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 ค าน า 

 

 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ ได้จัดท ำคู่มือกำร
ด ำเนินงำน (Work Manual) เพ่ือเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำนให้เป็นมำตรฐำนไปในทิศทำงเดียวกัน ถูกต้อง  ทัน
ต่อกำรบริกำรอย่ำงเป็นระบบ ได้แก่ ขั้นตอนวิธีกำรท ำงำน กระบวนกำรและระเบียบวิธีปฏิบัติงำนของบุคลำกร          

 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จึงได้ด ำเนินกำรรวบรวมภำระงำน หน้ำที่และควำม
รับผิดชอบ ขั้นตอนวิธีกำรท ำงำน กระบวนกำรและระเบียบวิธีปฏิบัติงำนของบุคลำกรด้ำนกำรบริกำร ซึ่ง  
ประกอบด้วย 4 หน่วยงำน ได้แก่ งำนบริหำรและธุรกำร งำนหอสมุดกลำง งำนบริกำรคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ และงำนวิจัยและพัฒนำซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 

 ขอขอบคุณผู้บริหำรและบุคลำกรของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศทุกท่ำนที่ให้ข้อมูล
เพ่ือน ำมำประกอบในกำรจัดท ำคู่มือกำรด ำเนินงำน (Work Manual) จนส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

ประวัติความเป็นมา 
  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เดิมทีมำจำก 2 หน่วยงำน คือ ส ำนักวิทยบริกำร และ 
ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ซึ่งมีรำยละเอียดโดยสังเขปดังนี้ 

          ส านักวิทยบริการ  
ปี พ.ศ. 2520 ห้องสมุดวิทยำลัยครูเพชรบูรณ์ ซึ่งขณะนั้นมีฐำนะเป็นแผนก สังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี 

เปิดให้บริกำรเป็นครั้งแรก โดยอำศัยอำคำรศิลปะเดิม 
 ปี พ.ศ. 2521 ได้ย้ำยมำตั้งอยู่ยังอำคำรหอสมุดใหม่ (ปัจจุบันคือ อำคำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม) 
 ปี พ.ศ. 2527 แผนกห้องสมุดได้ปรับฐำนะเป็นฝ่ำยหอสมุดตำม พ.ร.บ. วิทยำลัยครู (ฉบับที่ 2) นับ
จำกนั้นมำ ฝ่ำยหอสมุดได้มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องมำโดยล ำดับ 
 ปี พ.ศ. 2538 ฝ่ำยหอสมุดได้ปรับฐำนะเป็นส ำนักวิทยบริกำร และได้รับกำรจัดสรรงบประมำณสร้ำง
อำคำรใหม่ เป็นอำคำร 4 ชั้น ด้วยงบประมำณ 21 ล้ำนบำท พร้อมครุภัณฑ์ประจ ำอำคำร 10 ล้ำนบำท และได้
น ำเทคโนโลยีโปรแกรม CDS/ISIS มำใช้ในกำรบริกำรสืบค้นและกรอกข้อมูลทรัพยำกรสำรนิเทศ 
 ปี พ.ศ. 2540 ส ำนักวิทยบริกำร ได้เปลี่ยนจำกโปรแกรม CDS/ISIS พัฒนำเป็นโปรแกรม FoxPro ที่
เขียนขึ้นเองโดยอำจำรย์จำกภำควิชำคอมพิวเตอร์ในกำรบริกำรยืม-คืนของห้องสมุด เพ่ือเป็นกำรตอบสนองผู้ใช้
ที่จะได้รับกำรบริกำรที่รวดเร็ว ง่ำยและมีควำมสะดวกยิ่งขึ้น 
 ปี พ.ศ. 2543 ส ำนักวิทยบริกำร ได้น ำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  VTLS (Virginia Tech Library 
System) ใช้ในกำรด ำเนินงำนห้องสมุด โดยกำรพัฒนำระบบบริกำรยืม-คืน สิ่งพิมพ์เป็นระบบยืม-คืนที่ควบคุม
ด้วยบำร์โค้ดและพัฒนำงำนข้อมูลหนังสือ ให้สำมำรถสืบค้นข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 ปี พ.ศ. 2545 ส ำนักวิทยบริกำร ได้น ำโปรแกรมจัดเก็บเอกสำร IR Web มำใช้จัดเก็บข้อมูลดรรชนี 
วำรสำรและกฤตภำค 

 ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ปี พ.ศ. 2542 ได้มีกำรจัดตั้งส ำนักเทคโนโลยีขึ้นตำมนโยบำยกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรสถำบัน     
รำชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในกำรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและกำรให้บริกำรเครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งโสตทัศนูปกรณ์ต่ำง ๆ แก่หน่วยงำนภำยในและภำยนอกสถำบัน 
          ปี พ.ศ. 2546 ส ำนักเทคโนโลยีได้เปลี่ยนชื่อเป็น ส ำนักเทคโนโลยีและสำรสนเทศ มีภำรกิจหลักมุ่งเน้น
กำรพัฒนำระบบกำรติดต่อสื่อสำรด้ำนเทคโนโลยีและสำรสนเทศต่ำงๆ เป็นหลัก ได้แก่ งำนให้บริกำรช่องทำง
กำรติดต่อสื่อสำรกับสถำบันโดยจัดท ำเว็บไซต์ของมหำวิทยำลัยภำยใต้ชื่อโดเมน www.ripb.ac.th ควบคุมและ
ดูแลระบบกำรสืบค้นผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) และระบบอินทรำเน็ต (Intranet) ของนักศึกษำและ
บุคลำกร ดูแลระบบโทรศัพท์ทั้งหมดของมหำวิทยำลัย 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 ปี พ.ศ. 2547 สถำบันรำชภัฏเพชรบูรณ์ได้เปลี่ยนสถำนะเป็นมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ ตำม 

http://www.ripb.ac.th/
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พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 10 มิถุนำยน พ.ศ. 2547 และมีกำรรวมภำรกิจของ
ส ำนักวิทยบริกำรและส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำเป็นส ำนักเดียวกัน ภำยใต้ชื่อ ส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ (Academic Resources and Information Technology Center)  
 ปี พ.ศ. 2548 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ปรับเปลี่ยนระบบกำรบริหำรงำนใหม่เพ่ือ
สนับสนุนกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน โดยเน้นภำรกิจ 2 ด้ำน ได้แก่ 1) ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ซึ่งจะดูแล
ระบบกำรติดต่อสื่อสำรของมหำวิทยำลัย ควบคุมและดูแลระบบกำรสืบค้นผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต และระบบ
อินทรำเน็ตของนักศึกษำและบุคลำกร ดูแลระบบโทรศัพท์ทั้งหมดของมหำวิทยำลัยและดูแลระบบกำร
ให้บริกำร wireless internet ในมหำวิทยำลัย 2) ด้ำนวิทยบริกำร ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมทรัพยำกรสำรนิเทศทุก
สำขำวิชำ และเป็นแหล่งข้อมูลข่ำวสำรที่ทันสมัย ให้บริกำรสำรนิเทศแก่อำจำรย์ นักศึกษำ บุคลำกรใน
หน่วยงำนและชุมชน 
 ปี พ.ศ. 2549 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้จัดองค์กรภำยในใหม่ตำมประกำศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในของมหำวิทยำลัย เมื่อวันที่ 27 ตุลำคม 2549 
นั้น ให้แบ่งส่วนรำชกำรในส ำนักฯ เป็นส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำรและภำยใต้ส ำนักงำนมีงำนได้แก่ งำนบริหำรและ
ธุรกำร งำนหอสมุดกลำง งำนบริกำรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ และงำนวิจัยและพัฒนำซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 
 ปี พ.ศ. 2552 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศได้รับจัดสรรงบประมำณเพ่ือสร้ำงอำคำร
ใหม่ เป็นอำคำร 3 ชั้น ด้วยงบประมำณ 160 ล้ำนบำท และงำนหอสมุดกลำงได้ด ำเนินกำรขอใช้โปรแกรม
ห้องสมุดอัตโนมัติ Walai AutoLib ของมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
(สกอ.)  
 ปี พ.ศ. 2554 งำนหอสมุดกลำง ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ด ำเนินกำรใช้โปรแกรม
ห้องสมุดอัตโนมัติ Walai Autolib  
          ปี พ.ศ. 2555 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ด ำเนินกำรขนย้ำยวัสดุครุภัณฑ์ของส ำนัก
ไปยังอำคำรวิทยบริกำร 1 และ 2 (อำคำรใหม่ เดือนตุลำคม) และเปิดบริกำรให้แก่ผู้รับบริกำร เมื่อวันที่ 3 
ธันวำคม 2555 
 ปี พ.ศ. 2556 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ขออนุญำตเปลี่ยนชื่ออำคำร จำกอำคำร
วิทยบริกำร 1 เป็น อำคำรบรรณรำชนครินทร์ และอำคำรวิทยบริกำร 2 เป็น อำคำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 ปี พ.ศ. 2559  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้เตรียมควำมพร้อมในกำรบริกำรเครือข่ำย 
อินเทอร์เน็ตพื้นฐำนและบริกำรที่รองรับ IPv6  
  ปี พ.ศ. 2560 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้น ำระบบบริหำรงำนคุณภำพมำตรฐำน 
ISO 9001 มำประยุกต์ใช้ในงำนด้ำนกำรบริกำรของส ำนัก และผ่ำนกำรรับรองระบบคุณภำพมำตรฐำน ISO 
9001 : 2008 ด้ำนกำรบริกำร  และได้ด ำเนินกำรอัพเดรทโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Walai Autolib  เป็น
version 2.0 เพ่ือให้กำรบริกำรมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
 ปี พ.ศ. 2561 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ผ่ำนกำรรับรองระบบคุณภำพมำตรฐำน 
ISO 9001 : 2015  เมื่อวันที่ 22 มีนำคม 2561 
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ความหมายของสัญลักษณ์ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 

                   
  

 

            
                                
 
 
 
 
 
  

รูปโลกที่มีวงแหวนสีม่วงวางบนรูปหนังสือเปิด  
หมำยถึง  กำรให้บริกำรควำมรู้ และกำรสื่อสำรด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงไร้พรมแดน 
 

รูปโลกที่มีวงแหวนสีม่วง  
หมำยถึง เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่ไร้พรมแดน และสีม่วงของวงแหวน 
เป็นสีประจ ำส ำนัก 

 

รูปหนังสือเปิด  
หมำยถึง  กำรเปิดให้บริกำรควำมรู้สู่กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

สีม่วง   
หมำยถึง สีประจ ำวันพระรำชสมภพ (วันเสำร์) ของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ ซึ่ง
พระองค์ทรงเป็นองค์พระรำชูปถัมภ์สมำคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย และทรงมี
พระรำชด ำริให้น ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรพัฒนำกำรศึกษำ กำรเรียนกำรสอน 
โดยน ำคอมพิวเตอร์สร้ำงควำมรู้ ควำมบันเทิง พัฒนำทักษะ และทรงเป็นองค์ประธำน
กรรมกำรของโครงกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศตำมพระรำชด ำริ 
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ปรัชญา 
“ศูนย์กลำงทรัพยำกรกำรเรียนรู้ ประทับใจกำรบริกำร”   

ปณิธาน  
 “เป็นศูนย์กลำงทรัพยำกรกำรเรียนรู้ และกำรบริกำรมีคุณภำพ”  

วิสัยทัศน์ 
 “ศูนย์กลำงทรัพยำกรกำรเรียนรู้ มุ่งสู่กำรเป็นห้องสมุดสีเขียว บริกำรมีคุณภำพ และพัฒนำ
มหำวิทยำลัยด้วยนวัตกรรมดิจิทัล” 

พันธกิจ 
  1. สนับสนุนทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือพัฒนำบัณฑิตให้มีคุณภำพและรองรับ
พันธกิจของมหำวิทยำลัย 
  2. บริกำรที่ทันสมัยด้วยนวัตกรรมดิจิทัล 
  3. ให้บริกำรและสืบสำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ถ่ำยทอดเทคโนโลยี โดยใช้องค์ควำมรู้
ตำมศำสตร์พระรำชำ เพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น 
  4. บริหำรจัดกำรองค์กรด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตำมหลักธรรมำภิบำล 

ค่านิยมองค์กร 
1. กำรสร้ำงควำมประทับใจกำรบริกำร 
2. กำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน 
3. กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน  และรับผิดชอบต่อหน้ำที่ 

  4. กำรท ำงำนเป็นทีม และเป็นเครือข่ำย กำรมีจรรยำบรรณในวิชำชีพ 
5. กำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม 

 

 
สถานที่ตั้ง 
   สถำนที่ตั้ง : มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ เลขที่ 83  หมู่ 11  ถนนสระบุรี-หล่มสัก  ต ำบลสะเดียง  
อ ำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์  67000 
   ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงำนที่สนับสนุนกำรให้บริกำรทำงด้ำนวิชำกำร
ตำมโครงสร้ำงและกำรบริหำรงำนของส ำนัก มีสถำนที่ตั้งของหน่วยงำนอยู่ 3 อำคำร คือ อำคำรบรรณรำช
นครินทร์, อำคำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ และอำคำรศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 
   ส านักงานผู้อ านวยการ/งานบริหารและธุรการ/งานหอสมุดกลาง ตั้งอยู่ ณ อำคำรบรรณรำช
นครินทร์ บำงส่วน มีกำรบริหำรจัดกำรพ้ืนที่ภำยในอำคำรและให้บริกำรสำรสนเทศ เป็นที่ท ำงำนของบุคลำกร 
ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร ห้องประชุม และงำนหอสมุดกลำง ห้องบริกำรอินเทอร์เน็ต และให้บริกำรทรัพยำกรสำร
สนเท ดังนี้ 
   ชั้น 1 
   - บริกำรซีดีรอม 
   - บริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรสืบค้น 
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   - ห้องวำรสำร หนังสือพิมพ์ จุลสำร (ทั้งปัจจุบัน และล่วงเวลำ)  
   - ห้องอินเทอร์เน็ต 
   - ห้องเทคโนโลยีสำรสนเทศตำมพระรำชด ำริฯ 
   - ห้องแนะน ำหนังสือใหม่ 
   - ลำนกิจกรรม  
   - พ้ืนที่นั่งอ่ำนศึกษำค้นคว้ำ 
     - Internet Zone 
     - บริกำรสืบค้นสำรสนเทศจำกเครื่องคอมพิวเตอร์ (OPAC) 

  - ห้องบริกำรรับประทำนอำหำร เครื่องดื่มส ำหรับผู้รับบริกำร 
  - ห้องท ำงำนผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
  - ห้องท ำงำนรองผู้อ ำนวยกำรฯ ฝ่ำยบริหำรและฝ่ำยหอสมุดกลำง 
  - หอ้งท ำงำนหัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร  
  - ห้องท ำงำนเจ้ำหน้ำที่งำนบริหำรและธุรกำร  
  - ห้องประชุมเล็ก จ ำนวน 1 ห้อง 
  - ห้องประชุมกลำง จ ำนวน 1 ห้อง 

     - ห้อง Server 
  

            ชั้นที ่2  
            - ห้องท ำงำนเจ้ำหน้ำที่งำนหอสมุดกลำง 
            - หนังสือทั่วไปภำษำไทย หมวด 000 – 999 
   - บริกำรตอบค ำถำมและช่วยค้นคว้ำ 
   - หนังสือเรื่องสั้น นวนิยำย เยำวชน 
    - ห้องเฉลิมพระเกียรติ 
    - ห้องโสตทัศนศึกษำเพื่อกำรเรียนรู้ จ ำนวน 1 ห้อง 
   - ห้องคีตศิลป์ จ ำนวน 1 ห้อง 
   - ห้องมินิเธียเตอร์ จ ำนวน 1 ห้อง 
   - ห้องศึกษำค้นคว้ำแบบกลุ่ม จ ำนวน 6 ห้อง 
   - บริกำรพื้นท่ีนั่งอ่ำนศึกษำค้นคว้ำ จ ำนวน 2 ห้อง 
   - มุมเด็ก  

