล้ว จะกล่าวถึงใน 4 ประเด็น ที่รู้จักกันในลักษณะตัวย่อว่า PAPA ประกอบด้วย 

1. ความเป็นส่วนตัว (Information Privacy) 
2. ความถูกต้อง (Information Accuracy) 

      3. ความเป็นเจ้าของ (Intellectual Property) 
      4. การเข้าถึงข้อมูล (Data Accessibility) 

          ในประเทศไทยได้มีการร่างกฎหมายทั้งสิ้น 6 ฉบับ คือ 
      1. กฏหมายเกี่ยวกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
      2. กฏหมายลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
      3. กฏหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 
      4. กฏหมายเกี่ยวกับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส ์
      5. กฏหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
      6. กฎหมายล าดับรอง รัฐธรรมนูญ มาตรา 78 หรือกฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนา 

โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ 
          ต่อมาได้มีการรวมเอากฎหมายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายลายมือชื่อ -

อิเล็กทรอนิกส์เป็นฉบับเดียวกันเป็นพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ซึ่งมีผล
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บังคับใช้เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2545 แต่ในปัจจุบันยังไม่ได้น ามาใช้สมบูรณ์แบบ เนื่องจากยังไม่มี
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนกฏหมายอีก 4 ฉบับที่เหลือ ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ (Kanokwone, 2554) 

3.6.3 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
1) ความปลอดภัยของข้อมูล (Kanokwone, 2554) ได้ให้เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า ข้อมูลที่ดีเป็น

ข้อมูลที่มีค่ามีราคา สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมากต่อกิจการขององค์กร และในมุม
กลับกันอาจก่อให้เกิดโทษต่อองค์กรหรือบุคคลผู้ให้ข้อมูล ถ้าข้อมูลตกลงไปอยู่ในมือผู้ไม่ประสงค์ดี 
ดังนั้นความปลอดภัยของข้อมูล จึงเป็นเรื่องส าคัญที่จะต้องตระหนัก ความปลอดภัยของข้อมูล (data 
security) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันไม่ให้ข้อมูลถูกท าลาย การรักษาความลับของข้อมูล และ
การป้องกันไม่ให้ข้อมูลถูกท าลาย การรักษาความลับของข้อมูล และการป้องกันการกระท าการทุจริต
ต่อข้อมูล ความไม่ปลอดภัยของข้อมูลมักมีสาเหตุจาก 

(1) ความผิดพลาดของระบบ ซึ่งอาจมีสาเหตุจากตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ ได้แก่ 
เครื่องคอมพิวเตอร์เกิดขัดข้องในระหว่างการประมวลผลข้อมูล ซึ่งอาจท าให้ข้อมูลเกิดสูญเสียได้ 
นอกจากนี้อาจมีสาเหตุจากโปรแกรมที่ใช้ในการประมวลผลยังมีข้อผิดพลาดบางจุดซึ่งอาจท าให้ข้อมูล
มีความผิดพลาดหรือสูญเสียได้เช่นกัน 

(2) อุบัติเหตุ เช่น ไฟไหม้ น ้าท่วม ท าให้ข้อมูลที่เก็บอยู่สูญเสียได้ 
(3) บุคคลอาจท าให้ข้อมูลสูญเสีย เช่น มีการสั่งลบข้อมูล หรือบันทึกข้อมูลทับ

ของเดิม หรือบุคคลอาจมีเจตนาร้ายต้องการท าให้ข้อมูลสูญเสีย เนื่องจากความโกรธแค้นจงใจท าลาย
ข้อมูล 

(4) การขโมยข้อมูลซึ่งเป็นความลับเพื่อน าไปขายหรือให้คู่แข่ง ซึ่งสามารถท าได้ง่าย 
โดยแอบส าเนาลงบนแผ่นบันทึก 

(5) การกระท าทุจริตต่อข้อมูล เช่น มีการแก้ไขข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจ านวนเงิน เพื่อ
ประโยชน์ของตัวเองหรือมีผู้รับจ้างให้กระท าการทุจริต 

(6) สาเหตุอ่ืน ๆ เช่น ความร้อนช่ืน ฝุ่นละออง และสนามแม่เหล็ก 
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่อาจถูกท าลาย หรือเสียหายด้วยสาเหตุต่าง ๆ ดังกล่าว

นั้นอาจท าได้ดังนี ้
(1) การรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร ์
(2) การท าส าเนาข้อมูล ในกรณีที่ข้อมูลอยู่ในแผ่นบันทึกอาจท าส าเนา ข้อมูลทั้งแผ่น

โดยใช้ค าสั่ง copy แต่ถ้าข้อมูลอยู่ในจานแม่เหล็กชนิดแข็งหรือกรณีที่มีข้อมูลเป็นจ านวนมากจะท า
ส าเนาโดยการใช้ค าสั่ง backup ลงบนแผ่นบันทึกหรือในเทปแม่เหล็ก 
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(3) การรักษาความลับของข้อมูล มาตรการแรกในการป้องกันคือ การควบคุมการ
เข้าไปใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยก าหนดว่าใครบ้างที่สามารถเข้าไปใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ มาตรการ
ต่อมาคือ การก าหนดรหัสผ่าน (password) เพื่อผ่านเข้าไปใช้โปรแกรมหรือการเข้าถึงข้อมูล 
นอกจากนี้อาจจะมีการก าหนดขอบเขตเฉพาะแฟ้มข้อมูลเฉพาะแฟ้มบุคคลเฉพาะบุคคล ไม่มีสิทธิไป
ใช้หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลของแฟ้มรายได้ เป็นต้น 

2) พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2551) 

มาตรา ๕ ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกัน การเข้าถึง
โดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้ส าหรับตน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๖ ผู้ใดล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้อื่นจัดท าขึ้นเป็นการ
เฉพาะ ถ้าน ามาตรการดังกล่าวไปเปิดเผยโดยมิชอบในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๗ ผู้ ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึง
โดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้ส าหรับตน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน สี่
หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๘  ผู้ใดกระท าด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อดักรับไว้ซึ่ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลคอมพิวเตอร์น้ันมิได้มี
ไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อให้บุคคลทั่วไปใช้ประโยชน์ได้ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี 
หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๙  ผู้ใดท าให้เสียหาย ท าลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วน ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๐ ผู้ใดกระท าด้วยประการใดโดยมิชอบ เพื่อให้การท างานของระบบคอมพิวเตอร์
ของผู้อื่นถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถท างานตามปกติได้ ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

3) หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ (Hom-anek, 
2550) 

ข้อ 8 การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ผู้ให้บริการต้องใช้วิธีการที่มั่นคง ปลอดภัย 
ดังต่อไปนี ้
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(1) เก็บในสื่อ (Media) ที่สามารถรักษาความครบถ้วนถูกต้องแท้จริง ( Integrity) 
และระบุตัวบุคคล (Identification) ที่เข้าถึงสื่อดังกล่าวได ้

(2) มีระบบการเก็บรักษาความลับของข้อมูลที่จัดเก็บ และก าหนดชั้นความลับใน
การเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของข้อมูล และไม่ให้ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไข
ข้อมูลที่เก็บรักษาไว้ เช่น การเก็บไว้ใน Centralized Log Server หรือท าการ Data Archiving หรือ
ท า Data Hashing เป็นต้น เว้นแต่ ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือผู้บริหารองค์กร ก าหนดให้สามารถเข้าถึง
ข้อมูลดังกล่าวได้ เช่น ผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศขององค์กร (IT Auditor) หรือบุคคลที่องค์กร
มอบหมาย เป็นต้น รวมทั้งพนักงานผู้ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้ 

(3) จัดให้มีผู้มีหน้าที่ประสานงานและให้ข้อมูลกับพนักงานผู้ปฏิบัติงานซึ่งได้รับการ
แต่งตั้งตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เพื่อให้การส่งมอบ
ข้อมูลนั้น เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 

(4) ในการเก็บข้อมูลจราจรนั้น ต้องสามารถระบุรายละเอียดผู้ใช้บริการเป็น
รายบุคคลได้ (Identification and Authentication) เช่น ลักษณะการใช้บริการ Proxy Server, 
Network  Address Translation (NAT) หรือ Proxy Cache หรือ Cache Engine หรือบริการ 
Free Internet หรือบริการ 1222 หรือ Wi-Fi Hotspot ต้องสามารถระบุตัวตนของผู้ใช้บริการเป็น
รายบุคคลได้จริง 

3.6.4 บัญญัติ10 ประการของผู้ใช้คอมพิวเตอร ์
การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลก็จะเฉพาะสิทธิ์ที่ตนเองมีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงาน 

(1) ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ท าร้ายผู้อื่น 
(2) ไม่รบกวนจนงานคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น 
(3) ไม่แอบดูแฟ้มข้อมูลของผู้อื่น 
(4) ไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อลักขโมย 
(5) ไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเป็นพยานเท็จ 
(6) ไม่ใช้หรือท าส าเนาซอฟต์แวร์ที่ตนไม่ได้ซื้อสิทธิ ์
(7) ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยไม่มีอ านาจหน้าที ่
(8) ไม่ฉวยเอาทรัพย์ทางปัญญาของผู้อื่นมาเป็นของตน 
(9) คิดถึงผลต่อเนื่องทางสังคมของโปรแกรมที่เขียน 
(10) ใช้คอมพิวเตอร์ในทางที่แสดงถึงความใคร่ครวญและเคารพจรรยาวิชาชีพของ

สมาชิกสมาคม เครื่องจักรกลคอมพิวเตอร ์
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 3.6.5 จรรยาบรรณของบุคลากรสายสนับสนุน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
นอกจากจรรยาบรรณวิชาชีพของนักวิชาการคอมพิวเตอร์แล้ว บุคลากรของสถาบัน

จ าเป็นต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณของบุคลากรของสถาบันซึ่งได้  ก าหนดโดยยึดมั่นในหลักการตาม
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา จ านวน 6 องค์ประกอบ 
ซึ่งได้แก ่ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้ ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
รวมถึงไม่ใช้อ านาจครอบง าผิดท านองคลองธรรมต่อนักศึกษาด้วย โดยสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ ได้ก าหนดจรรยาบรรณของบุคลากรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่นี้ไว้ 
(สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,์ 2554) ดังนี ้

1) จรรยาบรรณของบุคลากรสายสนับสนุนของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
(1) บุคคลสายสนับสนุนพึงประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่

ผู้รับบริการ และบุคคลทั่วไป ทั้งด้านส่วนตัวและการงาน เพื่อธ ารงรักษาชื่อเสียงและเกียรติภูมิของ
สถาบัน 
  (2) บุคลากรสายสนับสนุนพึงปฏิบัติหน้าที่ เต็มความสามารถ และปฏิบัติต่อ
ผู้รับบริการ ผู้มีสาวนเกี่ยวข้อง อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 
  (3) บุคลากรสายสนับสนุนพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เสีสละ อุทิศตน ยึด
มั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
  (4) บุคลากรสายสนับสนุนพึงปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีความคิด
อิสระ ไม่ถูกครอบง าด้วยอิทธิพลหรือผลประโยชน์ใดๆ 
  (5) บุคลากรสายสนับสนุนพึงหมั่นศึกษาค้นคว้าติดตามความก้าวหน้าในวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนางานในหน้าที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
  (6) บุคลากรสายสนับสนุนพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตบริการ จิตอาสา และพร้อมให้
ความช่วยเหลือในกิจการสาธารณะ 
  (7) บุคลากรสายสนับสนุนพึงปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และใต้
ผู้บังคับบัญชา เยี่ยงกัลยาณมิตร และช่วยเหลือส่งเสริม เกื้อกูลซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดทีมงานที่ดี 
  (8) บุคลากรสายสนับสนุนพึงสร้าง ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความผูกพัน และ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบัน 
  (9) บุคลากรสายสนับสนุนพึงปฏิบัติตนด้วยความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม 
ด้วยส านักต่อสังคมและประเทศชาต ิ
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2) จรรยาบรรณที่พึงมีต่อการปฏิบัติงานและหน่วยงาน 
(1) ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(2) เป็นผู้ที่ยึดมั่นและยืนหยัดท าในสิ่งที่ดี ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
(3) ใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบในกรณีที่

วิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพก าหนดไว้ ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพนั้นด้วย 
(4) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ รอบคอบ ขยันหมั่นเพียร ถูกต้อง 

สมเหตุสมผลโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยค านึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติ องค์การ 
ผู้รับบริการ และประชาชนเป็นส าคัญ และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

(5) พัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม ปราศจากอคติ ไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็น
ธรรม 

(6) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและทักษะในการท างาน
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

(7) ตรงต่อเวลา อุทิศเวลาให้แก่สถาบัน ไม่ทอดทิ้งหรือละเว้นหน้าที่ของตนในการ
ปฏิบัติงาน 

(8) รักษาความลับที่สถาบันต้องด าเนินการตามกฎหมายหรือธรรมเนียมปฏิบัต ิ
(9) ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินขององค์การอย่างประหยัดคุ้มค่าโดยระมัดระวังมิให้

เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินส่วนตน 
(10) ละเว้นการน าผลงานทางวิชาการของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนเองโดยมิชอบ 
(11) ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน

ข้อเท็จจริง 
3) จรรยาบรรณที่พึงมีต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน  

(1) เคารพและปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่โดยชอบด้วย
กฎหมาย และระเบียบขององค์การโดยปราศจากอคต ิ

(2) ปฏิบัติหน้าที่โดยมิให้เป็นการกระท าข้ามขั้นผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระท า หรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งช่ัวคราว 

(3) ดูแลเอาใจใส่ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งในด้านการปฏิบัติงาน การสร้างขวัญก าลังใจ 
การจัดสวัสดิการและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนปกครองผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามท านองคลองธรรม 

(4) ให้ความร่วมมือช่วยเหลือผู้ร่วมงานทั้งในด้านการให้ความคิดเห็น และการ
แก้ปัญหาร่วมกัน การเสนอแนะในสิ่งที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบ 
รวมทั้งให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การ 
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(5) ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความสามัคคี
ร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงานกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การ 

(6) ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วยวาจาสุภาพ มีน ้าใจและมนุษย
สัมพันธ์ที่ด ี

(7) ละเว้นจากการน าผลการปฏิบัติงานของผู้อื่นมาเป็นของตน และไม่น าผลการ
ปฏิบัติงานที่บกพร่องของตนไปเป็นของคนอื่น 

4) จรรยาบรรณที่พึงมีต่อนักศึกษา ผู้รับบริการ ชุมชน ประชาชน และสังคม คือ 
(1) ให้บริการอย่างเต็มความสามารถด้วยความเป็นธรรม เอื้อเฟื้อ มีน ้าใจ และใช้

กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน 
(2) ประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นที่น่าเชื่อถือของ

บุคคลทั่วไป 
(3) ละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยที่วิญญูชนจะ

ให้กันโดยเสน่หาจากผู้มาติดต่อ หรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่นั้น 
(4) ละเว้นจากการเปิดเผยความลับของนักศึกษาที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือ

จากความไว้วางใจโดยมิชอบจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักศึกษาหรือผู้รับบริการ 
(5) ละเว้นจากการเรียก รับ หรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากนักศึกษา

หรือผู้บริการเพื่อกระท าหรือไม่กระท าการใด 
(6) ละเว้นจากการสอนหรืออบรมนักศึกษาเพื่อให้กระท าการที่รู้อยู่ว่าผิดกฎหมาย 

หรือฝ่าฝืนศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง 
(7) ละเว้นจากการล่วงละเมิดทางเพศ หรือมีความสัมพันธ์ทางเพศกับนักศึกษาซึ่ง

มิใช่คู่สมรสของตน 
(8) มีเสรีภาพในความคิดทางการเมอืงและมีความยุติธรรมในการปฏิบัติหน้าที่  

3.6.6 สมรรถนะของผู้ปฏิบัติงาน 
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักบรรณสาร
การพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
 ปฏิบัติงานโดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาการหรือวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในระดับ
ปฏิบัติการ ด าเนินการบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย และเครือข่าย บริหารจัดการชุดค าสั่ง
ต่างๆ รวมถึงระบบกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคู่มือปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ใช้บริการ
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของส านักฯ 
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สมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ความสามารถประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์ในการสร้างเอกสาร แบบฟอร์ม 

ค านวณ ออกแบบ  และรายงานต่าง ๆ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศทั้งภายใน 
และภายนอกสถาบัน เพื่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ หรือได้รับ
มอบหมาย (ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ, 2016) 

ตารางที่ 3.2 สมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระดับ รายละเอียดพฤติกรรม ตัวอย่างแหล่งบ่งชี้ 
1 1) เลือกใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้องตาม

วัตถุประสงค์ของงาน  และ 
 2) ดูแลรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้เบ้ืองต้น 

- ความถี่ในการเปลี่ยน ซ่อม หรือซื้อ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่เกิดจากความ
เสียหายในการใช้งาน หรืออุบัติเหตุ
จากการใช้งาน 

2 1) สร้างเอกสาร หรือแบบฟอร์ม หรือตาราง หรือ
รายงาน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์ของงานได้อย่างมีประสิทธิผล  หรือ 
 2) รับ  ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได ้(E-mail) อย่าง
ถูกต้องตามวัตถุประสงค ์

- ตั วอย่างเอกสารที่ สร้างขึ้น โดย
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์
- ตัวอย่างการประสานงานผ่านทาง 
E-mail 

3 1) ประยุกต์ใช้โปรแกรม เพื่อการค านวณ  วิเคราะห์  
สังเคราะห์  หรือการพยากรณ์ข้อมูล สารสนเทศที่
ส าคัญในการปฏิบัติงานได้  หรือ 
 2) ใช้ระบบสารสนเทศภายในสถาบันที่ส าคัญ 
จ าเป็นในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 
QAIS  ERS  E-Doc ICS HRIS เป็นต้น 

- ตัวอย่างข้อมูล สารสนเทศที่สร้าง
จากการใช้โปรแกรมเพื่อการค านวณ 
- ตัวอย่างงานที่ใช้ระบบสารสนเทศ
ของสถาบัน   
 

4 1) วิเคราะห์ บริหาร  พัฒนา หรือออกแบบระบบ
สารสนเทศ เว็บไซต์ หรือโปรแกรมประยุกต์ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน สถาบัน 
หรือสังคมได้ หรือ   
 2) ก าหนดแผน หรือนโยบายการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศของหน่วยงาน หรือสถาบันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- ตัวอย่างผลงานวิเคราะห์ บริหาร  
พัฒนา หรือออกแบบสารสนเทศ 
เว็บไซต์ หรือโปรแกรมประยุกต ์
- น โยบาย หรือแผนการบริห าร
เท ค โน โล ยี ส า ร ส น เท ศ ร ะ ดั บ
หน่วยงาน หรือระดับสถาบัน 

 



 
 

บทที่ 4 

กระบวนการและขั้นตอนการปฏบิัติงาน 

 

เนื้อหาในบทที่ 4 กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย แผนผังการ
ปฏิบัติงาน (Work Flow) รายละเอียดของกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน กิจกรรม 
แผนปฏิบัติงาน และแผนกลยุทธ์ในการ ปฏิบัติงาน เพื่อที่จะแสดงรายละเอียดของขั้นตอนการติดตั้ง
และตั้งค่าโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น Compustat Research Insight Global 
Reference Database Standard & Poor’s ของส านักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร ์ดังนี ้

 
4.1 แผนผังการปฏิบัติงาน (Work Flow) 

แผนผังการปฏิบัติงาน (Work Flow) เป็นส่วนที่แสดงล าดับกระบวนการปฏิบัติงาน ซึ่งจะ
ประกอบไปด้วยส่วนแรกตามแนวนอนคือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการติดตั้งและตั้งค่าโปรแกรม
ฐานข้อมูลอิ เล็กทรอนิกส์ เพื่ อการสืบค้น  Compustat Research Insight Global Reference 
Database Standard & Poor’s ของส านักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ได้แก ่1) ตัวแทนจ าหน่าย 2) นักวิชาการเงินและบัญชี/ นักวิชาการพัสดุ ผู้ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป 
3) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4) บรรณารักษ์/ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด และ5) ผู้รับบริการ (อาจารย์ 
ผู้ปฏิบัติงาน นักศึกษาและส่วนที่สองตามแนวตั้งคือ ล าดับของกระบวนการปฏิบัติงาน รายละเอียด
แสดงได้ดังภาพที่ 4.1 
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ภาพที่ 4.1 แผนผังการปฏิบัติงาน (Work Flow)  

