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คํานํา 
 

คูมือการปฏิบัติงาน กระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศน้ี จัดทําขึ้นเพ่ือใหผูปฏิบัติงานใชเปน
แนวทางในการดําเนินงาน คูมือการปฏิบัติงานน้ีครอบคลุมขั้นตอนขั้นตอนการรับคําขอใชบริการ ขั้นตอน
ตรวจสอบ / วิเคราะห ขั้นตอนดําเนินการ และขั้นตอนการรายงานผลของฝายบริหารงานทั่วไป คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหสามารถนํากระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศไปปฏิบัติในรูปแบบ
เดียวกัน  

คูมือฉบับน้ีประกอบดวย 1) วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือ 2) ขอบเขตของกระบวนการ 3) นิยาม
ศัพทเฉพาะ 4) หนาที่ความรับผิดชอบ 5) ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย กฎ ระเบียบที่
เกี่ยวของ 6) ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ 7) กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน (เดิม และใหม) 
 8) มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ 9) ระบบติดตามประเมินผล 

คณะผูจัดทําจะติดตามและประเมินผลความสําเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กําหนดของคูมือฉบับ
น้ี เพ่ือนําผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 1 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. วัตถุประสงค     
 1) เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับ
บุคลากรที่เกี่ยวของ  

2) เพ่ือเปนประโยชนในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ของหนวยงานใหเปนมาตรฐานเดียวกัน  
    

2. ขอบเขตของกระบวนการ   
 คูมือการปฏิบัติงานน้ีครอบคลุมขั้นตอนการรับคําขอใชบริการ ขั้นตอนตรวจสอบ / วิเคราะห 
ขั้นตอนดําเนินการ และขั้นตอนการรายงานผล 

 
3. นิยามศัพทเฉพาะ 

มาตรฐาน หมายถึง สิ่งที่เอาเปนเกณฑสําหรับเทียบกําหนด ทั้งในดานปริมาณ และคุณภาพ 
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหน่ึง ซึ่งถือวาเปน
เกณฑที่นาพอใจหรืออยูในระดับที่ผูปฏิบัติงานสวนใหญทําได โดยมีกรอบในการพิจารณากําหนด
มาตรฐานหลายๆ ดาน อาทิ ดานปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา คาใชจาย หรือพฤติกรรมของ
ผูปฏิบัติงานหนวยงานกลางจําเปนตองกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานใหเหมาะสมและสอดคลองกับ
ลักษณะของงานประเภทน้ันๆ ดวย 

พัฒนา หมายถึง ทําใหกาวหนา 
เทคโนโลยี หมายถึง วิทยาการที่นําเอาความรูทางวิทยาศาสตรมาประยุกตใชใหเกิด

ประโยชนในทางปฏิบัติ และอุตสาหกรรม 
สารสนเทศ หมายถึง การแสดง หรือช้ีแจงขาวสารขอมูลตาง ๆ 

 เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีที่เก่ียวของกับการจัดหา จัดเก็บ การบันทึก การ
ประมวล ผล และแปลงขอมูลใหเปนสารสนเทศ รวมถึงการกระจาย หรือเผยแพรสารสนเทศน้ันดวย
ระบบ หรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

Software Programs หมายถึง โปรแกรมที่สามารถติดต้ังบนระบบปฏิบัติการ Windows 
โดยตรงตาม System type ของเครื่องเปนหลักเพ่ือให Support กับเครื่องหลังจากลงโปรแกรม มี
การเปดโปรแกรมใชงานไดปกติ ซึ่งมีความเก่ียวของกับการเรียนการสอนในรายวิชาของแตละสาขา
เพ่ือสนับสนุนใหผูสอนและนักศึกษาสามารถใชเรียนและศึกษาไดตามเทคโนโลยีปจจุบัน 

Hardware หมายถึง อุปกรณตางๆ ที่ประกอบขึ้นเปนเครื่องคอมพิวเตอร มีลักษณะเปน
โครงรางสามารถมองเห็นดวยตาและสัมผัสได (รูปธรรม) เชน จอภาพ คียบอรด เครื่องพิมพ เมาส 
เปนตน 

4. หนาท่ีความรับผิดชอบ 
  

ผูรับผิดชอบ บทบาทและหนาที่ความรับผดิชอบ 
(1) คณะกรรมการเครือขาย
มหาวิทยาลัย 

1. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนนิงาน ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา 
2. จดัประชุมเครือขายเพื่อมอบนโยบาย แผนงาน วิธีการดําเนนิงาน 