  - บริกำรแนะน ำกำรใช้ e-Book 
   - บริกำร Internet Zone 

  - บริกำรสืบค้นสำรสนเทศจำกเครื่องคอมพิวเตอร์ (OPAC) 
 

            ชั้น 3  
            - หนังสืออ้ำงอิง งำนวิจัย วิทยำนิพนธ์ 
    - หนังสือทั่วไปภำษำอังกฤษ หมวด 000 – 999 
   - บริกำรตอบค ำถำมและช่วยค้นคว้ำ 

  - ห้องสมุดกฎหมำย 
   - หนังสือโครงกำรต ำรำวิชำกำรรำชภัฏเฉลิมพระเกียรติฯ 
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   - ห้องศึกษำค้นคว้ำแบบกลุ่ม จ ำนวน 6 ห้อง 
   - ห้องศึกษำค้นคว้ำส ำหรับอำจำรย์ หรือนักวิจัย จ ำนวน 6 ห้อง 
    - ห้องข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ 
   - บริกำรพื้นท่ีนั่งอ่ำนศึกษำค้นคว้ำ 
   - บริกำร Internet Zone  
   - บริกำรสืบค้นสำรสนเทศจำกเครื่องคอมพิวเตอร์ (OPAC) 
 

            งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ/งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 
   งำนบริกำรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ/งำนวิจัยและพัฒนำซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และ
เครือข่ำย ตั้งอยู่ ณ อำคำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ชั้น 1 และ อำคำรศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 มีกำร
บริหำรจัดกำรพื้นที่ภำยในอำคำรห้องปฏิบัติกำรต่ำงๆ ดังนี้ 

 ชั้น 1 
  - ห้องท ำงำนเจ้ำหน้ำที่งำนบริกำรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT 101) 

        - ห้องท ำงำนเจ้ำหน้ำที่งำนวิจัยและพัฒนำซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่ำย (IT 102)    
  - ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 ห้อง (IT 103) 
  - ห้องประชุมเล็ก จ ำนวน 1 ห้อง (IT 104) 

    - ห้องเรียนมำตรฐำน จ ำนวน 3 ห้อง (IT 105-107) 
    - ห้องประชุมใหญ่ 160 ที่นั่ง จ ำนวน 1 ห้อง 
 

  ชั้น 2 
  - ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 3 ห้อง (IT 201-203) 
  - ห้องพักแม่บ้ำนท ำควำมสะอำด (IT 204) 
  - ห้องเรียนมำตรฐำน จ ำนวน 3 ห้อง (IT 205-207) 

   
  ชัน้ 3 

             - ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 3 ห้อง (IT 301-303) 
             - ห้องประชุมเล็ก จ ำนวน 1 ห้อง (IT 304) 
             - ห้องเรียนมำตรฐำน จ ำนวน 3 ห้อง (IT 305-307) 
 

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
  3.1 มีทรัพยำกรกำรเรียนรู้ ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และด้ำนห้องสมุด เพ่ือพัฒนำบัณฑิตให้มี

คุณภำพและรองรับพันธกิจของมหำวิทยำลัย  
   3.2 พัฒนำระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
   3.3 พัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและกำรปฏิบัติงำน 
   3.4 กำรบริกำรมีคุณภำพด้วยนวัตกรรมดิจิทัล 
     3.5 สืบสำน และถ่ำยทอดเทคโนโลยีสำรสนเทศตำมโครงกำรพระรำชด ำริ 
   3.6 บริหำรจัดกำรองค์กรด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตำมหลักธรรมำภิ
บำล 
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งำนวิจัยและพัฒนำซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์และเครือข่ำย    

คณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก 

-หน่วยจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ 
-หน่วยวิเครำะห์ทรัพยำกร 
 สำรสนเทศ 
-หน่วยซ่อมบ ำรุงทรัพยำกรสำรสนเทศ 
-หน่วยบริกำรสำรสนเทศ 
-หน่วยบริกำรวำรสำรและ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 
-หน่วยบริกำรสำรสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส ์
-หน่วยบริกำรสื่อโสตทัศนวัสด ุ
 

โครงสร้างส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำรจัดองค์กรตำมประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เพชรบูรณ์ พ.ศ. 2549 เมื่อวันที่ 27 ตุลำคม 2549 นั้น ให้แบ่งส่วนรำชกำรในส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ เป็นส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร และภำยใต้ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำรมีกลุ่มงำน ดังนี้ 
 
       โครงสร้างองค์กร  
        ตำมโครงสร้ำงส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้แบ่งโครงสร้ำงองค์กรตำมกำร
บริหำรงำน ออกเป็น 4 งำน คือ 
                  1. งำนบริหำรและธุรกำร 
                  2. งำนหอสมุดกลำง 
                  3. งำนบริกำรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
                  4. งำนวิจัยและพัฒนำซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
                                             

 
 

 
 
 
 
 

 
           
 
 

 
 
 

    

  

  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ 

งำนบริหำรและธุรกำร งำนหอสมุดกลำง งำนบริกำรคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

อธิกำรบด ี

รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร 

-หน่วยธุรกำร 
-หน่วยบุคคล 
-หน่วยแผนและงบประมำณ 
-หน่วยกำรเงินและพัสด ุ
-หน่วยประชำสัมพันธ ์
-หน่วยประกันคุณภำพ 
-หน่วยอำคำรสถำนที ่

 

-หน่วยบ ำรุงรักษำและบริกำร         
 ระบบสำรสนเทศ 
-หน่วยจัดหำซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร ์
-หน่วยพัฒนำระบบสำรสนเทศ 
-หน่วยพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอน  
 ผ่ำนระบบเครือข่ำย 
-หน่วยบริกำรฝกึอบรมกำรใช้งำน 
 ระบบสำรสนเทศ 
 
 

-หน่วยบริกำรห้องปฏิบัตกิำร
คอมพิวเตอร์ 
-หน่วยบริกำรระบบเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ต 
-หน่วยบริกำรซ่อมบ ำรุงคอมพิวเตอร ์
-หน่วยบริกำรระบบเว็บไซต์และเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ำย 
-หน่วยบริกำรระบบโทรศัพท์และ    
กล้องวงจรปิด 
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     โครงสร้างการบริหาร 

       การบริหารของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีดังนี้ 
     1.  คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
      2.  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
      3.  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
      4.  หัวหน้ำงำนบริหำรและธุรกำร 
     5.  หัวหน้ำงำนหอสมุดกลำง 
      6.  หัวหน้ำงำนบริกำรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
      7.  หัวหน้ำงำนวิจัยและพัฒนำซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 
      8.  หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
 

     รายช่ือคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     1.  อำจำรย์เดือนฉำย  ไชยบุตร   ประธำนกรรมกำร 
     2.  อำจำรย์ทัสนันทน์  ตรีนันทรัตน์  รองประธำรกรรมกำร 
     3.  อำจำรย์เจษฎำพร  ปำค ำวัง   กรรมกำร 
     4.  รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิเชียร  ชุติมำสกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     5.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศรีสุภำ  นำคธน  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     6.  นำยสุเมธ  ธรรมำภิมุข    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     7.  อำจำรย์อนุพงษ์  สุขประเสริฐ   กรรมกำร 
     8.  นำงวรรณภัสร์  ปรำบพำลำ   กรรมกำร 
     9.  นำงสำวหนึ่งฤทัย  บุญมี   เลขำนุกำร 
 

    รายช่ือคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    1.  อำจำรย์เดือนฉำย  ไชยบุตร   ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ 
    2.  อำจำรย์ทัสนันทน์  ตรีนันทรัตน์  ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ 
    3.  อำจำรย์ฐิณำภัณฑ์   นิธิยุวิทย์   ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ 
    4.  อำจำรย์ศรัญญำ  ตรีทศ                            ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ 
    5.  อำจำรย์อนุพงษ์  สุขประเสริฐ   ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ 
    6.  นำงณัฐยำ  สุโนพันธ ์    ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนบริหำรและธุรกำร 
    7.  นำงสำวมัทนำ  รำมศิริ   ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนหอสมุดกลำง 
    8.  นำยธนวัฒน์  เฉลิมพงษ์   ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนบริกำรคอมพิวเตอร์ฯ 
    9.  นำงวรรณภัสร์  ปรำบพำลำ   ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนวิจัยและพัฒนำซอฟต์แวร์ฯ 
    10.  นำงสำวหนึ่งฤทัย  บุญมี   ต ำแหน่ง หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
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รายชื่อเจ้าหน้าทีส่ านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
           
           รำยชื่อเจ้ำหน้ำที่ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศของหน่วยงำน 

เจ้าหน้าที่งานบริหารและธุรการ 
มีจ ำนวนทั้งหมด 10 คน ดังนี้ 
1. นำงณัฐยำ  สุโนพันธ์   ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
2. นำงรัตนำ  ชมมัย   ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
3. นำงสำวศิวพร  อ่อนชุ่ม  ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
4. นำงสุภำวดี  แจ้งจันทร์  ต ำแหน่ง พนักงำนปฏิบัติกำรกำรเงินและบัญชี 
5. นำยประสงค์  อุ่นค ำยี่   ต ำแหน่ง ผู้ช่วยช่ำงทั่วไป 
6. นำยไพโรจน์  ใจใหญ่   ต ำแหน่ง พนักงำนสถำนที่ 
7. นำงส ำริศ  อินทรส     ต ำแหน่ง พนักงำนอำคำร 
8. นำงธนพร  กองยัง   ต ำแหน่ง พนักงำนอำคำร 
9. นำงสกำวเดือน  อ่อนโยน  ต ำแหน่ง พนักงำนอำคำร 
10. นำงสำวเสำวณีย์  ศรีค ำวงศ์  ต ำแหน่ง พนักงำนอำคำร 

เจ้าหน้าที่งานหอสมุดกลาง 
มีจ ำนวนทั้งหมด 8 คน ดังนี้ 

   1.  นำงสำวมัทนำ  รำมศิริ  ต ำแหน่ง บรรณำรักษ์ 
      2.  นำยจ ำรัส  ด้วงด ี   ต ำแหน่ง บรรณำรักษ์ 
    3.  นำงสำวปวีณำ  ทองเป๊ะ  ต ำแหน่ง บรรณำรักษ์ 
    4.  นำงสังเวียน  จินดำ   ต ำแหน่ง บรรณำรักษ์ 
      5.  นำยขวัญชัย  บุญทองเถิง  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
      6.  นำงจงรักษ์  ชำติธนวัฒน์  ต ำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด 
      7.  นำงโชติกำ  โสดำ   ต ำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด 
      8.  นำงสำวดวงกลม  วังคีรี  ต ำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด 
 
  เจ้าหน้าที่งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 มีจ ำนวนทั้งหมด 7 คน ดังนี้ 
      1.  นำยธนวัฒน์  เฉลิมพงษ์  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
      2.  นำยวิเศษ  เกตุดี   ต ำแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
      3.  นำยอภิรักษ์  อุ่นดี   ต ำแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
     4.  นำยอุดมศักดิ์  ภู่พิมล   ต ำแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
     5.  นำยออมสิน  พรมแก้ว   ต ำแหน่ง พนักงำนปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
      6.  นำงสำวดวงใจ  ค ำทิพย์  ต ำแหน่ง พนักงำนปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
          7.  นำงสำวปนัดดำ  วงศ์โสม           ต ำแหน่ง พนักงำนปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
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  เจ้าหน้าที่งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
 มีจ ำนวนทั้งหมด 6 คน ดังนี้ 
      1.  นำงวรรณภัสร์  ปรำบพำลำ  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
      2.  นำยทองสุก  ค ำตะพล   ต ำแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
      3.  นำยไพบูลย์  กันยำ   ต ำแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
      4.  นำยหรรษธร  ขวัญหอม  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
      5.  นำยชัยมงคล  แก้วสี   ต ำแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
      6.  นำงสำวภำวิณี  ศรีจริยะ  ต ำแหน่ง พนักงำนทั่วไป 
     
ขอบเขตหน้าที่การปฏิบัติงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1. ขอบเขตหน้าที่ปฏิบัติงานบริหารและธุรการ 
     1.1 งำนธุรกำร 
                    1.1.1 งำนรบัหนังสือรำชกำร 
                    1.1.2 งำนส่งหนังสือรำชกำร 
     1.2 งำนบุคคล 
              1.3 งำนแผนและงบประมำณ 
              1.4 งำนกำรเงินและพัสดุ 
              1.5 งำนประกันคุณภำพ 
              1.6 งำนประชำสัมพันธ์ 
              1.7 งำนอำคำรสถำนที่ 
          2. ขอบเขตหน้าที่ปฏิบัติงานหอสมุดกลาง 
               2.1 งำนจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ 
               2.2 งำนวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ  
               2.3 งำนซ่อมบ ำรุงทรัพยำกรสำรสนเทศ 
                    2.3.1 ซ่อมบ ำรุงหนังสือใหม่-เก่ำ         
               2.4 งำนบริกำรสำรสนเทศ 
                    2.4.1 บริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ 
                    2.4.2 บริกำรยืม – คืนทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุด 
                    2.4.3 รับสมคัรสมำชิก  
                    2.4.4 ยกเลิกสมำชิก 
                    2.4.5 บริกำรแนะน ำกำรใช้ห้องสมุด 
                    2.4.6 บริกำรยืมถ่ำยเอกสำร 
              2.5 งำนบริกำรวำรสำรและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 
                    2.5.1 จัดหำ และคัดเลือกวำรสำร/นิตยสำร/หนังสือพิมพ์ 
                    2.5.2 บริกำรยืม-คืนวำรสำร/นิตยสำร 
           2.5.3 บริกำรตอบค ำถำมช่วยกำรค้นคว้ำวำรสำรและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 
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              2.6 งำนบริกำรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 

2.6.1 บริกำรแนะน ำกำรสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศจำกฐำนข้อมูล  
  2.6.2 บริกำรยืมระหว่ำงห้องสมุด 
                     2.6.3 บริกำรแนะน ำหนังสือใหม่บนเว็บไซต์ 
               2.7 งำนบริกำรสื่อโสตทัศนวัสดุ 
                     2.7.1 จัดหำ คัดเลือก สื่อโสตทัศนวัสดุ 
                     2.7.2 บริกำรยืม-คืน สื่อโสตทัศน์ 
                     2.7.3 บริกำรห้องประชุม 
                     2.7.4 บริกำรห้องบริกำรโสตทัศนวัสดุ ห้องคีตศิลป์  ห้องมินิเธียร์เตอร์ 
          3. ขอบเขตหน้าที่ปฏิบัติงานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
               3.1 งำนบริกำรห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์  
                     3.1.1 บริกำรห้องบริกำรอินเทอร์เน็ต อำคำรปฏิบัติกำรศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ และ 
                        อำคำรบรรณรำชนครินทร์ 
                     3.1.2 บริกำรห้องปฏิบัติกำรฝึกอบรมคอมพิวเตอร์อำคำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
                     3.1.3 ซ่อมบ ำรุงดูแลห้องเรียนอำคำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
               3.2 งำนบริกำรระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต  
                     3.2.1 บริกำรโครงสร้ำงทำงกำยภำพระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต และระบบสื่อสำรหลัก 
                             ของมหำวิทยำลัย 
                     3.2.2 บริกำรอินเทอร์เน็ตภำยในมหำวิทยำลัย  
                     3.2.3 บริกำรซ่อมบ ำรุงระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตของมหำวิทยำลัย 
                3.3 งำนบริกำรซ่อมบ ำรุงคอมพิวเตอร์  
                     3.3.1 บริกำรซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์  
                3.4 งำนบริกำรระบบเว็บไซต์และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย  
                     3.4.1 บริกำรเว็บไซต์มหำวิทยำลัย และเว็บไซต์ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ        
                     3.4.2 บริกำรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย 
                3.5 งำนบริกำรระบบโทรศัพท์และกล้องวงจรปิด 
                     3.5.1 บริกำรระบบสื่อสำรโทรศัพท์ภำยในมหำวิทยำลัย  
                     3.5.2 กล้องวงจรปิด CCTV 
                3.5.3 ซ่อมบ ำรุงระบบกล้องวงจรปิด CCTV 
          4. ขอบเขตหน้าที่ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
                4.1 งำนบ ำรุงรักษำและบริกำรระบบสำรสนเทศ  
                     4.1.1 บ ำรุงรักษำเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ PMIS 
                     4.1.2 บริหำรจัดกำรถ่ำยโอนส ำรองและกู้คืนฐำนข้อมูลระบบสำรสนเทศ 
                     4.1.3 บริกำรระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร PMIS 
      4.2 งำนจัดหำซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 
                4.3 งำนพัฒนำระบบสำรสนเทศ 
                     4.3.1 ด ำเนินกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ 
                     4.3.2 บริกำรปรับปรุงแก้ไขระบบสำรสนเทศ 
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               4.4 งำนพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำย 
                     4.4.1 บริกำรห้องเรียนผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ (E-Classroom) 
               4.5 งำนบริกำรฝึกอบรมกำรใช้งำนสำรสนเทศ 
                     4.5.1 บริกำรวิชำกำรและประเมินผลกำรฝึกอบรม              
 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียน Flowchart (แผนผังล าดับงาน)  
 