1 

2 
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4.2 รายละเอียดของกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบตัิงานการติดตัง้และตั้งค่าโปรแกรม
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น Compustat Research Insight Global Reference 
Standard & Poor’s ของส านักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 จากภาพที่ 4.1 เป็นส่วนที่แสดงล าดับกระบวนการปฏิบัติงานซึ่งจะบอกถึงผู้ที่เกี่ยวข้องต้อง
ด าเนินการหรือรับผิดชอบในขั้นตอนใดบ้าง ซึ่งในหัวข้อนี้จะอธิบายรายละเอียดของกระบวนการและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการติดตั้งและตั้งค่าโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 
Compustat Research Insight Global Reference Standard & Poor’s ของส านักบรรณสารการ
พัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อย่างละเอียด เพื่อให้สามารถเข้าใจแผนผังการปฏิบัติงาน 
(Work Flow) ได้ดียิ่งขึ้น 
 การติดตั้ งและตั้งค่าโปรแกรมฐานข้อมูลอิ เล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้น  Compustat 
Research Insight Global Reference Database Standard & Poor’s จะด าเนินการอันเนื่องมาก
จาก 2 ส่วนหลักๆ ดังนี ้

4.2.1 กรณีได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์มาใหม่  
4.2.2 กรณีได้รับแจ้งปัญหาการใช้งานจากผู้ใช้บริการ  
ซึ่งผู้จัดท าคู่มือจะขออธิบายรายละเอียดของกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ดังต่อไปนี ้
4.2.1 กรณีได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์มาใหม่  
กรณีได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์มาใหม่ เนื่องจากว่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์นั้น มีอายุการใช้งานที่

สามารถจ าหน่าย หรือบริจาคได้ต้องมีอายุการใช้งานอย่างต ่า 7 ปี ถึงจะสามารถด าเนินการจ าหน่าย 
หรือบริจาคได้ ซึ่งคอมพิวเตอร์ของส านักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้มี
การจัดซื้อจัดจ้างเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ามาให้บริการส าหรับผู้มาใช้บริการฐานข้อมูลต่างๆ มี
หลากหลายปีงบประมาณที่ด าเนินการจัดซื้อ ในปัจจุบันนี้ ปีงบประมาณที่จัดซื้อ ได้แก่ ปีงบประมาณ 
2551, 2552, 2554 และ 2559 ซึ่งจะเห็นได้ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ปีงบประมาณ 2551 และ 2552 
สามารถด าเนินการจ าหน่าย หรือบริจาคได้ ดังนั้น ส านักบรรณสารการพัฒนาจ าเป็นที่จะต้องมีการ
เขียนแผนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่เข้ามาทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์เดิม เพื่อให้การ
บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้นฐานข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จนกระทั่งเสร็จสิ้น
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ส านักบรรณสารการพัฒนาจะได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ตามจ านวนที่
ร้องขอไป หลังจากได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ส านักบรรณสารการพัฒนาจะมีรายละเอียดของ
กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานการติดต้ังและตั้งค่าโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ
สืบค้น Compustat Research Insight Global Reference Database Standard & Poor’s ต่อไป 
แสดงดังตารางที่ 4.1 
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ตารางที่ 4.1 รายละเอียดของกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานการติดต้ังและตั้งค่าโปรแกรม
ฐานข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น Compustat Research Insight Global 
Reference Database Standard & Poor’s กรณีได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์มาใหม ่

ขั้นตอนที ่
ผู้ด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา 
มาตรฐานงาน/
สิ่งที่ต้องควบคุม 

เอกสารอ้างอิง 

1. การส่งมอบเอกสารและการแจ้งวัน เวลาส่งเครื่องคอมพิวเตอร์ 
     1.1 ส่งมอบเอกสาร
รายการครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

นักวิชาการเงิน
และบัญช/ีพัสด ุ

ก่อนส่งเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 1 
สัปดาห ์

- - 

    1.2 แจ้งวัน เวลาใน
การจัดส่งเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

นักวิชาการเงิน
และบัญช/ี
พัสด/ุ
ผู้ปฏิบัติงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด 

- - 

2. การรับเอกสารและการรบัแจ้งวันเวลาในการจัดส่งเครื่องคอมพิวเตอร์ 
     2.1 รับเอกสาร
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ใหม ่

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

ก่อนส่งเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 1 
สัปดาห ์

ตรวจสอบ
จ านวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

เอกสารการจัดซื้อจัด
จ้าง 

     2.2 รับแจ้งข้อมูล
วัน-เวลา สถานที่ที่ต้อง
ส่งเครื่องคอมพิวเตอร์
ใหม ่

ตัวแทน
จ าหน่าย 

ภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด 

- - 

3. การบันทึกรายการและการพิจารณาวันเวลาการจัดส่งเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม ่
     3.1 บันทกึข้อมูล
รายการเครื่อง
คอมพิวเตอร์ใหม่ใน
ระบบ 
 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

ภายใน 1 วัน
หลังจากได้รับ
เอกสาร 

ตรวจสอบการ
บันทึกข้อมูลให้
ถูกต้อง เช่น 
ชื่อรุ่น serial 
number 

เอกสารการจัดซื้อจัด
จ้าง 
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ตารางที่ 4.1 รายละเอียดของกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานการติดต้ังและตั้งค่าโปรแกรม
ฐานข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น Compustat Research Insight Global 
Reference Database Standard & Poor’s กรณีได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์มาใหม่ (ต่อ) 

ขั้นตอนที ่
ผู้ด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา 
มาตรฐานงาน/สิ่ง

ที่ต้องควบคุม 
เอกสารอ้างอิง 

     3.2 พิจารณาวัน-
เวลา และสถานที่ที่
จัดส่งเครื่อง
คอมพิวเตอร์ใหม่ 

ตัวแทนจ าหน่าย ภายใน 1 วัน
หลังจากได้รับ
เอกสาร 

- - 

4. การจัดเก็บเอกสารและการจัดส่งเครื่องคอมพิวเตอร์ 
     4.1 จัดเกบ็
เอกสารครุภัณฑ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์ใหม่ลงใน
แฟ้มข้อมูล 
(แฟ้มเอกสารและ
Google Drive) 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

หลังจากบันทึก
ข้อมูลเอกสาร
รายการ
คอมพิวเตอร์
เสร็จสิ้น 

1. จัดเก็บให้ถูก
แฟ้มงาน จะต้อง
เป็นแฟ้มที่
จัดเตรียมไว ้
2. สแกนทุกไฟล์
เอกสารใส่
โฟลเดอร์ที่อยู่ใน
ระบบทุกครั้ง 

- 

     4.2 การ
ด าเนินการจัดส่งเครื่อง
คอมพิวเตอร์ใหม่ 

ตัวแทน
จ าหน่าย 

ภายในวันเวลา 
สถานที่ ที่
ก าหนด 

- - 

5. รับและตรวจสอบ
ความถูกต้องของ
เครื่องคอมพิวเตอร์
ใหม ่

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

ภายใน 1 วัน
หลังจากรับ 
และตรวจสอบ
เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

1. ตรวจสอบ
จ านวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
2. ตรวจสอบ ยี่ห้อ 
รุ่น และ
คุณลักษณะของ
เครื่อง 
 

1. เอกสารการจัดซื้อ
จัดจ้าง 
2. เอกสาร 
รายงานหมายเลข
เครื่องคอมพิวเตอร ์
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ตารางที่ 4.1 รายละเอียดของกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานการติดต้ังและตั้งค่าโปรแกรม
ฐานข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น Compustat Research Insight Global 
Reference Database Standard & Poor’s กรณีได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์มาใหม่ (ต่อ) 

ขั้นตอนที ่
ผู้ด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา 
มาตรฐานงาน/สิ่งที่

ต้องควบคุม 
เอกสารอ้างอิง 

   3. ตรวจสอบ
หมายเลขประจ า
เครื่องคอมพิวเตอร์ 
(serial number) ที่
เครื่องคอมพิวเตอร์
ให้ตรงกับเอกสาร 
4. ระบุหมายเลข
เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ที่เอกสารให้ตรงกับ
เครื่องคอมพิวเตอร์
แต่ละเครื่อง 
5. ตรวจสอบ
อุปกรณ์หลักและ
อุปกรณ์ต่อพ่วงของ
เครื่องคอมพิวเตอร์
ให้ครบถ้วน 

 

6. จัดเตรียมความ
พร้อมของเครื่อง
คอมพิวเตอร์และ
ซอฟต์แวร์ที่ใชใ้นการ
ด าเนินการ 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

ภายใน 1 
อาทิตย์
หลังจากได้รับ 
และตรวจสอบ
เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

1. ต้องใช้ซอฟต์แวร์
ลิขสิทธิ์ทั้งะบบ
ปฏิบัติการและ
โปรแกรม 
2. ต้องสแกนไวรัส
ของซอฟต์แวร์ทุก
ครั้ง 

1. พรบ. 
คอมพิวเตอร์ 
2. ลิงค์ดาวน์โหลด
http://support. 
standardand 
poors.com 
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ตารางที่ 4.1 รายละเอียดของกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานการติดต้ังและตั้งค่าโปรแกรม
ฐานข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น Compustat Research Insight Global 
Reference Database Standard & Poor’s กรณีได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์มาใหม่ (ต่อ) 

ขั้นตอนที ่
ผู้ด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา 
มาตรฐานงาน/สิ่งที่

ต้องควบคุม 
เอกสารอ้างอิง 

7. การติดตั้ง
ระบบปฏิบัติการและ
โปรแกรมฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการ
สืบค้น Compustat 
Research Insight 
Global Reference 
Database Standard 
& Poor’s  

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

ภายใน 3 วัน
หลังจากเตรียม
ความพร้อม
เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

1. ต้องลง
ระบบปฏิบัติการที่
รองรับกับโปรแกรม 
เช่น 64 บิต หรือ 32 
บิต 
2. ต้องลงโปรแกรม
เสริมที่จะช่วยเหลือ
ให้ผู้ใช้งานสามารถ
ท างานได้เบื้องต้น 
เช่น pdf และ 
Microsoft office 

- 

8. การต้ังค่า และ
ปรับแต่งข้อมูล
โปรแกรมฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการ
สืบค้น Compustat 
Research Insight 
Global Reference 
Database Standard 
& Poor’s  

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

ภายใน 1 วัน 1. ต้องท าการเลือก
แหล่งจัดเก็บ
ฐานข้อมูลที่ถูกต้อง 
2. ท าการคัดลอก
ข้อมูลใบอนญุาต 
และฐานข้อมลูการ
ใช้งานโปรแกรมให้
ถูกต้อง 
3. ท าการเขียน
สคริปต์ไฟล์เพื่อท า
การ Map Network 
Drive 

เอกสารวิธีการ
เขียนสคริปต์ไฟล์ 
Map Network 
Drive 
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ตารางที่ 4.1 รายละเอียดของกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานการติดต้ังและตั้งค่าโปรแกรม
ฐานข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น Compustat Research Insight Global 
Reference Database Standard & Poor’s กรณีได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์มาใหม่ (ต่อ) 

ขั้นตอนที ่
ผู้ด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา 
มาตรฐานงาน/สิ่งที่

ต้องควบคุม 
เอกสารอ้างอิง 

9. การทดสอบ
โปรแกรมฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการ
สืบค้น Compustat 
Research Insight 
Global Reference 
Database Standard 
& Poor’s  เพือ่การใช้
งาน 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

ภายใน 1 วัน 1. ต้องท าการ
ทดสอบให้
หลากหลายบญัชี
ผู้ใช ้
2. ต้องใช้ชื่อบัญชี
จริงของนักศึกษาใน
การทดสอบ และ
สถานะที่แตกต่างกัน
ของนักศึกษาแต่ละ
รายด้วย 

- 

10. แจ้งบรรณารักษ์
หรือผู้ปฏิบัติงาน
ห้องสมุดให้ทดสอบ
การใช้งานโปรแกรม
ฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการ
สืบค้น Compustat 
Research Insight 
Global Reference 
Database Standard 
& Poor’s  

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

ภายใน 1 วัน 1. ต้องส่งอีเมล์แจ้ง
บรรณารักษ์ หรือ
ผู้ปฏิบัติงาน
ห้องสมุดไว้เป็น
หลักฐาน 
2. ต้องโทรศัพท์แจ้ง
บรรณารักษ์ หรือ
ผู้ปฏิบัติงาน
ห้องสมุดอีกครั้ง 

1. อีเมล ์
Microsoft Office 
365 
2. ระบบอีเมล์
ภายในสถาบัน ICS 
- 
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ตารางที่ 4.1 รายละเอียดของกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานการติดต้ังและตั้งค่าโปรแกรม
ฐานข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น Compustat Research Insight Global 
Reference Database Standard & Poor’s กรณีได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์มาใหม่ (ต่อ) 

ขั้นตอนที ่
ผู้ด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา 
มาตรฐานงาน/สิ่งที่

ต้องควบคุม 
เอกสารอ้างอิง 

11. รับแจ้งและ
ทดสอบการใช้งาน
โปรแกรมฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการ
สืบค้น Compustat 
Research Insight 
Global Reference 
Database Standard 
& Poor’s  

บรรณารักษ/์
ผู้ปฏิบัติงาน
ห้องสมุด 

ภายใน 1 วัน 1. ต้องท าการ
ทดสอบให้
หลากหลายบญัชี
ผู้ใช ้
2. ต้องตอบกลับ
อีเมล์รายงานผลการ
ทดสอบให้
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์หรือ
อาจารย์ทราบ 

1. อีเมล ์
Microsoft Office 
365 
2. ระบบอีเมล์
ภายในสถาบัน ICS 
 

12. ประชาสัมพันธ์ให้
ผู้ใช้บริการทราบ 

บรรณารักษ/์
ผู้ปฏิบัติงาน
ห้องสมุด 

ภายใน 1 วัน 1. ประชาสัมพันธ์ให้
ครบทุกช่องทาง 

1. บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ 
2. หน้าเว็บไซต์ของ
ส านักบรรณสาร
การพัฒนา 
3. หน้าเครือขา่ย
สังคมออนไลน ์
Facebook ของ
ส านักบรรณสาร
การพัฒนา 
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ตารางที่ 4.1 รายละเอียดของกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานการติดต้ังและตั้งค่าโปรแกรม
ฐานข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น Compustat Research Insight Global 
Reference Database Standard & Poor’s กรณีได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์มาใหม่ (ต่อ) 

ขั้นตอนที ่
ผู้ด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา 
มาตรฐานงาน/
สิ่งที่ต้องควบคุม 

เอกสารอ้างอิง 

13. รับทราบข่าวสารการ
ให้บริการโปรแกรม
ฐานข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์
เพื่อการสืบค้น Compustat 
Research Insight Global 
Reference Database 
Standard & Poor’s  

ผู้รับบริการ 
(อาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ และ 
นักศึกษา) 

ตามระยะเวลา
การติดตาม
ข่าวสารของ
ผู้รับบริการ 

  

14. ใช้งานโปรแกรม
ฐานข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์
เพื่อการสืบค้น Compustat 
Research Insight Global 
Reference Database 
Standard & Poor’s  

ผู้รับบริการ 
(อาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ และ 
นักศึกษา) 

ตามความ
ต้องการของ
ผู้ใช้งาน 

1. สร้างและ
บันทึกข้อมูลโปร์
ไฟล์ของผู้ใช้งาน 
ตามพ.ร.บ. 
คอมพวิเตอร์ฯ 
2. ต้องระวังเรื่อง
ผู้ใช้งานจาก
ภายนอกเข้ามา
ใช้งาน 

 

15. ประเมินความพึงพอใจ
การใช้งานโปรแกรม
ฐานข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์
เพื่อการสืบค้น Compustat 
Research Insight Global 
Reference Database 
Standard & Poor’s  

ผู้รับบริการ 
(อาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ และ 
นักศึกษา) 

ตามความ
ต้องการของ
ผู้ใช้งาน 

ต้องสรุปผลการ
ประเมินความพึง
พอใจฯ 3 ครั้ง
ต่อปี เพื่อน าเข้า
ที่ประชุม
นักวิชาการของ
ส านักฯ  

https://goo.gl/
forms/TdTDTh
MY7SN5pao92 
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จากตารางที่ 4.1 บางขั้นตอนนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่รับผิดชอบ อาจจะต้องด าเนินการแบบ
คู่ขนานไปพร้อมๆ กัน ดังนั้น ผู้จัดท าคู่มือจึงขออธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความเข้าใจ 
ดังต่อไปนี ้
 ขั้นตอนที่ 1 การส่งมอบเอกสารและการแจ้งวัน-เวลา สถานที่ที่ส่งเครื่องคอมพิวเตอร์ ใน
หัวข้อ 1.1 ส่งมอบเอกสารรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยนักวิชาการเงินและบัญชี/พัสดุ จะต้องส่ง
มอบเอกสารครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ให้กับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ก่อนการจัดส่งเครื่อง
คอมพิวเตอร์ใหม่ 1 สัปดาห์ เพื่อให้นักวิชาการคอมพิวเตอร์ได้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น นอกจากนั้น
นักวิชาการเงินและบัญช/ีพัสดุ จะด าเนินการควบคู่ไปกับหัวข้อ 1.2 แจ้งวัน-เวลา และสถานที่ในการ
จัดส่งเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับตัวแทนจ าหน่าย เพื่อให้เป็นการยืนยันวัน-เวลา และสถานที่ที่ตรงกัน 
 ขั้นตอนที่ 2 การรับเอกสารและการรับแจ้งวันเวลาในการจัดส่งเครื่องคอมพิวเตอร์ ในส่วน
ของหัวข้อ 2.1 รับเอกสารครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ใหม่ เมื่อนักวิชาการเงินและบัญชี/พัสดุ ท าการส่งมอบ
เอกสารครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ให้กับนักวิชาการคอมพิวเตอร์  ดังนั้น นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์จะท าการรับเอกสารครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่พร้อมกับเซ็นรับเอกสารเพื่อเป็น
หลักฐาน และในอีกด้านหนึ่งนั้น ตัวแทนจ าหน่ายจะรับทราบการแจ้งข้อมูลวัน-เวลา สถานที่ที่ต้องส่ง
เครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ เพื่อไปบริหารจัดการในการจัดส่งเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อไป 
 ขั้นตอนที่ 3 การบันทึกรายการและการพิจารณาวันเวลาการจัดส่งเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ 
หลังจากที่นักวิชาการคอมพิวเตอร์ได้รับเอกสารครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่แล้วจะต้องท าการ
ป้อนข้อมูลเข้าระบบของกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานสามารถดู
รายละเอียดข้อมูลได้ แสดงดังภาพที่ 4.2 ส่วนของตัวแทนจ าหน่ายจะท าการพิจารณาวัน-เวลา และ
สถานที่ในการจัดส่งเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ ตามที่นักวิชาการเงินและบัญชี/พัสดุเสนอไป ซึ่งจะมีการ
พิจารณาอยู่ 2 กรณีคือ 1) ถ้าจัดส่งได้ตามวัน-เวลา ที่เสนอมาตัวแทนจ าหน่ายจะด าเนินการจัดส่ง
เครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ ตามวัน-เวลา และสถานที่ที่ก าหนด 2) ถ้าไม่สามารถจัดส่งได้ตามวัน-เวลา 
ที่ก าหนดก็จะแสดงความจ านงค์มาที่นักวิชาการเงินและบัญชี/พัสดุ เพื่อขอเปลี่ยนแปลงตามวัน-เวลา
ใหม่ 
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ภาพที่ 4.2 การป้อนข้อมูลเขา้ระบบของกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ขั้นตอนที่ 4 การจัดเก็บเอกสารและการจัดส่งเครื่องคอมพิวเตอร์ ในขั้นตอนนี้จะด าเนินการ
หลังจากขั้นตอนที่  3 การบันทึกรายการเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่เสร็จสิ้น จากนั้นนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์จะท าการจัดเก็บเอกสารลงในแฟ้มข้อมูลที่ได้จัดเตรียมไว้ ทั้งในส่วนของไฟล์เอกสาร
และไฟล์ดิจิทัล โดยไฟล์ดิจิทัลนั้นจะท าการสแกนและน าไปจัดเก็บไว้ใน Google Drive เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานสามารถรับรู้ และมองเห็นข้อมูลได้ในทันที แสดงดังภาพที่ 4.3 และในส่วนของ
ตัวแทนจ าหน่ายจะด าเนินการจัดส่งเครื่องคอมพิวเตอร์ ตามวัน-เวลา และสถานที่ที่ได้ท าการ
ยืนยันครั้งล่าสุด 
 

 
 
ภาพที่ 4.3 การจัดเก็บไฟล์เอกสารลงใน Google Drive 
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 ขั้นตอนที่ 5 รับและตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ หลังจากที่ตัวแทน
จ าหน่ายจะด าเนินการจัดส่งเครื่องคอมพิวเตอร์ ตามวัน-เวลา และสถานที่ที่ได้ท าการยืนยันครั้งล่าสุด
เป็นที่เรียบร้อย นักวิชาการคอมพิวเตอร์จะต้องท าการรับและตรวจสอบความถูกต้องของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ใหม่ ซึ่งต้องมีการตรวจสอบดังนี้  

1. ตรวจสอบจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ครบตามที่จัดซื้อจัดจ้างของบัญชีแสดงรายการพัสดุ 
ซึ่งจะมีข้อมูลรายการของเครื่องคอมพิวเตอร์ สถานที่ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ รุ่น จ านวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และราคา แสดงดังภาพที่ 4.4  

2. ตรวจสอบ ยี่ห้อ รุ่น และคุณลักษณะของเครื่องให้ตรงตามเอกสารการตรวจรับ ในส่วนนี้
จะมีรายละเอียดของเครื่องคอมพิวเตอร์ค่อนข้างมาก ดังนั้น ควรตรวจสอบในส่วนนี้ให้ดีเพื่อให้ได้
คอมพิวเตอร์ที่สามารถน ามาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แสดงดังภาพที่ 4.5 

3. ตรวจสอบและติดหมายเลขประจ าเครื่องคอมพิวเตอร์ (serial number) และหมายเลข
เครื่องคอมพิวเตอร์ให้ตรงกับเอกสาร แสดงดังภาพที่  4.6 คอมพิวเตอร์แต่ละตัวที่ได้รับมานั้น
นักวิชาการคอมพิวเตอร์หรืออาจารย์จะท าการตรวจสอบหมายเลขประจ าเครื่องคอมพิวเตอร์ (serial 
number) และหมายเลขเครื่องคอมพิวเตอร์ ว่าตรงกับเอกสารหรือไม่ถ้าไม่ตรงกับเอกสารจะแจ้งไปที่
งานการเงินและพัสดุ แต่ถ้าตรงกับเอกสารจะท าการบันทึกเข้าระบบของกลุ่มงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ แสดงดังภาพที่ 4.7 

4. ตรวจสอบอุปกรณ์หลักและอุปกรณ์ต่อพ่วงของเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ให้ครบถ้วน ในใบ
รายการส่งเครื่องคอมพิวเตอร์จะแสดงรายการอุปกรณ์หลักและอุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งหมด นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์หรืออาจารย์จะต้องตรวจสอบตามรายการให้ครบถ้วน แสดงดังภาพที่ 4.8 และที่ส าคัญ
น้ัน ห้ามท าการแกะ รื้อ หรือน าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่นๆ เข้าไปท างานร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์
ใหม่ เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าวอยู่ในช่วงของการรับประกัน ถ้ามีการขัดข้อง หรือไม่
สามารถท างานได้ให้แจ้งตัวแทนจ าหน่ายในการจัดการซ่อมต่อไป 
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ภาพที่ 4.4 บญัชีแสดงรายการพัสดุ 

6
7
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ภาพที่ 4.5 ตารางคุณลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอร์ 

6
8
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ภาพที่ 4.6 หมายเลขประจ าเครื่องคอมพิวเตอร ์(serial number) และหมายเลขเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 

 
 
ภาพที่ 4.7 การระบุหมายเลข Serial number และหมายเลขเครื่องให้ตรงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
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ภาพที่ 4.8 รายการตรวจสอบอุปกรณ์หลักและอุปกรณ์ตอ่พ่วง 
 

ขั้นตอนที่  6 จัดเตรียมความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่ ใช้ในการ
ด าเนินการ ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ส าคัญอย่างหนึ่งหลังจากตรวจสอบความถูกต้องของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ใหม่เป็นที่ เรียบร้อย นักวิชาการคอมพิวเตอร์  จะต้องด าเนินการเตรียมเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ที่ ใช้ในการด าเนินการ ซึ่งซอฟต์แวร์ที่ใช้ได้แก่ ระบบปฏิบัติการ 
Windows 10, Pgina system, ระบ บ  Anti Virus, Adobe Pdf, Microsoft Office 2010 แ ล ะ
โปรแกรมฐานข้อมูลอิ เล็กทรอนิกส์ เพื่ อการสืบค้น  Compustat Research Insight Global 
Reference Database Standard & Poor’s  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ต้องดาวน์โหลดโปรแกรมมา
เก็บไว้ และต้องท าการสแกนไวรัสของไฟล์ทั้งหมดให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมที่จะด าเนินการในขั้นตอน
ต่อไป สิ่งที่ต้องห้ามส าหรับขั้นตอนนี้คือ ห้ามดาวน์โหลดหรือใช้โปรแกรมที่ไม่มีใบอนุญาตโดย
เด็ดขาด เนื่องจากอาจจะท าให้การใช้งานของผู้รับบริการเกิดความไม่สมบูรณ์หรือผิดพลาด และที่
ส าคัญไปกว่านั้นคือ เป็นการกระท าที่ผิดต่อกฏหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดทาง
คอมพิวเตอร์อีกด้วย 
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 ขั้นตอนที่ 7 การติดตั้งระบบปฏิบัติการและโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 
Compustat Research Insight Global Reference Database Standard & Poor’s เมื่อท าการ
จั ด เตรียมระบบปฏิ บั ติ ก าร Windows 10, Pgina system, ระบบ  Anti Virus, Adobe Pdf, 
Microsoft Office 2010 และโปรแกรมฐานข้อมูลอิ เล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้น  Compustat 
Research Insight Global Reference Database Standard & Poor’s เป็ น ที่ เรี ย บ ร้ อ ย แ ล้ ว 
หลังจากนั้นจะด าเนินการในขั้นตอนการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 10, Pgina system, ระบบ 
Anti Virus, Adobe Pdf, Microsoft Office 2010, Microsoft .Net framework และโปรแกรม
ฐานข้อมูลอิ เล็กทรอนิกส์ เพื่ อการสืบค้น  Compustat Research Insight Global Reference 
Database Standard & Poor’s โดยจะมีขั้นตอนการด าเนินการดังนี ้

1. ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 10 Enterprise แสดงตามภาพที่ 4.9 ในการติดตั้ง
ระบบปฏิบัติการนี้เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 
Compustat Research Insight Global Reference Database Standard & Poor’s ได้ หลังจาก
ท าการติดตั้งเสร็จสิ้น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จะต้องท าการ Activated Windows แสดงตามภาพที่ 
4.10 เพื่อให้เป็น Windows ที่มีใบอนุญาตใช้งานที่ถูกต้อง และอัพเดทไดร์เวอร์ที่เป็นปัจจุบัน โดย
ผู้จัดท าคู่มือจะกล่าวถึงขั้นตอนนี้เพียงเบื้องต้นเท่านั้น เพราะในขั้นตอนนี้ไม่ใช่ขั้นตอนหลักของการ
จัดท าคู่มือเล่มนี้ ซึ่งจะไปเน้นหนักในเรื่องของการติดตั้งโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ
สื บ ค้ น  Compustat Research Insight Global Reference Database Standard & Poor’s 
มากกว่า 

 

 
 
ภาพที่ 4.9 ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 10 Enterprise 
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 ภาพที่ 4.9 เป็นการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 10 Enterprise ในหน้าแรกจะแสดง
ส่วนประสานผู้ใช้ให้เลือกภาษา รูปแบบของเวลา และเมธอดของคีย์บอร์ดที่จะใช้กับคอมพิวเตอร์
เครื่องนี้ ดังนั้น ในการติดตั้งให้เลือก English (United States) ในส่วนของ Language to install 
and Time and currency format. ส่วน Keyboard or input method ให้เลือก US  
 

 
 
ภาพที่ 4.10 การ Activated Windows  
 
 ภาพที่  4.10 เป็นการ Activated Windows เพื่อให้ระบบปฏิบัติการที่จะใช้กับเครื่อง
คอมพิวเตอร์นี้ เป็นซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมายและท าให้การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. ติดตั้งระบบการตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้งาน (Pgina system) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
จะต้องท าการติดตั้งระบบการตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้งาน (Pgina system) แสดงดังภาพที่ 4.11 
และการตั้งค่าระบบการตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้งาน (Pgina system) แสดงดังภาพที่ 4.12 เพื่อให้
ผู้ใช้บริการได้ยืนยันตัวตนก่อนการเข้าใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 
Compustat Research Insight Global Reference Database Standard & Poor’s  และเป็ น
เกณฑ์บังคับของ 

กฏหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดทางคอมพิวเตอร์ด้วย โดยขั้นตอนการติดตั้ง
ระบบการตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้งาน (Pgina system) โดยผู้จัดท าคู่มือจะกล่าวถึงขั้นตอนนี้เพียง
เบื้องต้นเท่านั้น  
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ภาพที่ 4.11 การติดต้ังระบบการตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้งาน (Pgina system) 
 
 ภาพที่ 4.11 จะแสดงให้เห็นในส่วนของโฟล์เดอร์ปลายทาง (Destination Folder) ซึ่งเป็น
โฟล์เดอร์ที่มีไว้ในการเก็บไฟล์ต่างๆ ที่ช่วยให้โปรแกรมตรวจสอบตัวตนนั้นสามารถใช้งานได้ โดย
หน้าต่างนี้จะบอกถึงพื้นที่ที่ต้องการของโปรแกรมขั้นต ่า ซึ่งในที่นี้ต้องการพื้นที่จ านวน 689 KB และ
แสดงพื้นที่ที่สามารถใช้ได้ 65.7 GB ดังนั้น ในการลงโปรแกรมแต่ละครั้งต้องจัดเตรียมพื้นที่เก็บข้อมูล
ไฟล์ให้เพียงพอ 
 

 
 
ภาพที่ 4.12 การตั้งค่าระบบการตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้งาน (Pgina system) 
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 ภาพที่ 4.12 เป็นการตั้งค่าระบบการตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้งาน (Pgina system) จะท า
การตั้งค่าปลั๊กอิน 3 ส่วน ดังนี้ 1) Local Machine เป็นการจัดการเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ส าหรับการ
ตรวจสอบตัวตน ให้เลือกที่ Authentication and Gateway 2) MySQL Logger เป็นการจัดการ
ฐานข้อมูลของผู้ใช้ในการบันทึกข้อมูลการเข้าสู่ระบบและการใช้งาน ให้เลือกที่ Notification 3) 
RADIUS Plugin เป็นปลั๊กอินในการตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้งาน ให้เลือกที่ Authentication and 
Notification 
 3. ติดตั้งโปรแกรม Anti Virus นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จะมีการลงโปรแกรม Anti Virus ทุก
ครั้งที่มีการน าคอมพิวเตอร์ไปใช้งาน เพื่อความปลอดภัยของการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ภายใน
ส านักบรรณสารการพัฒนา ทั้งนี้โปรแกรมแอนตี้ไวรัสที่ใช้คือ ESET ENDPOINT ANTIVIRUS ที่จัดซื้อ
มาโดยส านักเทคโนโลยีสารสนเทศแบบมีลิขสิทธิ์ ซึ่งในการติดตั้งนั้นจะต้องท าการยืนยันความถูกต้อง
ของซอฟต์แวร์ จากการใส่ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านในการติดตั้ง แสดงดังภาพที่ 4.13 
 

 
 
ภาพที่ 4.13 การติดตั้งโปรแกรม Anti Virus 
 
 4. ติดตั้งโปรแกรมเสริมเพื่อรองรับการใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ
สื บ ค้ น  Compustat Research Insight Global Reference Database Standard & Poor’s  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์จะต้องด าเนินการติดตั้งโปรแกรมเสริม ดังต่อไปนี้ 1) โปรแกรม Adobe Pdf 
เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเปิดไฟล์ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของไฟล์ที่มีนามสกุล Pdf ได้ แสดงตามภาพ
ที่ 4.14 และ 2) โปรแกรม Microsoft Office 2010 โปรแกรมนี้ช่วยให้ผู้ใช้บริการที่น าออกข้อมูลที่
เป็นไฟล์นามสกุล เช่น .docx, .xlxs, pptx เป็นต้น ให้สามารถเปิดดูข้อมูลได้ แสดงตามภาพที่ 4.15 
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ภาพที่ 4.14 การติดตั้งโปรแกรม Adobe Pdf 
 

 
 
ภาพที่ 4.15 การติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office 
 
 5. คัดลอกไฟล์ข้อมูล เนื่องจากข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น Compustat Research 
Insight Global Reference Database Standard & Poor’s จะถูกส่งมาจากเจ้าของฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการสืบค้น เพื่อการสืนค้นในรูปแบบของ DVD จ านวน 4 ครั้งต่อปี แสดงดังภาพที่ 
4.16  
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ภาพที่ 4.16 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น เพื่อการสืนค้นในรปูแบบ DVD 
 

ในความเป็นจริงนั้น ในการคัดลอกไฟล์โปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 
Compustat Research Insight Global Reference Database Standard & Poor’s จะต้องท า
การคัดลอกไฟล์ข้อมูลให้ครบทุกเครื่อง เช่น ถ้ามีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการจ านวน 100 เครื่อง 
จะต้องท าการคัดลอกโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น Compustat Research 
Insight Global Reference Database Standard & Poor’s ให้ครบทั้ง 100 เครื่อง ซึ่งท าให้การ
ท างานเกิดความล าบากและใช้เวลามากในการท างาน แต่ในปัจจุบันนี้ ได้มีการพัฒนาโดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดการด้วยวิธีการ Map Network Drive ดังนั้น ก่อนที่จะท าการติดตั้งโปรแกรม
ฐานข้อมูลอิ เล็กทรอนิกส์ เพื่ อการสืบค้น Compustat Research Insight Global Reference 
Database Standard & Poor’s นักวิชาการคอมพิวเตอร์จะต้องด าเนินการคัดลอกไฟล์ข้อมูลของ
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ใส่ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพียงเครื่องเดียว และท า
การ Map Network Drive ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับให้บริการโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
เพื่ อ ก า รสื บ ค้ น  Compustat Research Insight Global Reference Database Standard & 
Poor’s ให้เรียบร้อยเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเรียกใช้ไฟล์ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 
Compustat Research Insight จากเครื่องแม่ข่ายแต่เพียงที่เดียว ท าให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น โดยมีขั้นตอนดังนี ้

5.1 นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ถ้ามีการด าเนินการข้อมูลที่ เครื่องแม่ข่ายชื่อ 
libft3.nida.ac.th ส าหรับจัดการโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น Compustat 
Research Insight Global Reference Database Standard & Poor’s จะต้องท าการรีโมทเข้าไป
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ในระบบ Virtual Machine โดยใช้เครื่องมือของ VMware vSphere Client ในการเข้าถึงเครื่องแม่
ข่าย ซึ่งจะต้องใส่ข้อมูลที่โปรแกรมต้องการดังต่อไปน้ี 

- การระบุหมายเลขไอพีแอดเดรสหรือชื่อโดเมน (IP Address/ Name) ซึ่ง
ถ้าใส่เป็นหมายเลขไอพีแอดเดรส ต้องใส่เป็น 10.10.xxx.xxx ซึ่งเป็นหมายเลขไอพีแอดเดรสหรือชื่อ
โดเมน (IP Address/ Name) ที่อยู่ภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์แสดงดังภาพที่ 4.17 แต่
ถ้าใส่เป็นชื่อโดเมนต้องใส่เป็น libft3.nida.ac.th ซึ่งเป็นชื่อโดเมนที่ลงทะเบียนอย่างถูกต้องกับส านัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ ของสถาบันฯ เป็นที่เรียบร้อย แสดงดังภาพที่ 4.18 

 

 
 
ภาพที่ 4.17 การระบุชื่อโดเมนของโปรแกรม VMware vSphere 
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ภาพที่ 4.18 การระบุชื่อโดเมนของโปรแกรม VMware vSphere Client 
 

- ท าการใส่ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) ซึ่งในส่วน
ของ User Name ให้ใส่ Administrator และส่วนของ Password ให้ใส่รหัสตามที่ไดก้ าหนดไว้ของ
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะถูกเก็บไว้อย่างเป็นความลับอย่างมาก แสดงดังภาพที่ 4.19 
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ภาพที่ 4.19 การระบุ User Name and Password ของโปรแกรม VMware vSphere 
 

5.2 เมื่อเข้าถึงหน้าจอควบคุมการท างานของ Virtual Machine แต่ละเครื่อง โดยใช้
โปรแกรม vSphere Client ในการเข้าถึง จากนั้นให้เลือกที่ Virtual Machine ชื่อ libft3 แสดงดัง
ภาพที่ 4.20 

 

 
 
ภาพที่ 4.20 Virtual Machine ของโปรแกรมฐานข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืนค้น (Compustat 

Research Insight) ชื่อว่า libft3 
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ท าการคลิกขวาที ่Virtual Machine ที่ชื่อว่า Lift3 และเลือกที่ Open console 
เพื่อท าการเปิดหน้าจอของเครื่อง Lift3.nida.ac.th ขึ้นมาใช้งาน แสดงดังภาพที่ 4.21  

 

 
 
ภาพที่ 4.21 การเปิดหน้าจอของเครื่อง Lift3.nida.ac.th ขึ้นมาใช้งาน 

 
5.3 หลังจากนั้น ให้ผู้ใช้งานคลิกที่ VM เลือก Guest เลือก Send Ctrl+Alt+Del 

เพื่อเข้าใช้งาน Windows ของเครื่องแม่ข่าย เพื่อท าการเข้าสู่ระบบของเครื่องแม่ข่าย แสดงดังภาพที่ 
4.22  

 

 
 
ภาพที่ 4.22 การเริ่มต้นเข้าสู่ระบบของเครื่องแม่ข่าย  
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หลังจากนั้น ให้เลือกผู้ใช้ที่เป็น Administrator ใส่รหัสผ่านที่ถูกก าหนดไว้
ในกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ แล้ว
กด Enter แสดงดังภาพที่ 4.23 เพื่อเข้าสู่การใช้งานเครื่องแม่ข่าย โดยเครื่อแม่ข่ายนี้จะมีรายละเอียด
ของเครือข่ายดังนี้ ข้อมูลระบบปฏิบัติการ ข้อมูลระบบ และชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์  แสดงดังภาพที่ 
4.24 

 
 
ภาพที่ 4.23 การ Login เครื่องแม่ข่ายชื่อ Lift3.nida.ac.th 
 

 
 
ภาพที่ 4.24 รายละเอียดของเครื่องแม่ข่ายชื่อ Libft3.nida.ac.th 
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5.4 การคัดลอกข้อมูลจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (Compustat 
Research Insight) จากแผ่นดีวีดี (DVD) ด าเนินการดังนี ้

1. ใส่แผ่นดีวีดีของฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น  (Compustat 
Research Insight) และคลิกเลือกที่ Connect/ Disconnect the CD/DVD device of the virtual 
machine แสดงดังภาพที่ 4.25 

 

 
 
ภาพที่ 4.25 การเช่ือมต่อดีวีดกีับเครื่องลูกข่าย 
 

2. ในหน้าต่าง Windows Explorer เปิดไดฟ์ดีวีดีที่เครื่องคอมพิวเตอร์ โดย
ดีวีดีจะแสดงชื่อว่า GVPLUS แสดงดังภาพที ่4.26 

 

 
 
ภาพที่ 4.26 ข้อมูลทั้งหมดในดีวีดีของฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 
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3. จากนั้นคลิกที่ไฟล์ spmediacopy.exe ที่เป็นส่วนของ Application ซึ่ง
ไฟล์นี้เป็นการเริ่มต้นของ Standard & Poor จะด าเนินการเพื่อช่วยในการคัดลอกสื่อลงในพื้นที่
จัดเก็บที่เตรียมไว้ แสดงดังภาพที่ 4.27 

 

 
 
ภาพที่ 4.27 การเริ่มต้นของการคัดลอกสื่อลงในพื้นที่จัดเก็บ 
 

4. ในส่วนของ Select the Destination Folder ให้คลิกที่กรอบสี่เหลี่มที่
มีจุดสามจุด เพื่อเริ่มต้นส าหรับการเลือกแหล่งเก็บข้อมูลที่จะท าการคัดลอกข้อมูล  แสดงดังภาพที่ 
4.28 

 
 
ภาพที่ 4.28 การเริ่มต้นเพื่อที่จะเลือกแหล่งเก็บข้อมูลจากดีวีดี 

 



84 
 

5. ค้นหาและเลือกโฟลเดอร์ปลายทางที่ได้จัดเตรียมไว้ แสดงดังภาพที่ 4.29 
จากนั้นกด Copy เพื่อท าการคัดลอกไฟล์ข้อมูล Standard and Poor’s media เพื่อน าไปเก็บไว้ 
แสดงดังภาพที่ 4.30 

 

 
 
ภาพที่ 4.29 ค้นหาและเลือกโฟลเดอร์ปลายทางส าหรับการคัดลอกข้อมูลจากดีวีด ี
 

 
 
ภาพที่ 4.30 สถานะของการคัดลอกไฟล์ข้อมูลจากดีวีดีของ Standard and Poor’s media 
 

6. ในส่วนของ Price History ให้ท าการคลิกเลือกไฟล์ Price History ซึ่ง
จะเป็นการคัดลอกไฟล์ไปไว้ในพื้นที่เก็บข้อมูลทีเตรียมไว้ เพื่อให้สามารถใช้งานโปรแกรมได้ แสดงดัง
ภาพที่ 4.31 
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ภาพที่ 4.31 การเลือกข้อมูล Price History 
 

