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ค ำน ำ 

คู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรให้บริกำรห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ จัดท ำขึ้นมำเพ่ือสนับสนุนกำรท ำงำนที่
เป็นระบบตำมขั้นตอนกระบวนกำรตำมมำตรฐำนสำกล ISO 9001:2015 โดยค ำนึงถึงควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำรเป็นหลัก และเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยและยุทธศำสตร์ของส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ในคู่มือฉบับนี้ผู้จัดท ำได้แสดงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนอย่ำงละเอียดครบทุกขั้นตอน โดยน ำเสนอใน
รูปแบบของ Flow Chart และค ำอธิบำยขั้นตอนกำรท ำงำน พร้อมทั้งสรุปปัญหำและอุปสรรค แนวทำงแก้ไข 
และข้อเสนอแนะต่ำง ๆ เพ่ือให้บุคลำกรภำยในกลุ่มงำนบริกำรคอมพิวเตอร์ได้ศึกษำเพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำร
ปรับปรุงกำรท ำงำนอย่ำงต่อเนื่องตำมแนวคิด PDCA (Plan, Do, Check, Action) และสำมำรถปฏิบัติงำน
แทนกันได้อย่ำงถูกต้อง 

ผู้จัดท ำหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำคู่มือฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ำนไม่มำกก็น้อย โดยผู้อ่ำนสำมำรถน ำ
คู่มือนี้ไปใช้เพ่ือศึกษำ ค้นคว้ำ ประกอบเพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน หรือปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนให้
มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

 นำยวรวุฒิ  แสงเรือง 

 นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร 
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บทที่ 1 

 

บทน ำ 

ควำมส ำคัญและควำมเป็นมำของกำรจดัท ำคู่มือ 
    ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นหน่วยงำนกลำงในกำรรับผิดชอบเกี่ยวกับงำนด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศของสถำบัน โดยท ำหน้ำที่จัดหำระบบสำรสนเทศ ดูแลระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศต่ำง ๆ รวมทั้งงำนให้บริกำรห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรเรียน กำรสอน 
กำรศึกษำค้นคว้ำ วิจัย และกำรฝึกอบรมแก่นักศึกษำ บุคลำกรของสถำบัน และบุคคลภำยนอก  

ปี พ.ศ. 2559 ส ำนักได้รับกำรรับรองระบบบริหำรงำนคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล ISO 9001:2015 
ทุกระบบงำนจำก BSI Group เมื่อวันที่ 20 สิงหำคม 2559 โดยมีขอบข่ำยทีไ่ด้รับกำรรับรอง ดังนี้ 

“ The Provision of Information Technology Center (ITC) Services including IT Infrastructure 
Services, Information Systems and Software Development Services, Computer Laboratory 
Services, and Computer Maintenance and Support Services.”  

 ผู้จัดท ำจึงต้องกำรรวบรวมขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนในกำรให้บริกำรห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
นโยบำย และแนวปฏิบัติต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้บริกำรห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ของส ำนักเทคโนโลยี
สำรสนเทศ หลังจำกที่ได้ผ่ำนกำรตรวจมำตรฐำน ISO9001:2015 เพ่ือให้สมำชิกในกลุ่มงำนหรือผู้สนใจได้ใช้
เป็นแนวทำงในกำรศึกษำ หรือใช้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงในกำรท ำงำน  

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ผู้ดูแลและปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรให้บริกำรห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ทรำบขั้นตอน  

แนวปฏิบัติ รวมถึงนโยบำยในกำรใช้งำนห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ตำมมำตรฐำน ISO9001:2015 
2. เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรศึกษำส ำหรับผู้ที่ได้รับมอบหมำยภำระงำนใหม่เกี่ยวกับกำรให้บริกำร

ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์   

ขอบเขต 
คู่มือฉบับนี้จัดท ำในส่วนของขั้นตอนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรให้บริกำรห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ของ

ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ ทั้งในส่วนของห้องคอมพิวเตอร์ส ำหรับกำรเรียนกำรสอน และห้องปฏิบัติกำร
คอม พิว เตอร์  Walk-in Lab รวมถึ ง แนวปฏิ บั ติ แ ละน โยบำยของส ำนั ก เทค โน โลยี ส ำ รสน เทศ  
สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์เท่ำนั้น 
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ค ำจ ำกัดควำม 
1. ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์กำรเรียน กำรสอน หมำยถึง ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ที่ ให้บริกำรแก่ 

นักศึกษำ อำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ หรือ บุคคลภำยนอก เพ่ือใช้ส ำหรับกำรเรียน กำรสอน กำรอบรม กำรใช้
งำนห้องต้องมีกำรจองห้องผ่ำนระบบจองทรัพยำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์และต้องได้รับกำรอนุมัติจำก
เจ้ำหน้ำที่ก่อน จึงจะสำมำรถใช้งำนได้ 

2. ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ Walk-in Lab หมำยถึง ห้องคอมพิวเตอร์พร้อมอินเทอร์เน็ต และ
โปรแกรมส ำนักงำน โปรแกรมประยุกต์ส ำหรับใช้งำนเพ่ือกำรศึกษำ และงำนวิจัย อีกทั้งสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวกอ่ืน ๆ ได้แก่ เครื่องพิมพ์สี เครื่องพิมพ์ขำว-ด ำ และเครื่องสแกน 

3. ระบบ ERS หมำยถึง ระบบจองทรัพยำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์ (E-Reservation) ที่ใช้ส ำหรับบันทึก
ข้อมูลกำรจองห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ของส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4. ผู้ปฏิบัติงำน Lab Staff หมำยถึง เจ้ำหน้ำที่ส ำนัก หรือ นักศึกษำช่วยปฏิบัติงำน ที่รับผิดชอบ
ควบคุมดูแลกำรให้บริกำรห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ณ เวลำนั้น ๆ 

5. นักศึกษำช่วยปฏิบัติงำน Help Desk หมำยถึง นักศึกษำช่วยปฏิบัติงำน ที่ให้ค ำปรึกษำกำรใช้บริกำร
สำรสนเทศต่ำง ๆ ของส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศและช่วยแก้ปัญหำเบื้องต้นเกี่ยวกับกำรใช้งำน
คอมพิวเตอร์  
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บทที่ 2 
 

บทบำท โครงสร้ำง หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

ประวัติควำมเป็นมำของส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ เดิมชื่อ “ศูนย์กำรศึกษำระบบสำรสนเทศ” ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 
กรกฎำคม พ.ศ.2527 โดยควำมร่วมมือของสถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ กับบริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย 
จ ำกัด มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำบุคลำกรทำงคอมพิวเตอร์ทั้งในภำครัฐและเอกชน และต่อมำในปี พ.ศ. 2533 
ได้รับกำรยกฐำนะเป็น “ส ำนักกำรศึกษำระบบสำรสนเทศ” 

ปี พ.ศ. 2535 สถำบันได้มอบหมำยให้ส ำนักเปิดสอนวิชำ สศ.400 ควำมรู้เบื้องต้นทำงคอมพิวเตอร์ 
ให้แก่นักศึกษำทุกคณะของสถำบัน เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมศักยภำพทำงคอมพิวเตอร์ให้แก่นักศึกษำ จึงท ำให้ส ำนักมี
ภำระงำนด้ำนกำรสอนนักศึกษำเพ่ิมขึ้น และงำนด้ำนนี้ได้ด ำเนินกำรต่อเนื่องมำจนถึงภำคกำรศึกษำที่ 2 ปี
กำรศึกษำ 2550 นอกจำกนี้ ในปีกำรศึกษำ 2548 ส ำนักได้เปิดสอนวิชำ สศ. 800 ระบบสำรสนเทศด้วย
คอมพิวเตอร์ ให้แก่นักศึกษำหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตคณะรัฐประศำสนศำสตร์ 