 

 2 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผูรับผิดชอบ บทบาทและหนาที่ความรับผดิชอบ 
แกไขอุปสรรค/ปญหาตางๆ 
3.  ติดตามผลการดํา เนินงาน และนําผลมาใช ในการปรับปรุง
ยุทธศาสตร 

(2) คณบดีคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

1. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนนิงาน ระดับคณะ 
2. พิจารณาวางแผน  กํากับ ส่ังการ แกปญหา อุปสรรคใน 
ระดับหนวยงานใหเปนไปดวยด ี
3. พิจารณาอนมุัติงบประมาณในการดําเนินงานตามแผน 
3. นําแผนมาสูการปฏิบัติตามกระบวนงานเพือ่ใหไดความพึงพอใจมาก
ที่สุด 
4. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กิจกรรม พรอมปญหา 
อุปสรรค และขอเสนอแนะ นําผลมาใชในการปรับปรงุแผนการ
ดําเนินงานในปตอไป 

(3) ผูปฏิบัติงาน 1. จัดทําแผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. ดําเนินการงานตามแผนปฏิบัติการ และใหบริการตามคําขอรับ
บริการ 
3. เผยแพรขอมูล ขาวสารของคณะบนเว็บไซตคณะ 
4. ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการให
ผูบริหารรับทราบ 
5. เขารวมการประชุมเครือขายมหาวิทยาลัย 
6. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน ระดับคณะ 
7. สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ 

(4) ผูมาขอรับบริการ 1. ตดิตอขอรับบริการ 
2. เสนอแนะความคิดเห็นตอการรับบริการ 

 
 

5. ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวของ 
 5.1 ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสยี 

ผูสงมอบ/ผูรับบริการ/ 
ผูมีสวนได/สวนเสีย/คูความรวมมือ 

ความตองการ 

ผูสงมอบ : ผูรับจาง,บริษัท หางราน          1. ความตองการในการพัฒนาระบบ Internet, 
ระบบ e-Office, ระบบ ERP ที่ชัดเจน 
2. รายละเอียดของพัสดุอุปกรณที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

ผูรับบริการ : บุคลากร นักศึกษา  มีสิทธิ์ใชงานระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย
และไดรับการใหบริการใหคําปรึกษาแกไขปญหาการ
ใชงานระบบสารสนเทศ 

ผูมีสวนได/สวนเสีย : คณะ และ มหาวิทยาลัย    การปฏิบัติมีความคลองตัว สะดวกและรวดเร็ว 

คูความรวมมือ : บริษัทรวมพัฒนาระบบ มีสวนรวมในการพัฒนาระบบ 



 

 3 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.2 กฎ ระเบยีบที่เก่ียวของ 
ปฏิบัติตาม พรบ.วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 และแผนปฏิบัติ

การดิจิทัลเพ่ือการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2563 - 2565 
 

6. ขอกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการ 
  

ขอกําหนดที่สําคัญ  ที่มาของขอกําหนดที่สําคัญ 

ความตองการ/ความคาดหวัง กฎหมาย 
ระเบียบ 
ขอบังคับ ผูสงมอบ 

ผูเรียน/ผูรับ 
บริการ 

ผูมีสวนได/ 
สวนเสีย 

คูความ
รวมมือ 

เพ่ือใหการบริการดานเทคโนโลยี
ส า ร ส น เ ท ศ ใ ห กั บ บุ ค ล า ก ร /
นักศึกษาที่เอ้ือตอการเรียนรูและ
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 4 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

7. ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 
  7.1 กระบวนการปฏบิตังิานท่ีมีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  
        7.1.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (เดิม) 
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 5 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

 7.1.2 ผังกระบวนการปฏิบติังานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (ใหม)  
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 6 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

7.2 วิธีการปฏิบตัิงานท่ีมีคุณภาพ (Quality Work Instruction : QWI) 
    

 
 

 

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคณุภาพ (QWI) 
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คําจํากัดความ 
       สารสนเทศ หมายถึง การรวบรวมและกระจายขอมูลขาวสาร 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวของ 