7. ค้นหาและเลือกโฟลเดอร์ปลายทางที่ได้จัดเตรียมไว้เพื่อท าการคัดลอก
ไฟล์ข้อมูล Price History database เพื่อน าไปเก็บไว้ แสดงดังภาพที่ 4.32 

 

 
 
ภาพที่ 4.32 การระบุแหล่งที่เก็บข้อมูล Price History ปลายทาง 
 

8. คลิกคัดลอก ซึ่งถ้าไฟล์ทั้งหมดได้รับการดาวน์โหลดเสร็จสิ้น จะมี
ข้อความแสดงสถานะว่า “The copy of Global media is complete.” แสดงดังภาพที่ 4.33 

 

 
 
ภาพที่ 4.33 ข้อความแสดงสถานะส าหรับการคัลอกข้อมูลจากดีวีดีเสร็จสิ้น 
 
 6. ติดต้ังโปรแกรมฐานข้อมลูอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการสืบค้น Compustat Research Insight 
Global Reference Database Standard & Poor’s  หลังจากที่ท าการคัดลอกไฟล์ข้อมูล Global  
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database และไฟล์ข้อมูล Price History database เก็บไว้เป็นที่เรียบร้อย ผู้ปฏิบัติงานจะเริ่ม
ด าเนินการติดตั้งโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น Compustat Research Insight 
Global Reference Database Standard & Poor’s  ตามขั้นตอนดังนี้ 

6.1 นักวิชาการคอมพิวเตอรเ์ข้าใช้งานอินเทอร์เน็ทจากภายในสถาบันเทา่นั้น และ
ลิงค์ไปที่เว็บไซต์ http://support.standardandpoors.com/ จากเครื่องคอมพิวเตอร์ แสดงดังภาพ
ที่ 4.34 

 

 
 
ภาพที่ 4.34 เว็บไซต์โปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น Compustat Research 

Insight Global Reference Database Standard & Poor’s  
 

6.2 เมื่อเข้าสู่ เว็บไซต์ของโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้น 
Compustat Research Insight Global Reference Database Standard & Poor’s  ให้คลิกที่  
Research Insight จากนั้นให้คลิกในส่วนของ Download Research Insight เพื่อท าการติดตั้ง
โปรแกรม ResearchInsightSetup-8.7.2.17 แสดงดังภาพที่ 4.35 
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ภาพที่  4.35 เว็บไซต์ส าหรับดาวน์โหลดโปรแกรมฐานข้อมูลอิ เล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้น 

Compustat Research Insight Global Reference Database Standard & 
Poor’s  

 
จากนั้นจะมีรายละเอียดเบื้องต้นในการติดตั้ง และคลิกปุ่ม Download โดยการ

ด าเนินการนี้อาจจะใช้เวลาหลายนาทีในการดาวน์โหลดขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่อของแต่ละมหาวิทยาลัย 
แสดงดังภาพที่ 4.36 

 

 
 
ภาพที่ 4.36 รายละเอียดเบ้ืองต้นในการติดตั้งก่อนที่จะท าการดาวน์โหลดโปรแกรม 
 

6.3 ในเบื้องต้นหลังจากการดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  
เพื่ อการสื บค้ น  (Compustat Research Insight) เสร็จสิ้ นท าการแตกซิ ป ไฟล์ (Extract the 
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ResearchInsightSetup-8.7.2.17.exe) โดยคลิกขวาที่ ResearchInsightSetup-8.7.2.17.exe file 
zip และเลือก Extract All File แสดงดังภาพที่ 4.37 ซึ่งโปรแกรมจะให้เลือกพื้นที่ส าหรับบันทึกไฟล์ 
ResearchInsightSetup-8.7.2.17.exe ในคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง แสดงดังภาพที่ 4.38 และดับเบ้ิล
คลิกที่ไฟล์ ResearchInsightSetup-8.7.2.17.exe เพื่อเริ่มต้นกระบวนการติดตั้งโปรแกรม แสดงดัง
ภาพที่ 4.39 

 

 
 
ภาพที่ 4.37 การแตกซิปไฟล์ของโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น Compustat 

Research Insight Global Reference Database Standard & Poor’s  
 

 
 
ภาพที่ 4.38 การเลือกพื้นที่ส าหรับบันทึกไฟล์ของการแตกซิปไฟล์โปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

เพื่ อ ก า ร สื บ ค้ น  Compustat Research Insight Global Reference Database 
Standard & Poor’s  
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ภาพที่ 4.39 การเริ่มต้นกระบวนการติดตั้งโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการสืบค้น 

Compustat Research Insight Global Reference Database Standard & 
Poor’s  

 
ในกรณี ลงโปรแกรมฐานข้อมูลอิ เล็กทรอนิกส์ เพื่ อการสืบค้น  Compustat 

Research Insight Global Reference Database Standard & Poor’s เป็นครั้งแรก ระบบจะมี
ความต้องการในการติดตั้งโปรแกรม Microsoft .NET Framework 4.0 ก่อน เพื่อให้โปรแกรม
ฐานข้อมูลสามารถท างานได้ ดังนั้น จะปรากฏหน้าต่างเพื่อให้ลิงค์ไปยังหน้าดาวน์โหลดโปรแกรม 
แสดงดังภาพที่ 4.40 จากนั้น คลิกที่ดาวน์โหลดโปรแกรม แสดงดังภาพที่ 4.41 

 

 
 
ภาพที่ 4.40 การลิงคไ์ปหน้าเว็บไซต์ส าหรับดาวน์โหลดโปรแกรม Microsoft .NET Framework 4.0 
 

 
 
ภาพที่ 4.41 การดาวน์โหลดโปรแกรม Microsoft .NET Framework 4.0 
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  จากนั้นให้ดับเบิ้ลคลิกที่โปรแกรมที่ชื่อว่า dotNetFx4.0_Full_x86_x64.exe เพื่อ
ท าการติดตั้ง แสดงดังภาพที่ 4.42 หลังจากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลการยอมรับข้อตกลงของโปรแกรม 
ให้ผู้ติดตั้งติ๊กถูกหน้าค าว่า “I have read and accept the license terms” และคลิก Install 
แสดงดังภาพที่ 4.43 และเมื่อการติดตั้งโปรแกรม Microsoft .NET Framework 4.0 เสร็จสิ้น ให้
คลิก Finish แสดงดังภาพที่ 4.44 

 

 
 
ภาพที่ 4.42 โปรแกรม Microsoft .NET Framework 4.0 
 

 
 
ภาพที่ 4.43 การยอมรับข้อตกลงของโปรแกรม Microsoft .NET Framework 4.0 
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ภาพที่ 4.44 การติดตั้งโปรแกรม การยอมรับข้อตกลงของโปรแกรม Microsoft .NET Framework 

4.0 เสร็จสิ้น 
 

6.4 หน้าแรกของการเริ่มต้นโปรแกรม จะแสดงข้อความยินดีต้อนรับสู่โปรแกรม
ฐานข้อมูลอิ เล็กทรอนิกส์ เพื่ อการสืบค้น  Compustat Research Insight Global Reference 
Database Standard & Poor’s ผู้ติดตั้งสามารถคลิก Next เพื่อด าเนินการต่อไปหรือคลิก Cancel 
เพื่อจบการติดตั้งโรแกรม แสดงดังภาพที่ 4.45  

 

 
 
ภาพที่ 4.45 หน้าแรกของการเริ่มต้นโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น Compustat 

Research Insight Global Reference Database Standard & Poor’s 
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โปรแกรมจะแสดงโฟลเดอร์การติดตั้ งเริ่มต้น  (C:\Program Files\Research 
Insight\) โดยที่ผู้ติดตั้งสามารถเปลี่ยนที่เก็บไฟล์ติดตั้งใหม่ได้โดยการคลิกที่ change… แสดงดังภาพที่ 
4.46 หลังจากที่คลิก change.. แล้วผู้ติดตั้งก็สามารถเลือกพาร์ทหรือสร้างโฟล์เดอร์ใหม่ได้ตาม
เหมาะสม และคลิก OK แสดงดังภาพที่ 4.47  

 

 
 
ภาพที่ 4.46 การเปลี่ยนโฟลเดอร์การติดตั้งเริ่มต้นของโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ

สืบค้น Compustat Research Insight Global Reference Database Standard & 
Poor’s 

 

 
 
ภาพที่ 4.47 การเลือกพาร์ทหรือสร้างโฟล์เดอร์ใหม่ของการติดตั้งเริ่มต้น โปรแกรมฐานข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น Compustat Research Insight Global Reference 
Database Standard & Poor’s 
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  ในส่วนของการตั้งค่าฐานข้อมูลผู้ใช้ (User Database Configuration) โดยปกติ
แล้วโปรแกรมจะก าหนดค่าเริ่มต้นไว้ที่ Private จากนั้นให้คลิก Next แสดงดังภาพที่ 4.48 
 

 
 
ภาพที่ 4.48 การตั้งค่าฐานข้อมูลผู้ใช้ (User Database Configuration) ของโปรแกรมฐานข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น Compustat Research Insight Global Reference 
Database Standard & Poor’s 

 
6.5 จากนั้นให้คลิก Install แสดงดังภาพที่ 4.49 โปรแกรมจะเริ่มการติดตั้งในแต่ละ

โมดูล แสดงดังภาพที่ 4.50 รอจนกระทั่งโปรแกรมติดตั้งเสร็จสิ้น และจะให้คลิก Finish อีกครั้ง แสดง
ดังภาพที่ 4.51 

 
 
ภาพที่ 4.49  คลิก Install เพื่อเริ่มโปรเซสการติดตั้งของโปรแกรมฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ

สืบค้น Compustat Research Insight Global Reference Database Standard & 
Poor’s 
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ภาพที่ 4.50 การติดตั้งโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น Compustat Research 

Insight Global Reference Database Standard & Poor’s ในแต่ละโมดูล 
 

 
 
ภาพที่ 4.51 โปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น  Compustat Research Insight 
Global Reference Database Standard & Poor’s ติดต้ังส าเร็จ 

 
ขั้นตอนที่ 8 การตั้งค่า และปรับแต่งข้อมูลโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 

Compustat Research Insight Global Reference Database Standard & Poor’s ในขั้นตอนนี้
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จะเป็นขั้นตอนที่ท าหลังจากการติดตั้งเสร็จสิ้น การตั้งค่า และปรับแต่งข้อมูลโปรแกรมนั้นเพื่อให้
ผู้ใช้บริการสามารถเรียกใช้งานโปรแกรมได้อย่างถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ซึ่งมีรายละเอียดของการ
ขั้นตอนการด าเนินการดังนี ้

1. ในหน้าจอ Windows desktop ให้ท าการ click This PC และคลิกเลือก Local Disk (C:) 
จากนั้นเลือก Program Files (x86) ให้คลิกที่ Research Insight โดยคลิกขวาที่ SPRI Application 
เลือก Sent to desktop เพื่อที่จะท าการต้ังค่าต่างๆ แสดงดังภาพที่ 4.52 

 

 
 
ภาพที่ 4.52 การสร้าง Shortcut file โปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น Compustat 

Research Insight Global Reference Database Standard & Poor’s ติดตั้งส าเร็จ
ไว้หน้า desktop 

 
2. ท าการสร้างไฟล์ Map Network Drive ในรูปแบบของ Batch File โดยเปิดโปรแกรม 

Notepad ขึ้นมาและก าหนดโค้ดเพื่อท าการเชื่อมต่อกับข้อมูลที่จะน ามาใช้ในโปรแกรมฐานข้อมูล
อิ เล็กทรอนิกส์ เพื่ อการสืบค้น  Compustat Research Insight Global Reference Database 
Standard & Poor’s  แสดงดังภาพที่ 4.53  
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ภาพที่ 4.53 การสร้างไฟล์ Map Network Drive ของโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ

สืบค้น Compustat Research Insight Global Reference Database Standard & 
Poor’s  

 
3. ท าการคลิกขวาทีโ่ปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพือ่การสืบค้น Compustat 

Research Insight Global Reference Database Standard & Poor’s  ที่หน้า desktop และ
เลือก Property แสดงดังภาพที่ 4.54 

 

 
 
ภาพที่ 4.54 ข้อมูลคุณสมบัติของ Shortcut ส าหรับโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 

Compustat Research Insight Global Reference Database Standard & 
Poor’s  
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4. ในส่วนของแท็บ Shortcut ของโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพือ่การสืบค้น 
Compustat Research Insight Global Reference Database Standard & Poor’s  ให้ท าการใส่
ข้อมูลที่ลาเบลของ Target คอื C:\mapdrive.bat และที่  Start in: คือ C:\ แสดงดังภาพที่ 4.55 
จากนั้นกด Apply และ OK 

 

 
 
ภาพที่ 4.55 การใส่ข้อมูลในแท็บ Shortcut ของโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 

Compustat Research Insight Global Reference Database Standard & 
Poor’s  

 
หลังจากทาการ Map Network Drive เสร็จสิ้น ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการโปรแกรม

ฐานข้อมูลอิ เล็กทรอนิกส์ เพื่ อการสืบค้น  Compustat Research Insight Global Reference 
Database Standard & Poor’s จะสามารถเชื่อมต่อกับไดร์ของเครื่องแม่ข่ายได้ ซึ่งจะมีชื่อว่า 
compustat1 (\\202.28.16.43) (Z:) แสดงรูปภาพของไดร์ที่จ าลองไว้ แสดงดังภาพที่ 4.56 
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ภาพที่ 4.56 การจ าลองไดร์ส าหรับโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น Compustat 

Research Insight Global Reference Database Standard & Poor’s  
 

5. ท าการดับเบิ้ลคลิกไอคอนของโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้น 
Compustat Research Insight Global Reference Database Standard & Poor’s  ใน ห น้ า 
desktop ส่วนของ Research Insight Properties ให้เลือก Database Manager แสดงดังภาพที่ 
4.57  

 

 
 
ภาพที่ 4.57 หน้าต่างแสดงคุณสมบัติของโปรแกรมฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 

Compustat Research Insight Global Reference Database Standard & 
Poor’s  
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6. ในบล็อกของหน้าต่าง Databases Manager ให้เลือกที่ Database Areas และคลกิที่ปุ่ม 
Properties เพื่อที่จะท าการต้ังค่าเส้นทางการเข้าถึงของโฟลเดอร์ ส าหรับจัดเก็บไฟล์ข้อมูลโปรแกรม
ฐานข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น Compustat Research Insight Global Reference 
Database Standard & Poor’s  แสดงดังภาพที่ 4.58 

 

 
 
ภาพที่ 4.58 การเลือกคุณสมบัติส าหรับการตั้งค่าเส้นทางการเข้าถึงของโฟลเดอร์ ส าหรับจัดเก็บ

ไฟล์ข้อมูลโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น Compustat Research 
Insight Global Reference Database Standard & Poor’s  

 
7. ในส่วนของ Databases ให้เลือกเป็น Global และส่วนของ Directory Paths ในช่องของ 

Area1 ให้เลือกที่ C:\compustat1\ResearchInsight\Global\Area1 แสดงดังภาพที่ 4.59 ซึ่งเป็น
เส้นทางการเข้าถึงของโฟลเดอร์ ส าหรับจัดเก็บไฟล์ข้อมูลโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ
สืบค้น Compustat Research Insight Global Reference Database Standard & Poor’s และ
คลิก Apply 
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ภาพที่ 4.59 การตั้งค่าเส้นทางการเข้าถึงของโฟลเดอร์ ส าหรับจัดเก็บไฟล์ข้อมูลโปรแกรมฐานข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น Compustat Research Insight Global Reference 
Database Standard & Poor’s  

 
8. ท าการคลิกที่ปุ่ม Apply หลังจากนั้นโปรแกรมจะแสดงวันที่ที่อัพเดทของฐานข้อมูล 

(Database Properties Date Area 1: March 31, 2016) ปรากฏขึ้นเมื่อเชื่อมต่อได้อย่างถูกต้อง 
โดยในภาพนี้วันที่ที่อัพเดทของฐานข้อมูลคือ 31 มีนาคม 2559 แสดงดังภาพที่ 4.60 

 

 
 
ภาพที่ 4.60  การอัพเดทวัน เดือน ปีของฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น Compustat 

Research Insight Global Reference Database Standard & Poor’s ที่เริ่มต้นใช้
งาน 
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9. ท าการคลิกที่ปุ่ม OK เพื่อที่จะปิดหน้าต่างของ Database Areas แล้วคลิก OK อีกครั้ง
เพื่อที่จะปิดหน้าต่างของ Database Manager แสดงดังภาพที่ 4.61 

 

 
 
ภาพที่ 4.61 การปิดหน้าต่าง Database Areas และDatabase Manager ของโปรแกรมฐานข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น Compustat Research Insight Global Reference 
Database Standard & Poor’s  

 
10. ท าการคลิกที่ปุ่ม OK เพื่อที่จะปิดหน้าต่างของ Research Insight Properties แสดงดัง

ภาพที่ 4.62 
 

 
 
ภาพที่ 4.62  การปิดหน้าต่าง Research Insight Properties ของโปรแกรมฐานข้อมลู

อิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการสืบค้น Compustat Research Insight Global Reference 
Database Standard & Poor’s  
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11. การเริ่มต้นการใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น Compustat 
Research Insight Global Reference Database Standard & Poor’s  ในส่วนนี้จะด าเนินการ
หลังจากท าการ map drive เสร็จสิ้น โดยท าการดับเบิ้ลคลิกที่ ไอคอนโปรแกรมฐานข้อมูล
อิ เล็กทรอนิกส์ เพื่ อการสืบค้น  Compustat Research Insight Global Reference Database 
Standard & Poor’s ที่หน้า desktop ซึ่งโปรแกรมจะถามผู้ใช้เพื่อให้ท าการคัดลอกข้อมูล Support 
file ที่มีการอัพเดทฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ให้คลิกที่ yes แสดงดังภาพที่ 4.63 ซึ่งอาจจะใช้เวลาใน
การคัดลอกหลายนาที จากนั้นให้คลิกที่ Copy Support Files แสดงดังภาพที่ 4.64 

 

  
 
ภาพที่ 4.63 โปรแกรมแสดงหน้าต่างโต้ตอบกับผู้ใช้ในการคัดลอกฐานข้อมูลที่อัพเดทให้เป็นปัจจุบัน

ของ Support Files 
 

 
 
ภาพที่ 4.64 การคัดลอกข้อมูล Support Files ของฐานข้อมูลที่อัพเดทให้เป็นปัจจุบัน 
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12. การตั้งเวลาปิดเครื่องอัตโนมัติด้วย Task Scheduler ส่วนนี้เป็นส่วนที่ส าคัญอีกหนึ่งส่วน 
เนื่องจากผู้ที่เข้ามาใช้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นเสร็จสิ้นแล้ว ไม่ได้ท าการปิด
เครื่องคอมพิวเตอร์ (Shutdown) ซึ่งโดยปกติแล้วผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานห้องสมุดจะต้องเข้ามาท าการ
ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่เปิดอยู่ แต่ด้วยความที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการนั้นมีจ านวน
มาก นักวิชาการคอมพิวเตอร์และอาจารย์จึงได้หาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้การท างานของผู้ปฏิบัติงาน
ห้องสมุดลดน้อยลง และเกิดความสะดวกขึ้น จึงได้ท าการตั้ง เวลาปิดเครื่องอัตโนมัติด้วย Task 
Scheduler เมื่อถึงเวลาที่ก าหนด โดยโปรแกรมดังกล่าวมาพร้อมกับ Windows อยู่แล้วไม่ต้องไปหา
โปรแกรมเพิ่มเติมใดๆ ซึ่งมีวิธีการในการตั้งค่าดังนี ้

12.1 เริ่มต้นการตั้งเวลาปิดเครื่องอัตโนมัติด้วย Task Scheduler คลิกที่ Start > 
Control Panel > System and Security > Administrative Tools และคลิก Task Scheduler 
(หรือ Schedule Tasks ส าหรับ Windows 8) แสดงดังภาพที่ 4.65 

 

 
 
ภาพที่ 4.65  การเริ่มต้นส าหรับการต้ังเวลาปิดเครื่องอัตโนมัติด้วย Task Scheduler ของเครื่อง

คอมพิวเตอร์ที่ให้บริการโปรแกรมฐานข้อมลูอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการสืบค้น Compustat 
Research Insight Global Reference Database Standard & Poor’s  

 

http://www.businesssoft.com/blog/wp-content/uploads/2014/03/2014-03-07_22-22-31.png
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12.2 ท าการสร้างการท างานของ Task Schedule แบบพื้นฐาน โดยคลิกที่ Action 
ในแท็บด้านบน จากนั้นให้เลือก Create Basic Task… ตามลูกศรชี้ เพื่อที่จะท าการสร้างตารางงาน
ส าหรับปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ แสดงดังภาพที่ 4.66 

 

 
 
ภาพที่ 4.66 การสร้างการท างานของ Task Schedule แบบพื้นฐาน ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่

ให้บริการโปรแกรมฐานข้อมลูอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการสืบค้น Compustat Research 
Insight Global Reference Database Standard & Poor’s  