ปี พ.ศ. 2541 ส ำนักได้รับอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตร “ประกำศนียบัตรบัณฑิตสำขำกำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบุคลำกรที่ท ำหน้ำที่พัฒนำระบบงำนเพ่ือกำรใช้งำน ในกำร
ประกอบกำรขององค์กรทั้งในภำคธุรกิจเอกชน รัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำนของรัฐ และเพ่ือสนองตอบต่อควำม
ต้องกำรของบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของประเทศ 

ปี พ.ศ. 2546 ส ำนักโดยควำมร่วมมือกับคณะบริหำรธุรกิจ ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตร  
“วิทยำศำสตรมหำบัณฑิตสำขำบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ” เพ่ือบูรณำกำรศำสตร์ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เข้ำด้วยกัน ทั้งนี้ เพ่ือปรับกำรศึกษำให้สอดรับกับแนวคิดใหม่ ๆ ทำงเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น และสนองตอบต่อ
ควำมต้องกำรกำรใช้งำนเทคโนโลยีขององค์กรและประเทศ และหลักสูตรนี้ได้หยุดรับนักศึกษำในภำค
กำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2549 ซึ่งมีนักศึกษำที่ยังคงศึกษำอยู่ในหลักสูตรจนกระทั่งถึงปีกำรศึกษำ 2552 
ส ำนักจึงได้ยกเลิกภำระงำนด้ำนกำรเรียนกำรสอน โดยมีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำไปแล้วจ ำนวน 7 รุ่น รวมทั้งสิ้น  
56 คน 

ปี พ.ศ. 2547 สถำบันได้มีค ำสั่งที่ 754/2547 ลงวันที่ 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2547 ให้โอนภำระงำนใน
ควำมรับผิดชอบของศูนย์เทคโนโลยี งำนโสตทัศนูปกรณ์ศึกษำของกองบริกำรกำรศึกษำ และศูนย์สำรสนเทศ
เพ่ือกำรบริหำร มำอยู่ในควำมรับผิดชอบของส ำนัก เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนด้ำนเทคโนโลยีของสถำบันมีควำม
เป็นเอกภำพ โดยมอบหมำยให้ส ำนักดูแลงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของสถำบัน 
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ปี พ.ศ. 2551 สถำบันได้มีประกำศ ลงวันที่ 1 กันยำยน พ.ศ. 2551 เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรใน
ส ำนักงำนอธิกำรบดี สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ โดยให้ย้ำยหน่วยเสียงและอีเล็กทรอนิกส์ และ  
หน่วยภำพนิ่งและโทรทัศน์ ไปสังกัดกลุ่มงำนโสตทัศนูปกรณ์ กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี ตั้งแต่วันที่ 1 
ธันวำคม พ.ศ. 2551 นอกจำกนี้ส ำนักยังไดัรับมอบหมำยให้จัดท ำโครงกำรสอบจัดระดับควำมรู้ควำมสำมำรถ
ทำงกำรใช้คอมพิวเตอร์ ปีละ 4 ครั้ง เพ่ือพัฒนำนักศึกษำของสถำบันให้มีควำมรู้ทำงกำรใช้คอมพิวเตอร์ให้อยู่
ในระดับมำตรฐำน 

ปี พ.ศ. 2552 ส ำนักมีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของ 
สถำบัน ดูแล พัฒนำ และบ ำรุงรักษำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศแก่หน่วยงำนและประชำคมภำยในสถำบัน 
รวมทั้งได้รับมอบหมำยให้ดูแลระบบสำรสนเทศกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระบบงำนที่เกี่ยวข้องกับ  
e-office ระบบ e-learning และเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมสอดคล้องกับสภำพกำรณ์ปัจจุบัน 
ส ำนักจึงปรับโครงสร้ำงและแบ่งส่วนรำชกำรภำยในของหน่วยงำนเพ่ือให้กำรบริหำรงำนมีควำมชัดเจน และ
สำมำรถตอบสนองกำรบริกำรด้ำนเทคโนโลยีแก่สถำบัน ให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้น  
โดยจัดแบ่งโครงสร้ำงออกเป็น ดังนี้ 

1. ส่วนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นฝ่ำยที่ปฏิบัติงำนด้ำนกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สำรสนเทศของสถำบัน ดูแล พัฒนำและบ ำรุงรักษำระบบงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศแก่หน่วยงำน โดยแบ่งตำม
ลักษณะงำนเป็น 5 กลุ่มงำน ดังนี้  กลุ่มงำนโครงสร้ำง พ้ืนฐำน กลุ่มงำนพัฒนำระบบสำรสนเทศ  
กลุ่มงำนบริกำรคอมพิวเตอร์ กลุ่มงำนนวัตกรรมเทคโนโลยีสำรสนเทศ กลุ่มงำนบริกำรวิชำกำร 

2. ส ำนักงำนเลขำนุกำร เป็นฝ่ำยที่ปฏิบัติงำนสนับสนุนสำยงำนบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มงำน ดังนี้ กลุ่มงำนบริหำรและธุรกำร กลุ่มงำนกำรเงินและพัสดุ และกลุ่มงำนแผนและ
พัฒนำ 

ปี พ.ศ. 2555 ส ำนักกำรศึกษำระบบสำรสนเทศได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ” 
ตั้งแต่วันที่ 21 เมษำยน พ.ศ. 2555 ตำมพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งส่วนรำชกำรในสถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำร-
ศำสตร์ กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2555  

ปี พ.ศ. 2556 ส ำนักได้ปรับพันธกิจของส ำนัก และโครงสร้ำงอัตรำก ำลังใหม่เพ่ือให้กำรบริหำรงำนและ
กำรปฏิบัติงำนภำยในส ำนักเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น โดยมีกำรปรับเปลี่ยน
ต ำแหน่งหัวหน้ำกลุ่มงำนบำงกลุ่มงำน และก ำหนดต ำแหน่งหัวหน้ำกลุ่มงำนขึ้นใหม่ และได้เริ่มใช้โครงสร้ำง
อัตรำก ำลังใหม่ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2556 

ปี พ.ศ. 2559 ส ำนักได้ปรับโครงสร้ำงและแบ่งส่วนรำชกำรภำยในของหน่วยงำนใหม่ เพ่ือให้กำร
ด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมสอดคล้องกับภำรกิจและอัตรำก ำลัง ดังนี้ 

1. ส่วนงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประกอบด้วย 4 กลุ่มงำน ดังนี้  กลุ่มงำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
กลุ่มงำนพัฒนำระบบสำรสนเทศ กลุ่มงำนบริกำรคอมพิวเตอร์ กลุ่มงำนนวัตกรรมเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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2. ส ำนักงำนเลขำนุกำร เป็นฝ่ำยที่ปฏิบัติงำนสนับสนุนสำยงำนบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มงำน ดังนี้ กลุ่มงำนบริหำรและธุรกำร กลุ่มงำนกำรเงินและพัสดุ และกลุ่มงำนแผนและ
พัฒนำ 

และส ำนักได้รับกำรรับรองระบบบริหำรงำนคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล ISO 9001:2015  
ทุกระบบงำนจำก BSI Group เมื่อวันที่ 20 สิงหำคม 2559 โดยมีขอบข่ำยที่ได้รับกำรรับรอง ดังนี้ 

“The Provision of Information Technology Center (ITC) Services including IT 
Infrastructure Services, Information Systems and Software Development Services, Computer 
Laboratory Services, and Computer Maintenance and Support Services.” 

ปรัชญำและปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยมร่วม 
ปรัชญำและปณิธำน 
ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศมีจุดมุ่งหมำยในกำรให้บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือสนับสนุนสถำบัน

ในกำรด ำเนินกำรตำมพันธกิจอย่ำงรำบรื่น และมีประสิทธิภำพ 

วิสัยทัศน์  
เป็นหน่วยงำนให้บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศที่มีคุณภำพระดับสำกล 

พันธกิจ 

o ให้บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศแก่อำจำรย์ นักศึกษำ และบุคลำกรภำยในสถำบัน เพ่ือให้กำร
ด ำเนินพันธกิจของสถำบันเป็นไปอย่ำงรำบรื่น และมีประสิทธิภำพ 

o พัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของสถำบันด้ำนกำรเรียนกำรสอน และ
กำรบริหำรจัดกำรให้เหมำะสมและทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสภำวกำรณ์ 

o พัฒนำศักยภำพทำงคอมพิวเตอร์ด้ำนควำมสำมำรถในกำรใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมใช้
งำนที่เก่ียวข้องให้แก่นักศึกษำระดับปริญญำโท และปริญญำเอกของสถำบัน 

o จัดฝึกอบรมด้ำนคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสำรสนเทศให้กับบุคลำกรของสถำบัน ตั้งแต่
ระดับผู้ใช้งำนจนถึงระดับผู้บริหำร 

o ให้บริกำรวิชำกำรทำงคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสำรสนเทศแก่หน่วยงำนภำยนอก อำทิ 
กำรศึกษำวิเครำะห์ และจัดวำงระบบงำน กำรวำงแผนด้ำนระบบสำรสนเทศ เป็นต้น 

o สนับสนุนพันธกิจด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมของสถำบันในเชิงบูรณำกำร 
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ค่ำนิยมร่วม 
มุ่งเน้นประสิทธิภำพกำรให้บริกำร 5 ด้ำน (5S) 

Service-mindedness    หมำยถึง กำรบริกำรด้วยใจ 

Smartness                 หมำยถึง กำรปฏิบัติงำนที่ถูกต้อง และมีควำมรู้จริง 

Smoothness               หมำยถึง ควำมรำบรื่น ไม่ติดขัดในกำรด ำเนินงำน 

Securement               หมำยถึง ควำมมั่นคงปลอดภัย 

Speediness                หมำยถึง ควำมรวดเร็วทันต่อควำมต้องกำรใช้งำน 
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ภำพที่ 1 แผนภูมิโครงสร้ำงกำรปฏิบัติงำน ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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ภำพที่ 2 แผนภูมิโครงสร้ำงอัตรำก ำลัง ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ
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หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 
ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำนบริกำรคอมพิวเตอร์ โดยท ำหน้ำที่ต่ำง ๆ ดังนี้ 

ด้ำนกำรปฏิบัติงำน 

1. งำนกำรก ำกับดูแลงำน ควบคุม บังคับบัญชำและติดตำมภำรกิจในต ำแหน่งรักษำกำรในต ำแหน่งหัวหน้ำ 
กลุ่มงำน 
1.1. จัดประชุมเพ่ือติดตำมควำมก้ำวหน้ำของงำนกับผู้ใต้บังคับบัญชำ  
1.2. จัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำน และมอบหมำยงำนตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ แก่

ผู้ใต้บังคับบัญชำเพ่ือด ำเนินกำร  
1.3. จัดประชุมเพ่ือปรึกษำหำรือเกี่ยวกับปัญหำต่ำง ๆ และร่วมกันแก้ไขปญัหำภำยในกลุ่มงำน 
1.4. ร่วมประชุมติดตำมผลกำรด ำเนินงำน ระบบสำรเทศทั้งหมดในควำมรับผิดชอบของกลุ่มงำน 

2. งำนดูแลห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ : บริกำร จัดหำ ติดตั้ง และบ ำรุงรักษำคอมพิวเตอร์ประจ ำ
ห้องปฏิบัติกำร เพ่ือกำรเรียนกำรสอน และกำรฝึกอบรม 

3. งำนดแูลระบบ NIDA Smart Print 
3.1. ดูแล ปรับปรุง แก้ไข ระบบ NIDA Smart Print ให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำนตลอดเวลำ 
3.2. ดูแลเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ควบคุมกำรพิมพ์ของระบบ NIDA Smart Print ให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้

งำนตลอดเวลำ 
4. งำนบริหำรจัดกำรนักศึกษำช่วยปฏิบัติงำน Help desk และ Lab Staff 

4.1. สรรหำ คัดเลือกนักศึกษำช่วยปฏิบัติงำนตำมควำมสำมำรถท่ีเหมำะสมกับงำนบริกำรของส ำนัก 
4.2. จัดท ำคู่มือ และสอนงำนให้แก่นักศึกษำช่วยปฏิบัติงำนให้สำมำรถตอบปัญหำ และให้ค ำปรึกษำ

เกี่ยวกับกำรบริกำรของส ำนักได้ 
5. งำนควบคุมดูแลและจัดซื้อ Software License ของสถำบันเพ่ือสนับสนุนกำรท ำงำนของบุคลำกรภำยใน

และสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน 
5.1. จัดหำซอฟตแ์วร์เพ่ือสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน 
5.2. จัดเตรียม ติดตั้งและดูแล License Server ส ำหรับควบคุมจัดกำร License ของสถำบัน เช่น SPSS 

23, AMOS 23, Eview 6 
5.3. ติดต้ังซอฟตแ์วร์ให้แก่อำจำรย์และเจ้ำหน้ำที่ในสถำบัน 

6. งำนควบคุมระบบกำรประชุม e-meeting: ดูแลอุปกรณ์ในห้องประชุมและให้ค ำแนะน ำในกำรใช้งำน
อุปกรณ์ส ำหรับกำรประชุม 

7. กำรสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล: ให้ค ำปรึกษำและช่วยแก้ปัญหำกำรใช้งำนเครื่องคอมพิวเตอร์ 
และอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น เครื่องพิมพ์ และเครื่องสแกน แก่บุคลำกรภำยในสถำบัน 

ด้ำนกำรวำงแผน 

1. กำรบริหำรบุคลำกรภำยในกลุ่มงำน 
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1.1. มอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในงำนต่ำง ๆ ตำมควำมเหมำะสม และควำมถนัดของแต่ละบุคคล 
1.2. ให้ผู้ใต้บังคับบัญชำจัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำนที่ตนรับผิดชอบ และรำยงำนผลกำรปฏิบัติง ำนในที่

ประชุมกลุ่มงำน 
1.3. พิจำรณำประเมินเลื่อนข้ันเงินเดือนตำมควำมสำมำรถ 

2. จัดท ำร่ำงรำยละเอียดข้อก ำหนด (Terms of Reference: TOR) โครงกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนบริกำร
คอมพิวเตอร์ 

3. จัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำนตำมกระบวนปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำน ISO 9001:2015 : จัดท ำแผนกำร
บ ำรุงรักษำเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ภำยในห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 

4. จัดท ำแผนกำรจัดหำเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท่ีใช้ส ำหรับห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
5. จัดท ำแผนกำรสรรหำ คัดเลือก นักศึกษำช่วยปฏิบัติงำน (Help Desk และ Lab Staff) ให้เพียงพอ 
6. จัดตั้งงบประมำณประจ ำปี: ประชุมและจัดท ำเอกสำรโครงกำรเพ่ือเสนอของบประมำณประจ ำปี  ในส่วน

