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ส่วนที่ 1 ประวัต ิส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน 

พุทธศักราช  2548  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่  จึงมีประกาศเรื่อง
การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  พุทธศักราช 2548  ลงวันที่  25  เมษายน  
2548  ก าหนดให้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีภารกิจหลักในการให้บริการสนับสนุนการ
เรียนการสอนด้านวิทยบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีการศึกษา ประกอบด้วย 4 หน่วยงานย่อย 
ได้แก่ ส านักงานผู้อ านวยการ และศูนย์ให้บริการ 3 ศูนย์ ซึ่งประกอบด้วยศูนย์วิทยบริการ  ศูนย์การเรียนรู้ทาง
อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีทางการศึกษา  และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้การก ากับดูแลของ รอง
อธิการบดีฝ่าวิจัยและบริการวิชาการ  ต่อมาปีพุทธศักราช 2549 ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ    วันที่ 23 
สิงหาคม 2549 เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พุทธศักราช 2549 ลง ใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 74 วันที่  3 สิงหาคม 2549 ก าหนดให้ “แบ่งส่วนราชการในสถาบันวิจัย
และพัฒนา  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และส านักศิลปวัฒนธรรม เป็นส านักงาน
ผู้อ านวยการ” ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2549 เป็นต้นมา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึง
มีส่วนราชการภายในเป็นส านักงานผู้อ านวยการ (ซึ่งเปลี่ยนชื่อจากส านักงานเลขานุการ) และมีการบริหารงาน
ภายในเป็นศูนย์ 3 ศูนย์ คือ ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีการศึกษา และ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ แต่ละศูนย์มีประวัติความเป็นมาดังนี้ 

ศูนย์วิทยบริการ   
มีพัฒนาการมาจากห้องสมุดโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 

พุทธศักราช 2480 ณ อุโมงค์ใต้เนินพระนางฯ เป็นการชั่วคราว  ต่อมาได้ย้ายไปอยู่ที่อาคารสายสุทธานพดล  
พุทธศักราช  2500  ได้ย้ายไปอยู่ที่อาคาร  1  (อาคารกรรณาภรณ์พิพัฒน์)  มีขนาด  2  ห้องเรียน ระยะนี้
ห้องสมุดเริ่มปฏิบัติงานทุกอย่างที่เป็นระบบสากลนิยมต่อมาในปี พุทธศักราช 2517 วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
ได้รับงบประมาณสร้างอาคารหอสมุด  2  ชั้น  เป็นอาคารเอกเทศ  และได้รับการเปลี่ยนฐานะจากห้องสมุดมา
เป็นหอสมุด  วิทยาลัยครูสวนสุนันทา  ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการอ านวยการหอสมุด  ทั้งนี้
เพ่ือให้การด าเนินงานหอสมุดเป็นไปตามหลักวิชาวิชาบรรณารักษศาสตร์อย่างแท้จริง  ตามพระราชบัญญัติ
วิทยาลัยครู  พุทธศักราช  2518 
พุทธศักราช  2535 วิทยาลัยครูได้รับพระราชทานนามจาก  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  
ยกฐานะเป็น “สถาบันราชภัฏ” ส่วนในงานของฝ่ายหอสมุดได้มีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มาใช้ด าเนินงาน 
โดยใช้โปรแกรม MiniMicro CDS/ISIS 

พุทธศักราช  2538  วิทยาลัยครูได้เปลี่ยนฐานะเป็น  “สถาบันราชภัฏ” อย่างถูกต้องตามกฎหมายและตามการ
แบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฏ  ได้ก าหนดให้ฝ่ายหอสมุดมีฐานะเปลี่ยนไปเป็น  “ ส านักวิทยบริการ ”  และ
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทาได้รับงบประมาณเพ่ือจัดสร้างอาคารส านักวิทยบริการ  4 ชั้น  สร้างเสร็จเรียบร้อยใน
เดือนตุลาคม  พุทธศักราช  2541 หลังจากนั้นได้ท าทางเดินเชื่อมอาคารหอสมุดเก่ากับอาคารหลังใหม่  เพ่ือ
อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ  ต่อมาได้รับพระราชทานนามว่า“อาคารเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 
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6 รอบ และเมื่อวันที่  15  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2542  ส านักวิทยบริการเริ่มเปิดบริการให้แก่ อาจารย์  นักศึกษา 
และเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ โดยน าระบบห้องสมุดอัตโนมัติโปรแกรม Alice for Windows มาใช้                  

ต่อมาปีพุทธศักราช  2543  ได้มีการต่อเติมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 ขึ้นเพ่ือขยายการให้บริการต ารา
วิชาการ และงานวิจัยส าหรับบัณฑิตศึกษา  รวมทั้งต าราวิชาการในโครงการต าราราชภัฏเฉลิม พระเกียรติฯ  และ
ห้องสมุดศูนย์พุทธศาสนาเพ่ือสันติภาพ  โดยได้เปิดบริการให้แก่นักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2544  ปลายปี 
พ.ศ. 2544 สถาบันฯ มีนโยบายสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษาเคียงข้างอาคารหอสมุด จึงจ าเป็นต้อง
รื้อถอนอาคารหอสมุดในส่วนที่เป็นส านักงานของฝ่ายเลขานุการ  ส านักวิทยบริการ  จึงต้องยุบห้องสมุดส าหรับ
คนพิการ  เพ่ือใช้พ้ืนที่เป็นส่วนหนึ่งของส านักงานฝ่ายเลขานุการ ย้ายมุมเด็กไปจัดไว้ที่  ชั้น  1   ห้องโถงหน้า
ลิฟท์  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

พุทธศักราช 2547 คณะกรรมการการปฏิรูปการศึกษาแห่งชาติ (สปศ.) ได้เสนอยกฐานะให้สถาบันราชภัฏเป็น
มหาวิทยาลัย  มีฐานะเป็นนิติบุคคล  และเมื่อวันที่ 9  มิถุนายน  พุทธศักราช  2547  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พุทธศักราช  2547 เพ่ือให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศลงราชกิจจานุเบกษา  
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พุทธศักราช 2547 

พุทธศักราช  2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอยู่ในระหว่างการปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ และส านัก
วิทยบริการ  ได้เปลี่ยนฐานะเป็นศูนย์วิทยบริการ  สังกัดกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ เดิมชื่อ ศูนย์คอมพิวเตอร์และบริการ ได้ประกาศและจัดตั้งศูนย์ฯ ขึ้นตั้งแต่ปี
การศึกษา  2529  ที่ท าการส านักงานอยู่ที่ 127 หรือ 1127 อาคาร 1โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้การฝึกอบรมและ
บริการทางด้านคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน  ทั้งภายในและภายนอกของ
มหาวิทยาลัยฯ 

พุทธศักราช 2529 ได้รับความร่วมมือจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มาท าการฝึกอบรมเกี่ย วกับระบบไมโครคอมพิวเตอร์และ
ระบบปฏิบัติการการซ่อมบ ารุงไมโครคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสถาปัตยกรรมไมโครคอมพิวเตอร์    
เป็นต้น   

พุทธศักราช 2529-2532 ได้ท าโครงการความร่วมมือกับศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใน
โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนคอมพิวเตอร์ ให้แก่คณาจารย์ของสถาบันราชภัฏทั้ง 36 แห่งทั่วประเทศ ทั้งหมด 
6 รายวิชา รวม 18 หน่วยกิต ได้แก่ การประมวลผลแฟ้มข้อมูล การเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล  การ
วิเคราะห์และออกแบบระบบ  ระบบการจัดการฐานข้อมูล  ระบบปฏิบัติการ และโครงสร้างข้อมูล ได้มีอาจารย์
ผู้สอนในโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์จากสถาบันราชภัฏผ่านการอบรมทั้งสิ้นประมาณ  250  คน 

ตั้งแต่ พุทธศักราช 2529 มาจนถึงปัจจุบัน ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ให้บริการแก่ชุมชน โดยการฝึกอบรม
หลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ประชาชน, หน่วยงานของภาครัฐและเอกชน และ
บุคคลภายนอก มากกว่า 150 รุ่น หรือประมาณ 3,000 กว่าคน 
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ต่อมาพุทธศักราช 2542 รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏได้มีนโยบายให้
แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงหรือ CEO รับผิดชอบทางด้าน IT (Information Technology) จึงได้มีการจัดตั้ง
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและมีการแต่งตั้ง CEO ขึ้น 

