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คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศนี้ จัดท าขึ้นเพื่อใหผู้้ปฏิบัติงานใช้
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3) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 4) ขอบเขตของคู่มือ 5) นิยามศัพท์เฉพาะ 6) โครงสร้างของหน่วยงาน  

7) ภาระหน้าที่ของหน่วยงาน 8) บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 9) ขั้นตอนการปฏิบัติ  

10) หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน 11) เทคนิคการปฏิบัติงาน 12) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 13) ข้อจ ากัด 

ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการพัฒนา 

ผู้จัดท าจะติดตามและประเมินผลความส าเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ก าหนดของคู่มือ

ฉบับนี้ เพื่อน าผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึน้ 
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บทท่ี 1  

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ  

     

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีหนว่ยงานที่มุ่งเน้นสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอน และ

สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งต้องมคีวามทันสมัยและพรอ้มใชง้าน

ตลอดเวลา ดังนัน้ จงึตอ้งมีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรอ้งรับและสนับสนุนทางดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศที่มบีทบาทส าคัญยิ่งในปัจจุบันให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ฝา่ยเทคโนโลยี

สารสนเทศของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีหน้าที่ให้บริการด้าน

เทคโนโลยีแก่นักศึกษาและบุคลากรในคณะฯ ดูแลซ่อมบ ารุงระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย จัดการ

ฐานขอ้มูล ยืม-คืน อุปกรณ์ ตดิตั้งโปรแกรมรวมถึงอุปกรณ์ต่อพว่งต่างๆ อัพเดทข้อมูลและพัฒนาเว็บไซต์ 

คอยสนับสนุนและใหบ้ริการการเรียนการสอน เพื่อใหส้ามารถใช้เทคโนโลยีในการด าเนินงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 จากการที่เป็นหนว่ยงานในการให้บริการและสนับสนุนด้านการเรียนการสอน เมื่อเกิดปัญหาในการ

ใช้บริการอาคารเรียนทั้งหอ้งบรรยายและหอ้งปฏิบัติการ การแจง้ปัญหาบ่อยครั้งจะเป็นการเดินทางเข้ามา

แจ้งปัญหายังหอ้งปฏิบัติงาน อาจท าให้เกิดความไม่สะดวกในการขอใชบ้ริการ 

จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าวจงึมคีวามจ าเป็นต้องเขียนคู่มอืการปฏิบัติงานด้านการ

บริการการเรียนการสอน ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือปฏิบัติการฉบับนี ้จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติ

และเป็นประโยชน์กับเจ้าหน้าที่หรอืผู้ที่เกี่ยวข้องในการใหบ้ริการการเรียนการสอน หากมีข้อบกพร่อง

ประการใด ผูจ้ัดท าต้องขออภัย ไว ้ณ ที่นี้ และจะพัฒนางานด้านบริการการเรียนการสอนให้เป็นระบบมาก

ยิ่งขึ้น 

 

1.2 วัตถุประสงค์กำรจัดท ำคู่มือ  

 1) เพื่อก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  

 2) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร  

 3) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติส าหรับผูป้ฏิบัติงานของกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในด้านการบริการการเรียนการสอน  

 4) เพื่อเป็นประโยชน์ในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการกระบวนการพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
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 5) เพื่อเป็นแนวทางแก่ผูบ้ริหารในการก ากับ ตดิตาม ดูแลการท างานของผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่าง

ถูกต้องการขั้นตอนกระบวนการท างาน 

 6) เพื่อลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

 

1.3 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ       

1. เพื่อให้การปฏิบัติงานในปัจจุบันเป็นมาตรฐานเดียวกัน  

2. ผูป้ฏิบัติงานจะทราบและเข้าใจว่าควรท าอะไรก่อนและหลังตามขั้นตอนอย่างไร  

3. เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน ์ภารกิจและเป้าหมายของคณะฯ  