ของโครงกำรที่เก่ียวข้องกับกลุ่มงำน 
7. ช่วยศึกษำรำยละเอียดและร่วมจัดท ำแผนงำน/โครงกำรของส ำนัก : ร่วมกันคิดและจัดท ำโครงกำรใหม่ ๆ 

ตำมนโยบำยของส ำนัก/สถำบัน 

ด้ำนกำรประสำนงำน 

1. ประสำนงำนและร่วมกันปฏิบัติงำนภำยในส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือให้เกิดควำมร่ วมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ เช่น ประสำนงำนกับหัวหน้ำกลุ่มงำนต่ำง ๆ ในกำรปฏิบัติงำนด้ำน
ต่ำง ๆ ได้แก่ กำรขอใช้ทรัพยำกร กำรท ำโครงกำรร่วมกัน เป็นต้น 

2. ประสำนงำนกับหน่วยงำนอ่ืน ๆ ภำยในสถำบัน ให้ควำมเห็น และให้ค ำแนะน ำแก่หน่วยงำนอ่ืนเพ่ือให้เกิด
ควำมร่วมมือและสัมฤทธิ์ผลตำมที่ก ำหนด 

3. ประสำนงำนกับบริษัทเอกชน เพ่ือขอใบเสนอรำคำส ำหรับจัดตั้งงบประมำณประจ ำปี และติดต่อ
ประสำนงำนบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ท่ีอยู่ในระยะเวลำรับประกัน 

ด้ำนกำรบริกำร 

1. ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำเบื้องต้น เผยแพร่ถ่ำยทอดควำมรู้ รวมทั้งตอบปัญหำและชี้แจงเกี่ยวกับบริกำรต่ำง ๆ 
ในควำมรับผิดชอบของกลุ่มงำนบริกำรคอมพิวเตอร์ ทั้งทำงโทรศัพท์ หรือพบหน้ำตำมหน่วยงำน 

2. พบปะประชำคมนิด้ำเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจ ตอบข้อซักถำม และรับรู้ปัญหำ เพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำร 
3. ด ำเนินกำรฝึกอบรม หรือถ่ำยทอดควำมรู้ กำรบริกำรคอมพิวเตอร์และบริกำรสำรสนเทศต่ำง ๆ ของส ำนัก

แก่นักศึกษำและเจ้ำหน้ำที่ผู้ใช้งำน เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ 
4. งำนบริกำรวิชำกำรของส ำนัก เป็นวิทยำกรอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสำรสนเทศให้กับบุคคลภำยนอก เช่น 

นักศึกษำ กศน., เครือข่ำยชุมชน เป็นต้น 
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บทที ่3 
 

ข้อมูลทั่วไปของหอ้งปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ นโยบำยและแนว
ปฏิบัติในกำรใช้งำนห้องปฏิบตัิกำรคอมพิวเตอร์  

ข้อมูลทั่วไปของห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศมีห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ให้บริกำรทั้งหมด 4 ห้อง โดยแบ่งเป็น ห้องปฏิบัติกำร
คอมพิวเตอร์แบบ Walk-in Lab 1 ห้อง และห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ส ำหรับกำรเรียนกำรสอนจ ำนวน 3 
ห้อง ซึ่งมีอุปกรณ์ให้บริกำร ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภำคม 2562) 

1. ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ Walk-in Lab 
o เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะให้บริกำรจ ำนวน 44 เครื่อง 
o เครื่องพิมพ์สี จ ำนวน 1 เครื่อง 
o เครือ่งพิมพ์ ขำว ด ำ จ ำนวน 1 เครื่อง 
o เครื่องสแกนเนอร์แบบ Network จ ำนวน 1 เครื่อง 

 

ภำพที่ 3 ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ Walk-In Lab 
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2. หอ้งปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ Lab 2 
o เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะให้บริกำรส ำหรับผู้สอน จ ำนวน 1 เครื่อง 
o เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะให้บริกำรส ำหรับนักศึกษำ จ ำนวน 80 เครื่อง 
o เครื่องฉำยภำพ Projector จ ำนวน 2 เครื่อง 
o เครื่อง Visualizer จ ำนวน 1 เครื่อง 
o จอ TV 50 นิ้ว จ ำนวน 3 เครื่อง 

 

 

ภำพที่ 4 ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ Lab 2 
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3. ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ Lab 3 
o เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะให้บริกำรส ำหรับผู้สอน จ ำนวน 1 เครื่อง 
o เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะให้บริกำรส ำหรับนักศึกษำ จ ำนวน 18 เครื่อง 
o เครื่องฉำยภำพ Projector จ ำนวน 1 เครื่อง 
o เครื่อง Visualizer จ ำนวน 1 เครื่อง 

 

 

ภำพที่ 5 ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ Lab 3 
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4. ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ Lab 4 
o เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะให้บริกำรส ำหรับผู้สอน จ ำนวน 1 เครื่อง 
o เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะให้บริกำรส ำหรับนักศึกษำ จ ำนวน 40 เครื่อง 
o เครื่องฉำยภำพ Projector จ ำนวน 1 เครื่อง 
o เครื่อง Visualizer จ ำนวน 1 เครื่อง 
o จอ TV 60 นิ้ว จ ำนวน 2 เครื่อง 

 

 

ภำพที่ 6 ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ Lab 4
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รำยชื่อซอฟต์แวร์พื้นฐำนท่ีติดตั้งในห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
 

ตำรำงที่ 1 รำยชื่อซอฟตแ์วร์พ้ืนฐำนที่ติดตั้งในห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 

 

 
 

 

Software Title Walk-In lab Lab 2 Lab 3 Lab 4 

Microsoft Windows 10 Education     

Microsoft Office 2016 Professional Plus     

SPSS Statistics 18     

SPSS Statistics 23     

SPSS AMOS 23     

Lisrel 9.2     

Lisrel 9.2 for student     

Eview 6.0     

SAS 9.4     

G*Power     

R Language     

Mplus Demo     

Computer Lab Software List 



P a g e  | 16 
 

 

นโยบำยกำรให้บริกำรห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์  
1. กำรให้บริกำรห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ต้องสอดคล้องตำมนโยบำยและแนวปฏิบัติกำรรักษำควำมมั่นคง

ปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศของสถำบัน 
2. กำรติดตั้งซอฟต์แวร์ในห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ต้องเป็นซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องหรือมีสิทธิกำรใช้งำนที่

ถูกต้องตำมกฎหมำยเท่ำนั้น 
3. ส ำนักจะรับผิดชอบซอฟต์แวร์ที่ให้บริกำรและติดตั้งโดยส ำนักเท่ำนั้น 
4. กำรติดตั้งซอฟต์แวร์ อ่ืนใดนอกเหนือจำกซอฟต์แวร์ที่ให้บริกำรโดยส ำนัก จะต้องได้รับกำรอนุมัติจำก

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักเป็นลำยลักษณ์อักษร 
5. ส ำนักจะไม่รับผิดชอบต่อควำมสูญหำยหรือควำมเสียหำยต่อข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ใช้บริกำรจัดเก็บไว้ในเครื่อง

คอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
6. ส ำนักจะท ำกำรตรวจสอบและบ ำรุงรักษำเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ภำยในห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์

เป็นประจ ำเพื่อให้มีควำมพร้อมใช้งำนเสมอ 
7. ส ำนักจะสงวนสิทธิที่จะงดให้บริกำร หำกพบว่ำผู้ใช้บริกำรไม่ปฏิบัติตำมนโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำร

ให้บริกำรของห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 

(ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์, 2562) 