พุทธศักราช 2542 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทาได้ประกาศโครงการจัดตั้งส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือให้
การบริการด้านการฝึกอบรมด้าน IT ให้แก่ บุคลากร และบุคคลภายนอก บริการและดูแลระบบ IT ของ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งสถาบัน พร้อมทั้งดูแลแผนแม่บทด้าน IT ของสถาบัน โดยสถาบันฯ มีการประกาศ
โครงสร้างการบริหารและการก าหนดอ านาจหน้าที่ของผู้บริหาร และฝ่าย   ต่าง ๆ ของส านักขึ้นในวันที่ 15  
พฤศจิกายน 2542  และแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่  11  พฤษภาคม  
2543 

ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดท าแผนแม่บท IT ของสถาบันราชภัฏสวนสุนันทาขึ้นในปีพุทธศักราช 2543 
เป็นแผนแม่บทที่ใช้ระหว่างปี พ.ศ. 2543-2544 ได้มีการวางระบบสนับสนุนขั้นพ้ืนฐานหรือ IT Infrastructure 
ได้แก่ระบบเครือข่ายความเร็วสูงของสถาบัน ในระบบ Gigabit System  ระบบ ERP ส าหรับการบริหาร
จัดการฐานข้อมูลสถาบัน และระบบ Web-based Instruction ส าหรับการเรียนการสอน 

 จนกระทั่งพุทธศักราช 2547 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทาได้เปลี่ยนฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา และในปีต่อมา พุทธศักราช 2548 ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศได้เปลี่ยนฐานะตามโครงสร้างองค์กร
ใหม่ของมหาวิทยาลัยฯ เป็นศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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โครงสร้างการบริหารของหน่วยงาน 

 

 

 
 
    
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

ส ำนักวทิยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

ศูนย์วิทยบริกำร ศูนย์เทคโนโลยสีำรสนเทศ 

อธิกำรบด ี
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ผู้อ านวยการ 

หัวหน้าส านักงาน 

3. ฝ่ายระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต  
   3.1 งานตรวจสอบดูแลห้องศูนย์ขอ้มูลอิเลคทรอนกิส์ตาม
มาตรฐานISO27001:2013 
   3.2 งานตรวจสอบดูแลให้บรกิาร การใช้งานเครือ่งคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายหลักและระบบเครือ่งคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมอืน 
   3.3 งานตรวจสอบการใช้ระบบอินเทอรเ์น็ตพรอ้มป้องกันความ
เสี่ยงในระบบเครือข่าย 
    3.4 งานตรวจสอบดแูลแก้ไขปัญหาและติดตั้งระบบเครือข่ายมี
สายและไร้สาย 
    3.5 งานตรวจสอบดแูลแก้ไขระบบจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ 
   3.6 งานจัดหาระบบสารสนเทศและทดสอบระบบ 
 

2. ฝ่ายแผนงาน งบประมาณและประกันคณุภาพ  
    2.1  งานแผนงานและงบประมาณ 

    2.2  งานต้นทุนตอ่หนว่ยผลผลิต 
    2.3  งานบริหารความเสี่ยง 
    2.4  งานควบคุมภายใน 
    2.5  งานโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda)  
    2.6  งานประกันคุณภาพ  
    2.7 งานพฒันาเอกลักษณ ์
    2.8  งานการจัดการความรู ้KM 
    2.9  งานติดตามและประเมนิผลการปฏบัิติราชการ 
(กพร.) 
    2.10 งานพัฒนาระบบงาน  
    2.11 งานบริหารจัดการตามมาตรฐาน ISO 
 

รองผอ.ศูนย์วิทยบริการ 
 

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
   1.1 งานธุรการ/สารบรรณ 
   1.2 งานประชุม 
   1.3 งานบุคลากร 
   1.4 งานพัสด ุ
   1.5 งานการเงิน 
   1.6 งานบรกิารวิชาการ 
   1.7 งานอบรม ICT 
   1.8 งานบรกิารห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์
   1.9 งานประชาสัมพนัธ ์
 

รองผอ.ฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ 
 

6. ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  
    6.1 งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
    6.2 งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
    6.3 งานจัดเตรียมและซ่อมบ ารุง
ทรัพยากรสารสนเทศ 
 

8. ฝ่ายสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง  
    8.1 งานจัดหาสิ่งพิมพ์ตอ่เนื่อง 
    8.2 งานดัชนีวารสาร 
    8.3 งานบริการวารสารและ
หนังสือ 
    8.4 งานหอจดหมายเหต ุ
 

7. ฝ่ายวิทยพัฒนา 
    7.1 งานพัฒนาสารสนเทศออนไลน์และ
ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ 
    7.2 งานแปลงทรัพยากรสารสนเทศ 
    7.3 งานส่งเสริมการใช้ห้องสมุดและการเรียนรู้ 
    7.4 งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด 

 

5. ฝ่ายบริการสารสนเทศ  
  5.1 งานบรกิารยืม-คนื 
  5.2 งานจัดเก็บและจดัเรียงทรัพยากร
สารสนเทศ 
  5.3 งานโครงการและกจิกรรมส่งเสริม
ห้องสมุดมีชวีิต 
         ทรัพยากรสารสนเทศ 

9. ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา  
    9.1 งานจัดหาสื่อโสตทัศนวัสด ุ
    9.2 งานบริการสื่อโสตทัศนวัสด ุ
    9.3 งานบริการเครื่องคอมพิวเตอร์
และอนิเตอรเ์น็ต 
 

4. ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ  
   4.1 งานก าหนดสทิธิ์และยกเลิกการเข้าใช้ระบบสารสนเทศ 
   4.2 งานจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัย 
   4.3 งานระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (Business 
Intelligence) 
   4.4. งานพัฒนาและดูแลเว็บไซต์ 
   4.5 งานบริหารและจัดการ เครือ่งแม่ข่าย ส าหรับจัดท าเว็บไซต์ 
   4.6 งานบรกิารให้ค าปรึกษาปัญหาการใชง้านระบบสารสนเทศ 
   4.7 งานบรกิารฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ 
   4.8 งานเขียนโปรแกรมและพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ใน
องค์กร 
   4.9 งานซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ทีม่ีเลขครภุัณฑ์และดูแล
ห้องปฏิบัติการ   คอมพิวเตอร ์
 

รองผอ.ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

โครงสร้างส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ส่วนที่ 3 นิยามหรือค าจ ากัดความ 
 
1. ค าบรรยายลักษณะงาน หรือ ใบพรรณนาหน้าที่งาน (Job Description) JD  

หมายถึง การระบุขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบงาน สามารถอธิบายขั้นตอน  
step-by-step ของกิจกรรมหลัก อธิบายรายละเอียดของกิจกรรมรองได้ ระบุระยะเวลาในการท างานของแต่ละขั้นตอน
อย่างละเอียด พร้อมทั้งสามารถระบตุัวชี้วัดผลงานหลักได้ 

2. คู่มือปฏิบัติงาน หรือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) WI  
     หมายถึง การระบุงานที่ตนเองรับผิดชอบหรือมีหน้าที่ท า โดยน าหัวข้อมาจาก JD กิจกรรมรอง มา

เขียน flow chart ให้เห็นรายละเอียดของงานที่ปฏิบัติในเชิงลึกของต าแหน่งงานประกอบด้วย ขั้นตอน เวลา เพ่ือให้
ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าใจถึงภาระหน้าที่ในต าแหน่งงานของตนได้อย่างถูกต้อง 

3. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure) SOP  
     หมายถึง การท างานในภาพรวมตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดของงานนั้น ๆ โดยใช้อธิบายถึงงานหลักๆ ที่

น ามาจาก WI ซึ่งต้องระบุวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นขั้นตอน step-by-step และ flow chart อย่างละเอียดเพ่ือให้เห็น
กระบวนการและความสัมพันธ์กับฝ่ายอื่น ๆ รวมไปถึงเวลาในการท างานทั้งหมดโดยการปฏิบัติตามมาตรฐาน 
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ส่วนที่ 4 กรอบภาระงานและกรอบอัตราก าลังประจ าปี 2559 - 2562 
 

4.1 กรอบภาระงาน 

ภาระงานตามโครงสร้าง ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีทั้งหมด ๙  ฝ่าย ดังนี้ 
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
2. ฝ่ายแผนงานงบประมาณและประกันคุณภาพ 
3. ฝ่ายระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต 
4. ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ 
5. ฝ่ายบริการสารสนเทศ 
6. ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
7. ฝ่ายวิทยพัฒนา 
8. ฝ่ายสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 
9. ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา 