4. เพื่อให้ผู้บริหารสามารถติดตามงานได้ทุกขั้นตอน  

5. เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการท างานได้ 

6. ผูป้ฏิบัติงานไม่เกิดความสับสน ได้งานที่ออกมามีคุณภาพ  

7. บุคลากรในหนว่ยงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 

8. ช่วยลดขั้นตอนการท างานที่ซับซ้อน และลดข้อผดิพลาดจากงานที่ไม่เป็นระบบ  

  

1.4 ขอบเขตของคู่มือ 

คู่มือการปฏิบัติงานนี้ ใช้ส าหรับการปฏิบัติงานของผ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครอบคลุมขั้นตอนการให้บริการเกี่ยวกับการ

เรียนการสอน ขอบเขตของงานและหน้าที่จะเริ่มตั้งแต่รับแจ้งปัญหาจากผู้ข้อใช้บริการเช่น อาจารย์ผู้สอน 

บุคลากรภายในคณะฯ หรือนักศึกษา และให้บริการแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ต่อพ่วง

ต่างๆ รวมไปถึงการตรวจเช็คหลังจากการให้บริการแล้วเสร็จ 

 

1.5 นยิำมศัพท์เฉพำะ   

คอมพิวเตอร์ หมายถึง เครื่องอเิล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัต ิท าหน้าที่เสมอืนสมองกล ใชส้ าหรับ

แก้ปัญหาต่าง ๆ ทั้งที่ง่ายและซับซ้อน โดยวิธีทางคณิตศาสตร์ 

ฮำร์ดแวร์ หมายถึง เป็นชุดขององคป์ระกอบต่าง ๆ ที่ประกอบรวมกันเป็นระบบคอมพิวเตอร์ 

ฮารด์แวร์คอมพิวเตอร์เป็นส่วนประกอบกายภาพ เชน่ จอภาพ เมาส์ คีย์บอร์ด แหล่งเก็บ

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ฮารด์ดิสก์ การด์จอ การ์ดเสียง หน่วยความจ า (RAM) แผงวงจรหลัก 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94_(%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81
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ซอฟต์แวร์ หมายถึง ส่วนหนึ่งของระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลขอ้มูล เป็น

ชุดค าสั่งที่บอกวิธีการท างานของคอมพิวเตอร์ ซึ่งตรงกันข้ามกับฮารด์แวรท์ี่เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่

สามารถจับต้องได้ ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์นั้น ซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์ 

คือ ข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับการประมวลผลโดยระบบคอมพิวเตอร์ และ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์

คอมพิวเตอร์นัน้ประกอบด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์, ไลบรารี และ ข้อมูลที่ไม่สามารถเรียกใช้งานได้ด้วย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อาทิ เอกสารออนไลน์หรอืสื่อดิจทิัล คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งจ าเป็นต้องมทีั้ง

ฮารด์แวร์และซอฟต์แวร ์และหากขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไป จะไม่สามารถใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ได้ 

ระบบปฏิบัติกำร หมายถึง  เป็นระบบซอฟต์แวรท์ี่ท าหน้าที่จัดการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และแหลง่

ซอฟต์แวรแ์ละบริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการมีหน้าที่หลัก ๆ คอื การจัดสรรทรัพยากรใน

เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้บริการซอฟต์แวร์ประยุกต์ ในเรื่องการรับส่งและจัดเก็บข้อมูลกับฮารด์แวร์ เช่น 

การส่งข้อมูลภาพไปแสดงผลที่จอภาพ การส่งข้อมูลไปเก็บหรอือ่านจากฮาร์ดดิสก์ การรับส่งขอ้มูลในระบบ

เครือขา่ย การส่งสัญญาณเสียงไปออกล าโพง หรอืจัดสรรพื้นที่ในหนว่ยความจ า ตามที่ซอฟต์แวรป์ระยุกต์

ร้องขอ รวมทั้งท าหน้าที่จัดสรรเวลาการใช้หนว่ยประมวลผลกลาง ในกรณีที่อนุญาตให้ซอฟต์แวร์ประยุกต์