กระบวนกำร หรือกระบวนกำรหลัก หรือกำรปฏิบัติกำร เช่น กำรค ำนวณ 
บวก ลบ คูณ หำร หรืออำจมีได้หลำยกิจกรรมย่อมในหนึ่งกระบวนกำร
หลัก และอำจะมีกระบวนกำรย่อยที่ต้องด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จ จึงจะท ำ
ให้กระบวนหลักบรรลุตำมวัตถุประสงค์ เช่น กำรค ำนวณโบนัสประจ ำปี
ของบริษัท กำรค ำนวณผลกำรเรียนเฉลี่ยของนักศึกษำในแต่ละภำคเรียน 
 
กระบวนกำรทำงเลือก อำจถูกใช้ในควำมหมำยเดียวกับกระบวนกำร
หลัก มักใช้ เป็นกระบวนกำรที่ เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ  (automated 
activity) และอำจใช้เส้นประในกำรเข้ำถึงกระบวนกำรทำงเลือก 
 

 
กำรด ำเนินกำรพิจำรณำค ำตอบของค ำถำม (question) เพ่ือตอบกำร
เลือกและด ำเนินกำรตำมกำรเลือก ซึ่งค ำตอบมักมี 2 ทำงคือ yes กับ 
no เพ่ือส่งต่อกำรท ำงำนไปยังเส้นทำงใหม่ คือเส้นทำงหลักเลือก yes 
และเส้นทำงหลังเลือก no 
 
น ำเสนอข้อมูลจำกแหล่งข้อมูล เช่น อีเมล์  ค ำสั่งซื้อ  รำยงำน 
 
 

 
 

กระบวนกำรย่อย (Subroutine) ที่จะประกำศไว้ก่อน เมื่อน ำมำรวมกันก็
จะกลำยเป็นกระบวนกำรหลัก และกระบวนกำรย่อยก็อำจมีกระบวนกำร
ย่อยลงไปอีก เพ่ือให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ เช่น กระบวนกำรค ำนวณ
เงินเดือน อำจมีกระบวนกำรย่อย ค ำนวณภำษี ขำด ลำ สำย โบนัส ค่ำ    

                                            ล่วงเวลำ ค่ำนำยหน้ำ เป็นต้น 
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น ำเสนอข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลในหน่วยควำมจ ำ (memory) 
 
 
 
น ำเสนอข้อมูลในรูปของเอกสำรที่ถูกพิมพ์ (printed document) 
 
 
 
 
 
น ำเสนอข้อมูลในรูปของเอกสำรที่ถูกพิมพ์ (printed document) 
จ ำนวนหลำยรำยกำร 
 
 

 
แทนจุดเริ่มต้น หรือจุดสิ้นสุดของกระบวนกำร หรือผังงำนทั้งหมด 
 
 
กิจกรรมที่แทนกำรติดตั้ง กำรเตรียมกำร ก่อนกระบวนกำรจะเกิดขึ้น 
หรือประมวนผล 
 

 
กำรเตรียมข้อมูลแบบแมนนวล (manual) อำจหมำยถึงกำรรับข้อมูลผ่ำน
แป้นพิมพ์ 
 

 
กระบวนกำรแบบแมนนวล (manual) คือกำรด ำเนินกำรด้วยมือ ตรง
ข้ำมกับกำรด ำเนินกำรอัตโนมัติ เช่น กำรนับเหรียญสตำงค์ของธนำคำร 
กำรน ำเงินเข้ำฝำกธนำคำรเคำน์เตอร์ 
 

 
              จุดเชื่อมต่อจำกจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งของผังงำนในหน้ำเดียวกัน โดยไม่       
              ต้องมีกำรลำกเส้น แต่ใช้กำรอ้ำงอิง 
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              จุดเชื่อมต่อจำกจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งของผังงำนในหน้ำอ่ืน 
 
 
 
  กำร์ดข้อมูลที่ส่งเข้ำคอมพิวเตอร์ เป็น punch card ที่ใช้กับเครื่องของ   
   บริษัท IBM ซึ่งไม่ถูกใช้งำนแล้วในปัจจุบัน 
 
 
 
         เทปกระดำษ เป็นสื่อเก็บข้อมูลที่ส่งเข้ำไปในเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นเก่ำ 
 
 
 
  สัญลักษณ์แสดงกำรรวมสำยกระบวนกำรเข้ำมำ และออกไปกระบวนกำร  
     เดียวมักเป็นสัญลักษณ์ของ AND 
 
 
 
  สัญลักษณท์ี่รับเข้ำมำทำงหนึ่ง แล้วสำมำรถส่งออกไปได้หลำยกระบวนกำร  
  มักเป็นสัญลักษณ์ของ OR  
 
 
         สัญลักษณ์ท่ีรวมทั้ง Merge และ Extract คือรวมหลำยกระบวนกำรเข้ำ  
            มำแล้วจัดกำรเพ่ือส่งผลออกไปตำมที่ก ำหนด  
 
                               
        สัญลักษณ์ท่ีรวมทั้ง Extract และ Merge คือกระบวนกำรหนึ่งเข้ำมำ แล้ว        
        แตกเป็นหลำยกระบวนกำร แล้วกลับมำสู่กระบวนกำรเดียว 
 

 

  กำรแตกกระบวนกำรจำกหนึ่งเป็นหลำยประกำร 

     

                                         กำรรวมหลำยกระบวนกำรเข้ำมำเป็นกระบวนกำรเดียว 
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 กำรจัดเก็บข้อมูล อำจอยู่ในรูปของฮำร์ดดิสก์ เทปแม่เหล็ก กำร์ด      
                                             หน่วยควำมจ ำ หรือสื่ออ่ืน 
 
 

 

 กำรหยุดคอยโดยไม่มีกิจกรรม แต่หมำยถึงกำรเพ่ิมต้นทุนในกำรผลิต 
  

 

 

 กำรเก็บข้อมูลในสื่อแบบเทปแม่เหล็กที่น ำข้อมูลเข้ำแบบตำมล ำดับ 

 

 

 กำรเก็บข้อมูลในสื่อสมัยใหม่ เช่น Acces, SQL Server  

 

 

 

 กำรเก็บข้อมูลในสื่อฮำร์ดดิสก์ที่มีกำรก ำหนดต ำแหน่งไดร์ฟไว้ชัดเจน 

 

 

 กำรแสดงผลบนเครื่องคอมพิวเตอร์มักหมำยถึงกำรแสดงผลต่อผู้ใช้ 

 

Cr:  Thaiall.com 
เข้ำถึงได้จำก http://www.thaiall.com/flowchart/symbol.htm 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานบริหารและธุรการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



WI-WP หน้ำ 1/57|งำนบริหำรและธุรกำร 
 

Work Instruction : งำนรับหนังสือรำชกำร 
ฝ่าย : หน่วยธุรกำร 
แผนก : งำนบริหำรและธุรกำร 
วัตถุประสงค์ :  
 เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนอ ำนวยกำรและบริหำรงำนภำยในของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี

สำรสนเทศ 
ผู้รับผิดชอบ  
   นำงรัตนำ  ชมมัย 
 สถานที่ เครื่องมือ/อุปกรณ์หลัก แบบฟอร์ม 
 อำคำรบรรณรำช

นครินทร์ ชั้น  1 
แผนก ส ำนักงำน
ผู้อ ำนวยกำร  
 
 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์ 
โทรศัพท์ 
โทรสำร 

- สมุดทะเบียนรับหนังสือรำชกำร 

บันทึก 

- ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

วัสดุ 
- กระดำษ A4 
- วัสดุส ำนักงำน 

 

ล าดับ
ขั้น 

ขั้นตอน/วิธกีารท างาน หมายเหตุ 

1. รับหนังสือรำชกำรภำยนอก/ภำยใน จดหมำย พัสดุไปรษณีย์  และ
อ่ืนๆ จำกสำรบรรณกลำง/หน่วยงำนอื่นๆ 
 

 

2. ตรวจเช็ค/แยกประเภท/จัดหมวดหมู่ 
- หนังสือ จดหมำย พัสดุไปรษณีย์ ถึง ผู้อ ำนวยกำรฯ เปิดซอง 
ตรวจเช็ค แยกประเภทหนังสือภำยใน/ภำยนอก 
- จัดเรียงล ำดับควำมส ำคัญ/เร่งด่วน  และชั้นควำมลับของหนังสือ 
รำชกำรภำยใน/ภำยนอก 
 

จัดส่งตำมหน่วยงำน 

3. - ลงทะเบียนรับหนังสือรำชกำรภำยใน/ภำยนอก ในระบบสำรบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ และสมุดคุมพร้อมออกเลขก ำกับ 
- เอกสำรและ และจดหมำยส่วนบุคคล (ไม่ต้องลงทะเบียน) 
 

 

4. - เสนอหัวหน้ำส ำนักงำน   
5. - ส่ง/เสนอผู้เกี่ยวข้อง(กรณีเอกสำรไม่ลงทะเบียน)  
6. - เสนอผู้บริหำรสั่งกำร  

 



WI-WP หน้ำ 2/57|งำนบริหำรและธุรกำร 
 

 

Work Procedure  กระบวนการและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   เกี่ยวข้องกับผู้ได้รับมอบหมำย 
 
 
 
         ไม่เก่ียวข้องกับผู้ใด 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารและ และจดหมายส่วน
บุคคล (ไม่ต้องลงทะเบียน) 

ลงทะเบียนรบัหนังสือรำชกำรภำยในและ
ภำยนอก ในระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

พร้อมออกเลขก ำกับ 
 

รับหนังสือรำชกำรจำกหน่วยงำนภำยนอก/ภำยใน พัสดุ
ไปรษณีย์  และอื่นๆ  

ชั้นความเร็ว 
 

ชั้นความลับ 
 

 

ส่ง/เสนอผู้เกี่ยวข้องด าเนินการ เสนอหัวหน้ำส ำนักงำน 
 

จัดเก็บหนังสือรำชกำร 
เข้ำแฟ้ม/ระบบสำรบรรณฯ 

 

เสนอผู้บริหำรสั่งกำร 

 

ตรวจสอบ แยกประเภท  จัดหมวดหมู ่

 



WI-WP หน้ำ 3/57|งำนบริหำรและธุรกำร 
 

Work Instruction : งำนส่งหนังสือรำชกำร 
ฝ่าย : หน่วยธุรกำร 
แผนก : งำนบริหำรและธุรกำร 
วัตถุประสงค์ :  
 เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนอ ำนวยกำรและบริหำรงำนภำยในของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี

สำรสนเทศ 
ผู้รับผิดชอบ  
   นำงรัตนำ  ชมมัย 
 สถานที่ เครื่องมือ/อุปกรณ์หลัก แบบฟอร์ม 
 อำคำรบรรณรำช

นครินทร์ ชั้น  1 
แผนก ส ำนักงำน
ผู้อ ำนวยกำร  
 
 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์ 
โทรศัพท์ 
โทรสำร 

- สมุดลงทะเบียนส่งหนังสือรำชกำร 
- .................................... 
บันทึก 

- ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

วัสดุ 
- กระดำษ A4 
- วัสดุส ำนักงำน 

 

ล าดับ
ขั้น 

ขั้นตอน/วิธกีารท างาน หมายเหตุ 

1. - รับหนังสือรำชกำรจำกหน่วยงำนภำยใน /หนังสือที่จัดท ำขึ้นภำยใน
หน่วยงำน ซึ่งผ่ำนกำรลงนำม/เห็นชอบจำกผู้อ ำนวยกำร 

 

2. - ลงทะเบียน/ออกเลขหนังสือรำชกำรส่งภำยในและภำยนอก ใน
ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และสมุดทะเบียนหนังสือส่ง 

 

2. - จัดท ำส ำเนำ/สแกนเอกสำรเพ่ือจัดเก็บเป็นหลักฐำน   
3.  - ส่งหนังสือรำชกำรภำยใน ในระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

- ส่งเจ้ำหน้ำที่จัดส่งหนังสือตำมหน่วยงำน กรณีเป็นเอกสำรที่ต้องส่ง
ฉบับจริง  
- ส่งหนังสือ(หนังสือรำชกำรภำยนอก) บรรจุซอง ปิดผนึก   จ่ำหน้ำ
ซอง จัดส่งทำงไปรษณีย์ หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 

 

 

 

 

 



WI-WP หน้ำ 4/57|งำนบริหำรและธุรกำร 
 

 

Work Procedure  กระบวนการและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 
 .  
 
 
 
                                          
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดท าส าเนา/สแกนเอกสารเพ่ือจัดเก็บ
เป็นหลักฐาน 

ลงทะเบียน/ออกเลขหนังสือรำชกำรส่งภำยใน
และภำยนอก ในระบบสำรบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ และทะเบียนหนังสอืส่ง 
 

รับหนังสือรำชกำรจำกหน่วยงำนภำยใน  ซึ่งผ่ำนกำรลง
นำม/เห็นชอบจำกผู้อ ำนวยกำร 

 

- ส่งหนังสือราชการภายใน ในระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 

- เจ้าหน้าที่จัดส่งหนังสือตามหน่วยงาน กรณีเป็น
เอกสารที่ต้องส่งฉบับจริง  

- ส่งหนังสือ(หนังสือราชการภายนอก) บรรจุซอง 
ปิดผนึก   จ่าหน้าซอง กรณีจัดส่งทางไปรษณีย์  



WI-WP หน้ำ 5/57|งำนบริหำรและธุรกำร 
 

Work Instruction : งำนแจ้งเวียนหนังสือรำชกำร 
ฝ่าย : หน่วยธุรกำร 
แผนก : งำนบริหำรและธุรกำร 
วัตถุประสงค์ :  
 เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนอ ำนวยกำรและบริหำรงำนภำยในของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี

สำรสนเทศ 
ผู้รับผิดชอบ  
   นำงรัตนำ  ชมมัย 
 สถานที่ เครื่องมือ/อุปกรณ์หลัก แบบฟอร์ม 
 อำคำรบรรณรำช

นครินทร์ ชั้น  1 
แผนก ส ำนักงำน
ผู้อ ำนวยกำร  
 
 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์ 
โทรศัพท์ 
โทรสำร 

- สมุดลงทะเบียนส่งหนังสือรำชกำร 
- .................................... 
บันทึก 

- ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

วัสดุ 
- กระดำษ A4 
- วัสดุส ำนักงำน 

 

ล าดับ
ขั้น 

ขั้นตอน/วิธกีารท างาน หมายเหตุ 

1. - รับหนังสือรำชกำรจำกหน่วยงำนภำยใน /หนังสือที่ผู้บริหำรสั่งกำร   
2. - คัดแยกเอกสำร/หนังสือที่ผู้บริหำรสั่งกำร  
3. - จัดท ำส ำเนำ/สแกนเอกสำรจัดเก็บเพ่ือเป็นหลักฐำน และแจ้งเวียน

ตำมค ำสั่งกำร ใน Facebook และ Line ของส ำนัก 
 

4.  - ส่งหนังสือรำชกำรภำยใน ในระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
- ส่งเจ้ำหน้ำที่จัดส่งหนังสือตำมหน่วยงำน กรณีเป็นเอกสำรที่ต้องส่ง
ฉบับจริง  
- ส่งหนังสือ(หนังสือรำชกำรภำยนอก) บรรจุซอง ปิดผนึก   จ่ำหน้ำ
ซอง จัดส่งทำงไปรษณีย์ หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 