 
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีทั้งหมด 9 งาน ประกอบด้วย 
 1.1งานธุรการและสารบรรณ  มีทั้งหมด 8 กิจกรรมหลัก   
  1.1.1  การออกเลขท่ีรับเอกสารภายนอก-ภายใน (กระดาษ) 
  1.1.2  การออกเลขท่ีรับเอกสารใน ระบบ e-office 
  1.1.3  ร่าง-พิมพ์ โต้ตอบหนังสือ (หนังสือราชการ/ค าสั่ง/ในระบบ e-office   
  1.1.4  การออกเลขท่ีส่งเอกสารในระบบ e-office 
  1.1.5  จัดเก็บส าเนาเอกสาร 
  1.1.6  การสืบค้นและติดตามเอกสาร (ในระบบ e-office) 
  1.1.7  การรับ-ส่ง โทรสาร 
  1.1.8  การจองยานพาหนะ 
 
 1.2. งานประชุม มีทั้งหมด 4 กิจกรรมหลัก 
   1.2.1  จัดท าปฏิทินการประชุม 
  1.2.2  เตรียมการประชุม 
  1.2.3  จัดท าระเบียบวาระการประชุม 
  1.2.4  สรุปรายงานการประชุม 
        
 1.3. งานบุคลากร  มีท้ังหมด  11 กิจกรรมหลัก 
   1.3.1  จัดท ากรอบอัตราก าลัง 
   1.3.2  จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
   1.3.3  จัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและรายงานสรุปผล 
   1.3.4  รายงานข้อมูลการปฏิบัติราชการ (การขาด/การลา) 
   1.3.5  ตรวจสอบการลงเวลาของบุคลากร (ลาพักผ่อน/ลาป่วย/ลากิจ 
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   1.3.6  สรุปการลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และเสาร์-อาทิตย์   
   1.3.7  บันทึกกิจกรรมการเข้าร่วมการฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากร   
   1.3.8  ตรวจสอบประวัติบุคลากร 
   1.3.9  ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในระบบ ERP 
   1.3.10  จัดท าค าสั่งเดินทางไปราชการ และค าสั่งค่าล่วงเวลา 
   1.3.11  จัดท าหนังสือรับรอง 
 

1.4  งานพัสดุ  มีทั้งหมด 10  กิจกรรมหลัก 
         1.4.1  จัดหาพัสดุ   

1.4.2  จดัซ้ือ-จัดจ้าง ด้วยวิธีตกลงราคา 
1.4.3  บันทึกข้อมูลจดัซื้อ/จัดจ้างในระบบ EGP 
1.4.4  ควบคุมครุภัณฑ์และวัสดุคงทนถาวร 
1.4.5  ให้บริการยืม – คืนวัสดุ/ครุภัณฑ์ 
1.4.6  ตรวจสอบครุภัณฑ์และวัสดุคงทนถาวรประจ าปีเพ่ือด าเนินการจ าหน่าย 
1.4.7  ตรวจสอบสัญญาเช่ารถ/สัญญาจ้าง 
1.4.8  โอนครุภัณฑ์ 
1.4.9  การควบคุมพัสดุ 
1.4.10 จัดหาพัสดุ/จัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ ERP 

 
1.5  งานการเงิน  มีทั้งหมด 7 กิจกรรมหลัก 

1.5.1 จดัท าสัญญาเงินยืมทดรองราชการ 
1.5.2  ติดตามการใช้เงินทดรองราชการ 
1.5.3  เบิกจ่ายกรณีท่ัวไปในระบบ ERP (ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน ค่าสาธารณูปโภค ค่า
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ค่าเบี้ยประชุม ค่าเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียนสัมมนา 
1.5.4  เบิกจ่ายกรณีทั่วไปในระบบ ERP (ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจ้างชั่วคราว 

                     1.5.5  รับสง่ใบเสร็จรับเงิน   
                     1.5.6  ควบคุมการเบิกจ่ายนอกระบบ ERP 
                     1.5.7  จัดท าข้อมูลเงินเดือนของบุคลากรบรรจุใหม่ 
 

1.6  งานบริการวิชาการ มีทั้งหมด 4 กิจกรรมหลัก 
1.6.1  โครงการบริการวิชาการตามแผนงบประมาณประจ าปี 

                     1.6.2  บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับบุคคลภายนอก 
1.6.3  เบิกเล่มใบเสร็จรับเงินน าส่งฝ่ายทรัพย์สินและรายได้ 
1.6.4  โครงการบริการวิชาการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิจัย) 
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1.7 งานอบรม ICT  มีทั้งหมด 4 กิจกรรมหลัก 
 1.7.1  ขออนุมัติโครงการพัฒนาทักษะมาตรฐานการใช้ ICT 

   1.7.2  จัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะมาตรฐานการใช้ ICT นักศึกษาภาคปกติ-ภาคพิเศษ-ศูนย์ให้
การศึกษา 
       1.7.3  จัดสอบโครงการพัฒนาทักษะมาตรฐานการใช้ ICT นักศึกษาภาคปกติ-ภาคพิเศษ-ศูนย์ให้
การศึกษา 

   1.7.4  ออกวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรมและผ่านการสอบ 
 

1.8 งานบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีทั้งหมด 2 กิจกรรมหลัก 
 

   1.8.1  บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษา 
   1.8.2  บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์(ส าหรับบุคลากร) 
   1.8.3   งานประชาสัมพันธ์  มีทั้งหมด  4  กิจกรรมหลัก 
         1.8.4   บริการตอบข้อซักถามทางโทรศัพท์และตอบข้อซักถาม 
         1.8.5   จัดท าข่าวประชาสัมพันธ์ 
         1.8.6   แจ้งข่าวผ่านระบบ sms ให้กับอาจารย์ ผู้บริหาร นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
         1.8.7   รับเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและค าชมเชย 
 
2. ฝ่ายแผนงาน งบประมาณและประกันคุณภาพ มีทั้งหมด 11 งาน ประกอบด้วย 
  

  2.1 งานแผนงานและงบประมาณ มีทั้งหมด 19 กิจกรรมหลัก 
   2.1.1   จัดท าค าขอตั้งงบประมาณประจ าปี – งบรายได ้  
   2.1.2   จัดท ารายละเอียดงบลงทุน  

   2.1.3   กิจกรรมทบทวนและปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัด   ผลส าเร็จ   
ประจ าปี (งบประมาณแผ่นดิน) 

   2.1.4   กิจกรรมจัดท าข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณประจ าปี - งบแผ่นดิน 
   2.1.5   กิจกรรมจัดท าค าขอตั้งงบประมาณประจ าปี – งบแผ่นดิน 
   2.1.6   กิจกรรมจัดท าโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

  2.1.7   กิจกรรมส ารวจความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือก าหนดแผนการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 
  2.1.8  กิจกรรมจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์5 ปี และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

   2.1.9   กิจกรรมจัดท าแผนยุทธศาสตร์5 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
        2.1.10  กิจกรรมจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
     2.1.11  กิจกรรมจัดสรรงบประมาณที่ได้รับตามค าขอตั้งงบประมาณ 
      2.1.12  กิจกรรมจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี 
      2.1.13  กิจกรรม บันทึกข้อมูลค าขอตั้งงบประมาณในระบบ ERP 
      2.1.14  กิจกรรมจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
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   2.1.15  กิจกรรมการติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
  2.1.16  กิจกรรมจัดประชุมเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการจัดโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนการด าเนินงานประจ าปี 
  2.1.17 กิจกรรมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพระดับ
มหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบแนวทางการด าเนินงาน การติดตาม และการใช้จ่ายงบประมาณตลอดปีงบประมาณ   
  2.1.18  กิจกรรมเข้าร่วมประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน จากกองนโยบายและแผน 

      2.1.19  กิจกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ตามภารกิจ      
            

 2.2 งานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต มีทั้งหมด 5 กิจกรรมหลัก 
2.2.1  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต   

   2.2.2  จัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ ส าหรับทุกผลผลิต  
  2.2.3  จัดท ารายงานการประเมินความคุ้มค่าตามผลผลิตครบทุกผลผลิต และวิเคราะห์ความคุ้มค่า 
เสนอผู้บริหาร  

   2.2.4  จัดท าแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน   
   2.2.5  ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
    
 2.3. งานบริหารความเสี่ยง มีทั้งหมด 14 กิจกรรมหลัก 
   2.3.1  จัดท าโครงการบริหารความเสี่ยง   
   2.3.2  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   
   2.3.3  จัดท านโยบายบริหารความเสี่ยง   
   2.3.4  จัดท าแนวทางและปฏิทินการบริหารความเสี่ยง    

  2.3.5  จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาแนวทางและปฏิทินการบริหารความเสี่ยง   
         2.3.6  จัดท าคู่มือการบริหารความเสี่ยง   

  2.3.7  จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  
          2.3.8  จัดประชุมวิเคราะห์ จัดล าดับความเสี่ยง และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง   
            2.3.9  ติดตามและสรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง    
  2.3.10  จัดท าเล่มรายงานผลการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน   
  2.3.11  รายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง  
  2.3.12  ประเมินกระบวนการบริหารความเสี่ยง   