หลาย ๆ ตัวท างานพร้อม ๆ กัน 

โปรเจคเตอร์ หมายถึง เครื่องฉายภาพ หรอื เครื่องฉายวีดิทัศน์ เป็นอุปกรณ์ส าหรับฉายภาพจาก

สัญญาณวิดีโอ ผา่นระบบเลนส์ไปยังฉากรับภาพ โดยใช้ไฟที่สว่างและจ้าในการฉายภาพ โดยเครื่องฉาย

ภาพรุ่นใหม่ สามารถแก้ไข ส่วนโค้งเว้า ความคมชัด ส่วนประกอบของภาพ และอื่น ๆ ด้วยการปรับโดยผู้ใช้

เอง เครื่องฉายภาพได้รับการใชอ้ย่างกว้างขวางในการน าเสนองานในห้องประชุม ห้องเรียน หรือ แม้แต่ใช้

เป็นโรงภาพยนตร์ในบ้าน 

 วิชวลไลเซอร์ หมายถึง หรือเครื่องฉายภาพสามมติิ เป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา

ชนิดหนึ่ง ที่ท าหน้าที่แปลงสัญญาณและส่งสัญญาณไปยังอุปกรณ์เครื่องฉาย หรอืแสดงผลอื่นๆอีกครั้งหนึ่ง 

เชน่ Projector จอมอนเิตอร์ เพื่อน าเสนอสื่อการเรียนการสอน หรือการประชุมสัมมนา สามารถน าภาพนิ่ง 

ภาพเคลื่อนไหว หลักการท างานคือแปลงสัญญาณภาพเป็นสัญญาณไฟฟ้า โดยใช้กล้องเป็นตัวจับ

สัญญาณภาพ สามารถถน าเสนอวัสดุทึบแสง ภาพถ่าย วัสดุกราฟิก วัสดุสามมติิ วัสดุโปร่งใส วัสดุประเภท

ฟิล์ม ภาพเคลื่อนไหวและไฟล์ภาพนิ่ง 

ติดตั้ง หมายถึง น าชิน้ส่วนอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ มาจัดวางหรอืประกอบในสถานที่ที่ตอ้งการ 

เพื่อให้ใชก้ารได้ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
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 บริกำร หมายถึง การปฏิบัติรับใช้, การให้ความสะดวกต่าง ๆ, เชน่ ใหบ้ริการ ใช้บริการ 

ผู้รับบริกำร หมายถึง อาจารย์ผู้สอน, วิทยากร, บุคลากร, และนักศึกษา 

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ที่

น่าพอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ท าได้ โดยมีกรอบในการพิจารณาก าหนดมาตรฐานหลายๆ 

ด้าน อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรือพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานกลาง

จ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของงานประเภทนั้นๆ 

ด้วย 
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บทท่ี 2 

โครงสร้ำง และหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีโครงสร้าง ประกอบด้วย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่มอี านาจ

และหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 18 ของ

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2547 มีหน่วยงานหรอืคณะกรรมการต่างๆ ที่มี

หนา้ทีใ่ห้ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการที่เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามระเบียบ ได้แก่ 

ส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน สภาวิชาการ สภาคณาจารย์ คณะกรรมการตดิตามตรวจสอบ 

ประเมินผลการปฏิบัติงานฯ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  และหนว่ยงานตรวจสอบภายใน มี

หนว่ยงานต่างๆ ที่จะท าหน้าที่ในการน านโยบาย ทิศทางการพัฒนา ภารกิจตา่งๆ ไปสู่การปฏิบัติ ดังภาพ

โครงสรา้งการแบ่งสว่นราชการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มโีครงสร้างการบริหารจัดการโดยมีการ

แตง่ตัง้คณบดี/รองคณบดี/หัวหน้าส านักงานคณบดี เพื่อท าหนา้ที่ก ากับควบคุมดูแลงานที่ได้รับมอบหมาย

จากอธิการบดี/รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี/คณบดี  

 

โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นหนว่ยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี

โครงสรา้งการแบ่งสว่นราชการตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2549 ดังตอ่ไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

โครงสรา้งการแบ่งสว่นราชการ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ส านักงานคณบดี 

มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
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2.1 โครงสร้ำงขององค์กร (Organization Chart)  

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นหนว่ยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี

โครงสรา้งการแบ่งสว่นราชการตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2549 ดังตอ่ไปนี้ 

 

 
ภาพโครงสร้างองค์กร (Organization Chart) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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2.2 โครงสร้ำงกำรบรหิำร (Administration Chart)  

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดโครงสร้างทางการบริหารโดยค านึงถึงการจัดการกระบวนการ

ซึ่งมีการวิเคราะห์และเชื่อมโยงจาก ปรัชญา วสิัยทัศน์ พันธกิจ ของหน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อให้หนว่ยงาน

สามารถบริหารจัดการได้อย่างมปีระสิทธิภาพและสอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

รวมทั้งสนองต่อความต้องการของนักศึกษา ผูป้กครองและผูใ้ช้บริการสว่นต่างๆซึ่งการจัดโครงสร้าง

ทางการบริหารหนว่ยงานได้มีแนวทางในการด าเนินงานตามกระบวนการ ดังตอ่ไปนี้ 

 

 
ภาพโครงสร้างการบริหาร (Administration Chart) โครงสรา้งของฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

  

 

 

 

 

 



8 
 

2.3 โครงสร้ำงกำรปฏิบัติงำน (Activity Chart)  

 

 โครงสรา้งการปฏิบัติงาน (Activity Chart) งานเทคโนโลยีสารสนเทศจะอยู่ภายใต้ฝ่ายบริหารงาน

ทั่วไป ซึ่งงานเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีกิจกรรมย่อยประกอบด้วย การบริการการเรียนการสอน, การซ่อม

บ ารุงฮาร์ดแวร์/ซอฟแวร์/ดูแลอุปกรณ์, การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์, การงานระบบเครือขา่ย, การเพิ่ม

ข้อมูลขา่วสารเว็บไซต์, การประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการบนเว็บไซต์คณะฯ, การจัดท าฐานข้อมูลศษิย์เก่า, 

การจัดท าคลังขอ้มูล มคอ.  

 

 
ภาพโครงสร้างการบริหาร (Activity Chart) โครงสรา้งของฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ 
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2.4 ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

 

2.4.1 กรณีของหอ้งเรียน 

2.4.1.1 รับแจ้งปัญหาทางโทรศัพท์หรอืจากผู้รับบริการโดยตรงในการใช้งานสื่อการเรียน

การสอน 

- ผูร้ับบริการแจ้งปัญหาเข้ามายังหอ้งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

2.4.1.2 เจ้าหน้าที่ด าเนินแก้ปัญหาตามที่ได้รับแจง้ 

- รับเรื่องและรายละเอียดของปัญหาที่เกิดขึน้ 

2.4.1.3 ตรวจเช็คอุปกรณ์พร้อมอธิบายปัญหาที่เกิดให้ผูร้ับบริการทราบถึงปัญหา 

- ตรวจสอบสาเหตุที่เกิดขึ้น เชน่ การปิด-เปิด สัญญาณการเชื่อมตอ่ระหว่าง

อุปกรณ์ ขัว้ต่อสัญญาณต่างๆ ปลั๊กไฟ คอมพิวเตอร์ โปรเจ็คเตอร์ วิชวลไลเซอร์ 

 

2.4.2 กรณีของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

2.4.2.1 ตรวจสอบอุปกรณ์และจัดเตรียมอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์และสื่อการเรียนการสอน 

ให้กับ อาจารย์ หรือ วิทยากร ก่อนเริ่มการอบรมหรือการสอน 

- จัดเตรียมอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ ตรวจเช็คความพร้อมของไมล์ ล าโพง  