 
12.3 จากนั้นจะเข้ามาที่หน้าต่างของ Create Basic Task Wizard ให้ท าการใส่ชื่อ

และรายละเอียดตามต้องการ ตัวอย่างเช่น Name: ใส่เป็น PC Shutdown เสร็จแล้วใหค้ลิกที่ Next 
แสดงดังภาพที่ 4.67 

 

 
 
ภาพที่  4.67 การใส่ข้อมูลหน้าต่างของ Create Basic Task Wizard ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่

ให้บริการโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น Compustat Research 
Insight Global Reference Database Standard & Poor’s  

http://www.businesssoft.com/blog/wp-content/uploads/2014/03/2014-03-07_22-15-28.png
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12.4 การก าหนดข้อมูลของ Trigger ของ Task Schedule ให้ผู้ลงโปรแกรมเลือก
ความถี่ที่ต้องการ เช่น ถ้าต้องการให้ปิดเครื่องอัตโนมัติเฉพาะครั้งนี้เท่านั้น ให้เลือก One time แต่ถ้า
ต้องการให้ปิดเครื่องเองทุกวันตามเวลาที่ก าหนด ให้เลือก Daily เป็นต้น ในที่นี่ จะก าหนดเป็น 
Weekly เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ปิดเองโดยอัตโนมัติแบ่งเป็น 2 ช่วงของแต่ละสัปดาห์คือ ช่วงที่ 1 
คือวันจัทร์ถึงวันศุกร์  และช่วงที่ 2 คือ วันเสาร์และอาทิตย์ เสร็จแล้วให้กด Next แสดงดังภาพที่ 
4.68 

 
 
ภาพที่ 4.68  การก าหนดข้อมูล Trigger ใน Task Schedule ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ

โปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการสืบค้น Compustat Research Insight 
Global Reference Database Standard & Poor’s  

 
12.5 เมื่อท าการเลือก Weekly จะต้องท าการใส่วันที่และเวลาที่ต้องการให้เครื่อง

ปิดเอง โดยในช่วงที่ 1 วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ทางส านักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ ก าหนดให้เป็น 7:00:01 PM และให้ใช้เวลาตามโซนเวลาที่ก าหนด ในส่วนของ Recur every: 
ให้ใส่เป็น 1 เพื่อให้ท างานทุกสัปดาห์ และในส่วนของ weeks on: ให้ติ๊กถูกที่ Monday Tuesday 
Wednesday Thursday and Friday จากนั้นให้คลิกที่ NEXT แสดงดังภาพที่ 4.69  
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ภาพที่ 4.69  การก าหนดข้อมูล Weekly ส าหรับช่วงที ่1 ใน Task Schedule ของเครื่อง

คอมพิวเตอร์ที่ให้บริการโปรแกรมฐานข้อมลูอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการสืบค้น Compustat 
Research Insight Global Reference Database Standard & Poor’s  

 
ส าหรับในช่วงที่ 2 วันเสาร์และอาทิตย์ ทางส านักบรรณสารการพัฒนา  สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ก าหนดให้เป็น 8:30:01 PM และให้ใช้เวลาตามโซนเวลาที่ก าหนด ในส่วน
ของ Recur every: ให้ใส่เป็น 1 เพื่อให้ท างานทุกสัปดาห์ และในส่วนของ weeks on: ให้ติ๊กถูกที่ 
Sunday and Saturday จากนั้นให้คลิกที่ NEXT แสดงดังภาพที่ 4.70 

 

 
 
ภาพที่ 4.70  การก าหนดข้อมูล Weekly ส าหรับช่วงที ่2 ใน Task Schedule ของเครื่อง

คอมพิวเตอร์ที่ให้บริการโปรแกรมฐานข้อมลูอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการสืบค้น Compustat 
Research Insight Global Reference Database Standard & Poor’s  



107 
 

12.6 การต้ังค่าในส่วนของ Action ให้เลือกที่ “Start a program” เพราะว่าเปน็
การบอกให้ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ให้ท างานโปรแกรมนี้ เมื่อเลือกเสร็จแล้วให้คลิกที ่Next แสดงดัง
ภาพที่ 4.71 

 

 
 
ภาพที่ 4.71  การต้ังค่าในส่วน Action ส าหรับเริ่มต้นการท างานโปรแกรม Task Schedule ของ

เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 
Compustat Research Insight Global Reference Database Standard & 
Poor’s  

 
12.7 การตั้งค่าในส่วนของ Start a program เป็นการเรียกใช้งานสคริปต์ของ

วินโดวส์ที่มีไว้แล้วซึ่งจะเห็นได้ว่าที่บรรทัดของ Program/script: ให้ท าการคลิกที่ Browse.. และ
เลือกแหล่งที่อยู่ของสคริปต์โปรแกรมได้ที่ “C:\Windows\System32\shutdown.exe” ซึ่งเป็น
การเรียกสคริปต์ส าหรับปิดเครื่อง และในการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นจะต้องใส่เงื่อนไขหรือวิธีการ
ทางเลือกให้สคริปต์ท างานด้วย สังเกตุที่บรรทัด Add arguments (optional): ให้ใส่ “/s /t 00” 
อธิบายเพิ่มเติมคือ /s เป็นการสั่งปิดเครื่องแบบ shutdown ไม่ใช่ restart ส่วน /t 00 นั้นหมายถึงให้
ปิดเครื่องทันที่ เวลาที่ตั้งไว้คือ 0 วินาที เสร็จแล้วคลิก Next แสดงดังภาพที่ 4.72 

 

http://www.businesssoft.com/blog/wp-content/uploads/2014/03/2014-03-07_21-57-22.png
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ภาพที่ 4.72  การต้ังค่าในส่วน Start a program ในการเรียกใช้งานสคริปต์ของวินโดวส์ส าหรับ

เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 
Compustat Research Insight Global Reference Database Standard & 
Poor’s  

 
  12.8 การแสดงข้อมูลภาพรวมของการตั้งค่า Task Schedule เมื่อท าการตั้งค่า
ต่างๆ เสร็จสิ้นแล้ว โปรแกรม Task Schedule จะแสดงข้อมูลในภาพรวมให้กับผู้ใช้ได้เห็นก่อนว่ามี
การตั้งค่าใดๆ ไปบ้าง เมื่อข้อมูลที่แสดงดังนั้นไม่ถูกต้อง สามารถกดย้อนกลับไปแก้ไขได้ แต่ถ้าข้อมูลมี
ความถูกต้องตามที่ต้องการผู้ใช้ก็สามารถคลิกที่ Finish ได้ทันที เป็นอันเสร็จสิ้นส าหรับการตั้งค่านี้ 
แสดงดังภาพที ่4.73 
 

 
 
ภาพที่ 4.73  การแสดงข้อมูลภาพรวมของการตั้งค่า Task Schedule ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่

ให้บริการโปรแกรมฐานข้อมลูอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการสืบค้น Compustat Research 
Insight Global Reference Database Standard & Poor’s  
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 ขั้นตอนที่ 9 การทดสอบโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น Compustat 
Research Insight Global Reference Database Standard & Poor’s  เพื่อการใช้งาน หลังจากที่
ด าเนินการขั้นตอนที่ 6-8 เรียบร้อย ก่อนที่จะเปิดให้บริการจริงนั้น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ต้องท า
การทดสอบโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น Compustat Research Insight 
Global Reference Database Standard & Poor’s  ให้สามารถใช้งานได้ถูกต้อง ถ้าโปรแกรม
ฐานข้อมูลอิ เล็กทรอนิกส์ เพื่ อการสืบค้น Compustat Research Insight Global Reference 
Database Standard & Poor’s  ไม่สามารถใช้งานได้ต้องกลับไปเริ่มต้นตั้งใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 6 อีก
ครั้ง แต่ถ้าโปรแกรมใช้งานได้เป็นปกติ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จะต้องท าการทดสอบมากกว่า 1 รหัส
ผู้ใช้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ใช้บริการสามารถใช้งานได้จริง โดยได้ด าเนินการดังนี ้

1. ทดสอบโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น Compustat Research 
Insight Global Reference Database Standard & Poor’s  โดย ใช้ ชื่ อ ผู้ ใช้ ข อ งนั ก วิ ช าการ
คอมพิวเตอร์หรืออาจารย์ ผลการทดสอบการใช้งานพบว่า สามารถเปิดเข้าโปรแกรมฯ ได้ จะแสดง
ข้อความว่า “Welcome to Research Insight”แสดงดังภาพที่ 4.74 

 

 
 
ภาพที่ 4.74  การทดสอบการใช้งานโปรแกรมฐานข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น Compustat 

Research Insight Global Reference Database Standard & Poor’s  โดยใช้ชื่อ
ผู้ใช้ของนักวิชาการคอมพิวเตอร์หรืออาจารย์ 
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2. ทดสอบโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น Compustat Research 
Insight Global Reference Database Standard & Poor’s โดยใช้ชื่อผู้ ใช้ของนักศึกษาที่มี ไว้
ส าหรับการทดสอบเท่านั้น ผลการทดสอบการใช้งานในส่วนของ Open Charts พบว่า สามารถเปิด
ไฟล์ข้อมูลได้ จากตัวอย่างทดสอบเข้าไปในส่วน Combined Reports: All 5 Years Statements & 
Ratio Report แสดงดังภาพที่ 4.75 

 

 
 
ภาพที่ 4.75  การทดสอบการใช้งานโปรแกรมฐานข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น Compustat 

Research Insight Global Reference Database Standard & Poor’s  ในส่วนของ 
Open Charts โดยใช้ชื่อผู้ใช้ของนักศึกษาที่มีไว้ส าหรับการทดสอบเท่านั้น 

 
3. ทดสอบโดยใช้ชื่อผู้ใช้นักวิชาการคอมพิวเตอร์หรืออาจารย์ ผลการทดสอบการใช้งาน

โปรแกรมฐานข้อมูลอิ เล็กทรอนิกส์ เพื่ อการสืบค้น  Compustat Research Insight Global 
Reference Database Standard & Poor’s  ในส่วนของ Open Report แสดงดังภาพที่ 4.76 
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ภาพที่ 4.76  การทดสอบการใช้งานโปรแกรมฐานข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น Compustat 

Research Insight Global Reference Database Standard & Poor’s  ในส่วนของ 
Open Report โดยใช้ชื่อผู้ใช้ของนักวิชาการคอมพิวเตอร์หรืออาจารย ์

 
 ขั้นตอนที่ 10 แจ้งบรรณารักษ์หรือผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดให้ทดสอบการใช้งานโปรแกรม
ฐานข้อมูลอิ เล็กทรอนิกส์ เพื่ อการสืบค้น Compustat Research Insight Global Reference 
Database Standard & Poor’s หลังจากที่นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ท าการทดสอบโปรแกรม
ฐานข้อมูลอิ เล็กทรอนิกส์ เพื่ อการสืบค้น Compustat Research Insight Global Reference 
Database Standard & Poor’s เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น จะท าการแจ้งบรรณารักษ์หรือผู้ปฏิบัติงาน
ห้องสมุดให้ทดสอบการใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น Compustat 
Research Insight Global Reference Database Standard & Poor’s อีกครั้ ง เพื่ อ เพิ่ มความ
เชื่อมั่นในการใช้งานโปรแกรมที่หลากหลายผู้ใช้ที่มากขึ้น แสดงดังภาพที่ 4.77 
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ภาพที่ 4.77  การแจ้งบรรณารักษ์หรือผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดเพ่ือให้ทดสอบการใช้งานโปรแกรม

ฐานข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น Compustat Research Insight Global 
Reference Database Standard & Poor’s  

 
 ขั้นตอนที่ 11 รับแจ้งและทดสอบการใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 
Compustat Research Insight Global Reference Database Standard & Poor’s  บรรณารักษ์
หรือผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดรับทราบและทดสอบการใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ
สืบค้น Compustat Research Insight Global Reference Database Standard & Poor’s  จาก
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เพื่อพิจารณาการใช้งานว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่ ถ้าใช้งานได้บรรณารักษ์
หรือผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดจะด าเนินในขั้นตอนถัดไป แต่ถ้าใช้งานไม่ได้ บรรณารักษ์หรือผู้ปฏิบัติงาน
ห้องสมุดจะแจ้งปัญหาการใช้งานไปยังนักวิขาการคอมพิวเตอร์/อาจารย์ เพื่อให้ด าเนินการแก้ไขให้
สามารถใช้งานได ้
 ขั้นตอนที่ 12 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบ เมื่อบรรณารักษ์หรือผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ท าการทดสอบการใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น Compustat Research 
Insight Global Reference Database Standard & Poor’s  เป็ น ที่ เรี ย บ ร้ อ ย  ก็ จ ะท าก าร
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น Facebook, เว็บไซต์, 
ป้ายประชาสัมพันธ ์เป็นต้น 
 ขั้นตอนที่ 13 รับทราบข่าวสารการให้บริการโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ
สื บ ค้ น  Compustat Research Insight Global Reference Database Standard & Poor’s  
ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนของผู้ใช้บริการ ได้แก่ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เมื่อบรรณารักษ์หรือ
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ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดได้ท าการประชาสัมพันธ์ไปแล้วนั้น ผู้รับบริการสามารถรับทราบข่าวสารต่างๆ ได้
จากการติดตามข่าวสารในแต่ละช่องทางที่ส านักบรรณสารการพัฒนามีไว้ให้บริการ 
 ขั้นตอนที่  14 ใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้น Compustat 
Research Insight Global Reference Database Standard & Poor’s  เมื่อผู้ใช้บริการรับทราบ
ข่าวสารการประชาสัมพันธ์การให้บริการโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 
Compustat Research Insight Global Reference Database Standard & Poor’s  ก็สามารถ
เข้ามาใช้บริการที่ส านักบรรณสารการพัฒนา ชั้น 2 ห้องฝึกอบรม (Training Room) และโซน
ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้อินเทอร์เน็ท (Internet Zone) เพื่อตอบสนองต่อการเรียนการ
สอน การวิจัย และการอบรม 
 ขั้นตอนที่ 15 ประเมินความพึงพอใจการใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ
สื บ ค้ น  Compustat Research Insight Global Reference Database Standard & Poor’s  
หลังจากที่ผู้ใช้บริการเข้ามาใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น Compustat 
Research Insight Global Reference Database Standard & Poor’s  เนื่องจากการเข้าใช้งาน
โปรแกรมของผู้ใช้บริการนั้น อาจจะสามารถใช้งานได้อย่างไม่มีอุปสรรค แต่ในบางครั้งอาจเกิดปัญหา
ต่างๆ ขึ้นได้ เช่น ในเรื่องของ ระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และสภาพแวดล้อม
ต่างๆ ซึ่งถ้าหากผู้ใช้บริการใช้งานโปรแกรมแบบไม่มีอุปสรรคเกิดขึ้น ผู้ใช้บริการจะประเมินความพึง
พอใจในระดับดี แต่หากในช่วงที่ใช้งานโปรแกรมนั้น ถ้าพบปัญหาอุปสรรคเมื่อไหร่ ผู้ใช้บริการจะ
ประเมินความพึงพอใจในระดับต ่า และแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอ ต่างๆ มายังผู้ให้บริการ ท าให้ผู้ให้
บริการรับรู้ได้ว่าต้องท าการปรับปรุง แก้ไข ในส่วนใดบ้าง โดยจ านวนของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 100 
ตัวอย่าง มาจากนักศึกษาที่ใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น Compustat 
Research Insight Global Reference Database Standard & Poor’s แ ส ด งดั งภ าพ ที่  4.78 
ส าหรับลิงค์ที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการใช้ระบบและโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ในห้องฝึกอบรม (Training Room) และโซนให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้อิน
เทอร์เน็ท (Internet Zone) ส านักบรรณสารการพัฒนา คือ 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSft5QN_5rEjYJR5gdWoKzlkuM6WobFU02N
-n5H0_U4B7YjkIw/viewform 
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ภาพที่ 4.78  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 

(Compustat Research Insight) 
  

4.2.2 กรณีได้รับแจ้งปัญหาการใช้งานจากผู้ใช้บริการ ส านักบรรณสารการพัฒนาได้มีบริการ
เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้นโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น  Compustat 
Research Insight Global Reference Database Standard & Poor’s ใน ก รณี นี้ ถ้ าผู้ ใช้ ง าน
โปรแกรมฐานข้อมูลอิ เล็กทรอนิกส์ เพื่ อการสืบค้น  Compustat Research Insight Global 
Reference Database Standard & Poor’s  พบปัญหาขึ้นในระหว่างใช้งาน ซึ่งปัญหาดังกล่าว
อาจจะมาจากความผิดพลาดของโปรแกรม ทรัพยากรของระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายเอง ดังนั้น 
ผู้ใช้งานจะแจ้งปัญหาการใช้งานกับบรรณารักษ์หรือผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดโดยตรง ซึ่งการแจ้งปัญหา
ของผู้ใช้งานจะมี 2 ระดับคือ 1) ต้องการให้นักวิชาการคอมพิวเตอร์แก้ไขและสามารถใช้งานได้ทันที 
2) แจ้งปัญหารการใช้งานและกลับมาใช้งานในวันอื่น รายละเอียดของกระบวนการและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานการติดตั้งและตั้งค่าโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น  Compustat 
Research Insight Global Reference Database Standard & Poor’s กรณีได้รับแจ้งปัญหาการ
ใช้งานจากผู้ใช้บริการ แสดงดังตารางที่ 4.2 
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ตารางที่ 4.2 รายละเอียดของขั้นตอนการติดต้ังและตั้งค่าโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ
สืบค้น Compustat Research Insight Global Reference Database Standard & 
Poor’s กรณีได้รับแจ้งปัญหาการใช้งานจากผู้ใช้บริการ 

 

ขั้นตอนที ่
ผู้ด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา 
มาตรฐานงาน/สิ่งที่

ต้องควบคุม 
เอกสารอ้างอิง 

1. ผู้รับบริการ แจ้ง
ปัญหาการใช้งาน 

อาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ และ 
นักศึกษา  

ภายใน
ระยะเวลาที่
เกิดปัญหา 

- - 

2. เจ้าหน้าที่ แจ้ง/รับ 
ปัญหาการใช้งาน
โปรแกรมฯ 

บรรณารักษ/์
ผู้ปฏิบัติงาน
ห้องสมุด 

ภายใน
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

พิจารณาระดับของ
ปัญหาอยู่ในระดับ 1 
หรือ 2 

- 

3. รับแจ้ง ปญัหาที่
เกิดความผิดพลาด
จากการใช้งาน
โปรแกรมฯ 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

ภายใน
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

1. ตรวจสอบการแจ้ง
ปัญหาผ่านอีเมล ์
2. รับแจ้งปัญหาทาง
โทรศัพทจ์าก
บรรณารักษ์หรอื
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 

1. ระบบส่ง
อีเมล์ภายใน
ICS 
2. ระบบ 
Microsoft 
Office 365 

4. วิเคราะห์และ
แก้ปัญหาเบื้องต้น
ของความผิดพลาด
จากการใช้งาน
โปรแกรมฯ 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

ภายใน 1 วัน
หลังจาก
ได้รับแจ้ง
ปัญหา 

แจ้งกลับผลการ
วิเคราะห์กับผู้แจ้ง และ
ก าหนดวัน เวลา ให้
ชัดเจน ในการแก้ไข
ปัญหา 

1. ระบบส่ง
อีเมล์ภายใน
ICS 
2. ระบบ 
Microsoft 
Office 365 
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ตารางที่ 4.2 รายละเอียดของขั้นตอนการติดต้ังและตั้งค่าโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ
สืบค้น Compustat Research Insight Global Reference Database Standard & 
Poor’s กรณีได้รับแจ้งปัญหาการใช้งานจากผู้ใช้บริการ (ต่อ) 

 

ขั้นตอนที ่
ผู้ด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา 
มาตรฐานงาน/สิ่งที่

ต้องควบคุม 
เอกสารอ้างอิง 

5. การติดตั้ง
ระบบปฏิบัติการและ
โปรแกรมฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกสเ์พื่อ
การสืบค้น 
Compustat 
Research Insight 
Global Reference 
Database 
Standard & Poor’s  

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

ภายใน 3 วัน
หลังจาก
วิเคราะห์
และ
แก้ปัญหา
เบื้องต้น 

1. ต้องลง
ระบบปฏิบัติการที่
รองรับกับโปรแกรม 
เช่น 64 บิต หรือ 32 
บิต 
2. ต้องลงโปรแกรม
เสริมที่จะช่วยเหลือให้
ผู้ใช้งานสามาถท างาน
ได้เบ้ืองต้น เช่น Adobe 
pdf และ Microsoft 
office 

- 

6. การต้ังค่า และ
ปรับแต่งข้อมูล
โปรแกรมฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกสเ์พื่อ
การสืบค้น 
Compustat 
Research Insight 
Global Reference 
Database 
Standard & Poor’s  