2.3.13  รายงานผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ใน
ตัวบ่งชี้ที่เก่ียวข้องกับความสี่ยง   

2.3.14  รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง    
 

 2.4. งานควบคุมภายใน มีทั้งหมด 12 กิจกรรมหลัก 
 

  2.4.1  จัดท าโครงการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน   
 2.4.2  จัดท านโยบายการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน  

  2.4.3  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน   
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2.4.4  จัดท าแนวทางและปฏิทินการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายในง    
2.4.5  จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาแนวทางและปฏิทินพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ

ปฏิบัติงานและควบคุมภายใน   
2.4.6  จัดประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน   

  2.4.7  จัดท าคู่มือการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน   
2.4.8  จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุม

ภายในให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับหน่วยงาน   
2.4.9  ติดตามและสรุปผลการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน (ปย.2) ฃ 
2.4.10  จัดท ารายงานผลการด าเนินงานการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุม

ภายในของหน่วยงาน   
2.4.11  รายงานผลการด าเนินงานการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน  
2.4.12 ประเมินกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน   

 
2.5  งานโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda)มีทั้งหมด 6 กิจกรรมหลัก 

 
  2.5..1  รับนโยบายวาระส าคัญประจ าปี(Agenda)  
   2.5.2  ก าหนดโครงการส าคัญประจ าปี (Agenda)  
   2.5.3  จัดท าโครงการวาระส าคัญประจ าปี   
   2.5.4  การติดตามการด าเนินงานโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) ระดับหน่วยงาน  

2.5.5  ประเมินความส าเร็จของการด าเนินงานตามโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda)   
  2.5.6  เข้าร่วมประชุมการผลักดันผลการด าเนินงานตามโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda)  
 
         2.6 งานพัฒนาเอกลักษณ์ มีทั้งหมด 17 กิจกรรมหลัก 
  2.6.1  จัดท านโยบายการพัฒนาเอกลักษณ์   
   2.6.2  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเอกลักษณ์   
  2.6.3  จัดท าแผนการพัฒนาเอกลักษณ์   
  2.6.4  จัดท ารายละเอียดโครงการพัฒนาเอกลักษณ์     
  2.6.5  การติดตามการด าเนินงานโครงการพัฒนาเอกลักษณ์ ระดับหน่วยงาน   

2.6.6  จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเอกลักษณ์   
  2.6.7  ประเมินความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเอกลักษณ์   
 
           2.7  งานการจัดการความรู้ KM มีทั้งหมด 25 กิจกรรมหลัก 
  2.7.1  จัดท านโยบายการจัดการความรู้   

2.7.2  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ 
  2.7.3  จัดท าโครงการการจัดการความรู้  

2.7.4  จัดท า (ร่าง)ปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้  
2.7.5  จัดท าแนวทางการด าเนินงานจัดการความรู้ และ องค์ความรู้ที่จ าเป็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
2.7.6  จัดท าแผนการจัดการความรู้  
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2.7.7  จัดประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้เพื่อชี้แจงแนวทาง ปฏิทิน และแผนการจัดการ
จัดการความรู้  

  2.7.8  ติดตามผลการจัดการความรู้   
2.7.9  จัดท ารายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระดับหน่วยงานรอบ  
2.7.10  จัดประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ 

ระดับหน่วยงาน 
2.7.11  รายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้  
2.7.12  จัดอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ KM   
2.7.13  จัดประชุมกลุ่มความรู้เพื่อชี้แจงเกณฑ์การสรรหา Best Practice   
2.7.14  จัดประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้เพ่ือคัดเลือกกลุ่มความรู้เข้าร่วมกิจกรรมการสรร

หา Best Practice  
2.7.15  ส่งกลุ่มความรู้เข้าร่วมกิจกรรมการสรรหา Best Practice  

   2.7.16  ประเมินระบบการจัดการความรู้ระดับหน่วยงาน (1 ครั้ง/ปี) 
2.7.17  จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ประจ าปีงบประมาณ 
2.7.18  รายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินงานการจัดการความรู้ (KM)   
2.7.19  รายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ (KM) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา 

ในตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้   
2.7.20  ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตัวบ่งชี้ที่เก่ียวข้องกับการจัดการความรู้   
2.7.21  จัดประชุมกลุ่มการจัดการความรู้เพ่ือด าเนินงานการจัดการความรู้  

  2.7.22  จัดท าโครงการศึกษาดูงานการจัดการความรู้ระดับกลุ่มความรู้  
  2.7.23  เผยแพร่ผลการด าเนินงานกลุ่มความรู้   
  2.7.24  เข้าร่วมกิจกรรม KM SHOW & SHARE   
  2.7.25  เข้าร่วมประชุมการผลักดันผลการด าเนินงานตามโครงการจัดการความรู้  
 
      2.8. งาน ประกันคุณภาพ มีทั้งหมด 30 กิจกรรมหลัก 
  2.8.1  จัดท าโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   
    2.8.2  จัดท านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน    
  2.8.3   แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   
  2.8.4  จัดท าแผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน    

2.8.5  จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน
และมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้   

  2.8.6  จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   
2.8.7  จัดท าแบบฟอร์มการเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงาน   
2.8.8  จัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้กับ

บุคลากรในหน่วยงาน 
2.8.9  รับทราบแนวทางการด าเนินงานตามแผนผลักดันการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
2.8.10  จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อถ่ายทอดแผนผลักดันการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   
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2.8.11  ติดตามผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงานและรายงาน
ผลต่อกองนโยบายและแผนและเจ้าภาพตัวบ่งชี้   

2.8.12  จัดประชุมชี้แจงการเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ให้กับบุคลากร
ในหน่วยงาน   

  2.8.15  บันทึกข้อมูลลงในระบบ CHE QA ONLINE    
2.8.16  ก าหนดวันตรวจประเมินและสรรหาคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับหน่วยงาน   
2.8.27  สรุปและรายงานผลด าเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับ

มหาวิทยาลัย (หน่วยงานเจ้าภาพ)   
2.8.28  จัดท าต้นแบบการเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR) ตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ตามตัวบ่งชี้ที่ได้รับมอบหมายประจ าปีการศึกษาและชี้แจงให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
ทราบ   

2.8.29 จัดท ารายงานประเมินตนเอง (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย ตามตัวบ่งชี้ที่ได้รับมอบหมาย   
2.8.30  รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

 
    2.9 งานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ (กพร.) มีทั้งหมด 25 กิจกรรมหลัก 

2.9.1  จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการระหว่างผู้อ านวยการกับรองอธิการบดีที่ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
2.9.2  จัดท าโครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
2.9.3  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติราชการ   

  2.9.4  จัดท าปฏิทินการถ่ายทอด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปี   
2.9.5  จัดท าคู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  

  2.9.6  กระจายตัวชี้วัดระดับหน่วยงานลงสู่ระดับบุคคล  
            2.9.7  การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับบุคคล 

2.9.8  จัดประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการให้กับบุคลากรใน
หน่วยงาน 

2.9.9   การบันทึกข้อมูลพ้ืนฐานในระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย 
2.9.10  การบันทึกข้อมูลพื้นฐานในระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย  
2.9.11  กิจกรรมหลัก ติดตามผลการปฏิบัติราชการของระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน 

ประจ าเดือน และรายงานผลต่อกองนโยบายและแผน    
  2.9.12  จัดท าแผนผลักดันการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ ของหน่วยงาน  
  2.9.13  จัดท ารายงานผลการปฏิบัติราชการ 

2.9.14  รับตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการจากมหาวิทยาลัย  
2.9.15  รายงานผลการตรวจประเมินการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ ต่อคณะกรรมการประจ า

หน่วยงาน  
2.9.16  จัดประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามเพ่ือจัดท าแผนปรับปรุงการปฏิบัติราชการตามค า

รับรองฯ ของปีถัดไป   
2.9.17  ก าหนดแนวทางและปฏิทินการด าเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการระดับมหาวิทยาลัยที่

ได้รับมอบหมาย  
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2.9.18  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานและติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย  
2.9.19  จัดประชุมคณะท างานและติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย  
2.9.20  ติดตามผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย  
2.9.21  จัดท าแผนผลักดันการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับมหาวิทยาลัยตาม

ตัวชี้วัด    ที่ได้รับมอบหมาย  
2.9.22 จัดเตรียมข้อมูลเพื่อรับการตรวจติดตามจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
2.9.23 ส ารวจความพึงพอใจตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการประจ าปี  