โปรเจ็คเตอร์ให้กับอาจารย์หรอืวิทยากร 

2.4.2.2ตรวจสอบความพร้อมคอมพิวเตอร์ของผู้อบรม 

- ตรวจเช็คความพร้อมของฮารด์แวร์ เช่น เมาส์ คีย์บอร์ด หูฟัง ซอฟต์แวร์ เชน่ 

ระบบปฏิบัติการ ชุดโปรแกรมส านักงาน หรอืโปรแกรมที่ใชป้ระกอบการอบรม 

2.4.2.3ตรวจสอบอุปกรณ์หลังใชง้าน 

- หลังสิ้นสุดการอบรมหรือการสอนจะตรวจเช็คอุปกรณ์ที่ใชง้านเสร็จเป็นที่

เรียบร้อยแลว้และจัดเก็บเข้าที่เพื่อให้พรอ้มที่จะใช้งานในช่วงเวลาถัดไป 
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บทท่ี 3 

หลักเกณฑ์วธิีกำรปฏิบติังำน 

 

3.1 หลักเกณฑ์วธิีกำรปฏิบัติงำน 

  

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นหนว่ยงานที่มุ่งเน้นด้านการจัดการเรียนการสอน และสนับสนุน

วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งต้องมีความทันสมัยและพรอ้มใช้งาน

ตลอดเวลา ดังนัน้ จงึมกีารจัดท าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้น เพื่อรองรับและสนับสนุน

ทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศที่มบีทบาทส าคัญยิ่งในปัจจุบันให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

หลักเกณฑ์การท างานนีค้ลุมถึงต าแหนง่ต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิชาการคอมพิวเตอร์ซึ่งมีลักษณะ

งานที่ ปฏิบัติเกี่ยวกับการศกึษา วเิคราะห ์จัดระบบและวางแผนการประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องจักร

ประมวลผล การเขียนค าสั่งให้เครื่องจักรประมวลผลท างานตามความตอ้งการ การส่งเสริม แนะน า อบรม

เกี่ยวกับวิธีและ ขั้นตอนของการประมวลผลดว้ยเครื่องจักรการตดิตามศกึษาเทคโนโลยีใหม ่ๆ ด้าน

ระบบงาน ประมวลผลดว้ย เครื่องจักรและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

 

ด้ำนกำรปฏิบัติกำร  

- ติดตัง้หรอืบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน่ ระบบเครือขา่ย คอมพิวเตอร์ ระบบ

อินเตอรเ์น็ต ชุดค าสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดค าสั่งส าเร็จรูป เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเป็น ต้น เพื่อให้

สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  

- วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาและบริหารจัดการ การประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยี สารสนเทศหรือการ

ประมวลผลข้อมูลในระบบงานต่างๆ ภายในองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ

ด าเนนิงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  

- ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มขอ้มูล เพื่อให้ขอ้มูลที่ได้ถูกต้องแมน่ย าและทันสมัย  

- ทดสอบคุณสมบัติดา้นเทคนิคของระบบ เพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้อง ตรงตามความ

ต้องการและสภาพการใชง้านของหน่วยงาน  

- รวมรวมความตอ้งการ เขียนชุดค าสั่งทดสอบ และแก้ไขข้อผดิพลาดของค าสั่ง ตามข้อก าหนด

ของระบบงานประยุกต์หรอืระบบข้อมูลในแตล่ะหนว่ยงาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ หนว่ยงานส่วน

ท้องถิ่นให้ด าเนินไปได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพสูงสุด  
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- ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์และระบบ ข้อมูลของ

หนว่ยงานที่ไม่ซับซ้อน เพื่อพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานใหม้ีประสิทธิภาพ และตรง

ตามความตอ้งการของหน่วยงาน  

- ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต์เพื่อให้ ได้ระบบงาน

ประยุกต์ที่ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน  

- รวบรวมข้อมูลประกอบการก าหนดและทดสอบคุณลักษณะเฉพาะของเครื่อง คอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์ระบบเครือขา่ย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการ ท างานเครื่อง การ