 

 

 

 

 

 



WI-WP หน้ำ 6/57|งำนบริหำรและธุรกำร 
 

 

  

Work Procedure  กระบวนการและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดท าส าเนา/สแกนเอกสาร
จัดเก็บ และแจ้งเวียนตามค าสั่ง
การ ใน Facebook และ Line 

ของส านัก  

รับหนังสือรำชกำรจำกหน่วยงำนภำยใน /หนังสือ 
ที่ผู้บริหำรสั่งกำร  

 

จัดเก็บหนังสือในระบบฯ หรือแฟ้ม 
 

 

คัดแยกเอกสาร/หนังสือ ผู้บริหาร
สั่งการ 

 

ส่งหนังสือราชการภายใน/
ภายนอก  



WI-WP หน้ำ 7/57|งำนบริหำรและธุรกำร 
 

 

Work Instruction : งำนจัดท ำหนังสือรำชกำร 
ฝ่าย : หน่วยธุรกำร 
แผนก : งำนบริหำรและธุรกำร 
วัตถุประสงค์ :  
 เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนอ ำนวยกำรและบริหำรงำนภำยในของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี

สำรสนเทศ 
ผู้รับผิดชอบ  
   นำงรัตนำ  ชมมัย 
 สถานที่ เครื่องมือ/อุปกรณ์หลัก แบบฟอร์ม 
 อำคำรบรรณรำช

นครินทร์ ชั้น  1 
แผนก ส ำนักงำน
ผู้อ ำนวยกำร  
 
 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์ 
โทรศัพท์ 
โทรสำร 

สมุดทะเบียนส่งหนังสือ 

บันทึก 

- ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

วัสดุ 
- กระดำษ A4 
- วัสดุส ำนักงำน 

 

ล าดับ
ขั้น 

ขั้นตอน/วิธกีารท างาน หมายเหตุ 

1. หนังสือสั่งกำรจำกผู้บริหำร/หรือรับแจ้งจำกหน่วยงำนภำยใน 
 

 

2. รวบรวมข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำร 
 

 

3. ด ำเนินกำรร่ำง และพิมพ์หนังสือรำชกำรภำยใน/ภำยนอก 
 

 

4. ออกเลขหนังสือรำชกำรส่งภำยในและภำยนอก ในระบบ   
สำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์  

 

5. เสนอหัวหน้ำส ำนักงำนตรวจทำน 
 

 

6. เสนอผู้บริหำรพิจำรณำ/ลงนำม  
 

 

 

 

 

 

 



WI-WP หน้ำ 8/57|งำนบริหำรและธุรกำร 
 

 

 

Work Procedure  กระบวนการและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       
                    (No)  แก้ไข 
 

                                    Z                 
                                                                               ไม่ผ่ำน(No)  แก้ไข 

                                          ผ่ำน     (Yes) 
 
 
 
                                          ผ่ำน     (Yes) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

เสนอหัวหน้าส านักงาน  
ตรวจทาน 

เจ้าของเร่ือง 
 

รับมอบหมำยจำกหน่วยงำน/เจ้ำของ
เรื่องและรวบรวมข้อมูล 

 

  เสนอผู้บรหิำรพิจำรณำลงนาม 
 

 

ด าเนินการ คิด ร่าง พิมพ์ หนังสือราชการภายใน/
ภายนอก 

ออกเลขหนังสือราชการส่งภายในและภายนอก       
ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

รับ-ส่งหนังสือให้ผู้เกี่ยวข้อง ทราบ 



WI-WP หน้ำ 9/57|งำนบริหำรและธุรกำร 
 

Work Instruction : งำนจัดท ำค ำสั่ง  
ฝ่าย : หน่วยธุรกำร 
แผนก : งำนบริหำรและธุรกำร 
วัตถุประสงค์ :  
 เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนอ ำนวยกำรและบริหำรงำนภำยในของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี

สำรสนเทศ 
ผู้รับผิดชอบ  
   นำงรัตนำ  ชมมัย 
 สถานที่ เครื่องมือ/อุปกรณ์หลัก แบบฟอร์ม 
 อำคำรบรรณรำช

นครินทร์ ชั้น  1 
แผนก ส ำนักงำน
ผู้อ ำนวยกำร  
 
 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์ 
โทรศัพท์ 
โทรสำร 

สมุดทะเบียนค ำสั่ง 
- .................................... 
บันทึก 

- ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

วัสดุ 
- กระดำษ A4 
- วัสดุส ำนักงำน 

 

ล าดับ
ขั้น 

ขั้นตอน/วิธกีารท างาน หมายเหตุ 

1. หนังสือสั่งกำรจำกผู้บริหำร/หรือรับแจ้งจำกหน่วยงำนภำยใน  
2. รวบรวมข้อมูลอื่นประกอบกำรด ำเนินกำร  
3. ด ำเนินกำรร่ำง และพิมพ์ ค ำสั่ง ที่เก่ียวข้องกับงำนของส ำนัก

วิทยบริกำรฯ รวมทั้งออกเลขค ำสั่งโดยประสำนกับงำนธุรกำร
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

 

4. เสนอหนังสือให้หัวหน้ำส ำนักงำนตรวจสอบ และ ส่งคืนงำน
สำรบรรณ แก้ไข 

 

5. เสนอหนังสือให้ผู้มีอ ำนำจลงนำม บริหำรลงนำม   
   

 

 

 

 

 

 



WI-WP หน้ำ 10/57|งำนบริหำรและธุรกำร 
 

 

Work Procedure  กระบวนการและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               ผ่ำน   (Yes) 
             ไม่ผ่ำน    (No)  แก้ไข 
 

                                    Z                 
                                                                             ไม่ผ่ำน (No)  แก้ไข 

                                                 ผ่ำน (Yes) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอหัวหน้าส านักงาน  
ตรวจทาน 

เจ้าของเร่ือง 
 

หนังสือสั่งกำรจำกผู้บรหิำร/หรือรบั
แจ้งจำกหน่วยงำนภำยใน 

  เสนอผู้บรหิำรพิจำรณำลงนาม 
 

 

รวบรวมข้อมูลอื่นประกอบการด าเนินการ   
 

ด าเนินการ  ร่าง พิมพ์ ค าสั่ง ที่เก่ียวข้องกับการ
ด าเนินงานของส านักฯ รวมทั้งออกเลขค าสั่งโดย

ประสานกับงานธุรการส านักงานอธิการบดี 

รับ-ส่งค าสั่งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 



WI-WP หน้ำ 11/57|งำนบริหำรและธุรกำร 
 

Work Instruction : งำนเลขำนุกำรผู้บริหำรและเสนอหนังสือ  
ฝ่าย : หน่วยธุรกำร 
แผนก : งำนบริหำรและธุรกำร 
วัตถุประสงค์ :  
 เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนอ ำนวยกำรและบริหำรงำนภำยในของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี

สำรสนเทศ 
ผู้รับผิดชอบ  
   นำงรัตนำ  ชมมัย 
 สถานที่ เครื่องมือ/อุปกรณ์หลัก แบบฟอร์ม 
 อำคำรบรรณรำช

นครินทร์ ชั้น  1 
แผนก ส ำนักงำน
ผู้อ ำนวยกำร  
 
 

เครื่องคอมพิวเตอร ์
เครื่องพิมพ์ 
โทรศัพท์ 
โทรสำร 

- สมุดลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ
รำชกำร 
บันทึก 

- ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

วัสดุ 
- กระดำษ A4 
- วัสดุส ำนักงำน 

 

ล าดับ
ขั้น 

ขั้นตอน/วิธกีารท างาน หมายเหตุ 

1.  ตรวจเช็ค หนังสือรำชกำรภำยใน/ภำยนอก ซึ่งด ำเนินกำร
ลงทะเบียนรับ และผ่ำนควำมเห็นของหัวหน้ำส ำนักงำน
ผู้อ ำนวยกำรเรียบร้อยแล้ว   

 

2. เสนอผู้บริหำรสั่งกำร  
3. บันทึกค ำสั่งกำร ผู้บริหำร   
4. คัดแยก จัดท ำส ำเนำเพ่ือเก็บเป็นหลักฐำน และด ำเนินกำร

ตำมค ำสั่งกำร 
 

5. บันทึกตำรำงปฏิทินภำรกิจผู้บริหำร และแจ้งเตือน  
6. รวบรวมเอกสำรเกี่ยวกับภำรกิจผู้บริหำร คัดแยก จัดเรียง 

และจัดเก็บเพ่ือประกอบเป็นหลักฐำนในกำรด ำเนินงำน 
 

 

 

 

 

 



WI-WP หน้ำ 12/57|งำนบริหำรและธุรกำร 
 

Work Procedure  กระบวนการและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                     
                                                                                       

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจ้าของเร่ือง 
 

ตรวจเช็คหนังสือรำชกำร เตรียม
เสนอผู้บริหำรสั่งกำร 

บันทึกค าสั่งการผู้บริหาร 

คัดแยก จัดท าส าเนา เพื่อเก็บเป็นหลักฐาน และ
ด าเนินการตามค าสั่งการ 

บันทึกตารางปฏิทินภารกิจผู้บริหาร และแจ้งเตือน
ตามก าหนด 

รวบรวมเอกสารภารกิจผู้บริหาร คัดแยก จัดเรียง และ
จัดเก็บ 

 

  เสนอผู้บริหำรพิจำรณำสั่งกำร 

 



WI-WP หน้ำ 13/57|งำนบริหำรและธุรกำร 
 

Work Instruction : งำนกำรจัดกำรประชุม  
ฝ่าย : หน่วยธุรกำร 
แผนก : งำนบริหำรและธุรกำร 
วัตถุประสงค์ :  
 เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนอ ำนวยกำรและบริหำรงำนภำยในของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี

สำรสนเทศ 
ผู้รับผิดชอบ  
   นำงรัตนำ  ชมมัย 
 สถานที่ เครื่องมือ/อุปกรณ์หลัก แบบฟอร์ม 
 อำคำรบรรณรำช

นครินทร์ ชั้น  1 
แผนก ส ำนักงำน
ผู้อ ำนวยกำร  
 
 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์ 
โทรศัพท์ 
โทรสำร 

- บันทึกกำรประชุม 
- .................................... 
บันทึก 

- เครื่องบันทึกเสียงกำรประชุม 

วัสดุ 
- กระดำษ A4 
- วัสดุส ำนักงำน 

 

ล าดับ
ขั้น 

ขั้นตอน/วิธกีารท างาน หมายเหตุ 

1. รับมอบหมำยจำกผู้อ ำนวยกำรและผู้เกี่ยวข้อง ประสำน
ก ำหนดวัน เวลำ สถำนที่ ในกำรประชุม จองห้องประชุม 

 

2. จัดท ำหนังสือเชิญประชุม เสนอผู้มีอ ำนำจลงนำม และแจ้ง
เวียนหนังสือเชิญประชุม ให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ 

 

3. ประสำน รวบรวมวำระกำรประชุม จัดเตรียมเทปบันทึกเสียง 
จัดเตรียมห้องประชุม จัดเตรียมเอกสำรกำรประชุม ประสำน
จัดอำหำรว่ำง/อำหำรกลำงวันในกำรประชุม 

 

4. บันทึกกำรประชุม  
5. ถอดเทป จัดท ำรำยงำนกำรประชุม  
6. เสนอผู้มีหน้ำที่ตรวจสอบรำยงำนกำรประชุม    
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Work Procedure  กระบวนการและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                    
 
 
 

                     แก้ไข (No)                                                                                       
 
 
                                      ไม่แก้ไข (yes) 
 
 

 

 

 

 

 

เจ้าของเร่ือง 
 

รับมอบหมำย ประสำนคณะกรรมกำรเพ่ือก ำหนด วัน 
เวลำ และสถำนที่ในกำรจัดกำรประประชุม 

  เสนอผู้มีหนำ้ที่ตรวจสอบ
จำรณำลงนาม 

 
 

จัดท าหนังสือเชิญประชุม และเสนอผู้บริหารลงนาม
และแจ้งเวียนหนังสือเชิญประชุม 

 

จัดเก็บส าเนาบันทึกการประชุม  

ประสาน รวบรวม จัดท าวาระการประชุม จัดเตรียม
ห้องประชุม จัดเตรียมเอกสารการประชุม  อาหารว่าง 

อาหารกลางวัน และอ่ืนๆ 

บันทึกการประชุม 

จัดท ารายงานการประชุม 
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Work Instruction : งำนจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ของส ำนัก 
ฝ่าย : หน่วยแผนและงบประมำณ 
แผนก : งำนบริหำรและธุรกำร 
วัตถุประสงค์ :  
 เพ่ือให้มีแผนยุทธศำสตร์ของส ำนัก ที่ใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนให้บรรลุควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำย

ที่ได้ก ำหนดไว้ 
ผู้รับผิดชอบ  
 ชื่อ-นำมสกุล      นำงณัฐยำ  สุโนพันธ์ 
 สถานที่ เครื่องมือ/อุปกรณ์หลัก แบบฟอร์ม 
 ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

ส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
อำคำรบรรณรำช
นครินทร์ ชั้น 1 
 
 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
2. เครื่องปริ้นเตอร์ 
3. โทรศัพท์ 
4. เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

บันทึก 
รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร 

วัสดุ 
- กระดำษ, ปำกกำ, หมึกพิมพ์ 

 

ล าดับ
ขั้น 

ขั้นตอน/วิธกีารท างาน หมายเหตุ 

1. ศึกษำรวบรวมข้อมลูภำยในและภำยนอกส ำนักเพื่อน ำมำประกอบกำรจัดท ำแผน
ยุทธศำสตร์ เช่น ผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีท่ีผ่ำนมำ , นโยบำยที่เกีย่วข้อง 

4 วัน 

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรจดัท ำแผนยทุธศำสตร์ และประชุมและวำงแผนกำร
ด ำเนินงำน 

1 วัน 

3. -จัดท ำโครงกำร(ทบทวน)แผนยุทธศำสตร์ของส ำนักเสนอต่อมหำวิทยำลัยเพื่อขอ
อนุมัติด ำเนินโครงกำร 
-ประสำนวิทยำกร  
-เชิญผู้บริหำร บุคลำกรเข้ำร่วมโครงกำร 

3 วัน 
 

4. ด ำเนินโครงกำรแผนยุทธศำสตร์ เพื่อระดมสมองวิเครำะห์ SWOT  และก ำหนด
นโยบำย ประเด็นยุทธศำสตร์  ตัวช้ีวัด โครงกำร 

1 วัน 

5. น ำผลกำรวิเครำะห์จำกกำรด ำเนินโครงกำรมำรวบรวมสรุป เป็นรูปเล่ม 6 วัน 
6. จัดท ำ (ร่ำง) แผนยุทธศำสตรส์ ำนกัวิทยบริกำรฯ เสนอต่อคณะกรรมกำรบรหิำร

พิจำรณำ 
10 วัน 

7. ปรับปรุงแก้ไขตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรบริหำรส ำนัก  3 วัน 
8. น ำเสนอ แผนยุทธศำสตร์ส ำนักวิทยบริกำรฯ เสนอต่อคณะกรรมกำรประจ ำ

ส ำนักฯ เพื่อพิจำรณำให้ข้อเสนอแนะ 

1 วัน 

9 ปรับปรุงแก้ไขตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก 1 วัน 
10 เผยแพร่ โดยถ่ำยทอแผนยุทธศำสตร์ให้กับบุคลำกรภำยในส ำนักรับทรำบ 1 วัน 
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Work Procedure  กระบวนการและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

ด ำเนินโครงกำร 

สรุปผล/รำยงำนผล 

 
จัดท ำร่ำงแผนยุทธศำสตร์ 

 

น ำเสนอ(ร่ำง)แผน
ยุทธศำสตร์ต่อคณะ

กรรมกำรบริหำรส ำนกัฯ 

ส 

 