   2.9.24  เข้าร่วมประชุมการผลักดันผลการด าเนินงานการปฏิบัติราชการของคณะกรรมการเครือข่าย
แผนงานและประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย  

2.9.25 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ  
 

 10.  งานพัฒนาระบบ  มีทั้งหมด 14 กิจกรรมหลัก 
2.10.1  จัดท าโครงการบริหารจัดการตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx) ประจ าปี  
2.10.2  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx)   

            2.10.3  จัดท านโยบายการด าเนินงานตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx 
            2.10.4  จัดท าแนวทางและปฏิทินการด าเนินงานตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx)    

            2.10.5  จัดประชุมเพ่ือชี้แจงแนวทาง ปฏิทินการด าเนินงาน และเกณฑ์ EdPEx ให้กับผู้บริหารและ
บุคลากรของหน่วยงาน 

       2.10.7  จัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจตามเกณฑ์การบริหารจัดการองค์กรภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ
ให้กับบุคลากรใน หน่วยงาน  

  2.10.8  ประเมินตนเองตามเกณฑ์ (EdPEx)  
  2.10.9  จัดท าแผนพัฒนาองค์กร  
  2.10.10  เสนอแผนพัฒนาองค์กรคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน  

2.10.11  จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx  
2.10.12  จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx  
2.10.13  เตรียมความพร้อมเพ่ือรับการตรวจติดตามการด าเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx  

   2.10.14  กิจกรรมหลักประเมินกระบวนการบริหารจัดการตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx)   
 

 2.11.  งานบริหารจัดการตามมาตรฐาน ISO มีทั้งหมด 14 กิจกรรมหลัก 
 
   2.11.1  จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อก าหนดของ ISO 9001:2008..  
   2.11.2  จัดอบรม Internal Audit ISO 9001:2008  
   2.11.3  จัดท าประกาศแต่งตั้ง Auditor   
   2.11.4  จัดท าประกาศแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายบริหาร (QMR)  
   2.11.5  จัดท าประกาศนโยบายคุณภาพ    
   2.11.6  จัดท าประกาศวัตถุประสงค์คุณภาพ (1 ครั้งต่อปี)   
   2.11.7  จัดท าคู่มือคุณภาพ (QM) )  (1 ครั้งต่อปี)   
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   2.11.8  จัดท าคู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน (QP-MR) (1 ครั้งต่อปี)   
   2.11.9  จัดอบรมวิธีการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน  (1 ครั้งต่อปี)   

  2.11.10  จัดท าคู่มือปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายงาน (QP) และรวบรวมเอกสารแนบ/แบบฟอร์ม/คู่มือ
การใช้ระบบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน   

   2.11.11  จัดท าทะเบียนแม่บท  และใบแจกจ่ายเอกสารเพ่ือควบคุม 
   2.11.12  ตรวจติดตามภายใน Internal Audit ISO 9001:2008   
   2.11.13  ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร   
   2.11.14  รับการตรวจ 
       
3.  งานฝ่ายระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต มีทั้งหมด 6 งานประกอบด้วย 

 3.1  งานตรวจสอบดูแลห้องศูนย์ข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์ตามมาตรฐาน ISO 27001:2013 มีทั้งหมด   6 
กิจกรรมหลัก 

 3.1.1 ตรวจสอบดูแลเครื่องส ารองไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) ภายในห้องศูนย์ข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์ 
 จัดเก็บและเรียงวารสารฉบับปัจจุบันขึ้นชั้น 

3.1.2  ตรวจสอบดูแลระบบปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (Precision Air  
Conditioning System) ภายในห้องศูนย์ข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์ 

3.1.3  ตรวจสอบดูแลระบบสั่งเครื่องก าเนิดไฟฟ้าท างานอัตโนมัติในช่วงที่ไฟดับหรือไฟตก  
  (Automatic Transfer Switch) ภายในห้องศูนย์ข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ 
       3.1.4  ตรวจสอบดูแลระบบเครื่องก าเนิดไฟฟ้า (generator) ส าหรับห้องศูนย์ข้อมูลอิเล็ค 
  ทรอนิกส์ 
       3.1.5  ตรวจสอบดูแลระบบดับเพลิงอัตโนมัติส าหรับห้องศูนย์ข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์ 
       3.1.6  ตรวจสอบดูแลระบบกล้องวงจรปิดส าหรับห้องศูนย์ข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์ 

 3.2  งานตรวจสอบดูแลให้บริการ การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักและระบบเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายเสมือน  มีจ านวน 6 กิจกรรมหลัก 
        3.2.1  ตรวจสอบดูแล Hardware เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักที่รองรับระบบเครื่องคอม 
 พิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน 4 เครื่องหลัก 
       3.2.2  ตรวจสอบดูแลระบบ Software คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนและพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูล 
 ขนาดใหญ่ 
      3.2.3  ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนที่ให้บริการ อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร 
      3.2.4  ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนที่ให้บริการ  อาจารย์  นักศึกษา  และ 
 บุคลากร 
      3.2.5  ส ารองข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน 
      3.2.6  จัดท ารายงานสถานะระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนและพ้ืนที่เก็บข้อมูลขนาดใหญ่ 
 3.3  งานตรวจสอบการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตพร้อมป้องกันความเสี่ยงในระบบเครือข่าย มีทั้งหมด 3 
กิจกรรมหลัก 
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       3.3.1  งานตรวจสอบดูแลให้บริการระบบการเข้าใช้งานเครือข่ายตาม  พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ 
       3.3.2  งานตรวจสอบดูแลให้บริการป้องกันไวรัสในระบบเครือข่าย 
       3.3.3  งานตรวจสอบและป้องกันความเสี่ยงระบบเครือข่าย 

4.4  งานตรวจสอบดูแลแก้ไขปัญหาและติดตั้งระบบเครือข่ายมีสายและไร้สาย  มีจ านวน 3 กิจกรรมหลัก 
      4.4.1  แก้ไข/ให้ค าปรึกษาระบบเครือข่ายมีสายและไร้สายทั้งมหาวิทยาลัย (แก้ไขได้ต่อครั้ง) 
      4.4.2  แก้ไข/ให้ค าปรึกษาระบบเครือข่ายมีสายและไร้สายทั้งมหาวิทยาลัย (แก้ไขไม่ได้ต่อครั้ง) 
      4.4.3  ระบบเครือข่ายมีสายและไร้สายทั้งมหาวิทยาลัย (ในกรณีติดตั้งใหม่ต่อครั้ง) 

 5.5 งานตรวจสอบดูแลแก้ไขระบบจดหมายอิเล็คทรอนิกส์  มีจ านวน  5 กิจกรรมหลัก 
      5.5.1  เพ่ิมข้อมูลบุคลากรใหม่ในระบบ ระบบจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ 
      5.5.2  ตรวจสอบดูแลระบบจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ 
      5.5.3  ตรวจสอบดูแลระบบจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ 
      5.5.4  แก้ไขปัญหาระบบจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ 
      5.5.5  รายงานสถานะระบบ ระบบจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ 

 3.6.  งานจัดหาระบบสารสนเทศและทดสอบระบบ  มีจ านวน  1  กิจกรรมหลัก 

       3.6.1  จัดหาอุปกรณ์ตามแผนพัฒนาระบบเครือข่าย 

4. ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ  มีทั้งหมด 9 งาน ปรกอบด้วย 
           
 4.1  ก าหนดสิทธิ์และยกเลิกการเข้าใช้ระบบสารสนเทศมีทั้งหมด 5 กิจกรรมหลัก   

4.1.1  ก าหนดสิทธิ์การเข้าใช้ระบบสารสนเทศหลักของมหาวิทยาลัย ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Office) 

4.1.2  ก าหนดสิทธิ์การเข้าใช้ระบบสารสนเทศหลักของมหาวิทยาลัย ระบบอินเทอร์เน็ต (ส าหรับ
บุคลากร) 

4.1.3  ก าหนดสิทธิ์การเข้าใช้ระบบสารสนเทศหลักของมหาวิทยาลัย ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร 
(ERP) 

4.1.4  ยกเลิกสิทธิ์การเข้าใช้ระบบสารสนเทศหลักของมหาวิทยาลัย ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Office) 

4.1.5  ยกเลิกการเข้าใช้ระบบสารสนเทศหลักของมหาวิทยาลัย ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) 
 4.2  งานจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัย มีทั้งหมด 6 กิจกรรมหลัก 

  4.2.1  การฝากLinkไว้กับหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ 
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 4.2.2  การแนะน าการน าเอกสารทางวิชาการ/วารสารทางวิชาการ เผยแพร่บนเว็บไซต์ประจ าตัว
บุคลากรสายวิชาการ 