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

ภายใน 1 วัน 1. ต้องท าการเลือก
แหล่งจัดเก็บขอ้มูลที่
ถูกต้อง 
2. ท าการคัดลอกข้อมูล
ใบอนุญาต และ
ฐานข้อมูลการใช้งาน
โปรแกรมฯ ใหถู้กต้อง 
3. ท าการเขียนสคริปต์
ไฟล์เพื่อท าการ Map 
Network Drive 

เอกสารวิธีการ
เขียนสคริปต์
ไฟล์ Map 
Network 
Drive 
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ตารางที่ 4.2 รายละเอียดของขั้นตอนการติดต้ังและตั้งค่าโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ
สืบค้น Compustat Research Insight Global Reference Database Standard & 
Poor’s กรณีได้รับแจ้งปัญหาการใช้งานจากผู้ใช้บริการ (ต่อ) 

 

ขั้นตอนที ่
ผู้ด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา 
มาตรฐานงาน/สิ่งที่

ต้องควบคุม 
เอกสารอ้างอิง 

7. การทดสอบ
โปรแกรมฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกสเ์พื่อ
การสืบค้น 
Compustat 
Research Insight 
Global Reference 
Database 
Standard & Poor’s  
เพื่อการใช้งาน 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

ภายใน 1 วัน ต้องท าการทดสอบให้
หลากหลายจากบัญชี
ผู้ใช้งานจริง 

- 

8. แจ้งบรรณารักษ์
หรือผู้ปฏิบัติงาน
ห้องสมุดให้ทดสอบ
การใช้งานโปรแกรม
ฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกสเ์พื่อ
การสืบค้น 
Compustat 
Research Insight 
Global Reference 
Database 
Standard & Poor’s  

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

ภายใน 1 วัน 1. ต้องแจ้งอีเมล์ให้
บรรณารักษ์ และ
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดท า
การทดสอบการใช้งาน
โปรแกรมฯ ทราบ 
2. ต้องโทรศัพท์แจ้งให้
บรรณารักษ์ และ
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดท า
การทดสอบการใช้งาน
โปรแกรมฯ อกีครั้ง 

1. ระบบส่ง
อีเมล์ภายใน
ICS 
2. ระบบ 
Microsoft 
Office 365 
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ตารางที่ 4.2 รายละเอียดของขั้นตอนการติดต้ังและตั้งค่าโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ
สืบค้น Compustat Research Insight Global Reference Database Standard & 
Poor’s กรณีได้รับแจ้งปัญหาการใช้งานจากผู้ใช้บริการ (ต่อ) 

 

ขั้นตอนที ่
ผู้ด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา 
มาตรฐานงาน/สิ่งที่

ต้องควบคุม 
เอกสารอ้างอิง 

9. รับแจ้งและ
ทดสอบการใช้งาน
โปรแกรมฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกสเ์พื่อ
การสืบค้น 
Compustat 
Research Insight 
Global Reference 
Database 
Standard & Poor’s  

บรรณารักษ/์
ผู้ปฏิบัติงาน
ห้องสมุด 

ภายใน 1 วัน 1. ต้องท าการทดสอบ
ให้หลากหลายบัญชีผู้ใช ้
2. ต้องตอบกลับผลการ
ทดสอบโปรแกรมฯ 
กลับมาที่นักวชิาการ
คอมพิวเตอร์หรือ
อาจารย์ทราบ 

1. ระบบส่ง
อีเมล์ภายใน
ICS 
2. ระบบ 
Microsoft 
Office 365 

10. ประชาสัมพันธ์
ให้ผู้ใช้บริการทราบ 

บรรณารักษ/์
ผู้ปฏิบัติงาน
ห้องสมุด 

ภายใน 1 วัน ประชาสัมพันธ์ให้ครบ
ทุกช่องทาง 

1. บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ 
2. หน้า
เว็บไซต์ของ
ส านักบรรณ
สารการพัฒนา 
3. หน้า
เครือข่าย
สังคมออนไลน ์
Facebook 
ของส านัก
บรรณสารการ
พัฒนา 

 
 



119 
 

ตารางที่ 4.2 รายละเอียดของขั้นตอนการติดต้ังและตั้งค่าโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ
สืบค้น Compustat Research Insight Global Reference Database Standard & 
Poor’s กรณีได้รับแจ้งปัญหาการใช้งานจากผู้ใช้บริการ (ต่อ) 

 

ขั้นตอนที ่
ผู้ด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา 
มาตรฐานงาน/สิ่งที่

ต้องควบคุม 
เอกสาร
อ้างอิง 

11. รับทราบข่าวสาร
การให้บริการโปรแกรม
ฐานข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์
เพื่อการสืบค้น 
Compustat Research 
Insight Global 
Reference Database 
Standard & Poor’s  

อาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ และ 
นักศึกษา 

ตามระยะเวลา
การติดตาม
ข่าวสารของ
ผู้รับบริการ 

  

12. ใช้งานโปรแกรม
ฐานข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์
เพื่อการสืบค้น 
Compustat Research 
Insight Global 
Reference Database 
Standard & Poor’s  

อาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ และ 
นักศึกษา 

ตามความต้องการ
ของผู้ใช้งาน 

1. สร้างและบนัทึก
ข้อมูลโปร์ไฟล์ของ
ผู้ใช้งาน ตามพ.ร.บ. 
คอมพิวเตอร์ฯ 
2. ต้องระวังเรื่อง
ผู้ใช้งานจากภายนอก
เข้ามาใช้งาน 

 

13. ประเมินความพึง
พอใจการใช้งานโปรแกรม
ฐานข้อมูลอิเลก็ทรอนกิส์
เพื่อการสืบค้น 
Compustat Research 
Insight Global 
Reference Database 
Standard & Poor’s  

อาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ และ 
นักศึกษา 

ตามความต้องการ
ของผูใ้ช้งาน 

ต้องสรุปผลการ
ประเมินความพงึพอใจ
ฯ 3 ครัง้ต่อปี เพื่อ
น าเข้าที่ประชุม
นักวิชาการของส านักฯ  
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 จากตารางที่ 4.2 ผู้จัดท าคู่มือจะขออธิบายเพิ่มเติมเฉพาะในขั้นตอนที่ 1 – 4 เท่านั้น อัน
เนื่องจากขั้นตอนที่ 5 – 13 เหมือนกับกรณีได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์มาใหม่ ซึ่งกล่าวไปแล้วในขั้นตอน
ที่ 7 – 15 ของตารางที่ 4.1 ซึ่งรายละเอียดมีดังนี ้
 ขั้นตอนที่ 1 ผู้ใช้บริการแจ้งปัญหาการใช้งาน ในขั้นตอนนี้หากผู้ใช้บริการพบปัญหาในการใช้
งานโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น Compustat Research Insight Global 
Reference Database Standard & Poor’s ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถหาข้อมูลที่ต้องการได้ จึงแจ้งไป
ยังบรรณารักษ์หรือผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดของส านักบรรณสารการพัฒนา โดยระดับปัญหาของ
ผู้ใชบ้ริการนั้น มี 2 ระดับ ดังนี ้

1) ระดับพิเศษ ผู้ใช้บริการต้องการให้นักวิชาการคอมพิวเตอร์แก้ไขปัญหาและ
สามารถใช้งานได้ทันที  

2) ระดับปกติ ผู้ใช้บริการด าเนินการแจ้งปัญหาการใช้งานเบื้องต้นและจะกลับมาใช้
งานในวันอ่ืนแทน 
 ขั้นตอนที่ 2 แจ้ง/รับแจ้ง ปัญหาการใช้งานโปรแกรมฯ เมื่อมีผู้ใชบ้ริการแจ้งปัญหาการใช้งาน
เข้ามาที่บรรณารักษ์หรือผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด จะต้องท าการพิจารณาปัญหาก่อนว่าอยู่ในระดับใด ถ้า
เป็นระดับ 1 คือ ระดับพิเศษ ผู้ใช้บริการต้องการให้นักวิชาการคอมพิวเตอร์แก้ไขปัญหาและสามารถ
ใช้งานได้ทันที ดังนั้น บรรณารักษ์หรือผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดจะต้องโทรแจ้งปัญหากับนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์หรืออาจารย์ทันที แต่ถ้าเป็นระดับ 2 ระดับปกติ ผู้ใช้บริการด าเนินการแจ้งปัญหาการใช้
งานเบื้องต้นและจะกลับมาใช้งานในวันอื่นแทน บรรณารักษ์หรือผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดสามารถรับแจ้ง
ปัญหาเบื้องต้นและท าการส่งอีเมล์ไปยังกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มาด าเนินการแก้ไข
ปัญหาในภายหลัง 
 ขั้นตอนที่ 3 รับแจ้ง ปัญหาที่เกิดความผิดพลาดจากการใช้งานโปรแกรมฯ นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ และอาจารย์จะได้รับแจ้งปัญหาการใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ
สืบค้น Compustat Research Insight Global Reference Database Standard & Poor’s จาก
บรรณารักษ์หรือผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด มี 2 ช่องทางคือ ทางโทรศัพท์ และทางอีเมล์ 
 ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะห์และแก้ปัญหาเบื้องต้นของความผิดพลาดจากการใช้งานโปรแกรมฯ 
เมื่อได้รับแจ้งปัญหาการใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น Compustat 
Research Insight Global Reference Database Standard & Poor’s แล้ว นักวิชาการคอมและ
อาจารย์จะต้องท าการวิเคราะห์และแก้ปัญหาเบื้องต้น โดยพิจารณาว่าสามารถแก้ไขและใช้งานได้
หรือไม่ ถ้าแก้ไขแล้วสามารถใช้งานได้ ให้ท าการทดสอบและแจ้งไปยังบรรณารักษ์หรือผู้ปฏิบัติงาน
ห้องสมุดเพื่อท าการทดสอบอีกครั้ง แต่ถ้าไม่สามารถแก้ไขได้ จะเริ่มด าเนินการใหม่ตั้งแต่การติดตั้ง
ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น Compustat Research 
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Insight Global Reference Database Standard & Poor’s  ซึ่งขั้นตอนนี้ถูกกล่าวไว้แล้วในกรณี
ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์มาใหม่ ในขั้นตอนที่ 7 – 15 ของตารางที่ 4.1 
 ตัวอย่างปัญหาที่ได้รับแจ้งที่มักเกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย หรือโปรแกรม
ฐานข้อมูลอิ เล็กทรอนิกส์ เพื่ อการสืบค้น  Compustat Research Insight Global Reference 
Database Standard & Poor’s ไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งปัญหาดังกล่าวที่พบบ่อยครั้งในการใช้งาน 
ได้แก ่

1. ตัวอย่างปัญหาของระบบที่ไม่สามารถค้นหาไฟล์ข้อมูล Price History ได้ ส าหรับใช้งาน
โปรแกรมฐานข้อมูลอิ เล็กทรอนิกส์ เพื่ อการสืบค้น  Compustat Research Insight Global 
Reference Database Standard & Poor’s  เนื่องจากการเริ่มต้นโปรแกรมนั้นจะมีการเรียกหาไฟล์ 
Price History ในการเข้าใช้งาน แสดงดังภาพที่ 4.79 

 

 
 
ภาพที่ 4.79  แสดงหน้าต่างระบบปัญหาของระบบที่ไม่สามารถค้นหาไฟล์ข้อมูล Price History ของ

โปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น Compustat Research Insight 
Global Reference Database Standard & Poor’s  

 
2. ตัวอย่างปัญหาของระบบที่ ไม่สามารถค้นหาไฟล์ข้อมูล ResearchInsight License 

ส าหรับใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น Compustat Research Insight 
Global Reference Database Standard & Poor’s ท าให้โปรแกรมฯ ไม่สามารถใช้งานได ้

3. ตัวอย่างปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายของเครื่องให้บริการ โปรแกรมฐานข้อมูล
อิ เล็กทรอนิกส์ เพื่ อการสืบค้น  Compustat Research Insight Global Reference Database 
Standard & Poor’s  ไม่สามารถใช้งานได้ แสดงดังภาพที่ 4.80 
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ภาพที่ 4.80  ปัญหาการเช่ือมต่อเครือข่ายของเครื่องให้บริการโปรแกรมฐานข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์เพื่อ

การสืบค้น Compustat Research Insight Global Reference Database 
Standard & Poor’s  ไมส่ามารถใช้งานได ้

 
4. ตัวอย่างปัญหาของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่จัดเก็บไฟล์ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อ

การสืบค้น Compustat Research Insight Global Reference Database Standard & Poor’s 
เกิดการปิดระบบคอมพิวเตอร์ (Shutdown) ลง เนื่องจากการท างานที่ผิดพลาดของระบบซอฟต์แวร์
และฮาร์ดแวร์ หรือปัญหาที่เกิดจากเครื่องส ารองไฟฟ้าไม่ท างาน แสดงดังภาพที่ 4.81 

 

 
 
ภาพที่ 4.81  แสดงข้อผิดพลาดของโปรแกรมฯ ในกรณทีี่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับไฟลฐ์านข้อมูล

อิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการสืบค้น Compustat Research Insight Global Reference 
Database Standard & Poor’s กับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายได ้
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4.3 กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกบัการติดตั้งและตั้งค่าโปรแกรมฐานข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ
สืบคน้ Compustat Research Insight Global Reference Database Standard & Poor’s 
ของส านักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร ์

 ในส่วนนี้จะกล่าวถึงเรื่องของการกระท าความผิดทางด้านคอมพิวเตอร์ และแหล่งอ้างอิง
ข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ในการติดตั้งและตั้งค่าโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น Compustat 
Research Insight Global Reference Database Standard & Poor’s เพื่ อ ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น 
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์หรืออาจารย์) ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และ
ซอฟต์แวร์ในทางที่ถูกต้อง และมีแหล่งอ้างอิงของข้อมูลเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
ได้สะดวกมากย่ิงขึ้น รายละเอียดแสดงตามตารางที่ 4.3 

ตารางที่ 4.3  กฎระเบียบที่เกีย่วข้องและแหล่งข้อมูลประกอบการติดต้ังและตั้งค่าโปรแกรม
ฐานข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น Compustat Research Insight Global 
Reference Database Standard & Poor’s  

 
ล าดับที ่ รายละเอียดการกระท าความผิดทางด้านคอมพิวเตอร/์

ข้อมูลประกอบการปฏิบัติงาน 
การอ้างอิง 

1 ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกัน 
การเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้ส าหรับตน  

พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการ
กระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

2 ผู้ใดล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้อื่น
จัดท าขึ้นเป็นการเฉพาะ ถ้าน ามาตรการดังกล่าวไปเปิดเผย
โดยมิชอบในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น 

พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการ
กระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

3 ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกัน
การเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้ส าหรับตน 

พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการ
กระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

4 ผู้ใดกระท าด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสเ์พื่อดักรับไว้ซึง่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นที่อยู่
ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลคอมพิวเตอร์
นั้นมิได้มีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพ่ือให้บุคคลทั่วไปใช้
ประโยชน์ได้ 

พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการ
กระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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ตารางที่ 4.3  กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและแหล่งข้อมูลประกอบการติดต้ังและตั้งค่าโปรแกรม
ฐานข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น Compustat Research Insight Global 
Reference Database Standard & Poor’s (ต่อ) 

 
ล าดับที ่ รายละเอียดการกระท าความผิดทางด้านคอมพิวเตอร/์

ข้อมูลประกอบการปฏบิัติงาน 
การอ้างอิง 

5 ผู้ใดท าให้เสียหาย ท าลาย แกไ้ข เปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมไม่
ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิ
ชอบ 

พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการ
กระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

6 ผู้ใดกระท าด้วยประการใดโดยมิชอบ เพ่ือให้การท างานของ
ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือ
รบกวนจนไม่สามารถท างานตามปกติได้ 

พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการ
กระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

7 การเก็บรักษาความลับของข้อมูลที่จัดเก็บ และก าหนดช้ัน
ความลับในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว เพื่อรักษาความน่าเช่ือถือ
ของข้อมูล และไม่ให้ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขข้อมูลที่เกบ็
รักษาไว้ 

ประกาศกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเก็บ
รักษาข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ 

8 แหล่งข้อมูลส าหรับดาวน์โหลดโปรแกรมฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการสืบค้น Compustat Research 
Insight Global Reference Database Standard & 
Poor’s  

http://support.standardan
dpoors. 
com 

9 แหล่งข้อมูลส าหรับดาวน์โหลดโปรแกรมยืนยันตัวบุคคล 
Pgina 

ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร ์

10 แหล่งข้อมูลส าหรับดาวน์โหลดโปรแกรมสแกนไวรัส ESET 
NOD32 

http://ics.nida.ac.th/Files/ 
Nod32 

11 แหล่งข้อมูลเพิม่เติมส าหรับโปรแกรมฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อการสืบค้น Compustat Research Insight Global 
Reference Database Standard & Poor’s  

http://compustat.com 
http://www.google.com 
 

12 แหล่งข้อมูลส าหรับดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe PDF 
Lisence 

ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศ  
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ตารางที่ 4.3  กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและแหล่งข้อมูลประกอบการติดต้ังและตั้งค่าโปรแกรม
ฐานข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น Compustat Research Insight Global 
Reference Database Standard & Poor’s (ต่อ) 

 
ล าดับที ่ รายละเอียดการกระท าความผิดทางด้านคอมพิวเตอร/์

ข้อมูลประกอบการปฏิบัติงาน 
การอ้างอิง 

13 แหล่งข้อมูลส าหรับดาวน์โหลดโปรแกรม Microsoft Office 
2010 Lisence 

ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร ์

14 แหล่งข้อมูลเพิม่เติมส าหรับการเขียนสคริปต์ส าหรับการ
จ าลองพื้นที่จัดเก็บข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย (Map 
Network Drive) 

- https://cits.curtin.edu.au/ 
staff/computers/map-
research-drive.cfm  
- http://www.howtogeek. 
com/118452/how-to-map-
network-drives-from-the-
command-prompt-in-
windows/ 
- http://www.albany.edu/ 
Mapping_Network_Drives. 
pdf 

15 แหล่งข้อมูลทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร ์
http://ict.nida.ac.th 

16 ปฏิทินการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงาน https://calendar.google. 
com/calendar/render#main 
_7%7Cday 
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ตารางที่ 4.3  กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและแหล่งข้อมูลประกอบการติดต้ังและตั้งค่าโปรแกรม
ฐานข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น Compustat Research Insight Global 
Reference Database Standard & Poor’s (ต่อ) 

 
ล าดับที ่ รายละเอียดการกระท าความผิดทางด้านคอมพิวเตอร/์

ข้อมูลประกอบการปฏิบัติงาน 
การอ้างอิง 

17 การรับแจ้งปัญหาการใช้งานโปรแกรมฐานขอ้มูล
อิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการสืบค้น Compustat Research 
Insight Global Reference Database Standard & 

Poor’s 

http://portal.office.com/H
ome http://ics.nida.ac.th  

18 แหล่งเก็บข้อมลูไฟล์ดิจิทัลของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับ
ให้บริการโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการสืบค้น 
Compustat Research Insight Global Reference 

Database Standard & Poor’s 

https://drive.google.com/
drive/folders/ 
0B5v8zilrdARIQWlNcVJu 
ZTQtckk  
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4.4 กิจกรรม/ แผนปฏิบัติงาน/ แผนกลยุทธ์ในการปฏบิัตองานของการติดตั้งและตั้งค่าโปรแกรม
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น Compustat Research Insight Global Reference 
Database Standard & Poor’s ของส านักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร ์

 1) แผนการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานส าหรับการติดตั้งและตั้งค่าโปรแกรมฐานข้อมูล
อิ เล็กทรอนิกส์ เพื่ อการสืบค้น  Compustat Research Insight Global Reference Database 
Standard & Poor’s ของกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (1) มีการประชุมวางแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ
ด าเนินการติดตั้งและตั้งค่าโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น Compustat Research 
Insight Global Reference Database Standard & Poor’s เพื่อเป็นการน าปัญหาและอุปสรรค
จากครั้งก่อนๆ มาวิเคราะห์และหาความเป็นไปได้ที่จะด าเนินการต่อไป ซึ่งหลังจากท าการวิเคราะห์
ปัญหาเสร็จสิ้นกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศจะได้ข้อมูลที่จะน ามาวางแผนในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่
เกิดขึ้น 
  (2) ด าเนินการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละส่วนของการติดตั้งและตั้งค่า
โปรแกรมฐานข้อมูลอิ เล็กทรอนิกส์ เพื่ อการสืบค้น  Compustat Research Insight Global 
Reference Database Standard & Poor’s ที่ ได้วางแผนไว้  หลั งจากนั้ นผู้ปฏิบัติ งานจะเริ่ม
ปฏิบัติงานทันทเีพื่อให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่วางแผนงานไว้ โดยจะเริ่มในแต่ละขั้นตอนดังนี้ 