แนวปฏิบัติในกำรใช้งำนหอ้งปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
1. ผู้ใช้บริกำรต้อง Login เข้ำใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยบัญชีผู้ใช้งำนของตนเอง ดังนี้ 

▪ บุคลำกรของสถำบัน  ใช้บัญชีผู้ใช้งำนที่เป็น @nida 
▪ นักศึกษำของสถำบัน  ใช้บัญชีผู้ใช้งำนที่เป็น @stu 
▪ บุคคลภำยนอก   

o อำจำรย์พิเศษ  ใช้บัญชีผู้ใช้งำนที่เป็น @guest 
o ผู้เข้ำอบรมหรือสัมมนำ  ใช้บัญชีผู้ใช้งำนที่เป็น @visitor 

2. ผู้ใช้บริกำรไม่มีสิทธิในกำรเข้ำใช้งำนเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยบัญชีผู้ใช้งำนที่มีสิทธิระดับ Administrators ของ
เครื่องคอมพิวเตอร์ 

3. ผู้ใช้บริกำรต้องไม่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในลักษณะที่เสี่ยงต่อควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
หรือกำรกระท ำใด ๆ ที่เป็นกำรฝ่ำฝืน “พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
2550 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม” 

4. ผู้ใช้บริกำรต้องท ำกำร Logout หรือ Shutdown เครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อเลิกกำรใช้งำนทุกครั้ง 
5. ผู้ใช้บริกำรต้องท ำกำรจัดเก็บข้อมูลในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลของตนเองเมื่อเลิกกำรใช้งำนทุกครั้ง ส ำนักจะไม่รับ

ผิดขอบต่อข้อมูลใด ๆ ที่จัดเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
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6. ผู้ใช้บริกำรต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อย่ำงระมัดระวัง และรักษำควำมสะอำดในกำรใช้ห้อง 
7. ห้ำมผู้ใช้บริกำรน ำอำหำร ขนม และเครื่องดื่ม เข้ำมำรับประทำนภำยในห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
8. ผู้ใช้บริกำรต้องไม่กระท ำกำรใด ๆ อันเป็นกำรรบกวนผู้ใช้บริกำรท่ำนอื่น 
9. ห้ำมผู้ใช้บริกำรท ำกำรติดตั้งหรือแก้ไขหรือปรับตั้งค่ำหรือเคลื่อนย้ำยเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่ำง ๆ

ภำยในห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง  
10. ผู้ใช้บริกำรต้องรับผิดขอบต่อควำมสูญหำยหรือเสียหำยของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ภำยใน

ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ที่ เกิดจำกกำรใช้งำนอย่ำงไม่ระมัดระวัง หรือกำรใช้งำนที่ไม่ถูกต้อ ง หรือ
เคลื่อนย้ำยอุปกรณ์โดยไม่ได้รับอนุญำต 

11. หำกต้องควำมช่วยเหลือหรือพบปัญหำในกำรใช้บริกำร ให้ผู้ใช้บริกำรติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของส ำนัก 
 

หมำยเหตุ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ Walk-in Lab ใช้ได้เฉพำะนักศึกษำและบุคลำกรภำยในสถำบันเท่ำนั้น 
ก่อนเข้ำใช้งำนต้องทำบบัตรประจ ำตัวนักศึกษำหรือบัตรประจ ำตัวพนักงำนที่หน้ำประตูก่อน จึงจะเข้ำใช้ห้องได้ 
(ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์, 2562) 

วิธีกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
กำรประเมินผลปฏิบัติงำนจะใช้วิธีวัดผลโดยใช้แบบสอบถำมควำมพึงพอใจจำกผู้รับบริกำรซึ่งแบ่งข้อ

ค ำถำมออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์และควำมพึงพอใจต่อ 
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและสถำนท่ี โดยจ ำแนกระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้  

1 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจน้อยที่สุด 
2 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจน้อย 
3 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจปำนกลำง 
4 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจมำก 
5 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจมำกที่สุด 

ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจจะถูกส่งต่อให้กลุ่มงำนแผนและพัฒนำเพ่ือวิเครำะห์ข้อมูล สรุปผลและ
รวบรวมข้อเสนอแนะ เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมกำรทบทวนผู้บริหำร(Management Review) เพ่ือพิจำรณำก ำหนด
แนวทำงแก้ไขปรับปรุงหำกผลส ำรวจได้คะแนนต่ ำกว่ำ 4.00 หรือมีประเด็นที่ควรปรับปรุง 

เง่ือนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวังในกำรปฏิบัติงำน 
 ผู้ปฏิบัติงำนให้บริกำรห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์จะต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ มำตรฐำน ข้อก ำหนด และ
ระเบียบปฏิบัติงำนเพ่ือด ำเนินกำรได้อย่ำงถูกต้องและครบถ้วนตำมกระบวนกำรที่ก ำหนดไว้ โดยมีเงื่อนไข 
ข้อสังเกต ข้อควรระวัง และสิ่งที่ควรค ำนึงถึงในกำรปฏิบัติงำนให้บริกำรห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ดังนี้ 
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เงื่อนไขกำรให้บริกำรห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
1. กำรจองใช้งำนห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ผู้จองใช้งำนต้องเลือกห้องให้เหมำะสมกับจ ำนวนนักศึกษำ 

และซอฟต์แวร์พ้ืนฐำนที่ติดตั้งในห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์นั้น ๆ (ข้อมูลทั่วไปของห้องปฏิบัติกำร
คอมพิวเตอร์ และรำยชื่อซอฟตแ์วร์พ้ืนฐำนที่ติดตั้งในห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์) 

2. กำรใช้งำนห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้งำนต้องปฏิบัติตำมนโยบำยและแนวปฏิบัติของกำรใช้งำน
ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ของส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงเคร่งครัด 

3. ผู้ปฏิบัติงำนจะต้องด ำเนินกำรตำมระเบียบปฏิบัติงำนของขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนกำรให้บริกำร
ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ส ำหรับกำรเรียนกำรสอน และห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ Walk-In Lab 
เพ่ือรองรับข้อก ำหนดตำมมำตรฐำนระบบบริหำรคุณภำพ ISO 9001:2015 

ข้อสังเกตในกำรให้บริกำรห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
1. นักศึกษำบำงคนไม่ทรำบชื่อบัญชีผู้ ใช้งำน (Username) ของตนเองในกำรเข้ำใช้งำนเครื่อง

คอมพิวเตอร์ ท ำให้กำรเข้ำใช้งำนเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ระยะเวลำนำน ส่งผลต่อควำมพึงพอใจในกำร
ให้บริกำร  

2. แบบสอบถำมควำมพึงพอใจจำกผู้รับบริกำรในรูปแบบ Pop Up หน้ำจอหลังจำกผู้ใช้งำน Login เข้ำ
เครื่องเพ่ือให้ผู้ใช้งำนตอบแบบสอบถำม ซึ่งข้อมูลที่ได้รับอำจจะไม่สะท้อนกำรใช้งำนจริง เนื่องจำก
เป็นกำรตอบก่อนกำรใช้งำน  

ข้อควรระวังในกำรให้บริกำรห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
1. ผู้ปฏิบัติงำนต้องปฏิบัติงำนตำมหลักเกณฑ์ มำตรฐำน ข้อก ำหนด และระเบียบปฏิบัติงำนเพ่ือ

ด ำเนินกำรได้อย่ำงถูกต้องและครบถ้วนตำมกระบวนกำรที่ก ำหนดไว้ 
2. ในห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบเครือข่ำย และระบบไฟฟ้ำ เพ่ือควำม