4.2.3  การน าหลักฐานการฝึกอบรม/การพัฒนาศักยภาพ เผยแพร่ในเว็บไซต์ประจ าหน่วยงาน 

4.2.4   ประชาสัมพันธ์ VIDEOบนเว็บไซต์ 

4.2.5  การวิเคราะห์เทคนิคและติดตามผลการจัดอันดับจากหน่วยงานจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก 

4.2.6  จัดท าเว็บไซต์ประจ ากลุ่ม KM(กลุ่มการจัดการความรู้) ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 4.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (Business Intelligence )  มีทั้งหมด  4 กิจกรรม 

  4.3.1  ปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ (Business Intelligence) ให้เป็นปัจจุบัน 

4.3.2  งานปรับปรุง/แก้ไขรายงานในระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ (Business Intelligence) 

4.3.3  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ (Business 
Intelligence) 

4.3.4  การจัดประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ(Business 
Intelligence) 

4.4  งานพัฒนาและดูแลเว็บไซต์ มีทั้งหมด 7 กิจกรรมหลัก 

  4.4.1  ออกแบบและปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

4.4.2  ออกแบบและปรับปรุงเว็บไซต์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และเว็บไซต์ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.4.3  ดูแลและปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

4.4.4  ดูแลและปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.4.5  ออกแบบและผลิตงานด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกประกอบการท าเว็บไซต์ 

4.4.6  ติดตั้งและอัพเดทการใช้งานเว็บไซต์ประจ าตัวของบุคลากรสายวิชาการ 

4.4.7  ดูแลและปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 4.5  งานบริหารและจัดการเครื่องแม่ข่ายส าหรับจัดท าเว็บไซต์ มีทั้งหมด 3 กิจกรรมหลัก 

4.5.1  จัดท าและบ ารุงรักษาพ้ืนที่ส าหรับท าเว็บไซต์รวมทั้งจดชื่อโดเมนเนมภายใต้ *.ssru.ac.th 
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4.5.2  ดูแลป้องกันความปลอดภัยเครื่องแม่ข่าย 

4.5.3  บริหารและจัดการระบบเครื่องแม่ข่ายเสมือนส าหรับให้บริการเว็บไซต์ 

 4.6 บริการให้ค าปรึกษาปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศ มีทั้งหมด 4 กิจกรรมหลัก 

4.6.1  แนะน าและให้ค าปรึกษาวิธีการใช้งานเว็บไซต์ 
4.6.2  ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้ค าปรึกษาและสนับสนุนผู้ใช้งาน ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-

Office) 
4.6.3  ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้ค าปรึกษาและสนับสนุนผู้ใช้งาน ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) 
4.6.4  ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้ค าปรึกษาและสนับสนุนผู้ใช้งาน ระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ 

(Business Intelligence) 
 4.7 บริการฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ มีทั้งหมด 4 กิจกรรมหลัก 

4.7.1  เป็นวิทยากรอบรมการใช้งานเว็บไซต์หน่วยงาน 
4.7.2  จัดอบรมการใช้งานเว็บไซต์ประจ าตัวบุคลากรสายวิชาการ 
4.7.3   จัดอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศหลักของมหาวิทยาลัย ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-

Office) 
4.7.4  จัดอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศหลักของมหาวิทยาลัย ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร 

(ERP) 
      4.8  งานเขียนโปรแกรมพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ในองค์กร มีทั้งหมด 3 กิจกรรมหลัก 

4.8.1  จัดท าระบบสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
4.8.2  จัดท ารายชื่อผู้เข้าระบบสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
4.8.3  จัดท าระบบแบบสอบถามออนไลน์ 

    4.9  ซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ที่มีเลขครุภัณฑ์และดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

4.9.1  งานบริการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (กรณีสามารถแก้ไขได้ทันที) 
4.9.2  งานบริการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์(กรณีต้องลง Windows ใหม่)(ต่อเครื่อง) 
4.9.3  งานบริการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (กรณีส่งซ่อม) 
4.9.4  งานดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งาน 
4.4.5  งานติดตั้งระบบ Windows (OS) ส าหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

 
 
5.  ฝ่ายบริการสารสนเทศมีท้ังหมด 3 งาน ประกอบด้วย  
 5.1  งานบริการ – คืน มีทั้งหมด 13 กิจกรรมหลัก 
  5.1.1  จัดท าระเบียนข้อมูลสมาชิก 
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  5.1.2  รับสมัครสมาชิกใหม่ 
  5.1.3  ต่ออายุสมาชิก 
  5.1.4  ตรวจสอบหนี้สิน/ลบข้อมูลสมาชิกจบการศึกษา/ลาออก 
  5.1.5  บริการยืมหนังสือ 
  5.1.6  บริการรับคืนทรัพยากรสารสนเทศ 
  5.1.7  ดูแลตู้รับคืนหนังสือ 24 ชั่วโมง (Book Return) 
  5.1.8  ดูแลการใช้ประตูอัตโนมัติเข้า-ออก 
  5.1.9  จัดท ารายงานสถิติการให้บริการ 
  2.1.10  เรียกคืนทรัพยากรสารสนเทศ 
  2.1.11  การรับฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาภายในและภายนอก 
  2.1.12  จัดหาทรัพยากรสารสนเทศและครุภัณฑ์ 
  2.1.13  รักษา/รวบรวมเงินค่าปรับ/ค่าธรรมเนียมส่งเจ้าหน้าที่การเงินของศูนย์วิทยบริการ 

            5.2  งานจัดเก็บและจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศ มีท้ังหมด 2 กิจกรรมหลัก 
  5.2.1  จัดเก็บหนังสือ/คัดแยกหมวดหมู่ขึ้นชั้นพักหนังสือ 
  5.2.2  จัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศตามหมวดหมู่ขึ้นชั้น 

            5.3  งานโครงการและกิจกรรมส่งเสริมห้องสมุดมีชีวิต มีทั้งหมด 2 กิจกรรมหลัก 
  5.3.1  การจัดโครงการ 
  5.3.2  การจัดอบรม (การใช้ห้องสมุดเบื้องต้นแก่นักศึกษาใหม่ (Open SSRU Library) 
  
6. ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศมีทั้งหมด 3 งาน ประกอบด้วย  
            6.1 งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ มีทั้งหมด 11 กิจกรรมหลัก 
  6.1.1  ส ารวจความต้องการ (หนังสือ) 
  6.1.2  จัดหาทรัพยากรสารสนเทศและครุภัณฑ์ 
  6.1.3  ลงรายการบรรณานุกรม (หนังสือ)ลงรายการบรรณานุกรม (หนังสืออภินันทนาการ) 
  6.1.4  ขอรับอภินันทนาการทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือ) 
  6.1.5  การคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศออก 
  6.1.6  พิมพ์และติดสันหนังสือ 
  6.1.7  ประทับตราทรัพยากรสารสนเทศใหม่ 
  6.1.8  บริการตอบค าถามด้านการใช้ห้องสมุด 
  6.1.9  บริการช่วยการค้นคว้าและการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ 
  6.1.10  บริการแท็บเล็ต 
  6.1.11  การรับฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
   
 6.2.  งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ มีทั้งหมด  7  กิจกรรมหลัก 
  6.2.1  งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย  อภินันทนาการ 
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  6.2.2  แนะน าหนังสือใหม่รายสัปดาห์บนเว็บไซต์ห้องสมุด 
  6.2.3  แนะน าทรัพยากรสารสนเทศใหม่ผ่านระบบ e-office 
  6.2.4  บริการตอบค าถามด้านการใช้ห้องสมุด 
  6.2.5  บริการช่วยการค้นคว้าและการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ 
  6.2.6  บริการแท็บเล็ต 
  2.2.7  การรับฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
 6.3  งานจัดเตรียมและซ่อมบ ารุงทรัพยากรสารสนเทศ มีทั้งหมด 4  กิจกรรมหลัก  
   6.3.1  ปรับปรุงหนังสือใหม่ปกอ่อน 
   6.3.2 เข้าเล่มสิ่งพิมพ์ปกแข็ง 
   6.3.3  ซ่อมบ ารุงสภาพสื่อสิ่งพิมพ์ที่ช ารุด 
   6.3.4  การรับฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
  