น ำแผนยุทธศำสตร์เสนอ
คณะกรรมกำรประจ ำ

ส ำนักฯพิจำรณำ 

ส 

 

ไม่อนุมัติ/แก้ไข 

อนุมัติ 

ไมอ่นุมัติ 

จัดท ำและขออนุมัติโครงกำร
โครงกำร 

แก้ไขปรับปรุง 

 

อนุมัติ 

รวบรวมข้อมูล 

 

เผยแพร่แผนยุทธศำสตร์ 
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Work Instruction : งำนจัดท ำรำยงำนประจ ำปีของส ำนัก 
ฝ่าย : หน่วยประชำสัมพันธ์ 
แผนก : งำนบริหำรและธุรกำร 
วัตถุประสงค์ :  
 เพ่ือเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักในรอบปี ให้กับหน่วยงำนภำยในและภำยนอก 

มหำวิทยำลัยฯ    
ผู้รับผิดชอบ  
 ชื่อ-นำมสกุล   นำงณัฐยำ  สุโนพันธ์ 
 สถานที่ เครื่องมือ/อุปกรณ์หลัก แบบฟอร์ม 
 ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

ส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
อำคำรบรรณรำช
นครินทร์ ชั้น 1 
 
 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
2. เครื่องพิมพ์(ปริ้นเตอร์) 
3. โทรศัพท์ 
4. เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

บันทึก 
รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน 

วัสดุ 
- กระดำษ, ปำกกำ, หมึกพิมพ์ 

 

ล าดับ
ขั้น 

ขั้นตอน/วิธกีารท างาน หมายเหตุ 

1. ศึกษำข้อมูล เพ่ือน ำมำประกอบกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปี เช่น 
รำยงำนประจ ำปี และเว็บไซต์ของมหำวิทยำลัยอื่น ๆ 

5 วัน 

2. รวมรวบข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักในรอบปีที่ผ่ำนมำ ของ
งำนต่ำงๆ ภำยในส ำนัก มำวิเครำะห์ 

10 วัน 

3. จัดท ำ(ร่ำง)รำยงำนประจ ำปี และตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล 
 

15 วัน 

4. -น ำร่ำงรำยงำนประจ ำปีเสนอผู้บังคับบัญชำเพื่อพิจำรณำ 
-ปรับปรุงแก้ไขและจัดท ำข้อมูลเพิ่มเติมตำมข้อเสนอแนะของ
ผู้บังคับบัญชำ 

5 วัน 

5. น ำร่ำงรำยงำนประจ ำปีเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักฯ 
เพ่ือพิจำรณำ 

4 วัน 

ปรับปรุงแก้ไขตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรบริหำรส ำนัก  
6. จัดท ำรำยงำนประจ ำปีฉบับสมบูรณ ์ 4 วัน 
7. เผยแพรสู่่ธำรณขน 7 วัน 
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Work Procedure  กระบวนการและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

  

จัดท ำ(ร่ำง)รำยงำนประจ ำปี 

น ำเสนอร่ำงรำยงำน
ประจ ำปีต่อคณะ

กรรมกำรบริหำรส ำนกัฯ 

ส 

 

ไม่เห็นชอบ/แก้ไข 

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ/แก้ไข 

รวบรวมข้อมูลมำวิเครำะห์ 

จัดพิมพ์รำยงำนประจ ำป ี

พร้อมกับส่งต้นฉบับให้กับโรงพิมพ์ 

 

น ำเสนอร่ำงรำยงำนประจ ำปี
ต่อผูบ้ริหำรส ำนักฯ 

ส 

 

เห็นชอบ 

ศึกษำข้อมูล 

 

เผยแพร่รำยงำนประจ ำปี 

เผยแพร่รำยงำนประจ ำปี 
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Work Instruction : งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
ฝ่าย : หน่วยประกันคุณภำพ 
แผนก : งำนบริหำรและธุรกำร 
วัตถุประสงค์ :  
 เพ่ือจัดท ำคู่มือประกันคุณภำพกำรศึกษำ และรำยงำนกำรประเมินตนเองของส ำนักฯ เสนอต่อกรรมกำร

ตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบ  
 ชื่อ-นำมสกุล      นำงณัฐยำ  สุโนพันธ์ 
 สถานที่ เครื่องมือ/อุปกรณ์หลัก แบบฟอร์ม 
 ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

ส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
อำคำรบรรณรำช
นครินทร์ ชั้น 1 
 
 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
2. เครื่องปริ้นเตอร์ 
3. โทรศัพท์ 
4. เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

- แบบรำยงำนกำรประเมินตนเอง 
(SAR) 
บันทึก 
-ระบบ QA ของส ำนัก 
- เว็บไซต์ส ำนักฯ 

วัสดุ 
- กระดำษ, ปำกกำ, หมึกพิมพ์ 

 

ล าดับ
ขั้น 

ขั้นตอน/วิธกีารท างาน หมายเหตุ 

1. ศึกษำข้อมูลด้ำนงำนประกันคุณภำพท่ีเกี่ยวข้องกับส ำนัก เช่น 
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำในรอบปีที่ผ่ำนมำ, นโยบำยที่เกี่ยวข้อง, คู่มือ
ประกันคุณภำพกำรศึกษำของปีที่ผ่ำนมำ 

5 วัน 

2. จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนด้ำนประกันคุณภำพ เช่น ปฏิทินงำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ , จัดท ำประกำศนโยบำยประกันคุณภำพ 

5 วัน 

3. -แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
-จัดท ำโครงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
-ขออนุมัติโครงกำรและด ำเนินโครงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

1 วัน 

4. จัดท ำ(ร่ำง)คู่มือประกันคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักฯเพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักพิจำรณำ 

7 วัน 

5. ประสำนรวบรวมจัดเก็บเอกสำรหลักฐำนประกอบตัวบ่งชี้กำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ  

3 วัน 

6. จัดท ำเอกสำรรำยงำนกำรประเมินตนเองของส ำนักฯเพ่ือรองรับกำรตรวจ
ประเมิน เสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรพิจำรณำ 

10 วัน 

7 รวบรวมข้อมูลเอกสำรหลักฐำนของตัวบ่งชี้ที่ส ำนักฯรับผิดชอบ พร้อมสแกนเข้ำ
ระบบโปรแกรมด้ำนงำนประกันของส ำนักฯ 

16 วัน 
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8. รองรับกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน โดยคณะกรรมกำรตรวจ
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน พร้อมสรุปผลกำรกำรตรวจประเมิน 

1 วัน 

9. - ปรับปรุงแก้ไขจัดหำเอกสำรเพ่ิมเติม 
-จัดส่งเอกสำรหลักฐำนให้คณะกรรมกำรดูเพ่ิมเติม 
-คณะกรรมกำรส่งสรุปผลกำรประเมินที่รับรองแล้วให้ส ำนัก 

7 วัน 

10 จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองฉบับสมบูรณ์ (หลังรับกำรตรวจประเมิน) 
 

5 วัน 

11 น ำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรตรวจประเมิน เข้ำท่ี
ประชุมแจ้งให้คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักฯทรำบเพ่ือจัดท ำแผนพัฒนำในปี
ต่อไป 

1 วัน 

12 เผยแพร่ข้อมูลสู่สำธำรณชน 
 

1 วัน 

 

 

  



WI-WP หน้ำ 21/57|งำนบริหำรและธุรกำร 
 

Work Procedure  กระบวนการและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนประกัน 

 
จัดท ำโครงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

 
จัดท ำ(ร่ำง)คู่มือประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

 

น ำเสนอร่ำงคู่มือประกัน
คุณภำพต่อคณะกรรมกำร

งำนประกันฯ 

ส 

 

ไม่อนุมัติ/แก้ไข 

อนุมัติ 

รองรับกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำฯ
ภำยใน 

จัดท ำแผนกำรด ำเนนิงำนดำ้นประกันฯ 

โครงกำร 

จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง(SAR) 

 

คู่มือประกันคุณภำพกำรศึกษำส ำนักฯ 

 

รวบรวมจัดเก็บเอกสำรหลักฐำนประกันคุณภำพฯ 

 

A 

ศึกษำข้อมูล 

 

สแกนเอกสำรหลักฐำนเข้ำระบบโปรแกรม 

ด้ำนงำนประกันของส ำนักฯ 



WI-WP หน้ำ 22/57|งำนบริหำรและธุรกำร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

  

A 

จัดท ำSAR ฉบับสมบูรณ์หลังกำรตรวจประเมิน 

ภำยใน 

รำยงำนผลกำรตรวจประเมิน
เสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำร

ส ำนักฯ พจิำรณำ 

ส 

 

ไมถู่กต้อง/แก้ไข 

ถูกต้อง 

เผยแพร่สู่สำธำรณชน 

 

จัดส่งเอกสำรที่ปรับแก้ไขแล้วให้
คณะกรรมกำรเพ่ิมเติม 

 



WI-WP หน้ำ 23/57|งำนบริหำรและธุรกำร 
 

 

Work Instruction : งำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ ส ำนักฯ 
ฝ่าย : หน่วยแผนและงบประมำณ 
แผนก : งำนบริหำรและธุรกำร 
วัตถุประสงค์ :  
 เพ่ือ ให้มีแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณของส ำนัก ที่ใช้ก ำหนดเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน

ประจ ำปีของส ำนักฯ  ให้เป็นไปตำมนโยบำย วัตถุประสงค์ และสำมำรถด ำเนินงำนให้ตรงตำมแผนที่
ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

ผู้รับผิดชอบ  
 ชื่อ-นำมสกุล      นำงณัฐยำ  สุโนพันธ์ 
 สถานที่ เครื่องมือ/อุปกรณ์หลัก แบบฟอร์ม 
 ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

ส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
อำคำรบรรณรำช
นครินทร์ ชั้น 1 
 
 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
2. เครื่องปริ้นเตอร์ 
3. โทรศัพท์ 
4. เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

วัสดุ 

- กระดำษ, ปำกกำ, หมึกพิมพ์ 

 

ล าดับ
ขั้น 

ขั้นตอน/วิธกีารท างาน หมายเหตุ 

1. ศึกษำกรอบนโยบำยของมหำวิทยำลัย และตรวจสอบวงเงินทีไ่ดร้ับจัดสรร 4 วัน 
2. -แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร  

-ประชุม เพื่อวิเครำะห์ สังเครำะห์ งบประมำณ ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์
ส ำนักและของมหำวิทยำลัยฯ 
-ก ำหนดโครงกำรให้สอดคล้องกับพันธกิจของส ำนักฯ 

1 วัน 

3. จัดท ำ(ร่ำง)แผนปฏบิัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 10 วัน 
4. เสนอ(ร่ำง)แผนปฏบิัติกำรประจ ำปี ต่อคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร 

ประจ ำปี พิจำรณำให้ข้อเสนอแนะ 
1 วัน 

5. เสนอ(ร่ำง)แผนปฏบิัติกำรประจ ำปี ต่อคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักฯ 
พิจำรณำให้ข้อเสนอแนะ 

1 วัน 

6. ปรับปรุงแก้ไขตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรบริหำรส ำนัก 
 

3 วัน 

7. จัดท ำแผนปฏบิัติกำรประจ ำปงีบประมำณฉบบัสมบูรณ์ พร้อมเผยแพร่ 
 

5 วัน 

 



WI-WP หน้ำ 24/57|งำนบริหำรและธุรกำร 
 

 

Work Procedure  กระบวนการและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร 

 
ประชุมเพ่ือวิเครำะห์ให้สอดคล้องกับพันธกิจ 

 
จัดท ำ(ร่ำง)แผนปฏบิัติกำรฯ 

น ำเสนอ(ร่ำง)แผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีต่อคณะกรรมกำร

จัดท ำแผนฯพิจำรณำ 

ส 

 

น ำแผนปฏิบัตกิำรฯ เสนอ
คณะกรรมกำรบริหำร

ส ำนักฯพิจำรณำ 

ส 

 

ไมเ่ห็นชอบ/แก้ไข 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

ศึกษำ/ตรวจสอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร 

แก้ไขปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ 

 

เห็นชอบ 

รวบรวมข้อมูล 

 

จัดท ำแผนปฏบิัติกำรประจ ำปีฉบับสมบูรณ ์

จัดท ำแผนปฏบิัติกำรประจ ำปีฉบับสมบูรณ ์

 



WI-WP หน้ำ 25/57|งำนบริหำรและธุรกำร 
 

 

Work Instruction : งำนจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
ฝ่าย : หน่วยแผนและงบประมำณ 
แผนก : งำนบริหำรและธุรกำร 
วัตถุประสงค์ :  
 เพ่ือ เป็นกำรวำงแผน ก ำหนดแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนล่วงหน้ำ กำรวิเครำะห์ ประเมินผลอย่ำงรอบคอบ 

และเป็นระบบ  สนับสนุนกำรท ำงำนให้เกิดผลสมฤทธิ์  
ผู้รับผิดชอบ  
 ชื่อ-นำมสกุล      นำงณัฐยำ  สุโนพันธ์ 
 สถานที่ เครื่องมือ/อุปกรณ์หลัก แบบฟอร์ม 
 ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

ส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
อำคำรบรรณรำช
นครินทร์ ชั้น 1 
 
 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
2. เครื่องปริ้นเตอร์ 
3. โทรศัพท์ 
4. เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

แบบฟอร์มโครงกำรของบประมำณ 
ของมหำวิทยำลัย 
วัสดุ 
- กระดำษ, ปำกกำ, หมึกพิมพ์ 

 

ล าดับ
ขั้น 

ขั้นตอน/วิธกีารท างาน หมายเหตุ 

1. ศึกษำรำยละเอียดข้อมูลงบประมำณที่ได้รบักำรจัดสรรจำกมหำวิทยำลัย 
 

1 วัน 

2. น ำเอกสำรกำรจัดสรรงบประมำณเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร  
ส ำนักฯเพื่อจัดสรรให้กับงำนต่ำงๆภำยในส ำนัก ไปจัดท ำโครงกำรงบขอ
งบประมำณตำมแบบฟอร์มของมหำวิทยำลยัก ำหนด ต่อไป 
 

1 วัน 

3. จัดท ำโครงกำรของบประมำณในส่วนที่เก่ียวข้อง 
 

3 วัน 

4. รวบรวมโครงกำรของบประมำณจำกงำนต่ำงๆ ภำยในส ำนัก มำสรุปและ
ตรวจสอบรำยละเอียดควำมถูกต้อง   

2 วัน 

5. ส ำเนำโครงกำรและจดัส่งหน่วยงำนกองนโยบำยและแผน 
 

30 นำที 

 

  



WI-WP หน้ำ 26/57|งำนบริหำรและธุรกำร 
 

 

Work Procedure  กระบวนการและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประชุมจัดสรรงบประมำณ 

 
จัดท ำโครงกำรของบประมำณ 

 
รวบรวมโครงกำรของบประมำณ 

 

ตรวจสอบควำมถูกต้อง 

ของโครงกำร 

ไมถู่กต้อง/แก้ไข 

  ถูกต้อง 

ศึกษำรำยละเอียดงบประมำณท่ีได้รับ
จัดสรร 

 

ส ำเนำส่งกองนโยบำยและแผน 

 



WI-WP หน้ำ 27/57|งำนบริหำรและธุรกำร 
 

 

Work Instruction : งำนจัดท ำรำยงำนกำรติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
ฝ่าย : หน่วยแผนและงบประมำณ 
แผนก : งำนบริหำรและธุรกำร 
วัตถุประสงค์ :  
 เพ่ือเป็นกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำรของส ำนัก  เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ และมี

ประสิทธิภำพ  
ผู้รับผิดชอบ  
 ชื่อ-นำมสกุล      นำงณัฐยำ  สุโนพันธ์ 
 สถานที่ เครื่องมือ/อุปกรณ์หลัก แบบฟอร์ม 
 ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

ส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
อำคำรบรรณรำช
นครินทร์ ชั้น 1 
 
 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
2. เครื่องปริ้นเตอร์ 
3. โทรศัพท์ 
4. เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

บันทึก 
รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร 

วัสดุ 

- กระดำษ, ปำกกำ, หมึกพิมพ์ 

 

ล าดับ
ขั้น 

ขั้นตอน/วิธกีารท างาน หมายเหตุ 

1. -ตรวจสอบรำยละเอียดข้อมูลกำรใช้จ่ำยงบประมำณของส ำนัก 
 

3 วัน 

2. - จัดท ำสรปุข้อมูลกำรใช้จ่ำยงบประมำณของแต่ละโครงกำรของส ำนักฯ 
เป็นไตรมำส  
 

3 ชม/คร้ัง 
3 x12 คร้ัง 
= 36 ชม. 