ปลอดภัย ผู้ปฏิบัติงำนควรหมั่นสังเกต และตรวจสอบอยู่เสมอ 
3. ผู้ปฏิบัติงำนต้องไม่กระท ำกำรอันใดที่ขัดต่อ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์และคอยสอดส่องมิให้ผู้ไม่ประสงค์ดี 

มำใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติกำร เพ่ือกระท ำกำรดังกล่ำว 

จรรยำบรรณคุณธรรม จริยธรรมในกำรปฏิบัติงำน 
จริยธรรม หมำยถึง หลักศีลธรรมจรรยำที่ก ำหนดขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติ หรือควบคุมกำรใช้ระบบ

คอมพิวเตอร์และสำรสนเทศ ซึ่งเมื่อพิจำรณำจริยธรรมเกี่ยวกับกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและคอมพิวเตอร์ แล้ว 
สำมำรถสรุปได้ 4 ประเด็น ตัวย่อ คือ PAPA ได้แก่ 

1. ควำมเป็นส่วนตัว (Information Privacy)  



P a g e  | 19 
 

 

ควำมเป็นส่วนตัวของข้อมูลและสำรสนเทศ โดยทั่วไปหมำยถึงสิทธิที่จะอยู่ตำมล ำพังและเป็นสิทธิที่
เจ้ำของสำมำรถที่จะควบคุมข้อมูลของตนเองในกำรเปิดเผยให้กับผู้อ่ืน ปัจจุบันมีประเด็นเกี่ยวกับกำรละเมิดควำม
เป็นส่วนตัวที่เป็นข้อน่ำสังเกต ดังนี้  

- กำรเข้ำไปดูข้อควำมในจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์และกำรบันทึกข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งกำร
บันทึก-แลกเปลี่ยนข้อมูลที่บุคคลเข้ำไปใช้บริกำรเว็บไซต์และกลุ่มข่ำวสำร  
- กำรใช้เทคโนโลยีในกำรติดตำมควำมเคลื่อนไหวหรือพฤติกรรมของบุคคล เช่น บริษัทใช้คอมพิวเตอร์ใน
กำรตรวจจับหรือเฝ้ำดูกำรปฏิบัติงำน/กำรใช้บริกำรของพนักงำน  
- กำรใช้ข้อมูลของลูกค้ำจำกแหล่งต่ำง ๆ เพื่อผลประโยชน์ในกำรขยำยตลำด  
- กำรรวบรวมหมำยเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล หมำยเลขบัตรเครดิต และข้อมูลส่วนตัวอ่ืน ๆ เพ่ือน ำไปสร้ำง
ฐำนข้อมูลประวัติลูกค้ำใหม่ข้ึนมำแล้วน ำไปขำยให้กับบริษัทอ่ืน 

  



P a g e  | 20 
 

 

2. ควำมถูกต้อง (Information Accuracy)  

ในกำรใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือกำรรวบรวม จัดเก็บ และเรียกใช้ข้อมูลนั้น คุณลักษณะที่ส ำคัญประกำรหนึ่งคือ
ควำมน่ำเชื่อถือได้ของข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลจะมีควำมน่ำเชื่อถือมำกน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับควำมถูกต้องในกำร
บันทึกข้อมูลด้วย ประเด็นด้ำนจริยธรรมที่เกี่ยวกับควำมถูกต้องของข้อมูล โดยทั่วไปจะพิจำรณำว่ำใครจะเป็น
ผู้รับผิดชอบต่อควำมถูกต้องของข้อมูลที่จัดเก็บและเผยแพร่ 

3. ควำมเป็นเจ้ำของ (Information Property)  

ในสังคมของเทคโนโลยีสำรสนเทศมักจะกล่ำวถึงกำรละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ เมื่อท่ำนซื้อโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่มีกำรจดลิขสิทธิ์ นั่นหมำยควำมว่ำท่ำนจ่ำยค่ำลิขสิทธิ์ในกำรใช้ซอฟต์แวร์นั้น ซึ่งลิขสิทธิ์ในกำรใช้จะ
แตกต่ำงกันไปในแต่ละสินค้ำและบริษัท บำงโปรแกรมอนุญำตให้ติดตั้งได้เพียงเครื่องเดียว ในขณะที่บำงโปรแกรม
อนุญำตให้ใช้ได้หลำยเครื่อง ตรำบใดที่ท่ำนยังเป็นบุคคลที่มีสิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ซื้อมำ กำรคัดลอก
โปรแกรมให้กับบุคคลอื่น เป็นกำรกระท ำท่ีต้องพิจำรณำให้รอบคอบก่อนว่ำท่ำนมีสิทธิในโปรแกรมนั้นในระดับใด 

4. กำรเข้ำถงึข้อมูล (Data Accessibility)  

คือกำรป้องกันกำรเข้ำไปด ำเนินกำรกับข้อมูลของผู้ใช้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และเป็นกำรรักษำควำมลับของ
ข้อมูล ตัวอย่ำงสิทธิในกำรใช้งำนระบบ เช่น กำรบันทึก กำรแก้ไข/ปรับปรุง และกำรลบ เป็นต้น ดังนั้น ในกำร
พัฒนำระบบคอมพิวเตอร์จึงได้มีกำรออกแบบระบบรักษำควำมปลอดภัยในกำรเข้ำถึงข้อมูลของผู้ใช้ และกำรเข้ำถึง
ข้อมูลของผู้อ่ืนโดยไม่ได้รับควำมยินยอมนั้น ถือว่ำเป็นกำรผิดจริยธรรมเช่นเดียวกับกำรละเมิดข้อมูลส่วนตัวในกำร
ใช้งำนคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยร่วมกัน หำกผู้ใช้ร่วมใจกันปฏิบัติตำมระเบียบและข้อบังคับของแต่ละหน่วยงำน
อย่ำงเคร่งครัดแล้ว กำรผิดจริยธรรมตำมประเด็นที่กล่ำวมำข้ำงต้นก็คงจะไม่เกิดข้ึน 
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บทที่ 4 
 

กระบวนกำรและขั้นตอนกำรปฏิบัตงิำน 
 

แผนผังขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนกำรให้บริกำรห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ส ำหรับกำรเรียนกำรสอน 

 

ภำพที่ 7 แผนผังขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนกำรให้บริกำรห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ส ำหรับกำรเรียนกำรสอน 
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ขั้นตอนปฏิบัติงำนกำรให้บริกำรห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ส ำหรับกำรเรียนกำรสอน 
1. จองห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 

ผู้ขอใช้บริกำรจองห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์โดยกำรบันทึกข้อมูลกำรขอใช้บริกำรผ่ำนทำงระบบ ERS 
เพ่ือแจ้งให้ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 3 วันท ำกำรของส ำนัก 

2. ตรวจสอบข้อมูล 
2.1. กลุ่มงำนบริกำรคอมพิวเตอร์ตรวจสอบข้อมูลกำรขอใช้บริกำรผ่ำนทำงระบบ ERS และติดต่อ
สอบถำมรำยละเอียดหำกมีกำรแจ้งรำยละเอียดกำรขอใช้บริกำรเพ่ิมเติม 
2.2. ถ้ำอนุมตัิ  บันทึกข้อมูลผลกำรจองในระบบ ERS แล้วด ำเนินกำรตำมข้อ 4 ต่อ 
2.3. ถ้ำไม่อนุมัติ บันทึกข้อมูลผลกำรจองในระบบ ERS แล้วด ำเนินกำรตำมข้อ 3 ต่อ  
กรณีท่ีไม่ได้รับกำรอนุมัติ ได้แก่  

o กำรจองห้องโดยขอติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ไม่ใช่ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือไม่มีมีสิทธิกำร
ใช้งำนที่ถูกต้องตำมกฎหมำย หรือซอฟต์แวร์ที่ส ำนักไม่มีให้บริกำร 

o กำรจองขอใช้ห้องนอกเวลำท ำกำร โดยไม่ได้ท ำหนังสือขออนุญำตใช้ห้องนอกเวลำท ำกำร
หรือหนังสือขออนุญำตใช้ห้องไม่ได้รับกำรอนุมัติจำกผู้อ ำนวยกำรส ำนักเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

o กำรใช้งำนห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์อย่ำงไม่เหมำะสม เช่น จองใช้ห้องขนำด 80 ที่นั่ง 
ส ำหรับผู้ใช้งำน 5 คน หรือ จองห้องขนำด 18 ที่นั่ง ส ำหรับ ผู้ใช้งำน 50 คน เป็นต้น 