-  การเตรียมซอฟต์แวร์ส าหรับการติดตั้งและตั้งค่าโปรแกรมฐานข้อมูล
อิ เล็กทรอนิกส์ เพื่ อการสืบค้น  Compustat Research Insight Global Reference Database 
Standard & Poor’s   

-  การติดตั้งและตั้งค่าโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 
Compustat Research Insight Global Reference Database Standard & Poor’s   

-  การเริ่มต้นของโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 
Compustat Research Insight Global Reference Database Standard & Poor’s   

-  การทดสอบโปรแกรมฐานข้อมูลอิ เล็กทรอนิกส์ เพื่ อการสืบค้น 
Compustat Research Insight Global Reference Database Standard & Poor’s   

ซึ่งในช่วงของการด าเนินงานในแต่ละส่วนนั้น หากเกิดปัญหาขึ้นระหว่าง
การท างาน จะมีการประชุม หารือ ถึงวิธีการแก้ปัญหานั้นในทันทีระหว่างนักวิชาการคอมพิวเตอร์และ
อาจารย ์เพื่อหาข้อสรุป หรือเทคนิคในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
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  (3) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์
และอาจารย์จะมีการติดตามงานอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน โดยแต่ละงานที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับมอบหมายจะแสดงสถานะของการด าเนินงานว่าอยู่ใน
สถานะใด ซึ่งมีสถานะดังนี้ สถานะของการวางแผนด าเนินงานการติดตั้งและตั้งค่าโปรแกรมฐานข้อมูล
อิ เล็ กทรอนิ กส์ เพื่ อการสืบค้น  Compustat Research Insight Global Reference Database 
Standard & Poor’s  จะเป็นสีน ้าเงิน แสดงดังภาพที่ 4.82 สถานะของการก าลังด าเนินการติดตั้งและ
ตั้งค่าโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น Compustat Research Insight Global 
Reference Database Standard & Poor’s  จะเป็นสีเหลือง แสดงดังภาพที่ 4.83 สถานะของการ
ทดสอบการติดตั้งและตั้งค่าโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น Compustat Research 
Insight Global Reference Database Standard & Poor’s จะเป็นสีฟ้ า แสดงดั งภาพที่  4.84 
สุดท้ายสถานะของการประชาสัมพันธ์และด าเนินการเสร็จสิ้นของการติดตั้งและตั้งค่าโปรแกรม
ฐานข้อมูลอิ เล็กทรอนิกส์ เพื่ อการสืบค้น  Compustat Research Insight Global Reference 
Database Standard & Poor’s จะเป็นสี เขียว แสดงดังภาพที่  4.85 ดังนั้ น หั วหน้ากลุ่มงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถที่จะตรวจสอบ ติดตามการท างานของผู้ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งใน
บางครั้งหัวหน้ากลุ่มงานอาจจะมีการสุ่มเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการโปรแกรมฐานข้อมูล
อิ เล็ กทรอนิ กส์ เพื่ อการสืบค้น  Compustat Research Insight Global Reference Database 
Standard & Poor’s เพื่อทดสอบว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่ หลังจากการติดตามและตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นจะมีการประชุมติดตามเพื่อที่จะแก้ปัญหาในทันที ในอีกทางหนึ่งผู้ใช้บริการ
โปรแกรมฐานข้อมู ลอิ เล็ กทรอนิ กส์ เพื่ อการสืบค้น  Compustat Research Insight Global 
Reference Database Standard & Poor’s ที่เข้ามาใช้งานในส านักบรรณสารการพัฒนา จะมีการ
ประเมินความพึงพอใจของการใช้โปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น Compustat 
Research Insight Global Reference Database Standard & Poor’s หลังการใช้งานมาอีกทาง
หนึ่งด้วย ซึ่งในการประเมินนี้เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้อีกด้วย เพื่อที่จะ
น ามาเป็นข้อมูลในการพัฒนา แก้ไขต่อไป 
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ภาพที่ 4.82  สถานะของการวางแผนด าเนินงานการติดตั้งและตั้งค่าโปรแกรมฐานข้อมลู

อิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการสืบค้น Compustat Research Insight Global Reference 
Database Standard & Poor’s จะเป็นสีน ้าเงิน 

 

 
 
ภาพที่ 4.83  สถานะของการก าลังด าเนินการติดตั้งและตั้งค่าโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ

การสืบค้น Compustat Research Insight Global Reference Database 
Standard & Poor’s จะเป็นสีเหลือง 
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ภาพที่ 4.84  สถานะของการทดสอบการติดตั้งและตั้งค่าโปรแกรมฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ

สืบค้น Compustat Research Insight Global Reference Database Standard & 
Poor’s จะเป็นสีฟา้ 

 

 
 
ภาพที่ 4.85  สถานะของการประชาสัมพันธ์และด าเนินการเสร็จสิ้นของการติดตั้งและตั้งค่าโปรแกรม

ฐานข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น Compustat Research Insight Global 
Reference Database Standard & Poor’s จะเป็นสีเขยีว 

 
  (4) การปรับปรุงแก้ไขและการน าไปใช้ หลังจากที่ผู้ปฏิบัติงานได้พบปัญหาต่างๆ ที่
เกิดขึ้นจากการติดตั้งและตั้งค่าโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น Compustat 
Research Insight Global Reference Database Standard & Poor’s จะท าการปรับปรุงแก้ไขให้
เสร็จสิ้น รวมถึงท าการทดสอบโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น Compustat 
Research Insight Global Reference Database Standard & Poor’s เพื่อให้มั่นใจว่าโปรแกรม
ดังกล่าวสามารถใช้งานได้จริง ซึ่งปัญหาบางอย่างอาจจะใช้เทคนิคต่างๆ ในการแก้ไข ดังนั้น จึงควรที่
จะบันทึกวิธีการแก้ไข หรือจัดท าคู่มือการติดตั้งและตั้งค่าโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ
สื บ ค้ น  Compustat Research Insight Global Reference Database Standard & Poor’s 
เพื่อให้สะดวกต่อการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานเอง หรือเพ่ือนร่วมงานให้สามารถท างานแทนกันได ้
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 2) การจัดกิจกรรม Morning Talk ผู้ปฏิบัติงานกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ จะมีการ
พูดคุยกันตอนเช้าประมาณอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมง เพื่อพูดถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ 
ของงานในกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนหนึ่งที่พูดถึงในกิจกรรมนี้ก็คือ การติดตั้งและตั้งค่า
โปรแกรมฐานข้อมูลอิ เล็กทรอนิกส์ เพื่ อการสืบค้น  Compustat Research Insight Global 
Reference Database Standard & Poor’s ซึ่งเป็นการทบทวนการแก้ปัญหา และติดตามการ
แก้ปัญหาเบื้องต้น ท าให้สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคต่างๆ ภายในกลุ่มงานได้ 
 3) การวางแผนพัฒนาการจัดเก็บบันทึกข้อมูลการใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
เพื่ อ ก า รสื บ ค้ น  Compustat Research Insight Global Reference Database Standard & 
Poor’s ของผู้ใช้บริการเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้งานข้อมูลของผู้ใช้บริการได ้
 4) การยกเลิกใช้ระบบตรวจสอบตัวตน (Pgina) ซึ่งการใช้ระบบนี้มีข้อเสียคือ จะท าการสร้าง
โปร์ไฟล์ของผู้ใช้ทุกครั้งที่เข้าใช้งาน ท าให้ผู้ใช้บริการรู้สึกไม่พึงพอใจกับขั้นตอนการท างานแบบเดิม 
เพราะว่าการตรวจสอบตัวตน (Pgina) ในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์จะใช้เวลาหลายนาทีกว่าจะเข้า
หน้าต่างของระบบ Windows ได้ โดยอาจจะมีการพัฒนาวิธีการการพิสูจน์ตัวบุคคล ด้วยการน า
เทคโนโลยีของ Authentication Server ผ่าน Web Application มาท างานแทนเพื่อให้ผู้ใช้บริการ
สามารถเข้าใช้งานได้เร็วยิ่งขึ้น 
 5) มีการวางแผนติดตามการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย
ประยุกต์ใช้ Task Application Feature ของ Microsoft Office 365 แทน เนื่องจากหัวหน้ากลุ่ม
งานเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานได้ตลอดเวลาและผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ตรวจสอบงานที่ได้รับมอบหมายได้ตลอดเวลาด้วยเช่นกัน อีกทั้งหัวหน้ากลุ่มงานและผู้ปฏิบัติงาน
สามารถปรับปรุงสถานะการท างานของตนเองได้ตลอดเวลาด้วย ซึ่งการใช้แอพพลิเคชั่นนี้เพื่อเป็นการ
บริหารจัดการระบบการท างานของกลุ่มงาน และยังสามารถช่วยป้องกันการลืมงานที่ได้รับมอบหมาย
ต่างๆ ได้ 
 6) การพัฒนาการติดตั้ งและตั้งค่าโปรแกรมฐานข้อมูลอิ เล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้น 
Compustat Research Insight Global Reference Database Standard & Poor’s  ด้วยวิธีการ
ใหม่ คือ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ Virtual Desktop Infrastructure ซึ่งหลักการท างานของ VDI 
ก็คือการน าเครื่องแม่ข่าย (Server) มาท างานเป็นเครื่อง PC (Desktop) หลายๆ เครื่อง แล้วท าการ
ส ารองข้อมูล (Backup) จากศูนย์กลางเพียงที่เดียว สิ่งที่ VDI พยายามท าก็คือ 1. การ Optimize 
Resource แทนที่จะซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ PC แล้วใช้งานทรัพยากรที่เหลือบ้าง ขาดบ้าง ก็สามารถ 
Customize resource ได้ตามความต้องการ 2. การ Backup Desktop ทุกตัว เพราะว่าบางหน่วยงาน
น า VDI ไปใช้ในห้องปฏิบัติการ (Lab) หรือห้องฝึกอบรม (Training Room) ที่ต้องการใช้งาน
เพียงชั่วคราวหลังจากที่ผู้ใช้เลิกใช้งานจะเคลียร์เครื่องใหม่ เสมือนการเริ่มต้นใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ 



บทที่ 5 

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหาและการพัฒนา 

 

เนื้อหาในบทที่  5 จะกล่าวถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหาและการพัฒนา 
เนื่องจากว่าในการติดตั้งและตั้งค่าโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น Compustat 
Research Insight Global Reference Database Standard & Poor’s ยังมีปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งไม่
สามารถแก้ไขปัญหาได้ ดังนั้น ผู้จัดท าคู่มือได้กลั่นกรองข้อปัญหา วิธีการแก้ไขและข้อเสนอแนะจาก
ประสบการณ์โดยตรงของการปฏิบัติงานและได้รับองค์ความรู้จากอาจารย์เพิ่มเติม ซึ่งในบทที่ 5 นี้จะ
ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ 5.1) ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และแนวทางแก้ไขและพัฒนา และ
ปัญหาอุปสรรคแนวทางแก้ไขและ 5.2) ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน รายละเอียดแสดงดังต่อไปนี ้

 
5.1 ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และแนวทางแก้ไขและพัฒนา 

เนื่องจากกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตรม์ีหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตั้งและตั้งค่าโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการ
สืบค้น  Compustat Research Insight Global Reference Database Standard & Poor’s ซึ่ ง
การด าเนินงานจะประสบปัญหาอุปสรรคในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน หลากหลายรูปแบบ โดย
ปัญหาที่เกิดขึ้นแสดงในตารางที่ 5.1 
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ตารางที่ 5.1  ปัญหาอปุสรรคในการปฏิบัติงาน และแนวทางแก้ไขและพัฒนา 
 

ประเดน็ 
ปัญหาอุปสรรค 

ในการปฏิบัติงาน 
แนวทางแก้ไขและพัฒนา 

1. การรับและตรวจสอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ใหม ่
    1.1 การติดหมายเลข
ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์
ใหม ่

งานบัญชีและการเงิน หรืองาน
พัสดุไม่สามารถส่งเอกสารที่ระบุ
หมายเลขครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
มาให้นักวิชาการคอมพิวเตอร์ได้
ในวันที่ส่งเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่
จึงท าใหน้ักวิชาการคอมพิวเตอร์
ไม่สามารถติดหมายเลขครุภณัฑ์
เครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ได้ในทันท ี

นักวิชาการคอมพิวเตอรต์้องสร้าง
หมายเลขเครือ่งคอมพิวเตอร์ขึ้นมา
และต้องสัมพันธ์กันกับหมายเลข
ประจ าเครื่องคอมพิวเตอร ์(Serial 
Number) และท าการติดหมายเลข
เครื่องคอมพิวเตอรง์กับหมายเลข
ประจ าเครื่องคอมพิวเตอรท์ี่เครื่อง
คอมพิวเตอร์ใหม่ไปก่อน หลังจาก
นั้นเมื่อได้หมายเลขครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ใหม่จากนักวิชาการ
การบญัชีและการเงิน หรือพัสด ุจึง
น ามาติดทีเ่ครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่
อีกครั้ง 

     1.2 การบนัทึก
หมายเลขครุภณัฑ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์ใหม่ในระบบ 

นักวิชาการคอมพิวเตอรไ์ม่ได้ท า
การบันทึกหมายเลขครุภัณฑ์
เครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ทันทใีน
ระบบจึงส่งผลให้หมายเลข
ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่
ตรงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ระบุ
ในเอกสาร 

ให้นักวิชาการคอมพิวเตอรต์้อง
บันทึกหมายเลขครุภัณฑ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์ใหม่ในระบบทนัที ที่
ได้รับเอกสารจากงานบัญชีและ
การเงิน หรืองานพัสด ุ
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ตารางที่ 5.1  ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และแนวทางแก้ไขและพัฒนา (ต่อ) 
 

ประเดน็ 
ปัญหาอุปสรรค 

ในการปฏิบัติงาน 
แนวทางแก้ไขและพัฒนา 

2. เตรียมซอฟต์แวร์และเครือ่งคอมพิวเตอร์ใหม ่
     2.1 ซอฟต์แวร์ไม่มี
ลิขสิทธิ์หรือหมดอายุการใช้
งาน 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ไม่มี
ซอฟต์แวร์ลิขสทิธิ์ในการติดตั้ง
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะให้บรกิาร
ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ช่วยในการ
ท างานของโปรแกรมฐานข้อมลู
อิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการสืบค้น 
Compustat Research Insight 
Global Reference Database 
Standard & Poor’s  ท าให้
ผู้ใช้งานเกิดปัญหาระหว่างการใช้
งานได้ 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ต้องมีการ
จัดท าแผนแมบ่ททางเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Master Plan) ใน
ระดับสถาบันและส านักขึ้น เพื่อ
เป็นการบริหารจัดการส าหรับการ
จัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ โดยต้องมี
การประสานงานกับส านัก
เทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบัน 
เพื่อลดปัญหาการจัดซื้อซอฟต์แวร์
ที่ซ ้าซ้อนกัน และเป็นการจัดซื้อที่
ศูนย์กลางเพียงที่เดียวแต่สามารถ
ใช้งานได้ทั้งสถาบัน เพื่อเป็นการ
ประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย 

     2.2 ซอฟต์แวร์และ
เวอร์ชั่นของ
ระบบปฏิบัติการไม่ตรงกัน 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์จะพบ
ปัญหามากของซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์
ที่มีอยู่เป็นเวอร์ช่ันที่ท างานกับ
ระบบปฏิบัติการที่เป็น 32 บติ 
แต่ในทางกลับกัน
ระบบปฏิบัติการที่ใช้ในปัจจุบัน
น้ันเป็นเวอร์ช่ัน 64 บิต จึงเกิด
ปัญหาของซอฟต์แวร์และเวอร์
ชั่นของระบบปฏิบัติการไม่
ตรงกัน จึงท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินการให้ส าเร็จได้ 

แนวทางการแก้ปัญหาอาจจะท าได้ 
2 วิธีคือ 
     1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ต้อง
ประสานงานกับตัวแทนจ าหน่าย
ซอฟต์แวร์เพื่อให้ตัวแทนจ าหน่าย
จัดหาโปรแกรมฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการสืบค้น 
Compustat Research Insight 
Global Reference Database 
Standard & Poor’s หรือ
ซอฟต์แวร์ที่รองรับกับ
ระบบปฏิบัติการที่มีใช้งาน ณ 
ปัจจุบัน 
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ตารางที่ 5.1  ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และแนวทางแก้ไขและพัฒนา (ต่อ) 
 

ประเดน็ 
ปัญหาอุปสรรค 

ในการปฏิบัติงาน 
แนวทางแก้ไขและพัฒนา 

       2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ต้อง
จัดซื้อหรือให้ตวัแทนจ าหน่ายจัดหา
ระบบปฏิบัติการที่สามารถใชง้าน
โปรแกรมฯ ไดท้ั้งแบบ 32 และ 64 
บิต 
     3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการ
แก้ปัญหา และเทคนิคต่างๆ กับ
ผู้เชี่ยวชาญ หรือ ผู้ปฏิบัติงานของ
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ สืบค้น
อินเทอร์เน็ต หรือแบ่งปันความรู้ใน
กลุ่มเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องสมุดในประเทศไทย เพื่อน ามา
เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาได ้
 

3. การติดตั้งและตั้งค่าโปรแกรมฐานข้อมลูอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการสืบค้น Compustat Research 
Insight Global Reference Database Standard & Poor’s  
     3.1 การคน้หาข้อมูล 
Price History ไม่พบของ
การเริ่มต้นโปรแกรม 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์พบ
ปัญหาของการใช้งานโปรแกรม
ฐานข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์เพือ่
การสืบค้น Compustat 
Research Insight Global 
Reference Database 
Standard & Poor’s  คือใน
การใช้งานเริ่มต้นของโปรแกรม
ไม่พบไฟล์ข้อมูล Price 
History ของการเริ่มต้น 

     1. ติดต่อขอข้อมูลทางเทคนิคกับ
ตัวแทนจ าหน่าย ซึ่งเป็นเทคนคิพิเศษ
ที่น ามาใช้ในการท างาน ส าหรับระบุ
ไฟล์ข้อมูลของ Price History เพื่อให้
โปรแกรมฯ สามารถท างานได้
สมบูรณ ์
     2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ท า
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการ
แก้ปัญหากับผูป้ฏิบัติงานงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศของ 
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ตารางที่ 5.1  ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และแนวทางแก้ไขและพัฒนา (ต่อ) 
 

ประเดน็ 
ปัญหาอุปสรรค 

ในการปฏิบัติงาน 
แนวทางแก้ไขและพัฒนา 

 โปรแกรมหลังจากท าการ
จ าลองพื้นที่เก็บข้อมูลผ่าน
ระบบเครือข่าย (Map 
Network Drive) เสร็จสิ้น ท า
ให้โปรแกรมฯ ไม่สามารถใช้
งานได้ 

มหาวิทยาลัยอื่นๆ สืบค้นผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต หรือในท าการตั้ง
ประเด็นปัญหาในกลุ่มของเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมดุใน
ประเทศไทย เพื่อเพิ่มช่องทางส าหรับ
การแก้ไขปัญหาให้โปรแกรมฯ 
สามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

     3.2 การคน้หาไฟล์ 
Compustat Research 
Insight License ไม่พบ
ของการเริ่มต้นโปรแกรมฯ 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ไม่พบ
ไฟล์ข้อมูลของโปรแกรม
ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น 
(Compustat Research 
Insight License) ส าหรับการ
เริ่มต้นโปรแกรมฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการสืบค้น 
(Compustat Research 
Insight Global Reference 
Database Standard & 
Poor’s) ท าการจ าลองพื้นที่
เก็บข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย 
(Map Network Drive) เสร็จ
สิ้น ท าให้โปรแกรมฯ ไม่
สามารถใช้งานได ้

     1. ติดต่อขอข้อมูลทางเทคนิคกับ
ตัวแทนจ าหน่าย ซึ่งเป็นเทคนคิพิเศษ
ที่น ามาใช้ในการท างาน 
     2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์มีการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้วิธีการแก้ปัญหา 
และเทคนิคต่างๆ กับผู้ปฏิบัติงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมดุของ
มหาวิทยาลัยอื่นๆ หรือการสบืค้น
ข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ 
ยังมีช่องทางการแก้ปัญหาอกีช่องทาง
หนึ่งคือการต้ังประเด็นส าหรับแบ่งปัน
ความรู้ในกลุ่มของเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมดุใน
ประเทศไทย ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่
ตรงประเด็นมากที่สุด 
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ตารางที่ 5.1  ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และแนวทางแก้ไขและพัฒนา (ต่อ) 
 