3. - น ำเอกสำรรำยงำนกำรติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณเสนอผู้บริหำร 
พิจำรณำตรวจสอบ 

3 ชม/คร้ัง 
3 x4 คร้ัง 
= 12 ชม. 

4. -น ำเอกสำรรำยงำนกำรติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณเสนอเข้ำท่ี
ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักเพ่ือพิจำรณำทุก 3 เดือน (ไตรมำส) 

4 วัน/ 4 คร้ัง 

5. -ท ำบันทึกข้อควำมน ำเอกสำรส่งกองนโยบำยและแผน และส่งเอกสำร
ไปยังกองนโยบำยและแผน พร้อมส ำเนำจัดเก็บเอกสำร 

2 ชม/คร้ัง 
2 x4 คร้ัง 
= 8 ชม. 

 

  



WI-WP หน้ำ 28/57|งำนบริหำรและธุรกำร 
 

 

Work Procedure  กระบวนการและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตรวจสอบข้อมูลกำรใช้จ่ำยงบประมำณของส ำนัก 

 

จัดท ำสรปุข้อมูลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

เสนอผู้บริหำรตรวจสอบ
ควำมถูกต้อง 

ไมถู่กต้อง/แก้ไข 

 เห็นชอบ 

เสนอคณะกรรมกำรบริหำร
ส ำนักฯ พิจำรณำ 

  ถูกต้อง 

ไม่เห็นชอบ/แก้ไข 

ส่งกองนโยบำยและแผน 

 



WI-WP หน้ำ 29/57|งำนบริหำรและธุรกำร 
 

 

 



WI-WP หน้ำ 30/57|งำนบริหำรและธุรกำร 
 

 

 



WI-WP หน้ำ 31/57|งำนบริหำรและธุรกำร 
 

 

 

 

 



WI-WP หน้ำ 32/57|งำนบริหำรและธุรกำร 
 

 

 

 

 



WI-WP หน้ำ 33/57|งำนบริหำรและธุรกำร 
 

 

 

 

 



WI-WP หน้ำ 34/57|งำนบริหำรและธุรกำร 
 

 

 



WI-WP หน้ำ 35/57|งำนบริหำรและธุรกำร 
 

 

 

 

 



WI-WP หน้ำ 36/57|งำนบริหำรและธุรกำร 
 

 

 

 

 



WI-WP หน้ำ 37/57|งำนบริหำรและธุรกำร 
 

Work Instruction : งำนยืมเงินทดรองจ่ำย และกำรยืมเงินโครงกำรอบรม 
ฝ่าย : หน่วยกำรเงินและพัสดุ 
แผนก : งำนบริหำรและธุรกำร 
วัตถุประสงค์ :  
 เพ่ือจัดท ำเอกสำรสัญญำกำรยืมเงิน และจัดท ำใบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 
ผู้รับผิดชอบ  
 นำงสุภำวดี  แจ้งจันทร์ 
 สถานที ่ เครื่องมือ/อุปกรณ์หลัก แบบฟอร์ม 
 อำคำรบรรณรำชนครินทร์... 

ชั้น.................1................ 
แผนก.............................. 
 
 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ปริ้นเตอร์ 
โทรศัพท์ 
เครื่องค ำนวณ 

:  งำนกำรเงินส่วนกลำง 

บันทึก 

: ระบบบัญชี...3...มิติ............ 

วัสดุ 
: กระดำษ..ปำกกำ..ดินสอ 

ล าดับ
ขั้น 

ขั้นตอน/วิธกีารท างาน หมายเหตุ 

1. การยืมเงินทดรองจ่าย  (การเดินทางไปราชการ) 
1.1 เข้ำระบบ  PMIS เพื่อจัดท ำเอกสำรสัญญำกำรยืมเงิน และจัดท ำใบประมำณ

กำรค่ำใช้จ่ำย 
1.2 ให้ผู้ยืมเงินเซ็นเอกสำรสญัญำยืมเงิน 
1.3 น ำเอกสำรสัญญำเงินยมืส่งงำนคลงั 
 เอกสำรประกอบกำรยืมเงินกำรเดินทำงไปรำชกำร 
1.1 สัญญำยืมเงิน จ ำนวน 2 ใบ และใบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย จ ำนวน 1 ใบ  
1.2 หนังสือเชิญเข้ำร่วมอบรมจำกหน่วยงำนภำยนอก 
1.3 ค ำสั่งให้ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร พนักงำนมหำวิทยำลยัและเจ้ำหน้ำท่ี

เดินทำงไปรำชกำร 
1.4 เอกสำรประกอบอ่ืนๆที่เกีย่วข้อง 
 
การยืมเงินทดรองจ่าย  (โครงการอบรม) 
1.1เข้ำระบบ  PMIS เพื่อจัดท ำเอกสำรสัญญำกำรยมืเงิน และจัดท ำใบประมำณ
กำรค่ำใช้จ่ำย 
1.2 ให้ผู้ยืมเงินเซ็นเอกสำรสญัญำยืมเงิน 
1.3 น ำเอกสำรสญัญำเงินยืมส่งงำนคลัง 
 เอกสำรประกอบกำรยืมเงินโครงกำรอบรม 
1.1 สัญญำยมืเงิน จ ำนวน 2 ใบ และใบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ  
1.2 โครงกำรอบรมทีไ่ด้รับอนมุัติเรียบร้อยแล้ว 
1.3 บันทึกขออนุมัติและด ำเนินโครงกำร 
1.4 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร 
1.5 หนังสือเชิญวิทยำกร (กรณีมีวิทยำกรมำบรรยำย) 
1.6 เอกสำรประกอบอ่ืนๆที่เกี่ยวขอ้ง 

20  นำที 
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Work Procedure  กระบวนการและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน 
การยืมเงินทดรองจ่ายการเดินทางไปราชการ และการยืมเงินโครงการอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**หมายเหตุ  การยืมเงินต้องย่ืนเอกสารให้งานกองคลังต้องไม่น้อยกว่า 7 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

จัดท าสัญญายืมเงินทดรองจ่าย
ในระบบ PMIS 

 

ให้ผู้ยืมเซ็นเอกสารในสัญญา
เงินยืมเงินทดรองจ่าย 

น าเอกสารสัญญาเงินยืม 
ส่งงานคลัง 
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Work Instruction : งำนเบิกเงินประจ ำต ำแหน่ง ค่ำจ้ำงชั่วครำว และค่ำสำธำรณูปโภค 
ฝ่าย : หน่วยกำรเงินและพัสดุ 
แผนก : งำนบริหำรและธุรกำร 
วัตถุประสงค์ :  
 เพ่ือให้กำรเบิกเงินประจ ำต ำแหน่ง ค่ำจ้ำงชั่วครำว และค่ำสำธำรณูปโภคเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
ผู้รับผิดชอบ  
 นำงสุภำวดี  แจ้งจันทร์ 
 สถานที ่ เครื่องมือ/อุปกรณ์หลัก แบบฟอร์ม 
 อำคำรบรรณรำชนครินทร์... 

ชั้น.................1................ 
แผนก.............................. 
 
 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ปริ้นเตอร์ 
โทรศัพท์ 
เครื่องค ำนวณ 

:  งำนกำรเงินส่วนกลำง 

บันทึก 

: ระบบบัญชี...3...มิติ............ 

วัสดุ 
: กระดำษ..ปำกกำ..ดินสอ 

 

ล าดับ
ขั้น 

ขั้นตอน/วิธกีารท างาน หมายเหตุ 

1. กำรเบิกเงินประจ ำต ำแหน่งส ำหรบัผู้บริหำร กำรเบิกเงินค่ำจ้ำงช่ัวครำว กำรเบิก
เงินค่ำสำธำรณูปโภค 
-รวบรวมเอกสำรกำรเบิก 
-บันทึกข้อมูลผู้ขอเบิกเงิน 
-เสนอผู้ขอเบิก 
-เสนอหัวหน้ำเจำ้หน้ำท่ีพัสด ุ
-เสนอหัวหน้ำส ำนักงำน 
-เสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯลงนำมอนุมัต ิ
-ส่งเอกสำรกองนโยบำยและแผน 
 

30 นำที 
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Work Procedure  กระบวนการและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน 
การเบิกเงิน เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหาร ค่าจ้างชั่วคราว ค่าสาธารณูปโภค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

                                                                        yes 
 
 
 
 
 
                                                                      yes  
                                                                                                      No(ไม่อนุมัติ)    (แก้ไข) 
 
 
                                                                         yes 
  
 
 
 
 
                                                                                    อนุมัติ 
 
 
 
 
 
 

รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

บันทึกข้อมูลการเบิกในระบบ 
PMIS 

 

เสนอผู้ขอเบิกเงิน 

เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี
พัสด ุ

เสนอหัวหน้าส านักงาน 

เสนอผู้อ านวยการส านักฯ
ลงนามอนุมัต ิ

น าชุดเบิกส่งกองนโยบายและ
แผน 
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Work Instruction : งำนจัดท ำข้อมูลบนระบบจัดซื้อจัดจ้ำงหน่วยงำนภำครัฐ 
ฝ่าย : หน่วยกำรเงินและพัสดุ 
แผนก : งำนบริหำรและธุรกำร 
วัตถุประสงค์ :  
 เพ่ือจัดท ำข้อมูลบนระบบจัดซื้อจัดจ้ำงหน่วยงำนภำครัฐเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
ผู้รับผิดชอบ  
 นำงสุภำวดี  แจ้งจันทร์ 
 สถานที ่ เครื่องมือ/อุปกรณ์หลัก แบบฟอร์ม 
 อำคำรบรรณรำชนครินทร์... 

ชั้น.................1................ 
แผนก.............................. 
 
 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ปริ้นเตอร์ 
โทรศัพท์ 

 

- ................................... 
- .................................... 
บันทึก 

- ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงหน่วยงำน
ภำครัฐ......e-gp............. 
วัสดุ 
- กระดำษ..ปำกกำ..ดินสอ 

 

ล าดับ
ขั้น 

ขั้นตอน/วิธกีารท างาน หมายเหตุ 

1. จัดท ำรำยงำนขอซื้อขอจ้ำงและแต่งตั้งคณะกรรมกำร ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร 
2. บันทึกเลขท่ีและวันที่ของเอกสำรและค ำสั่ง 45 นำที 
3. บันทึกรำคำผู้เสนอรำคำ  
4. จัดท ำหนังสืออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้ำง  
5. จัดท ำร่ำงสัญญำ  
6. ตรวจสอบหลักประกันสัญญำและจัดท ำสัญญำ  
7. ข้อมูลสำระส ำคัญในสัญญำ  
8. บริหำรสัญญำ  
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Work Procedure  กระบวนการและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน 
ระบบจัดซ้ือจัดจ้างหน่วยงานภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

เริ่มต้น 

จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างและ
แต่งตั้งคณะกรรมการ 

 

บันทึกเลขที่และวันที่ของ
เอกสารและค าสั่ง 

บันทึกราคาผู้เสนอราคา 

จัดท าหนังสืออนุมัติสั่งซ้ือสั่งจ้าง 

จัดท าร่างสัญญา 
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Work Procedure  กระบวนการและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

A 
 

ตรวจสอบหลักประกันสัญญา
และจัดท าสัญญา 

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

บริหารสัญญา 

จัดเก็บเอกสารสัญญาเข้าแล้ว 
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Work Instruction : งำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
ฝ่าย : หน่วยกำรเงินและพัสดุ 
แผนก : งำนบริหำรและธุรกำร 

วัตถุประสงค์ :  
  
ผู้รับผิดชอบ  
 นำงสุภำวดี  แจ้งจันทร์ 
 สถำนที่ เครื่องมือ/อุปกรณ์หลัก แบบฟอร์ม 
 อำคำรบรรณรำชนครินทร์... 

ชั้น.................1................ 
แผนก.งำนบริหำรและธุรกำร. 
 
 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ปริ้นเตอร์ 
โทรศัพท์ 
เครื่องค ำนวณ 
 

: งำนพัสดุส่วนกลำง 

บันทึก 
: ระบบบัญชี  3 มิติ 
: ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงหน่วยงำนภำครัฐ  
e - GP 
 

วัสดุ 
: กระดำษ หมึก ปำกกำ ดินสอ 

 

ล าดับ
ขั้น 

ขั้นตอน/วิธกีารท างาน หมายเหตุ 

1. จัดหำพัสดุเพื่อด ำเนินกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง โดยวิธีต่ำงๆ 

1.1 วิธีตกลงรำคำ กำรซื้อหรือกำรจ้ำงครั้งหนึ่งซึ่งมีรำคำไม่เกิน 100,000 บำท 
กรณีจัดซื้อจัดจ้ำงวงเงินไม่เกิน  10,000 บำท  ใช้เอกสำรดังต่อไปนี้   

- หนังสือขออนุญำตซื้อ/จ้ำง 
- รำยละเอียดที่จะขอซื้อจ้ำง/จ้ำง 
- ใบตรวจรับพัสดุ ใบตรวจกำรจ้ำง (กรณีจ้ำงได้พัสดุให้ใช้ใบตรวจรับพัสดุ) 
- ใบเบิกพัสดุ (กรณีจ้ำงซ่อมไม่ต้องใช้ใบเบิกพัสดุ) 
- บันทึกขออนุญำตซ่อมครุภัณฑ์ 

กรณีจัดซื้อจัดจ้ำงวงเงินเกิน  10,000 บำทแต่ไม่เกิน 100,000 บำท  ใช้เอกสำร
ดังต่อไปนี้   

- หนังสือขออนุญำตซื้อ/จ้ำง 
- รำยละเอียดที่จะขอซื้อ/จ้ำง 
- หนังสือสั่งซื้อ/สั่งจ้ำง 
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- ใบเสนอรำคำ (ต้องระบุวันที่เสนอรำคำ ผู้เสนอรำคำ ผู้ตกลงรำคำ 
ก ำหนดเวลำซึ่งไม่น้อยกว่ำ 30 วัน และก ำหนดส่งของหรือส่งมอบงำน) 

- ใบตรวจรับพัสดุ ใช้เฉพำะเบิกพัสดุ หรือครุภัณฑ์เท่ำนั้น 
- บันทึกขออนุญำตซ่อมครุภัณฑ์ (กรณีซ่อมครุภัณฑ์) 

1.2 วิธีสอบรำคำ  กำรซื้อหรือกำรจ้ำงโดยวิธีสอบรำคำ กำรซื้อหรือกำรจ้ำงครั้งหนึ่ง
ซึ่งมีรำคำเกิน 100,000 บำท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บำท 

ใช้เอกสำรดังต่อไปนี้ 

- หนังสือขออนุญำตซื้อ/จ้ำง 
- รำยละเอียดที่จะขอซื้อ/จ้ำง 
- รำยละเอียด/คุณลักษณะของสิ่งที่จะซื้อ/จ้ำง 
- หนังสือสั่งซื้อ/สั่งจ้ำง หรือสัญญำซื้อขำย/จ้ำง 

1.3 วิธีประกวดรำคำ  กำรซื้อหรือกำรจ้ำงโดยวิธีประกวดรำคำ กำรซื้อหรือกำรจ้ำง
ครั้งหนึ่งซึ่งมีรำคำเกิน 2,000,000 บำท 

    -    หนังสือขออนุญำตซื้อ/จ้ำง 

- รำยละเอียดที่จะขอซื้อ/จ้ำง 
- รำยละเอียด/คุณลักษณะของสิ่งที่จะซื้อ/จ้ำง 
- หนังสือสั่งซื้อ/สั่งจ้ำง หรือสัญญำซื้อขำย/จ้ำง 