3. แจ้งผลกำรไม่อนุมัต ิ
กลุ่มงำนบริกำรคอมพิวเตอร์แจ้งให้ผู้ขอใช้บริกำรรับทรำบผลกำรไม่อนุมัติและสำเหตุกำรไม่อนุมัติ  

จำกนั้นสิ้นสุดขั้นตอน 
4. เตรียมควำมพร้อม  

4.1. หำกมีกำรระบุรำยละเอียดเพ่ิมเติม เจ้ำหน้ำที่กลุ่มงำนบริกำรคอมพิวเตอร์ประสำนงำนกับ
ผู้ใช้บริกำรและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือด ำเนินกำรและทดสอบกำรใช้งำนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
4.2. เจ้ำหน้ำที่กลุ่มงำนบริกำรคอมพิวเตอร์จัดท ำปฏิทินกำรขอใช้บริกำรห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
และจัดเตรียมแบบบันทึกควบคุมและตรวจสอบกำรใช้บริกำรห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์เพ่ือแจ้งให้
ผู้ปฏิบัติงำน Lab Staff รับทรำบรำยละเอียดกำรขอใช้บริกำร 

5. เปิดใช้บริกำร 

ผู้ปฏิบัติงำน Lab Staff ตรวจสอบกำรขอใช้บริกำรจำกปฏิทินกำรขอใช้บริกำร  และด ำเนินกำรเปิด
ให้บริกำรพร้อมกับตรวจสอบควำมพร้อมใช้งำน และตรวจสอบควำมเรียบร้อยหลังกำรใช้บริกำร ตำมคู่มือกำรเปิด
ปิดให้บริกำรห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ส ำหรับกำรเรียนกำรสอน 
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แผนผังขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนกำรให้บริกำรห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร ์Walk-in Lab 

 

ภำพที่ 8 แผนผังขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนกำรให้บริกำรห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ Walk-In Lab 
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ขั้นตอนปฏิบัติงำนกำรให้บริกำรห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ Walk-in Lab 
1. ผู้ปฏิบัติงำน Lab Staff ท ำกำรเปิดให้บริกำรห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ Walk-in Lab 
2. ผู้ปฏิบัติงำน Lab Staff ท ำกำรตรวจสอบควำมพร้อมใช้ของอุปกรณ์ต่ำง ๆ ในห้องปฏิบัติกำร ได้แก่ เครื่อง

คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และเครื่องสแกน และบันทึกผลกำรตรวจสอบลงในแบบฟอร์มบันทึกกำรตรวจสอบ
อุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ Walk-in Lab 
o ถ้ำพบปัญหำ  ด ำเนินกำรต่อใน ข้อ 3 
o ถ้ำไม่พบปัญหำ สิ้นสุดขั้นตอน 

3. ผู้ปฏิบัติงำน Lab Staff แจ้งให้เจ้ำหน้ำที่กลุ่มงำนบริกำรคอมพิวเตอร์ทรำบถึงปัญหำ 
4. เจ้ำหน้ำที่กลุ่มงำนบริกำรคอมพิวเตอร์ท ำกำรตรวจสอบและแก้ไขปัญหำ 
o กรณีปัญหำที่แก้ไขได้ทันที เจ้ำหน้ำที่จะท ำกำรแก้ไขปัญหำที่หน้ำเครื่อง เช่น ไฟไม่เข้ำเครื่องเนื่องจำก 

เสียบปลั๊กไม่แน่น 
o กรณีปัญหำที่ต้องใช้ระยะเวลำในกำรแก้ไข เจ้ำหน้ำที่จะน ำเครื่องส ำรองมำเปลี่ยนแทนก่อน ในช่วงเวลำ

กำรแก้ไข เช่น ปัญหำที่เกิดจำกระบบปฏิบัติกำร Windows รวน หรือเกิดอำกำรค้ำง  
o กรณีที่เจ้ำหน้ำที่ไม่สำมำรถแก้ไขได้ เช่น ปัญหำที่เกิดจำกอุปกรณ์ภำยในของเครื่องเสีย เจ้ำหน้ำที่จะท ำ

กำรแจ้งให้บริษัท เพ่ือเคลมประกันต่อไป 
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บทที่ 5 
 

ปัญหำ อุปสรรค แนวทำงแก้ไข ข้อเสนอแนะ และแนวทำงพัฒนำ 

ปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงแก้ไข 
1. ซอฟตแ์วร์เฉพำะทำงมีรำคำสูง ท ำให้กำรจัดสรรงบประมำณในกำรจัดซื้อไม่เพียงพอ 

ซอฟต์แวร์เฉพำะทำงมีหลำยตัว ขอยกตัวอย่ำงกรณี โปรแกรม SPSS ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ค ำนวณ
ทำงด้ำนสถิติชั้นสูงที่ได้รับควำมนิยมเป็นอย่ำงมำก ซึ่งโปรแกรมที่ติดตั้งในห้องปฏิบัติกำรจะเป็นแบบ Concurrent 
License คือ สำมำรถติดตั้งได้กี่เครื่องก็ตำม แต่มีสิทธิใช้งำนพร้อมกันได้ตำมจ ำนวน License ที่ซื้อมำเท่ำนั้น  

ตำรำงที่ 2 ตำรำงแสดงจ ำนวน Concurrent License ของซอฟต์แวร์ SPSS ที่ใช้ในสถำบัน 

จ ำนวนนักศึกษำ 

ที่ใช้งำนพร้อมกัน 
SPSS version 18 SPSS version 23 

ไม่เกิน 45 คน  เพียงพอ  เพียงพอ 

46 – 60 คน เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

มำกกว่ำ 60 คน ไม่เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

   

แนวทำงแก้ไข  

• น ำสถิติจ ำนวนรำยวิชำและจ ำนวนนักศึกษำในชั้นเรียนที่ใช้งำนซอฟต์แวร์เฉพำะทำงในห้องปฏิบัติกำรจำก
ประวัติกำรจองห้อง มำวิเครำะห์ถึงควำมคุ้มค่ำในกำรใช้งำน  และน ำมำจัดล ำดับควำมส ำคัญของ
ซอฟต์แวร์เพ่ือกำรของบประมำณในกำรจัดซื้อ 

• ศึกษำหำแนวทำงเปรียบเทียบถึงควำมเหมำะสมของรำคำ ข้อดี ข้อเสียในกำรจัดซื้อซอฟต์แวร์ระหว่ำง
แบบซื้อขำดลิขสิทธิ์ กับซอฟต์แวร์แบบเช่ำใช้ (Subscription License) ซึ่งมีแบบเช่ำบริกำรรำยปี 
(Annual Subscription) หรือ แบบก ำหนดระยะเวลำได้ (Term License)  เพ่ือเสนอต่อผู้บริหำรเพื่อ
พิจำรณำ 
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2. มีกำรจองห้องแล้วไม่มำใช้งำน โดยไม่ได้แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ  
เมื่อมีกำรจองในระบบเจ้ำหน้ำที่จะท ำกำรเปิดห้องและเตรียมห้องให้พร้อมใช้ ตำมปฏิทินกำรจองในระบบ 