ประเดน็ 
ปัญหาอุปสรรค 

ในการปฏิบัติงาน 
แนวทางแก้ไขและพัฒนา 

     3.3 การแสดงหน้าต่าง 
DOS ทีม่ีข้อมลูผู้ใช้และ
รหัสผ่านส าหรบัการจ าลอง
พื้นที่เก็บข้อมูลผ่านระบบ
เครือข่าย (Map Network 
Drive) 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ได้
เขียนเป็นสคริปต์ในการเรียกใช้
งานการจ าลองพื้นที่เก็บข้อมูล
ผ่านระบบเครือข่าย (Map 
Network Drive) แต่เมื่อผู้ใช้
เรียกใช้งานโปรแกรมฯ สครปิต์
ดังกล่าวจะแสดงหน้าต่างที่มี
ข้อมูลผู้ใช้และรหัสผ่านขึ้นมา
ท าให้ผู้ใช้งานมองเห็นข้อมูล
ผู้ใช้และรหัสผ่านได้ ซึ่งท าให้
เกิดความไม่ปลอดภัยต่อระบบ
อีกทั้งถ้าผู้ใช้บริการที่มีทักษะ
สูงทางด้านคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย อาจจะสามารถ
เข้าถึงเครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการ
ได ้
 

     1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ต้อง
หาวิธีการจ าลองพื้นที่เก็บข้อมูลผ่าน
ระบบเครือข่าย (Map Network 
Drive)  โดยวิธีอื่นๆ หรือ 
แอพลิเคชั่นที่ให้บริการพร้อมกับมี
ความปลอดภัยมากกว่านี้ 
 
     2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ท าการศึกษาค้นคว้า และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้วิธีการพัฒนา และเทคนิค
ต่างๆ จากอินเทอร์เน็ต หรือในกลุ่ม
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องสมุดในประเทศไทย เพื่อ
แก้ปัญหาดังกล่าว 

     3.4 การติดตั้งและตั้ง
ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์
และโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการส าหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ใหม ่

เนื่องจากในการติดตั้งและตั้ง
ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ
โปรแกรมระบบปฏิบัติการ
ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ 
พบปัญหาว่าต้องท าการติดตั้ง
ระบบปฏิบัติการและโปรแกรม
ต่างๆ ทีละโปรแกรมจนเสร็จ
สิ้น ซึ่งต้องใช้เวลาในการ
ด าเนินงานมาก เพราะต้อง
ด าเนินการทีละเครื่อง ใน 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ต้องศึกษา
การท าไฟล์ส าเนาระบบคอมพิวเตอร์
และโปรแกรมแบบข้ามคุณลักษณะ 
(Image Ghost File) ของฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการสืบค้น 
(Compustat Research Insight 
Global Reference Database 
Standard & Poor’s) เนื่องจาก
องค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์
ที่ต่างกัน เช่น ยี่ห้อ รุ่น ไดร์เวอร์ และ 
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ตารางที่ 5.1  ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และแนวทางแก้ไขและพัฒนา (ต่อ) 
 

ประเดน็ 
ปัญหาอุปสรรค 

ในการปฏิบัติงาน 
แนวทางแก้ไขและพัฒนา 

 ปัจจุบันน้ี มีไฟล์ต้นฉบับ
ส าหรับการท าส าเนาระบบ
คอมพิวเตอร์และโปรแกรม 
(Image Ghost File) 
ฐานข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์เพื่อ
การสืบค้น (Compustat 
Research Insight Global 
Reference Database 
Standard & Poor’s) แต่ไม่
สามารถใช้งานได้ เนื่องจาก
องค์ประกอบของเครื่อง
คอมพิวเตอร์เดิมนั้นมีความ
แตกต่างกันกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ใหม่ 

อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อลดเวลาในการ
ด าเนินงาน หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วิธีการท าส าเนาระบบคอมพิวเตอร์
และโปรแกรมฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการสืบค้น 
Compustat Research Insight 
Global Reference Database 
Standard & Poor’s  และเทคนิค
ต่างๆ จากเจ้าหน้าที่ของส านัก
เทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันฯ  
ได ้

4. การทดสอบโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการสืบค้น Compustat Research Insight 
Global Reference Database Standard & Poor’s  
     4.1 รหสัผู้ใช้ส าหรับ
การทดสอบ 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์มีรหัส
ผู้ใช้ส าหรับการทดสอบของ
นักศึกษาเพียง 1 รหัสเท่านั้น ซึ่ง
การทดสอบเพียงรหัสเดียว
อาจจะน้อยเกินไป ผลกระทบที่
เกิดขึ้นคือรหัสผู้ใช้ส าหรับการ
ทดสอบในท าการทดสอบผ่าน 
แต่เมื่อนักศึกษามาใช้งาน
โปรแกรมฯ จรงิ ปรากฏว่าไม่
สามารถใช้งานได ้
 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ต้องท า
หนังสือขอรหัสผ่านกลางที่สามารถ
เข้าถึงบัญชีของนกัศึกษาได้ไปยัง
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สถาบันฯ เพื่อสามารถน าบัญชีของ
นักศึกษากับรหัสผ่านกลางทีไ่ด้รับ 
มาใช้ทดสอบการใช้งานโปรแกรมฯ 
ได้เพ่ิมมากขึ้น 
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ตารางที่ 5.1  ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และแนวทางแก้ไขและพัฒนา (ต่อ) 
 

ประเดน็ 
ปัญหาอุปสรรค 

ในการปฏิบัติงาน 
แนวทางแก้ไขและพัฒนา 

     4.2 ผู้ทดสอบไม่มี
ความรู้ในแต่ละฟังก์ชัน่ของ
โปรแกรมฯ 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ไม่มี
ความรู้ในแต่ละฟังก์ชั่นของ
โปรแกรมฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการสืบค้น 
Compustat Research Insight 
Global Reference Database 
Standard & Poor’s  ปัญหาที่
เกิดขึ้นคือ เมื่อทดสอบโดยการ
เปิดหน้าจอโปรแกรมฯ ขึ้นมา 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์จะเข้าใจ
ว่าสามารถใช้งานได้แล้ว แต่ใน
ความเป็นจริงนั้น มีฟังก์ช่ันการ
ท างานของโปรแกรมฯ จ านวน
มากที่สามารถใช้งานได้ แต่
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ไม่
สามารถทดสอบได้ว่าแต่ละ
ฟังก์ชั่นน้ันท างานถูกต้องหรือไม่ 

แนวทางการแก้ปัญหามี 2 วธิีคือ 
     1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ต้อง
ศึกษาและเรียนรู้ในแต่ละฟังก์ชั่น
ของโปรแกรมฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการสืบค้น 
Compustat Research Insight 
Global Reference Database 
Standard & Poor’s เพื่อให้
สามารถทราบว่าแต่ละฟังก์ชั่นมี
การท างานที่ถูกต้องหรือไม่ 
     2. ต้องให้ผู้ใช้งานเข้าร่วม
ทดสอบการใช้งานก่อนเริ่ม
ให้บริการจริง หมายความว่าอาจจะ
ขอความร่วมมือของอาจารย์ 
บุคลากร และนักศึกษา เข้ารว่ม
ทดสอบโปรแกรมฐานข้อมลู
อิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการสืบค้น 
Compustat Research Insight 
Global Reference Database 
Standard & Poor’s เพื่อให้มั่นใจ
ได้ว่าโปรแกรมฯ สามารถใช้งานได้ 

5. การแจ้งปัญหาและการประชาสัมพันธ์ส าหรับการใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ
สืบค้น Compustat Research Insight Global Reference Database Standard & Poor’s  
     5.1 แจ้งปัญหาการใช้
งานโปรแกรมฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการ
สืบค้น Compustat  

การแจ้งปัญหาการใช้งานของ
อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
ในปัจจุบันนี้ ตอ้งแจ้งผ่าน
บรรณารักษ์หรอืผู้ปฏิบัติงาน 

สร้างระบบการแจ้งปัญหาการใช้
งานโปรแกรมฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการสืบค้น 
Compustat Research Insight  
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ตารางที่ 5.1  ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และแนวทางแก้ไขและพัฒนา (ต่อ) 
 

ประเดน็ 
ปัญหาอุปสรรค 

ในการปฏิบัติงาน 
แนวทางแก้ไขและพัฒนา 

Research Insight Global 
Reference Database 
Standard & Poor’s  

ห้องสมุดเท่านั้น ซึ่งก่อให้เกิด
ความล่าช้า และไม่ทันต่อความ
ต้องการได้ 

Global Reference Database 
Standard & Poor’s  ผ่านระบบ
ออนไลน์ได้ พร้อมทั้งมีการแจ้ง
เตือนไปยังนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ผ่านมือถือด้วยข้อความสั้น (SMS) 
ได ้

     5.2 การประชาสัมพันธ ์
ส าหรับการใช้งาน
โปรแกรมฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการ
สืบค้น Compustat 
Research Insight Global 
Reference Database 
Standard & Poor’s  

ผู้ใช้บริการพบปัญหาจากการ
ประชาสัมพันธ์ที่ไม่ครอบคลมุ 
ท าให้ไม่ทราบข้อมูลข่าวสารการ
เปิด/ปิดส าหรับให้บริการ
โปรแกรมฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการสืบค้น 
Compustat Research Insight 
Global Reference Database 
Standard & Poor’s  จึงท าให้
ต้องมีการโทรศัพท์เข้ามาติดต่อ 
ซึ่งการโทรศัพท์เข้ามาติดต่อนั้น 
มีขั้นตอนในการโอนสายไปมา 
ท าให้ผู้ใช้เกิดความไม่พึงพอใจได้ 

สร้างช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้
ครอบคลุมผ่านจอประชาสัมพันธ์
ของแต่ละหน่วยงาน ระบบอีเมล์ 
และข้อความสัน้ (SMS) เพิ่มมาก
ขึ้น เช่นมีการจดัท าเครื่องแม่ข่าย
กลางในการรองรับให้ผู้ปฏิบัติงาน
แต่ละหน่วยงานสามารถอัพโหลด
ไฟล์ที่จะประชาสัมพันธ์เข้าไปใน
เครื่องแม่ข่ายได้ด้วยตนเอง 
เพื่อที่จะแสดงข้อมูลประชาสัมพันธ์
ผ่านหน้าจอประชาสัมพันธ์ที่มีการ
ติดต้ังของแต่ละหน่วยงานโดย
อัตโนมัติ จะท าให้ผู้ใช้บริการได้รับ
ข่าวสารที่รวดเร็วมากขึ้น 

6. การประเมนิความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการโปรแกรมฐานข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์เพื่อ
การสืบค้น Compustat Research Insight Global Reference Database Standard & Poor’s  
     6.1 จ านวนผู้ท าแบบ
ประเมินยังไม่เหมาะสม 

ปัญหาที่พบคือจ านวนผู้ท าแบบ
ประเมินน้ันน้อยเกินไปเมื่อเทียบ
กับสถิติผู้เข้าใช้บริการทั้งหมดไม่
ถึงร้อยละ 50 

     1. ขอความอนุเคราะห์ให้
บรรณารักษ์และผู้ปฏิบัติงาน
ห้องสมุดช่วยประชาสัมพันธ์ให้
ผู้ใช้บริการช่วยท าแบบประเมิน
ความพึงพอใจต่อการใช้งาน 
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ตารางที่ 5.1  ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และแนวทางแก้ไขและพัฒนา (ต่อ) 
 

ประเดน็ 
ปัญหาอุปสรรค 

ในการปฏิบัติงาน 
แนวทางแก้ไขและพัฒนา 

  โปรแกรมฯ เพิม่มากขึ้น หรือมีการ
ให้รางวัล เพื่อสร้างแรงจูงใจในการ
ท าแบบประเมินความพึงพอใจต่อ
การใช้งานโปรแกรมฯ 
     2. ให้ผู้ใชบ้ริการตอบแบบ
ประเมินที่เป็นกระดาษได้หลังจาก
ใช้งาน เพื่อเป็นการเพิ่มช่อง
ทางการประเมินผ่านออนไลน์ และ
เก็บแบบสอบถามจากผู้รับบริการ
ทันทีที่ด าเนินการเสร็จสิ้น 

    6.2 ความสมบูรณ์ของ
แบบประเมินที่ใช้ 

แบบประเมินที่ใช้ในการส ารวจ
อาจจะไม่ครอบคลุม หรือมี
จ านวนข้อมากในการตอบ ท าให้
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่อยากตอบ
แบบประเมิน ส่งผลใหจ้ านวน
ผู้ตอบแบบประเมินมีจ านวนน้อย 
เมื่อเทียบกับจ านวนผู้เข้าใช้
บริการทั้งหมด 

     1. ขอความอนุเคราะห์จาก
ผู้เชี่ยวชาญ ในการตรวจแบบ
ประเมิน เพ่ือให้ข้อค าถามของแบบ
ประเมินมีความครอบคลุม และ
กระชับมากยิ่งขึ้น      
     2. พัฒนารูปแบบการประเมิน 
โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการ
ท าแบบประเมินเพื่อให้ผู้ใช้บริการมี
ความรู้สึกอยากตอบแบบประเมิน
มากขึ้น เช่น ให้คลิกเพียงแค่ 3 
คลิกก็เสร็จสิ้น หรือใช้รูปภาพต่างๆ 
เพื่อดึงดูดความสนใจ 
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5.2 ข้อเสนอแนะในการปฏบิัติงาน 

ในปัจจุบันมีความก้าวหน้าในเรื่องของความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศมีมากขึ้น ซึ่ง
แต่ละหน่วยงานหรือองค์กรต่างก็มีการพิจารณาเทคโนโลยีต่างๆ ที่เหมาะสมกับหน่วยงานหรือองค์กร
ประยุกต์เข้ามาใช้งาน เพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นในหัวข้อนี้ ผู้จัดท าคู่มือการ
ติดตั้งและตั้งค่าโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น Compustat Research Insight 
Global Reference Database Standard & Poor’s จึงมีการเสนอแนะการปฏิบัติงานโดยการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ส าคัญในเรื่องต่างๆ ดังนี ้

1. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ควรจัดท าการวิเคราะห์ปริมาณการใช้งานเครือข่าย 
และด าเนินการบริหารจัดการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น ปริมาณ
การรับ และการส่งข้อมูล (Data Transfer) ของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ให้บริการภายในส านักบรรณ
สารการพัฒนา ให้สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งในปัจุบันนี้ อาคารบุญ
ชนะ อัตถากรเป็นอาคารสูง 12 ชั้น สายสัญญาณที่เชื่อมระหว่างอาคารเป็นสายไฟเบอร์ออฟติค ซิง
เกิลโหมด มีเส้นทางหลัก ขนาดความเร็ว 10 GB เชื่อมระหว่างอาคารบุญชนะ อัตถากรกับอาคาร
สยามบรมราชกุมารี นอกจากนี้ยังเป็นจุดกระจายสัญญาณให้กับอาคารต่าง ๆ ใกล้เคียง ขนาด 10 GB 
จานวน 1 เส้นทาง เส้นทางที่หนึ่งเชื่อมระหว่างอาคารบุญชนะ อัตถากรกับอาคารนิด้าสัมพันธ์ ขนาด 
1 GB จานวน 2 เส้นทาง เส้นทางที่หนึ่งเชื่อมระหว่างอาคารบุญชนะ อัตถากรกับอาคารมาลัย หุวะ
นันทน์ เส้นทางที่สองเชื่อมระหว่างอาคารบุญชนะ อัตถากรกับอาคารนัทนาการ นอกจากนี้ยังมีอีก
หนึ่งเส้นทาง ขนาด 1 GB ที่เชื่อมระหว่างห้องเครือข่ายหลักของสานักบรรณสารกับอาคารสยามบรม
ราชกุมารี (กสิมา, 2558) จะเห็นได้ว่า การจัดสรรในส่วนของปริมาณการรับ และการส่งข้อมูล (Data 
Transfer) ของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ได้รับคือ ขนาด 10 GB ซึ่งในอนาคตอาจจะมีการขอเพิ่มเป็น 
ขนาด 20 GB หรือ ขนาด 40 GB แทนเพื่อให้สามารถรองรับการใช้งานเครือข่ายได้ดียิ่งขึ้น 

2. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Virtual Desktop Infrastructure ซึ่งหลักการทางานของ VDI ก็
คือการน าเครื่องแม่ข่าย (Server) มาท างานเป็นเครื่อง PC (Desktop) หลายๆ เครื่อง แล้วการท า
ส าเนาข้อมูลของแต่ละเครื่องไว้ที่ ศูนย์กลางเพียงที่ เดียว ข้อดีเพื่อเป็นการบริหารทรัพยากรให้
เหมาะสมต่อการใช้งาน ตัวอย่างเช่น การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะให้บริการห้องฝึกอบรม ซึ่งมี
การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงชั่วคราวหลังจากที่ผู้ใช้เลิกใช้งานจะเคลียร์เครื่องใหม่ เสมือนการ
เริ่มต้นใช้งาน สมมติว่าห้องฝึกอบรมต้องให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์จ านวน 100 เครื่อง ในปัจจุบันมี
การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ในคุณลักษณะเฉพาะที่สูง แต่ในอนาคตสามารถซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใน
คุณลักษณะเฉพาะแบบธรรมดาได้ เนื่องจากคอมพิวเตอร์ที่จัดซื้อมาจะใช้งานเพียงการเชื่อมต่อเข้าไป
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ในเครื่องแม่ข่ายเท่านั้น ซึ่งไม่จ าเป็นที่จะต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีคุณลักษณะสูง ส่วนทรัพยากร
ทุกอย่างที่รองรับการใช้งานจะถูกเรียกใช้ในเครื่องแม่ข่ายเท่านั้น (บุรัชย์, 2559) 

3. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ Authentication Web Service แทนระบบการตรวจสอบ
ตัวตน (Pgina) เนื่องจากว่า ในการเข้าใช้งานของผู้ใช้แต่ละรายผ่านการตรวจสอบตัวตน (Pgina) นั้น 
ซึ่งจะมีการสร้างโปรไฟล์ของผู้ใช้งานใหม่ทุกครั้ง ท าให้การเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูล
อิ เล็กทรอนิกส์ เพื่ อการสืบค้น  Compustat Research Insight Global Reference Database 
Standard & Poor’s  มีความล่าช้าอันเนื่องจากการสร้างโปรไฟล์ใหม่ และสิ่งที่แย่ไปกว่านั้นผู้ใช้ท่าน
ใดมีข้อมูลโปรไฟล์มากจะยิ่งใช้เวลาในการเข้าสู่ระบบนานมากขึ้น ดังนั้น เพื่อให้เป็นแนวทางการ
พัฒนาที่ดีขึ้นผู้ปฏิบัติงานอาจจะต้องมีการประยุกต์ใช้ Authentication Web Service ของส านัก
เทคโนโลยีสารสนเทศแทน และยกเลิกการท างานของระบบตรวจสอบตัวตน (Pgina) เดิม เพราะว่าจะ
ท าให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานโปรแกรมฯ ได้เร็วขึ้น รวมถึงตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ใช้บริการไดเ้ป็นอย่างด ี

4. การเชื่อมต่อฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง ในปัจจุบันนี้การอัป
เดตฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (Compustat Research Insight Global Reference 
Database Standard & Poor’s) จะต้องท าการอัปเดตผ่านแผ่นดีวีดีเท่านั้น ซึ่งดีวีดีที่ได้รับถูกส่งมา
จากบริษัทในต่างประเทศ แต่การส่งข้อมูลในรูปแบบนี้ท าให้มีความล่าช้า ซึ่งแนวทางการพัฒนาใน
อนาคตอาจจะท าการเชื่อมต่อข้อมูลส าหรับการอัปเดตฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 
(Compustat Research Insight Global Reference Database Standard & Poor’s) ข อ ง
เจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรงผ่านระบบเครือข่าย และท าการยกเลิกการส่งข้อมูลที่อัปเดตผ่านแผ่นดีวีดี
เดิม เนื่องจากจะท าให้การอัปเดตฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (Compustat Research 
Insight Global Reference Database Standard & Poor’s) ได้รวดเร็ว และข้อมูลเป็นปัจจุบันมาก
ยิ่งขึ้น 

5. การติดตามงานการติดตั้งและตั้งค่าโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 
Compustat Research Insight Global Reference Database Standard & Poor’s ใน ระบ บ 
จะต้องด าเนินการให้เสร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้ โดยหลีกเลี่ยงการขยายวันที่ด าเนินการออกไปใน
ระบบ เพื่อให้ระยะเวลาในการด าเนินงานนั้นเพิ่มขึ้น แต่ท าให้งานไม่เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้ต้ังแตค่รั้งแรกในแผนงาน ซึ่งอาจส่งผลต่อผู้ใช้บริการในการให้บริการต่อไป 
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ประวตัิผู้เขียน 
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ประวัติการศึกษา  1. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ 
 คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์
 2. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยอีสเทิรน์เอเชีย 
สถานทีท่ างาน  ส านักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  
ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ระดับปฏิบัติการ  
ผลงาน  รางวัลคุณภาพ (แนวปฏิบัติที่ดี) 
      1. การพัฒนาระบบการก าหนดล าดับและตรวจสอบล าดับการลงทะเบียนเรียน

ของนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์(Development of Determining and 
Validating Sequence Inception System for Kasetsart University Students)  
     2. การพัฒนาระบบรับสมัครงานออนไลน์ของส านักทะเบียนและประมวลผล 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Developing Online Recruitment System of The 
Office of Registrar Kasetsart University) 
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