1. ผูขอรับบริการแจงความ
ประสงค 

1 วัน ผูขอรับบริการ บันทึกขอความ 

2. รับรายละเอยีดขอมูล รูปภาพ 
เพื่อจัดทําขาวประชาสัมพันธ 

1 – 2 วัน งานประชาสัมพนัธ รายละเอียดของขาว 
 

3 .  นํ าข าวประชา สัมพันธ  / 
ขอมูลไฟลตางๆ นําขึ้นเว็บไซต
คณะ 

1 วัน งานโสตทัศนูปกรณ
และสารสนเทศ 

ขาวประชาสัมพนัธ / 
ขอมูล 

4. ปรับปรุงเว็บไซต / อัพเดท
ขอมูลบนเว็บไซต 

10 – 15 นาท ี งานโสตทัศนูปกรณ
และสารสนเทศ 

ขาวประชาสัมพนัธ / 
ขอมูลตางๆ 

5. ลงฐานขอมูล Server 
เว็บไซต 

1 วัน งานโสตทัศนูปกรณ
และสารสนเทศ 

ขาวประชาสัมพนัธ / 
ขอมูลตางๆ 

6. ตรวจสอบขอมูลอีกครัง้ 15 – 30 นาท ี งานโสตทัศนูปกรณ
และสารสนเทศ 

ขาวประชาสัมพนัธ / 
ขอมูลตางๆ 

7. นําขอมูลแสดงหนาเว็บไซต 15 – 30 นาท ี งานโสตทัศนูปกรณ
และสารสนเทศ 

เว็บไซตคณะฯ 

 
7.3 แบบฟอรมท่ีใชในการปฏิบัติงาน 
   

รหัส ชื่อแบบฟอรม 
FM-IT-01 บันทึกขอความ 

 
 

 7.4 เอกสารอางอิง 
  1. พรบ.วาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550  

2. แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพ่ือการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2563 – 2565 
3. คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการเครือขายมหาวิทยาลัย 
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8. มาตรฐานการปฏบิัติงาน 
 จํานวนขาวหรือกิจกรรมที่เผยแพรบนเว็บไซต และนํา Link ขาวบนเว็บไซตแชรลงบน 
Social Media  เปาหมาย  368 ขาว/ป 

 
9. ระบบตดิตามประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน น้ัน  
มีระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของกระบวนการ ดังน้ี 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ ผูกํากับ 

1. กําหนดผูรับผิดชอบและระยะเวลาใน
การตดิตามประเมินผลการดําเนินงาน
ของกระบวนการ 

ตุลาคม รองคณบดีฝายบริหาร คณบดี 

2. ดําเนินการตดิตามประเมินผลการ
ดําเนินงานของกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
มิถุนายน, กันยายน 

หัวหนาฝายบรหิารงาน
ทั่วไป 

รองคณบดีฝายบริหาร 

3. รวบรวมและสรุปผลการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานของ
กระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
มิถุนายน, กันยายน 

หัวหนาฝายบรหิารงาน
ทั่วไป 

รองคณบดีฝายบริหาร 

4. รายงานผลการติดตามประเมินผล
การดําเนินงานของกระบวนการตอ
ผูบังคับบัญชาเพื่อใหขอเสนอแนะใน
การปรับปรงุกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
มิถุนายน, กันยายน 

หัวหนาฝายบรหิารงาน
ทั่วไป 

รองคณบดีฝายบริหาร 

5. นําขอเสนอแนะมาปรับปรุง
กระบวนการ 

มีนาคม, กันยายน หัวหนาฝายบรหิารงาน
ทั่วไป 

รองคณบดีฝายบริหาร 

6. ประเมินผลความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ตุลาคมของปถดัไป รองคณบดีฝายบริหาร คณบดี 

 

หมายเหตุ การระบุระยะเวลาในการดําเนินการใหระบุเดือนที่ดําเนินการ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
หนังสืออนุมัติกระบวนการปฏิบัติงาน 
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ภาคผนวก ข 
แบบฟอรมที่ใชในการปฏิบัติงาน 
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ตัวอยางการจัดสงขอมูล 
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หนาเวบ็ไซตคณะ 
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การอัพขอมูลตางๆ ขึ้นเว็บไซตคณะ 
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ขาวประชาสัมพันธในเว็บไซตคณะ 
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คณะผูจัดทํา 

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
1. นางสาวรดาศา  โพธ์ิจาด    รักษาการหัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 

2. นายกิตติศักด์ิ  ภูอมร    นักวิชาการคอมพิวเตอร 

3. นางสาวพิลาวรรณ  กองทองนอก   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

4. นายเทวาพล  ณ ตะวัน    พนักงานหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
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