ERS หำกผู้จองไม่มำใช้งำนและไม่ได้แจ้งล่วงหน้ำหรือไม่ไปท ำกำรยกเลิกในระบบ ห้องจะถูกเปิดโดยไม่มีคนใช้งำน
ซึ่งจะท ำให้สิ้นเปลืองพลังงำนโดยเปล่ำประโยชน์ 

แนวทำงแก้ไข  

• เก็บสถิติจ ำนวนกำรจองห้องแล้วไม่มำใช้งำน หำกหน่วยงำนใดมีจ ำนวนกำรจองห้องแล้วไม่มำใช้งำนบ่อยครั้ง 
ส ำนักฯ อำจท ำหนังสือแจ้งเตือนไปยังหน่วยงำน  

• มีกำรแจ้งเตือนไปยังผู้จองล่วงหน้ำประมำณ 1 วัน ก่อนวันที่จะใช้ห้อง 

 

ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรพัฒนำ 
1. จัดท ำระบบเก็บข้อมูลประวัติเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง โดยสำมำรถค้นหำข้อมูลของเครื่องและ

ประวัติกำรซ่อมของเครื่องนั้น ๆ ได้  
2. นักศึกษำส่วนใหญ่ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนตัว ได้แก่ Laptop, Tablet และ Smart Phone กันมำกขึ้น  

จึงควรจัดพ้ืนที่ในห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ Walk-in Lab บำงส่วนเพื่อรองรับและอ ำนวยควำมสะดวก
ในเรื่องจุดปลั๊กส ำหรับชำร์ตแบตเตอรี่ 

3. จัดหำเครื่องส ำรองไฟ (UPS) เพ่ือป้องกันปัญหำไฟฟ้ำขัดข้อง และส่งผลต่อควำมเสียหำยของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ได้ 

4. จัดท ำแบบส ำรวจควำมพึงพอใจแบบออนไลน์ในห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ทุกห้อง โดยจัดท ำเป็น QR 
Code ติดไว้ที่โต๊ะคอมพิวเตอร์ และ Link ไว้ที่หน้ำ Desktop เพ่ือให้ผู้ใช้งำนสำมำรถตอบแบบสอบถำม
ในเวลำใดก็ได้ เพ่ือลดกำรใช้กระดำษ 

5. จัดท ำ Dashboard ส ำหรับดูข้อมูลสถิติกำรใช้งำนเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ที่
สำมำรถเข้ำดูได้ทันทีท่ีต้องกำร  

6. จัดท ำวิดีโอแนะน ำกำรเข้ำใช้งำนเครื่องคอมพิวเตอร์ และมีเจ้ำหน้ำที่คอยแนะน ำกำรเข้ำใช้งำน
คอมพิวเตอร์ในช่วงที่นักศึกษำเข้ำใช้งำนครั้งแรก เช่น ช่วงเปิดภำคเรียนใหม่  
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ภำคผนวก 
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ภำคผนวก ก 
 

กำรจัดท ำสถิติกำรใช้งำนห้องปฏิบตักิำรคอมพิวเตอร ์
ขั้นตอนกำรตั้งค่ำโปรแกรม pGina Windows Authentication 
 ส ำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ในกำร Authentication นั้นเรำน ำ
โปรแกรม pGina มำใช้เพ่ือให้สำมำรถใช้ Username  จำก RADIUS Server ซึ่งเป็น Server ส ำหรับรวบรวม
และจัดกำร Account ของ User ในสถำบัน ซึ่งจะต้องท ำกำรติดตั้งและตั้งค่ำในคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องใน
ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

1. เข้ำ Windows ด้วยสิทธิ์ User ในกร  ๊ป Administrator แล้วท ำกำรติดตั้งโปรแกรม pGina  
2. เปิดโปรแกรม pGina 
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3. ตั้งค่ำให้ pGina ไปที่แท็บ Plugin Selection เพ่ือตั้งค่ำ Plugin ต่ำงๆ  ดังรูป 

 

3.1. Local Machine เลือก Authentication และ Gateway 
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3.2. RADIUS Plugin เลือก Authentication และ Notification จำกนั้นคลิก Configure เพ่ือตั้งค่ำ
เชื่อมต่อ RADUIS Server ดังรูป
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3.3. MySQL Logger เลือก Notification จำกนั้นคลิก Configure เพ่ือตั้งค่ำกำรเชื่อมต่อ Database ที่
ใช้ในกำรเก็บ Log ดังรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  เลือก Session Mode โดยใน Mode นี้ Plugin จะท ำกำรเก็บค่ำกำรใช้งำนเครื่อง คือ 

• Loginstamp - วัน และเวลำที่ Login 

• Logoutstamp - วัน และเวลำที่ Logout 

• Username - ชื่อบัญชีผู้ใช้งำน 

• Machine - ชื่อเครื่องที่ใช้ (ในกำรตั้งชื่อเครื่องจะใช้เป็น ชื่อห้อง - หมำยเลขเครื่อง 
เช่น LAB2 - 01 และจะต้องมีชื่อไม่ซ้ ำกัน) 

• IpAdress - เลข IP Address   



P a g e  | 33 
 

 

กำรสรุปสถิติกำรใช้งำนห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
จำกข้อมูล Lab Log ใน Database ข้อมูลที่น ำมำใช้ คือ Loginstamp Logoutstamp Username 

และ Machine ข้อมูลที่ได้นั้นจะยังไม่สำมำรถทรำบว่ำผู้ใช้งำนเป็นใคร อยู่คณะอะไร ดังนั้นจึงต้องท ำกำร
เชื่อมโยงข้อมูลเข้ำกับฐำนข้อมูลนักศึกษำของสถำบัน จะได้ข้อมูลรหัสนักศึกษำ และคณะ เมื่อท ำกำรเชื่อมโยง
ข้อมูลแล้ว จะน ำข้อมูลมำประมวลผล เพ่ือออกรำยงำนและแผนภำพ ดังตัวอย่ำง 

ตัวอย่ำงตำรำงสถิติกำรใช้งำนห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ส ำหรับกำรเรียนกำรสอน  

หน่วยงำน จ ำนวนกำรขอใช้บริกำร (ครั้ง) 

คณะสถิติประยุกต ์ 126 

คณะพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 39 

คณะนิเทศศำสตร์และนวัตกรรมกำรจัดกำร 30 

คณะบริหำรธุรกิจ 24 

คณะรัฐประศำสนศำสตร์ 20 

คณะภำษำและกำรสื่อสำร 19 

วิทยำลัยนำนำชำติ 14 

คณะพัฒนำสังคมและสิ่งแวดล้อม 12 

คณะกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว 6 

คณะนิติศำสตร์ 5 

คณะพัฒนำกำรเศรษฐกิจ 4 

คณะบริหำรกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อม 3 

รวม 302 
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ตัวอย่ำงแผนภำพสถิติกำรขอใช้ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ส ำหรับกำรเรียนกำรสอน 
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ภำคผนวก ข 

 

ตัวอย่ำงเอกสำร 
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ตัวอย่ำงแบบฟอร์มตรวจสอบห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ส ำหรับกำรเรียนกำรสอน 
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ตัวอย่ำงแบบประเมินควำมพึงพอใจกำรใช้งำนห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ส ำหรับกำรเรียนกำรสอน 
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ตัวอย่ำงแบบฟอร์มตรวจสอบห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ Walk-in Lab 

  



P a g e  | 41 
 

 

ประวัติผู้เขียน 
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