2. ตรวจสอบเอกสำรใบเสนอรำคำ   

3. ด ำเนินกำรขออนุญำตจัดซื้อ – จัดจ้ำง ในระบบ PMIS  

  -ขออนุญำตจัดซื้อ – จัดจ้ำง  

  -ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้ำง 

  -ใบตรวจรับ  (ให้คณะกรรมกำรตรวจรับเซ็นเอกสำร) 

  -ใบเบิกวัสดุ 

  -งบหน้ำใบส ำคัญเบิกเงิน 

ระยะเวลำกำร
ด ำเนินงำน 

 7  วัน 

4. เสนอเจ้ำหน้ำที่พัสดุ ระยะเวลำในกำร
ด ำเนินงำน  

2 วัน  
5. เสนอหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุ 

6. เสนอหัวหน้ำส ำนักงำน 

7. ถ่ำยส ำเนำเอกสำรเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐำน  

8. ส่งเอกสำรกองนโยบำยเพ่ือด ำเนินกำรต่อไป  
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Work Procedure  กระบวนการและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 

ด้วยวิธีตกลงราคา 

 

 

 

 

 

 

       yes 

 

 

                                                                                                     

                                                                             yes 

                                                                                                      No(ไม่อนุมัติ   (แก้ไข) 

  

                                                                                                          

                                                                          yes 

 

 

 

                                                                                      

                                                                               อนุมัติ 

 

เสนอเจ้าหน้าที่พัสดุ 

เสนอหัวหน้า
เจ้าหน้าที่พัสดุ 

เสนอหัวหน้า
ส านักงาน 

เสนอผู้อ านวยการ
ส านักฯลงนามอนุมัต ิ

A 

ผู้รับผิดชอบ 

ขออนุญาต 

จัดซื้อ / จัดจ้าง 
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Work Procedure  กระบวนการและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

A 
 

A 

จัดท าใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 

ระบบ PMIS 

เสนอผู้อ านวยการ 

ส านักฯลงนาม 

ลงนาม 

ผู้รับจ้างเซ็น 

ใบสั่งซ้ือ / สั่งจ้าง 

จัดท าใบตรวจรับพัสดุ 

ในระบบ PMIS 

กรรมการลงนามตรวจรับ 

จัดท าใบเบิกพัสดุ 

ในระบบ PMIS 



WI-WP หน้ำ 48/57|งำนบริหำรและธุรกำร 
 

 

 

Work Procedure  กระบวนการและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการลงนามตรวจ
รับ 

A 

จัดท างบหน้า 

ใบส าคัญในระบบ PMIS 

เสนอเจ้าหน้าที่พัสดุลงนาม 

เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 

ลงนาม 

เสนอหัวหน้าส านักงาน 

ลงนาม 

A 



WI-WP หน้ำ 49/57|งำนบริหำรและธุรกำร 
 

 

Work Procedure  กระบวนการและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

ถ่ายส าเนาเอกสารชุดจัดซื้อ /จัด
จ้างเก็บไว้เป็นหลักฐาน 1 ชุด 

 

เสนอผู้อ านวยการ 

ส านักฯลงนาม 

น าชุดจัดซื้อ – จัดจ้างส่งกอง 

นโยบายและแผน 



WI-WP หน้ำ 50/57|งำนบริหำรและธุรกำร 
 

Work Instruction : งำนแจ้งซ่อมบ ำรุงวัสดุ-ครุภัณฑ ์
ฝ่าย : หน่วยอำคำรสถำนที่   
แผนก : งำนบริหำรและธุรกำร 
วัตถุประสงค์ :  
 - เพ่ือรับบริกำรแจ้งซ่อม  

- เพ่ือซ่อมบ ำรุงวัสดุ-ครุภัณฑ์ให้สำมำรถใช้งำนได้ 
ผู้รับผิดชอบ  
 นำยประสงค์  อุ่นค ำยี่ 
 สถานที่ เครื่องมือ/อุปกรณ์หลัก แบบฟอร์ม 
 ภำยในอำคำรบรรณรำช

นครินทร์ และอำคำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 
 

 - แบบฟอร์มขอใช้บริกำรแจ้งซ่อม 
 
บันทึก 

- ระบบบันทึกกำรปฏิบัติงำน
ประจ ำวัน 
http://arit.pcru.ac.th/dos/ 
วัสดุ 
 

 

ล าดับ
ขั้น 

ขั้นตอน/วิธีการท างาน หมายเหตุ 

1. หน่วยงำนกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริกำรแจ้งซ่อม  
2. รับเรื่องแจ้งซ่อม  
3. ตรวจสอบก่อนซ่อมบ ำรุง  

-กรณีเป็นงำนซ่อมบ ำรุงต้องด ำเนินกำรตรวจเช็คและแก้ไขได้ทันที่ในกรณี
อุปกรณ์ช ำรุดต้องด ำเนินกำรเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่หรือสั่งซื้ออุปกรณ์มำ
ทดแทน 
-กรณีเป็นงำนซ่อมครุภัณฑ์ต้องด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรซ่อมครุภัณฑ์
แจ้งเจ้ำหน้ำที่ดูแลด ำเนินกำรต่อ 

 

4. น ำเสนอผู้บริหำร  
5. ด ำเนินกำรซ่อมเมื่อมีกำรซื้อวัสดุอุปกรณ์ตำมท่ีได้ส ำรวจ  
6. บันทึกกำรปฏิบัติงำนในใบแจ้งซ่อม  
7. หน่วยงำนแจ้งซ่อมประเมินควำมพึงพอใจ         
8. เก็บรวบรวมเอกสำรใส่แฟ้มแบบขอใช้บริกำรแจ้งซ่อม  

 

 



WI-WP หน้ำ 51/57|งำนบริหำรและธุรกำร 
 

Work Procedure  กระบวนการและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน 
งานแจ้งซ่อมบ ารุงวัสดุ-ครุภัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             No (แก้ไข) 
 
 
 
                                                                      yes 
                                                                                                    

 
 

 
 

                                                                        yes 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงำนกรอกแบบฟอร์ม
ขอใช้บริกำรแจ้งซ่อม 

รับเรื่องแจ้งซ่อม 

 

น าเสนอผู้บริหาร 

สิ้นสุด 

ด ำเนินกำรซ่อมเมื่อมีกำรซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ตำมท่ีได้ส ำรวจ 

บันทึกกำรปฏิบัติงำนในใบแจ้งซ่อม 

หน่วยงำนแจ้งซ่อมประเมิน           
ควำมพึงพอใจ        

ตรวจสอบก่อนซ่อมบ ารุง 

เก็บรวบรวมเอกสำรใส่แฟ้มแบบขอใช้
บริกำรแจ้งซ่อม 



WI-WP หน้ำ 52/57|งำนบริหำรและธุรกำร 
 

Work Instruction : งำนท ำควำมสะอำดภำยในอำคำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ฝ่าย : หน่วยอำคำรสถำนที่ 

แผนก : กลุ่มงำนบริหำรและธุรกำร 

วัตถุประสงค์ :  

 เพ่ือให้ภำยในอำคำรมีควำมสะอำด และเรียบร้อยส ำหรับกำรใช้บริกำร 

ผู้รับผิดชอบ  

 1. นำงสำวเสำวณีย์  ศรีค ำวงศ์ 
2. นำงสกำวเดือน  อ่อนโอน 

 สถานที่ เครื่องมือ/อุปกรณ์หลัก แบบฟอร์ม 

 อาคาร..เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ชั้น.1-3 
แผนกอาคารสถานที่. 
 
 

1. ไม้กวาด ไม้กวาดหยากไย่ ไม้ขนไก่ 
2. ไม้ถูพ้ืน ไม้ม็อบดันฝุ่น ไม้กวาด
ทางมะพร้าว 
3. แปรงขัดพ้ืนด้ามยาม แปรงขัด
ห้องน้ า 
4. ผ้าเช็ดโต๊ะ ที่ตักขยะ 
5. ไม้ปาดพ้ืน 
6. น้ าเช็ดกระจก น้ ายาล้างห้องน้ า 
น้ ายาดันฝุ่น ผงซักฟอก น้ ายาถูพ้ืน  
7. ถุงด าใส่ขยะ 

- แบบฟอร์ม..เบิกวัสดุ................. 
- .................................... 
บันทึก 

- .แบบบันทึกกำรปฏิบัติงำน
ประจ ำวัน 

วัสดุ 

- ………………………………. 

 

ล าดับ
ขั้น 

ขั้นตอน/วิธกีารท างาน หมายเหตุ 

1. จัดเตรียมอุปกรณ์ท ำควำมสะอำด  

2. ท ำควำมสะอำดพ้ืน โต๊ะและเก้ำอ้ี ห้องน้ ำ ห้องเรียน 
ห้องฝึกอบรม และห้องประชุมตำมแผนกำรปฏิบัติงำน 

 

3. ตรวจเช็คกำรท ำควำมสะอำด  

4. บันทึกกำรปฏิบัติงำนประจ ำวัน  

   

   



WI-WP หน้ำ 53/57|งำนบริหำรและธุรกำร 
 

 

Work Procedure  กระบวนการและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       No 

                                                                                                        

                                                                       Yes 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ด าเนินการท าความสะอาด 

ตรวจเช็คการ
ท าความ
สะอาด 

บันทึกการปฏิบัติงาน
ประจ าวัน 

จัดเตรียมอุปกรณ์ท าความสะอาด 



WI-WP หน้ำ 54/57|งำนบริหำรและธุรกำร 
 

Work Instruction : งำนท ำควำมสะอำดภำยในอำคำรบรรณรำชนครินทร์ 

ฝ่าย : หน่วยอำคำรสถำนที่ 

แผนก : กลุ่มงำนบริหำรและธุรกำร 

วัตถุประสงค์ :  

 เพ่ือให้ภำยในอำคำรมีควำมสะอำด และเรียบร้อยส ำหรับกำรใช้บริกำร 

ผู้รับผิดชอบ  

 1. นำงส ำริศ  อินทรส 
2. นำงธนพร  กองยัง 

 สถานที่ เครื่องมือ/อุปกรณ์หลัก แบบฟอร์ม 

 อาคาร..บรรณราช
นครินทร์ 
ชั้น.1-3 
แผนกอาคารสถานที่. 
 
 

1. ไม้กวาด ไม้กวาดหยากไย่ ไม้ขนไก่ 
2. ไม้ถูพ้ืน ไม้ม็อบดันฝุ่น ไม้กวาด
ทางมะพร้าว 
3. แปรงขัดพ้ืนด้ามยาม แปรงขัด
ห้องน้ า 
4. ผ้าเช็ดโต๊ะ ที่ตักขยะ 
5. ไม้ปาดพ้ืน 
6. น้ าเช็ดกระจก น้ ายาล้างห้องน้ า 
น้ ายาดันฝุ่น ผงซักฟอก น้ ายาถูพ้ืน  
7. ถุงด าใส่ขยะ 

- แบบฟอร์ม...เบิกวัสดุ................ 
- .................................... 
บันทึก 

- แบบบันทึกกำรปฏิบัติงำน
ประจ ำวัน 

วัสดุ 

- ………………………………. 

 

ล าดับ
ขั้น 

ขั้นตอน/วิธกีารท างาน หมายเหตุ 

1. จัดเตรียมอุปกรณ์ท ำควำมสะอำด  

2. ท ำควำมสะอำดพ้ืน โต๊ะและเก้ำอ้ี ห้องน้ ำ ห้องเรียน 
ห้องฝึกอบรม และห้องประชุมตำมแผนกำรปฏิบัติงำน 

 

3. ตรวจเช็คกำรท ำควำมสะอำด  

4. บันทึกกำรปฏิบัติงำนประจ ำวัน  

   

   



WI-WP หน้ำ 55/57|งำนบริหำรและธุรกำร 
 

Work Procedure  กระบวนการและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

                                                                                         No 

 

                                                                      Yes 

                                                                     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ด าเนินการท าความสะอาด 

ตรวจเช็คการ
ท าความ
สะอาด 

บันทึกการปฏิบัติงาน
ประจ าวัน 

จัดเตรียมอุปกรณ์ท าความสะอาด 



WI-WP หน้ำ 56/57|งำนบริหำรและธุรกำร 
 

Work Instruction : งำนดูแลภูมิทัศน์ภำยนอกอำคำร 

ฝ่าย : หน่วยอำคำรสถำนที่ 

แผนก : กลุ่มงำนบริหำรและธุรกำร 

วัตถุประสงค์ :  

 เพ่ือให้ภูมิทัศน์ภำยนอกอำคำรมีควำมสะอำด และสวยงำม 

ผู้รับผิดชอบ  

 นำยไพโรจน์  ใจใหญ่ 

 สถานที่ เครื่องมือ/อุปกรณ์หลัก แบบฟอร์ม 

 รอบอาคาร..เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และอาคารบรรณราช
นครินทร์ 
แผนกอาคารสถานที่. 
 
 

1. เครื่องตัดหญ้า 
2. ไม้กวาดทางมะพร้าว 
3. น้ ามันเบนซิน 
4. สายเอ็นตัดหญ้า 
5. ที่ตักขยะ 
6. ถังขยะ 
7. จอบ  
8. สายยางรดน้ า 
9. กรรไกรตัดกิ่งต้นไม้ 

- แบบฟอร์ม..เบิกน้ ามัน................. 
- .................................... 
บันทึก 

- แบบบันทึกกำรปฏิบัติงำน
ประจ ำวัน 

วัสดุ 

- ………………………………. 

 

ล าดับ
ขั้น 

ขั้นตอน/วิธกีารท างาน หมายเหตุ 

1. เขียนแบบฟอร์มเบิกน้ ามัน  
2. เบิกน้ ามันจากงานกายภาพ  
3. จัดเตรียมอุปกรณ์  
4. ตัดหญ้า  
5. ตัดแต่งก่ิงต้นไม้/ใส่ปุ๋ย  
6. กวาดใบไม้และหญ้า  
7. เก็บขยะ  
8. ตรวจเช็คความเรียบร้อย  
9. บันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน  
   

 



WI-WP หน้ำ 57/57|งำนบริหำรและธุรกำร 
 

Work Procedure  กระบวนการและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

                                                                        N 

 

         

                                                                       Y 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

                                                                        N 

 

 

 

                                                                        Y 

    

                              

               

จัดเตรียมอุปกรณ์ตัดหญ้า 

ตัดหญ้ำ/กวำดใบไม้และหญ้ำ/      
ตัดแต่งก่ิงต้นไม้/ใส่ปุ๋ย/เก็บขยะ 

 

ตรวจเช็ค
ความ

เรียบร้อย 

บันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน 

เขียนแบบฟอร์ม         
เบิกน้ ามัน 

ขออนุมัติ
เบิกน้ ามัน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานหอสมุดกลาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
WI-WP หน้ำ 1/47|งำนหอสมุดกลำง 

Work Instruction : งำนจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ 
ฝ่าย : หน่วยจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ 
แผนก: งำนหอสมุดกลำง 
วัตถุประสงค์ :  
 เพ่ือจัดหำและคัดเลือกทรัพยำกรสำรสนเทศให้พร้อมในกำรให้บริกำรต่อผู้ใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ผู้รับผิดชอบ นำงสำวมัทนำ รำมศิริ, นำยจ ำรัส ด้วงดี 
 ชื่อ-นำมสกุล 
 สถานที่ เครื่องมือ/อุปกรณ์หลัก แบบฟอร์ม 
 อำคำรบรรณรำช

นครินทร์ 
ชั้น 2 
แผนกงำนพัฒนำ
ทรัพยำกรสำรสนเทศ 
 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์  
2. เครื่อง Printer  
3. โปรแกรม Microsoft office  
4. เครือข่ำย Internet  
5. อุปกรณ์กำรสื่อสำร ได้แก่ โทรศัพท์ 
โทรสำร, e-mail 
๖. โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
WALAI AutoLib  

- แบบฟอร์มแนะน ำทรัพยำกร
สำรสนเทศเข้ำหอสมุดกลำง 
 
บันทึก 

- โปรแกรม Microsoft office 
- ระบบแนะน ำหนังสือ 
วัสดุ 
- กระดำษ  - ปำกกำ 
 

 