7.  ฝ่ายวิทยพัฒนามีทั้งหมด 4 งาน 
 7.1 งานพัฒนาสารสนเทศออนไลน์และทรัพยากรอิเลกทรอนิกส์ มีทั้งหมด 14 กิจกรรมหลัก 
   7.1.1  แนะน า/สาธิตการใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ 
  7.1.2  แก้ไขปัญหาการใช้งานโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ 
  7.1.3  ปรับปรุงสิทธิการใช้ทรัพยากรด้วยโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ 
  7.1.4   อัพเกรดโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ 
  7.1.5  จัดท ารายการทรัพยากรและสถิติ (ด้านปริมาณและการใช้)  
  7.1.6  ส ารวจความต้องการ (ฐานข้อมูลออนไลน์) 
  7.1.7  จัดหาทรัพยากรสารสนเทศและครุภัณฑ์ (ฐานข้อมูลออนไลน์) 
  7.1.8  ประสานงานการเชื่อมโยงการเข้าถึงข้อมูล 
  7.1.9  แก้ไข แนะน า/สาธิตการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์  
  7.1.10  จัดอบรมของห้องสมุด 
  7.1.11  พัฒนาสื่อด้วยระบบป้ายดิจิตอล(Digital signage) 
  7.1.12  ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ห้องสมุด 
  7.1.13  จัดท าสารสนเทศออนไลน์บนเว็บไซต์ 
  7.1.14  การรับฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

7.2  แปลงทรัพยากรสารสนเทศ มีทั้งหมด 10 กิจกรรมหลัก 

  7.2.1  จัดเตรียมสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 
  7.2.2  จัดเตรียมไฟล์วิดีทัศน์ 
  7.2.3  แปลงสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์จากไฟล์ MS word 
  7.2.4  แปลงสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์จากตัวเล่ม 
  7.2.5  แปลงไฟล์วิดีทัศน์  
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  7.2.6 Upload ข้อมูลเพื่อขอรับเลข DOI จาก วช. 
  7.2.7 Upload สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบ e-book ของศูนย์วิทยบริการ 
  7.2.8  Upload หนังสือเข้าสู่ระบบ Digital Library ของศูนย์วิทยบริการ 
  7.2.9  Upload ไฟล์วิดีทัศน์เข้าสู่ระบบ Digital Library ของศูนย์วิทยบริการ 
  7.2.10  Upload สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เข้า Server ของสกอ. 
 7.3  ส่งเสริมการใช้ห้องสมุดและการเรียนรู้  มีทั้งหมด 10 กิจกรรมหลัก 
  7.3.1  จัดนิทรรศการ 
  7.3.2  จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์  
  7.3.3  ออกแบบ Art Work การจัดรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 
  7.3.4  ออกแบบป้ายประกาศ โปสเตอร์  สื่อประสัมพันธ์ต่างๆ   
  7.3.5  ประสานงานกลุ่มความร่วมมือมุมคุณธรรม  

7.3.6  จัดมุมคุณธรรม 
7.3.7  เผยแพร่สารสนเทศของศูนย์วิทยบริการ 
7.3.8  บริการตอบค าถามด้านการใช้ห้องสมุด 
7.3.9  บริการช่วยการค้นคว้าและการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ 
7.3.10  บริการแท็บเล็ต 

 7.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุดมีท้ังหมด 14 กิจกรรมหลัก 
 7.4.1  ดูแลและตรวจสอบระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
 7.4.2  ตรวจสอบโปรแกรมควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 7.4.3  ตรวจสอบการจองใช้งานห้อง Smart Classroom ในระบบ 

  7.4.4  การใช้ห้อง SSRU Smart Classroom 
  7.4.5  เพ่ิมข้อมูลสมาชิกใหม่ในระบบประตูเข้า-ออกอัตโนมัติ (Access Control System)  
  7.4.6  เพ่ิมข้อมูลสมาชิกใหม่ในโปรแกรมควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์  
  7.4.7  ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
  7.4.8  ซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยการลงระบบปฏิบัติการใหม่ (Windows/MAC OS)  
  7.4.9  ส่งซ่อมและรับคืนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
  7.4.10 บ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์บริการของศูนย์วิทยบริการ 
  7.4.11 ดูแลพื้นที่บริการคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งาน 
  7.4.12 ออกรหัสใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ 
  7.4.13  ให้ค าแนะน า และอบรมการใช้งานห้อง SSRU Smart Classroom  
  7.4.14  ประสานงานระบบเครือข่ายห้องสมุด  
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8. ฝ่ายสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องมีทั้งหมด 4 งาน ประกอบด้วย 
 8.1 งานจัดหาสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ทั้งหมดมี 11 กิจกรรม 

8.1.1 ส ารวจความต้องการวารสาร 
8.1.2  จัดหาทรัพยากรสารสนเทศและครุภัณฑ์  

   8.1.3  ลงรายการบรรณานุกรมวารสาร 
8.1.4  ลงทะเบียนวารสาร 
8.1.5  ขอรับอภินันทนาการวารสาร 
8.1.6  การคัดเลือกวารสารออก 
8.1.7  บริการตอบค าถามด้านการใช้ห้องสมุด 
8.1.8  บริการช่วยการค้นคว้าและการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์  
8.1.9  บริการแท็บเล็ต 
8.1.10 แนะน าศูนย์วิทยบริการแก่ผู้มาเยี่ยมชม  
8.1.11 การรับฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 
8.2  งานดัชนีวารสาร   ท้ังหมดมี 8 กิจกรรม 

                     8.2.1   จัดท าดัชนีวารสาร 
                     8.2.2   จัดท าบรรณานิทัศน์และจัดตู้นิทรรศการ 

8.2.3 แนะน าสารบัญวารสารใหม่บนเว็บไซต์ 
8.2.4 แนะน าวารสารภาษาต่างประเทศผ่าน e-office 

                     8.2.5   บรกิารตอบค าถามด้านการใช้ห้องสมุด 
                     8.2.6   บรกิารช่วยการค้นคว้าและการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ 
                     8.2.7   บรกิารแท็บเล็ต  
                     8.2.8   การรับฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
 
            8.3  งานบริการวารสารและหนังสือพืมพ์ มีกิจกรรมทั้งหมด 10 กิจกรรม 

 8.3.1  จัดเก็บและเรียงวารสารฉบับปัจจุบันขึ้นชั้น 
 8.3.2  จัดเก็บและเรียงวารสารฉบับย้อนหลังขึ้นชั้น 
 8.3.3  ประทับตราหนังสือพิมพ์ 
 8.3.4  จัดเก็บและเรียงหนังสือพิมพ์ขึ้นชั้น 

  8.3.5  การคัดเลือกหนังสือพิมพ์ออก 
8.3.6  บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบันและฉบับย้อนหลัง 
8.3.7  แนะน ากฤตภาคผ่าน e-office  
8.3.8  แนะน าวารสารภาษาไทยผ่าน e-office  
8.3.9  จัดท านิทรรศการข่าวสารทันสมัย 
8.3.10  การรับฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
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8.4  หอจดหมายเหตุ มีทั้งหมด 15  กิจกรรม 
 

  8.4.1  การส ารวจความต้องการสารสนเทศหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา  
  8.4.2  การจัดหาสารสนเทศหอจดหมายเหตุฯ 
  8.4.3  การขอรับอภินันทนาการสารสนเทศหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา 
  8.4.4  การอนุรักษ์ต้นฉบับสารสนเทศหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา 
  8.4.5  การจัดเก็บสารสนเทศหอจดหมายเหตุสวนสุนันทาในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล  
  8.4.6  ลงรายการบรรณานุกรมสารสนเทศหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา  
  8.4.7  จัดเรียงต้นฉบับสารสนเทศหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา 
  8.4.8  จัดเตรียมห้องหอจดหมายเหตุสวนสุนันทาเพื่อบริการ 
  8.4.9  บริการน าชมห้องหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา 
  8.4.10  บริการให้ยืมคัดส าเนา/ท าส าเนาสารสนเทศหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา 
  8.4.11  ส ารวจความพึงพอใจต่อการด าเนินงานหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา 
  8.4.12  บริการตอบค าถามด้านการใช้ห้องสมุด 
  8.4.13  บริการช่วยการค้นคว้าและการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ 
  8.4.14  บริการแท็บเล็ต 
  8.4.15  การรับฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
9. ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา มีทั้งหมด 3 งาน 
         
     9.1 จัดหาสื่อโสตทัศนวัสดุ มีทั้งหมด 7 กิจกรรม 
  9.1.1   ส ารวจความต้องการ(สื่อโสตฯ) 
  9.1.2   จัดหาทรัพยากรสารสนเทศและครุภัณฑ์ (สื่อโสตทัศน์และวัสดุอุปกรณ์) 
  9.1.3   ลงรายการบรรณานุกรมสื่อโสตทัศน์ 
  9.1.4   ขอรับอภินันทนาการสื่อโสตทัศน์  
  9.1.5   คัดเลือกสื่อโสตทัศน์ออก 
  9.1.6   แนะน าสารสนเทศใหม่รายสัปดาห์บนเว็บไซต์ห้องสมุด (สื่อโสตทัศน์) 
  9.1.7   ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาโปรแกรมวิชาบรรณารักษ์ฯ จากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยฯ 
          9.2 บริการสื่อโสตทัศนวัสดุ มีกิจกรรมทั้งหมด 14 กิจกรรม 