ติดตัง้ระบบเครื่อง เพื่อให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และตรงตามความ ต้องการใช้

ของหน่วยงาน  

- ช่วยตรวจสอบ สบืค้น และรวบรวมข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าข่ายไม่เหมาะสม 

ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับที่ก าหนด หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อความมั่นคง ปลอดภัย

ของขอ้มูลหรอืระบบ  

- ช่วยตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการออกใบอนุญาต เพื่อให้การ ออกใบอนุญาต

เป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนด  

- แก้ไขปัญหาต่างๆ ในเบือ้งตน้ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการสารสนเทศ เพื่อให้การ ปฏิบัติงานไปอย่าง

สะดวก และราบรื่น  

- ศกึษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน

บริการสารสนเทศและงานจัดการระบบงานคอมพิวเตอร์ เพื่อนน ามาประยุกต์ใชใ้นการ ปฏิบัติงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพสูงสุด  

 

ด้ำนกำรวำงแผน 

- วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ รว่มด าเนินการวางแผนการท างานของหนว่ยงานหรอื โครงการ 

เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  

 

ด้ำนกำรประสำนงำน  

- ประสานงานท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรอืหนว่ยงาน เพื่อให้ เกิดความ

ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  

- ชีแ้จงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง

ความเข้าใจหรอืความรว่มมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
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ด้ำนกำรบริกำร  

- ช่วยจัดท าคู่มอืระบบและคู่มอืผูใ้ช้เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใชเ้พื่อให้ผูใ้ช้ สามารถใช้งาน

คอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเองอย่างมปีระสิทธิภาพ  

- ด าเนินการฝกึอบรมหรือถ่ายทอดความรูส้นับสนุนการใชร้ะบบงานที่พัฒนาแก่ เจา้หน้าที่ผู้ใช้งาน 

เพื่อสร้างความรูค้วามเข้าใจในด้านวชิาการคอมพิวเตอร์  

- ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้ใช้เมื่อมีปัญหาหรอืข้อสงสัยในการใชง้านเครื่อง คอมพิวเตอร์เพื่อให้ผู้ใช้

สามารถแก้ไขและใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานอื่น ที่เกี่ยวข้องตามที่

ได้รับมอบหมาย 
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บทท่ี 4 

เทคนิคกำรปฏิบัติงำน 

 

4.1 เทคนิคกำรปฏิบัติงำน 

 

จากที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหนว่ยงานในการให้บริการ และสนับสนุนด้านการเรียนการ

สอน เมื่อเกิดปัญหาในการใช้บริการอาคารเรียนทั้งหอ้งบรรยายและหอ้งปฏิบัติการ การแจง้ปัญหา

บ่อยครั้งจะเป็นการเดินทางเข้ามาแจ้งปัญหายังหอ้งปฏิบัติงาน อาจท าให้เกิดความไม่สะดวกในการขอใช้

บริการ ทางฝ่ายจึงคิดที่จะน าเอาระบบเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตและ Google Workspace เข้ามาช่วยแก้ไข

ปัญหา 

Google Workspace คือ บริการหนึ่งของ Google ที่ขอ้มูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บอยู่ในคลาวน ์ท าให้

เข้าถึงขอ้มูลได้ในทุกที่ ทุกเวลา และสิ่งนี้จะเข้ามาช่วยใหก้ารท างานรว่มกันในองค์กรมีประสทิธิภาพมากขึ้น 

ด้วยแอปพลิเคชั่นที่มีมากถึง 18 แอปพลิเคชั่น เช่น กลุ่มแอปพลิเคชั่นเพื่อการสื่อสาร กลุ่มแอปพลิเคชั่น

จัดท าเอกสาร กลุ่มแอปพลิเคชั่นบันทึกข้อมูล และกลุ่มแอปพลิเคชั่นรักษาความปลอดภัย จงึท าให้ 

Workspace กลายเป็นเครื่องมอืที่หลายองค์กรระดับโลกเลือกใช้ 

Google Forms เป็นหนึ่งในโปรแกรมประยุกต์เพื่อการศึกษาของ Google ใช้ส าหรับสร้างแบบฟอร์ม 

แบบสอบถาม และแบบทดสอบออนไลน์ โดยจัดเก็บอยู่ใน Google Drive ซึ่งเป็นพืน้ที่จัดเก็บข้อมูลบน

คลาวด์ ผูใ้ช้งานสามารถท างานรว่มกันแบบออนไลน์และส่งออกฟอร์มที่สร้างขึน้ผ่านอีเมล์หรอืการแบ่งบัน

ลิงค์ไปยัง โซเชยีลมีเดีย รวมถึงสามารถเรียกดูผลเป็นแผนภูมิหรือตารางขอ้มูลทั้งแบบออนไลน์และ

ออฟไลน์ การเข้าใช้งาน Google Forms ผูใ้ช้งานจ าเป็นจะต้องมบีัญชีผูใ้ช้ Gmail หรอื อเีมล์ของ

มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งมีใช้งานกันอยู่แล้วส าหรับนักศกึษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย  

 

4.2 ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

 

4.2.1 กรณีของหอ้งเรียน 

4.2.1.1 เพิ่มช่องทางการรับแจ้งปัญหาผ่านทางระบบบริการแจ้งปัญหาการใชอ้าคารเรียน

แบบออนไลน์ และยังสามารถแจง้ปัญหาทางโทรศัพท์หรอืจากผู้รับบริการโดยตรงในการ

ใช้งานสื่อการเรียนการสอนได้เหมอืนเดิม 

- ผูร้ับบริการแจ้งปัญหาเข้ามายังหอ้งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

4.2.1.2 เจ้าหน้าที่ด าเนินแก้ปัญหาตามที่ได้รับแจง้ 
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- รับเรื่องและรายละเอียดของปัญหาที่เกิดขึน้ 

4.2.1.3 ตรวจเช็คอุปกรณ์พร้อมอธิบายปัญหาที่เกิดให้ผูร้ับบริการทราบถึงปัญหา 

- ตรวจสอบสาเหตุที่เกิดขึ้น เชน่ การปิด-เปิด สัญญาณการเชื่อมตอ่ระหว่าง

อุปกรณ์ ขัว้ต่อสัญญาณต่างๆ ปลั๊กไฟ คอมพิวเตอร์ โปรเจ็คเตอร์ วิชวลไลเซอร์ 

 

4.2.2 กรณีของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

4.2.2.1 ตรวจสอบอุปกรณ์และจัดเตรียมอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์และสื่อการเรียนการสอน 

ให้กับ อาจารย์ หรือ วิทยากร ก่อนเริ่มการอบรมหรือการสอน 

- จัดเตรียมอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ ตรวจเช็คความพร้อมของไมล์ ล าโพง  

โปรเจ็คเตอร์ให้กับอาจารย์หรอืวิทยากร 

4.2.2.2ตรวจสอบความพร้อมคอมพิวเตอร์ของผู้อบรม 

- ตรวจเช็คความพร้อมของฮารด์แวร์ เช่น เมาส์ คีย์บอร์ด หูฟัง ซอฟต์แวร์ เชน่ 

ระบบปฏิบัติการ ชุดโปรแกรมส านักงาน หรอืโปรแกรมที่ใชป้ระกอบการอบรม 

4.2.2.3ตรวจสอบอุปกรณ์หลังใชง้าน 

- หลังสิ้นสุดการอบรมหรือการสอนจะตรวจเช็คอุปกรณ์ที่ใชง้านเสร็จเป็นที่

เรียบร้อยแลว้และจัดเก็บเข้าที่เพื่อให้พรอ้มที่จะใช้งานในช่วงเวลาถัดไป 
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บทท่ี 5 

ข้อจ ำกัด ปัญหำอุปสรรค และแนวทำงกำรพัฒนำ 

 

 การด าเนินงานในการจัดทำกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศมีข้อจำกัด และอุปสรรคใน 