9.2.1  บริการยืมสื่อโสตทัศน์ 
9.2.2  บริการรับคืนสื่อโสตทัศน์ 
9.2.3  จัดเตรียมสื่อโสตทัศน์และโสตทัศนูปกรณ์ก่อนออกให้บริการ 
9.2.4  บริการชมวีดิทัศน์รายบุคคลและรายกลุ่ม 
9.2.5  บริการห้องประชุม 
9.2.6  จัดเก็บสื่อโสตทัศวัสดุ 
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9.2.7  ดูแล ซ่อมบ ารุงสื่อโสตทัศน์ และโสตทัศนูปกรณ์ 
9.2.8  ส่งซ่อมโสตทัศนูปกรณ์ 
9.2.9  แนะน าสื่อโสตทัศน์ในตู้จัดแสดง 
9.2.10  จัดท าสถิติการให้บริการ 
9.2.11  จัดท ามัลติมีเดีย 
9.2.12 บันทึกภาพนิ่งภาพ/VDO 
9.2.13  จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจในการบริการ/การจัดกิจกรรมโครงการของฝ่ายบริการ
สื่อการศึกษา 

 9.2.14  บริการตอบค าถามด้านการใช้ห้องสมุด 
  9.3 งานบริการเครื่องคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต มีทั้งหมด 6 กิจกรรม  
 9.3.1   ออกรหัสใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 9.3.2   บริการช่วยการค้นคว้าและการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ 

  9.3.3   บริการแท็บเล็ต 
  9.3.4   แก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ Login การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 
  9.3.5   จัดท ารายงานการใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ 
  9.3.6  บริการพิมพ์เอกสาร / สแกนเอกสารด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 
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4.2 กรอบอัตราก าลัง  
                แบบฟอร์มสรุปภาระงาน/กรอบอัตราก าลัง 

หน่วยงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ล าดับ ชื่อ - สกุล 
ระยะเวลาที่ใช้ (ปี) 

นาท ี ชั่วโมง วัน 
 1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

1 นางสาวนุชจร ี เกตุสุวรรณ์ 38 3 295 
2 นางสาวจริยพร  บัวระพันธ์ 15 0 370 

3 
นางสาวชนะกานต์  สนอง
พงศากุล 

57 4 266 

4 นางสาวโสพิชญ์  สุขเจริญ 10 2 233 
5 นายธนชาติ  นาที 20 4 285 

ภาระงานทั้งหมด 20 1 1,451 
2.  ฝ่าย งานแผนงานและงบประมาณ 

1 นางชนิดา  ชิราพฤกษ์ 5 5 231 
1 นางสาวพูลศิริ  พรหมกูล 40   301 
2 นางสาวสุณีพร  ศรีฤทธิชัย   3 233 
3 นางหัตถยารักษ์  เอมศรีกุล 15 3 301 

รวมภาระงาน 60 11 1066 
3. ฝ่ายระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

1 นายอโณทัย อรุณเรือง         44 5 269 
2 นายจรูญพันธ์  สหนาวิน         17 1 238 
3 นายกรกฤช  น่วมจิตต์ 16 1 255 
4 นายสุรวิช  สุนทรเสนีย์กุล 40 2 246 

รวมภาระงาน 57 3 1009 
4.  ฝ่าย.พัฒนาระบบสารสนเทศ 

1 นายณัฐ  พลอยอ่อง 5   321 
2 นางสาววราภรณ ์นราประเสริฐวงศ์ 50 3 352 
3 นายรุจิโรจน ์กังเจริญสัมพันธ์ 34 2 371 
4 นายอัครเดช สินแต่ง 25   327 
5 นางสาวสุธาสิน ียกระดับชั้น 25 4 308 

รวมภาระงาน 19 4 1680 
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5. ฝ่ายบริการสารสนเทศ  
1 นางสาววาศินี  ศรีชูเปี่ยม 45 4 299 
2 นางสุริยา นิชาญ 25 4 272 
3 นางสมใจ รักดี 25 4 272 
4 นางสาวรัตนา โพธิ์โต 25 4 272 
5 นางวารุณี เอกพันธ์ 25 4 272 

รวมภาระงาน 25 1 1390 
1.  ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

1 นางสาวจุฑารัตน์ โสธรจิตต์ 18 5 295 
2 นางสาวอริสรา  สงเคราะห์ 27 2 339 
3 นางสาวรัชนก     ทองขาวข า 57 2 253 
4 นางสาวสุภาภรณ์   ใจสุข 57 3 273 
5 นางสาวสุภาพร     วงษา 57 6 252 
6 นางน้อย  อรุณศรี 50 5 233 

รวมภาระงาน 43 6 1645 
7. ฝ่ายวิทยพัฒนา 

1 นางสาวกฤษณา อยู่พวง 7 1 238 
2 นายกฤษฎีกา แก้วกรอง 5 5 247 
3 นางสาววีรวรรณ ศรีสวัสดิ์ 2 2 285 
4 นางสาวอรทัย ลีใส 20 4 355 
5 นายนิคม อรุณฉาย 40 5 253 

รวมภาระงาน 14 4 1380 
8. ฝ่ายสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง  

1 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงนิธิมา แก้วมณ ี 32 1 237 
2 นางสิริพร ป้อมจัตตุรสั 32 6 237 
3 นางสาวรักชนก รัตนะ 20 5 236 
4 นายอภิชาต ิบูสะมัญ 52 3 236 

รวมภาระงานทั้งหมด 16 3 948 
9.  ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา 

1 นายธเนตร   มะนิก 20 2 278 
2 นายธนะฉัตร   เอกฉัตร 32 0 315 
3 นายพีรพล   แก้วอ าไพ 32 0 277 
4 นางสาวณัชชญา   ลีเกษม 2 23 254 

รวมภาระงานทั้งหมด 26 5 1127 
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ข้าราชการ ลูก้างประจ า พนักงานประจ า พนักงานชั่วคราว
2559 2560 2561 2562

ส ำนักวทิยบริกำรและ
เทคโนโลยสีำรสนเทศ

หวัหน้ำส ำนักงำน
1  ฝ่ำยบริหำรงำน่วไป เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป ปฏบิติักำร 6 5 5 1 1

2
ฝ่ำย งำนแผนงำนและ

งบประมำณ
เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป ปฏบิติักำร 3 3 3

พนักงำนกำรเงินและบญัช ี
ส 3

ปฏบิติักำร 1 1 1

3
 ฝ่ำยระบบเครือขำ่ยและ

อนิเทอร์เน็ต
นักวชิำกำรคอมพวิเตอร์ ปฏบิติักำร 4 4 4

4  ฝ่ำยพฒันำระบบสำรสนเทศ นักวชิำกำรคอมพวิเตอร์ ปฏบิติักำร 7 5 5 2 2
5  ฝ่ำยบริกำรสำรสนเทศ เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป ปฏบิติักำร 6 1 1

นักเอกสำรสนเทศ ปฏบิติักำร 4 4 1 1

6
 ฝ่ำยพฒันำทรัพยำกร

สำรสนเทศ
บรรณำรักษ์ ปฏบิติักำร 7 5 5 1 1

เจ้ำหน้ำท่ีหอ้งสมุด 1 1
7  ฝ่ำยวทิยพฒันำ บรรณำรักษ์ 2 2 2 1 1

นักวชิำกำรคอมพวิเตอร์ 2 2 2
นักวชิำกำรชำ่งศิลป์ 1 1 1

8  ฝ่ำยส่ิงพมิพต่์อเนื่อง บรรณำรักษ์ 3 1 2 3
นักเอกสำรสนเทศ 1 1 1

9  ฝ่ำยบริกำรส่ือกำรศึกษำ นักวชิำกำรโสตทัศนศึกษำ 2 2 2
บรรณำรักษ์ 1 1 1

นักเอกสำรสนเทศ 1 1 1

บคุคลากรทีม่ีอยูป่จัจุบนั ต าแหน่งเพ่ิมใหม่
เพ่ิมในปี

แบบฟอรม์ 2. ตารางสรปุการก าหนดกรอบอัตราก าลังและต าแหน่งเพ่ิมใหม่ ประจ าปงีบประมาณ 2559-2562
หน่วยงานส านักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ

รวม เพ่ิม ลดล าดับ หน่วยงาน ต าแหน่ง ระดับ จ านวนบคุลากรพึงมี
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