การปฏิบัติงาน และแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

 

ข้อจ ำกัด และปัญหำอุปสรรค แนวทำงกำรพัฒนำ 

ข้อจ ากัดในการแจ้งปัญหา คือช่องทางในการแจ้ง

ปัญหา เดิมคือการเดินเข้ามาแจ้งปัญหา โทรเข้ามา

แจ้งปัญหา ในกรณีที่เป็นนักศกึษาที่ใหม ่หรือ

อาจารย์ผู้สอนจากต่างคณะ จะไม่ทราบวิธีการ

หรอืสถานที่แจง้ปัญหา ท าใหไ้ม่ได้รับความสะดวก

ในการใชห้อ้งเรียนเพื่อการเรียนการสอน 

 

เมื่อเราทราบถึงปัญหาในการเข้ามาแจ้งปัญหาใน

การใชอ้าคารเรียนเพื่อการเรียนการสอน เราจึง

เพิ่มช่องทางใสการแจง้ปัญหา เพื่ออ านวยความ

สะดวกใหก้ับนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน โดยได้

ออกแบบระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้อาคาร

เรียนแบบออนไลน์ ทั้งนักศึกษาและอาจารย์

สามารถเข้าระบบเพื่อแจ้งข้อมูลผ่านออนไลน์ 

 

แนวทางการตดิตามพัฒนาและประเมินผล เป็นเครื่องมอืส าคัญที่จะท าให้เราทราบว่าระบบบริการ

แจ้งปัญหาการใช้อาคารเรียนแบบออนไลน์ ที่ออกแบบมานั้นสามารถใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม เพิ่ม

ช่องทางและเพิ่มความสะดวกให้กับการแจ้งปัญหาการใช้บริการกับผูท้ี่มารับบริการหรอืไม่ เพื่อให้ผูบ้ริหาร

และผูป้ฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการน าระบบเข้ามาใช้งาน และน าไปสู่การ

ปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ ์และสามารถ

บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายของการให้บริการการเรียนการสอนได้ โดยจัดท าระบบการตดิตามและ

ประเมินผล ดังนี้ 

1. ให้ความส าคัญกับการตดิตามความก้าวหน้า และการประเมินผลการให้บริการ 

2.  พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจคิดหาวิธีการในการให้บริการ 

3.  พัฒนาระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้อาคารเรียนแบบออนไลน์อย่างต่อเนื่อง และ

สนับสนุนให้มกีารเชื่อมโยงเพื่อใชป้ระโยชน์ร่วมกันกับฝ่ายงานอื่นๆ 
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ภำคผนวก 
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รูปภาพแสดง คิวอาร์โค้ดและช่องทางการแจ้งปัญหาผ่านรูปแบบออนไลน์ ส าหรับประชาสัมพันธ์ตดิตาม

หอ้งเรียนและบนเว็บไซต์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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รูปภาพแสดง แบบฟอร์มการแจ้งปัญหาออนไลน์ 
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รูปภาพแสดง ตารางขอ้มูลที่ได้รับการแจ้งปัญหาออนไลน์ 
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รูปภาพแสดง ตารางขอ้มูลที่ได้รับการแจ้งปัญหาออนไลน์ (ต่อ) 
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รูปภาพแสดง หน้าเว็บไซต์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อคลิ๊กเข้าแจ้งปัญหา หรือคลิ๊กเพื่อส ารวจ

สถานะของปัญหาที่แจง้ด าเนินการไป 
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รูปภาพแสดง รายงานและสถานของการแจ้งปัญหาออนไลน์ 
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รูปภาพแสดง รายงานและสถานของการแจ้งปัญหาออนไลน์ (ต่อ) 
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รูปภาพแสดง ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
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รูปภาพแสดง ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) (ต่อ)  
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รูปภาพแสดง คู่มอืปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 
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รูปภาพแสดง คู่มอืปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) (ต่อ)
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รูปภาพแสดง คู่มอืปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) (ต่อ)
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ประวัติคณะผู้จัดท ำ 
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