ล าดับ
ขั้น 

ขั้นตอน/วิธกีารท างาน หมายเหตุ 

1. ส ำรวจควำมต้องกำรทรัพยำกรสำรสนเทศในรปูแบบต่ำงๆ  
2. รับรำยกำรเสนอแนะรำยชื่อทรพัยำกรสำรสนเทศจำกร้ำนหนังสือ และ

รำยกำรเสนอ สั่งซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศจำกอำจำรย์ บุคลำกร นักศึกษำ  
 

3. รวบรวมรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศที่มีกำรเสนอซื้อ น ำมำพิจำรณำคัดเลือก
และ ตรวจสอบควำมซ้ ำซ้อน จำกฐำนข้อมูลบรรณำนุกรมทรัพยำกร
สำรสนเทศที่มีอยู ่ 

 

4. เสนอรำยกำรคัดเลือกทรัพยำกรสำรสนเทศให้ผู้บริหำร เพื่อพิจำรณำอนุมัติ
กำรจัดซื้อ  

 

5. จัดส่งรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศที่ผู้ใช้บริกำรเสนอแนะจัดซื้อให้แก่ร้ำน
หนังสือ เพื่อขอใบเสนอรำคำ 

 

6. รับใบเสนอรำคำจำกร้ำนหนงัสอื แลตรวจตรวจสอบควำมถูกตอ้งของรำยกำร
ในใบเสนอรำคำทีไ่ด้รับ 

 

7. ส่งมอบงำนพัสดุด ำเนนิกำรจัดซือ้ตำมระเบียบวิธทีำงกำรเงินและพัสดุ  
8. จัดส่งทรัพยำกรฯที่ผ่ำนกำรตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว ไปให้งำนวิเครำะห์

ทรัพยำกรสำรสนเทศท ำกำรวิเครำะห์หมวดหมู่และจัดท ำรำยกำรตำมระบบ
ในล ำดบัต่อไป 

 

9. แจ้งรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศใหม่ที่ได้รับกำรเสนอให้จัดซื้อ ไปยัง        
ผู้เสนอแนะ 
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Work Procedure  กระบวนการและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ารวจความต้องการทรัพยากร 
สารสนเทศ 

รวบรวมรายการที่ได้รับการที่เสนอแนะ 

ซ้ า 
(ไม่คัดเลือกซ้ือ) ตรวจสอบกับฐานข้อมูล WALAI AutoLib 

เสนอรายการคัดเลือกต่อผู้บริหารเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 

ไมซ้่ า 
(คัดเลือกซ้ือ) 

ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติสั่งซื้อ 

ส่งรายการทรัพยากรฯ ที่จะสั่งซื้อให้ร้าน 
หนังสือเพ่ือด าเนินการ 

รับใบเสนอราคาจากร้านหนังสือ 

ตรวจสอบความถูกต้อง 

ส่งมอบงานพัสดุด าเนินการจัดซื้อตาม 
ระเบียบวิธีทางการเงินและพัสดุ 

อนุมัติสั่งซื้อ 

แจ้งร้านแก้ไข 
ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

จัดส่งให้งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
และจัดท ารายการ 

แจ้งรายชื่อทรัพยากรฯ
ที่ได้รับการพิจารณา
จัดซื้อต่อผู้แนะน า

ทรัพยากร 

 ถูกต้อง 
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Work Instruction : งำนวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ 
ฝ่าย : หน่วยวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ 
แผนก : งำนหอสมุดกลำง........................................................................ ................. 
วัตถุประสงค์ :  
 เพ่ือวิเครำะห์หมวดหมู่และท ำรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศให้ตรงกับมำตรฐำนสำกล ถูกต้องและรวดเร็ว 
ผู้รับผิดชอบ  
 ชื่อ-นำมสกุล นำย  จ ำรัส ด้วงดี นำงสำวปวีณำ ทองเป๊ะ นำงสำวมัทนำ รำมศิริ 
 สถานที่ เครื่องมือ/อุปกรณ์หลัก แบบฟอร์ม 
 อำคำร..บรรณรำช

นครินทร์.......... 
ชั้น....2.... 
แผนก.....หอสมุดกลำง... 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เครื่องคอมพิวเตอร์ 
2.เครื่องสแกน 
3.หนังสือ 

- คู่มือดีดีซี 22 หัวเรื่องภำษำไทย  
ผู้แต่งหนังสือ 
บันทึก 

- ระบบห้องสมุด walai Auto Lib 

วัสดุ  
 

 

ล าดับ
ขั้น 

ขั้นตอน/วิธกีารท างาน หมายเหตุ 

1. รับหนังสือจำกหน่วยซ่อมบ ำรุงทรัพยำกรสำรสนเทศ  
2. ตรวจสอบควำมซ้ ำซ้อนของหนังสือกับฐำนข้อมูลระบบ

ห้องสมุดอัตโนมัติ  WalaiAutolib 
 

3. วิเครำะห์เนื้อหำทรัพยำกรสนเทศ  
4. ก ำหนดหัวเรื่องและเลขหมู่ตำมระบบทศนิยมดิวอ้ี  
5. ก ำหนดเลขผู้แต่ง  
6. บันทึกข้อมูลรำยละเอียดของทรัพยำกรสำรสนเทศลง

ฐำนข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WalaiAutolib 
 

7. บันทึกรำยกำรเพิ่ม  
8. สแกนหน้ำปกหนังสือ  
9. ตรวจสอบควำมเรียบร้อยร้อยของทรัพยำกรสำรสนเทศ นำยจ ำรัส  ด้วงดี/นำงสำวปวณีำ              

ทองเป๊ะ (ผู้ตรวจสอบควำมเรียบร้อย) 
 

10 ส่งหนังสือให้หน่วยบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ 
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Work Procedure  กระบวนการและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ตรวจสอบความซับช้อน
ช่ือเรื่อง 

วิเคราะหเ์นื้อหา 

ก าหนดหัวเรื่องและเลขหมูต่าม
ระบบทศนิยมดิวอี ้

ก าหนดเลขผู้แต่ง 

บันทึกข้อมูลลงฐาน 
WalaiAutolib 

เพิ่มฉบับ 

สแกนหน้าปกหนังสือ 

   (มี) 

(ไม่มี) 

 

รับหนังสือจำกหน่วยซ่อมบ ำรุงทรพัยำกรสำรสนเทศ 
 

ส่งหนังสือให้หน่วยบริกำร 
ทรัพยำกรสำรสนเทศ 

 

ตรวจสอบความเรียบร้อย 
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Work Instruction : งำนซ่อมบ ำรุงหนังสือใหม่- เก่ำ.................. 
ฝ่าย : หน่วยซ่อมบ ำรุงทรัพยำกรสำรสนเทศ 
แผนก : งำนหอสมุดกลำง 
วัตถุประสงค์ :  
  เพ่ือดูแลรักษำและซ่อมบ ำรุงหนังสือใหม่- เก่ำ 
ผู้รับผิดชอบ  
 ชื่อ-นำมสกุล นำง จงรักษ์ ชำติธนวัฒน์  
 สถานที่ เครื่องมือ/อุปกรณ์หลัก แบบฟอร์ม 
 อำคำร.บรรณรำช

นครินทร์... 
ชั้น...1..................... 
แผนก...ซ่อมบ ำรุงหนังสือ
ใหม-่ เก่ำ 
 
 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
          2. อุปกรณ์กำรซ่อมทั้งหมด 
          3. รถเข็นหนังสือ 
          4. สมุดทะเบียน 
            
 

 .ระบบฐำนข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ 

บันทึก 

- สมุดทะเบียน................ 

วัสดุ 
- อุปกรณ์กำรซ่อมทั้งหมด 

ล าดับขั้น ขั้นตอน/วิธกีารท างาน หมายเหตุ 
1. ซ่อมบ ารุงรักษาหนังสือใหม่-เก่า 

1) รับหนังสือจำกห้องเทคนิค 
2) แยกหนังสือท่ีจะซ่อม แยกซ่อมเบำ ซ่อมปกแข็ง 
3) เจำะหนังสือโดยใช้สว่ำนเจำะจ ำนวนรูมำกน้อยขึ้นอยู่กับขนำดควำม
สูงของหนังสือ 
4) เย็บทุกรูที่เจำะไว ้
5) ใช้ค้อนทุบทุกรูที่เย็บเสร็จ 
6) เตรียมอุปกรณ์ทุกชนิดเช่น กระดำษปอนด์ ผำ้มุ้ง คิ้ว กำว กระดำษ
แล็คชีน ผ้ำแลค็ซีน 
7) ทำกำว ติดกระดำษปอนด์ ติดผำ้มุ้ง ติดคิ้ว  
8) วัดปกแข็ง ควำมกว้ำงของเล่มหนังสือลด 0.5 ซม. ควำมสูงของ
หนังสือเพิ่ม 0.5 ซม.  
9) ตัดตำมขนำดที่วดัไว ้
10) ติดกระดำษแล็คซีนท้ังสำมด้ำนของปกแข็ง 
11) ตัดกระดำษแข็งเพื่อท ำสันหนงัสือ 
12) ทำกำวท่ีผ้ำแล็คซีน สันวำง ปกหนังสือท่ีวัดไว้วำงกับผ้ำ แล็คซีน 
13) ทำกำวพับแล็คซีนลงให้เท่ำกับปกแข็ง 
14) ทำกำวท้ังปกแล้วหนังสือวำง เช็ดกำวให้แห้ง  
15) ตัดปกหนังสือปกเดิมเท่ำกับปกแข็ง แต่ดูให้ท้ังสำมด้ำนใหล้ดลงมำ
0.3 ซม.เพื่อควำมสวยงำม 
16) น ำหนังสือท่ีติดปกแล้วเข้ำเครือ่งอัด เพื่อควำมแข็งแรง คงทนและ
สวยงำม 
17) น ำหนังสือออกจำกเครื่องอัดซึ่งเรำอัดไว้ 1 คืนเพื่อให้กำวแห้งจึง
เอำหนังสือออกมำ  
18) แล้วน ำหนังสือส่งห้องเทคนิคต่อไป 
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Work Procedure  กระบวนการและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน วิธีซ่อมบ ารุงรักษาหนังสือใหม่-เก่า 
 
 
                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       
 
 
                                                                                                  
                                                                                                     
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับหนังสือจากห้องเทคนิค 

เจาะหนังสือโดยใช้สว่านเจาะจ านวนรูมากน้อยขึ้นอยู่กับ
ขนาดความสูงของหนังสือ เย็บทุกรูที่เจาะไว้ ใช้ค้อนทุบ

ทุกรูที่เย็บเสร็จ 

แยกหนังสือที่จะซ่อม แยกซ่อมเบา ซ่อมปกแข็ง 

ทากาว ติดกระดาษปอนด์ ติดผ้ามุ้ง ติดคิ้ว วัดปกแข็ง  

ความกว้างของเล่มหนังสือลด 0.5 ซม. ความสูงของหนังสือเพ่ิม 0.5 ซม.  

ตัดตามขนาดที่วัดไว้ ติดกระดาษแล็คซีนทั้งสามด้านของปกแข็ง ตัด
กระดาษแข็งเพ่ือท าสันหนังสือ 

1.12 ทากาวที่ผ้าแล็คซีน สันวาง ปกหนังสือที่วัดไว้วางกับผ้าแล็คซีน 

1.13 ทากาวพับแล็คซีนลงให้เท่ากับปกแข็ง 

1.14 ทากาวทั้งปกแล้วหนังสือวาง เช็ดกาวให้แห้ง 

 ตัดปกหนังสือปกเดิมเท่ากับปกแข็ง แต่ดูให้ทั้งสามด้านให้ลดลงมา 0.3 ซม.
เพ่ือความสวยงาม น าหนังสือท่ีติดปกแล้วเข้าเครื่องอัด เพ่ือความแข็งแรง 
คงทนและสวยงาม น าหนังสือออกจากเครื่องอัดซึ่งเราอัดไว้ 1 คืนเพื่อให้กาว
แห้งจึงเอาหนังสือออกมา  

แล้วน าหนังสือส่งห้องเทคนิคต่อไป 

เตรียมอุปกรณ์ทุกชนิด เช่น 
กระดำษปอนด์ ผ้ำมุ่ง คิ้ว กำว 
กระดำษแล็คซีน ผำ้นแล็คซีน 
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ล าดับ
ขั้น 

ขั้นตอน/วิธกีารท างาน หมายเหตุ 

1. รับค ำถำมจำกผู้รับบริกำร   
2. ซักถำม/สัมภำษณ์  

ใช้วิธีกำรสนทนำโต้ตอบระหว่ำงผู้ให้บริกำรกับผู้รับบริกำร เพ่ือร่วมกันวิเครำะห์ 
และก ำหนดประเด็นของปัญหำที่ผู้รับบริกำรต้องกำรให้ผู้ให้บริกำรช่วยค้นหำ
ค ำตอบให้ 

 

3. ค้นหำค ำตอบ โดยใช้กระบวนกำรแก้ไขปัญหำ คิด  หรือคำดคะเนแหล่ง
สำรสนเทศที่ให้ค ำตอบ กำรค้นหำเร็วหรือช้ำขึ้นอยู่กับประสบกำรณ์และควำม
เชี่ยวชำญ หำกพบค ำถำมท่ีไม่สำมำรถตอบได้ ให้ผู้ใช้บริกำรกรอกแบบฟอร์ม 
เพ่ือด ำเนินกำรหำข้อมูลให้ในภำยหลัง 

บรรณำรักษ์ให้
ค ำตอบภำยใน 3-7 
วัน นับจำกท่ีได้รับ
ข้อมูล 

4. มอบค ำตอบแก่ผู้ใช้บริกำร 
เช่น เนื้อหำ หรือข้อมูลทำงบรรณำนุกรม  และสอบถำมควำมพึงพอใจในค ำตอบ
จำกผู้รับบริกำร ถ้ำไม่พอใจ ย้อนกลับไปขั้นตอนกำรวิเครำะห์ค ำถำมอีกครั้ง  

 

5. จัดเก็บค ำถำมแบบตอบค ำถำมและช่วยค้นคว้ำ เข้ำแฟ้มเพ่ือประโยชน์ในกำรใช้
ตอบค ำถำมครั้งต่อไป    

 

Work Instruction : งำนบริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ 
ฝ่าย : หน่วยบริกำรสำรสนเทศ 
แผนก: งำนหอสมุดกลำง 
วัตถุประสงค์ :   
 บริกำรในด้ำนกำรช่วยผู้อ่ำน ค้นหำข้อเท็จจริงหรือข่ำวสำรต่ำง ๆ และช่วยผู้อ่ำนในกำรใช้หนังสือและ

ห้องสมุด 
ผู้รับผิดชอบ นำงสำวมัทนำ รำมศิริ 
 ชื่อ-นำมสกุล 
 สถานที่ เครื่องมือ/อุปกรณ์หลัก แบบฟอร์ม 
 อำคำรบรรณรำช

นครินทร์ 
ชั้น 2 
แผนกงำนบริกำร
สำรสนเทศ 
 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์  
2. โปรแกรม Microsoft office  
๓. เครือข่ำย Internet  
๔. อุปกรณ์กำรสื่อสำร ได้แก่ 
โทรศัพท์ โทรสำร, e-mail 
๕. โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
WALAI AutoLib 
 

- แบบตอบค ำถำมและช่วยค้นคว้ำ 

บันทึก 

-   

วัสดุ 
- กระดำษ 
- ปำกกำ 
- แฟ้มจัดเก็บเอกสำร 
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Work Procedure  กระบวนการและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน 
 
งานบริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จัดเก็บค ำถำมแบบตอบค ำถำม  
 และช่วยค้นคว้ำเข้ำแฟ้ม  
  
 
 

 

 

 

รับค าถามจากผู้รับบริการ 

ซักถำม/สัมภำษณ์ ผู้รับบริกำร 

เพ่ือวิเครำะห์และก ำหนดประเด็นที่ให้
ช่วยค้นหำค ำตอบ 

ยการที่
ได้รับการที่เสนอซื้อ 

ลงมือบริกำร
ตอบค ำถำมและ 

ช่วยค้นคว้ำกับ
ผู้รับบริกำรทันที 

แนะน ำผู้รับบริกำร
ค้นคว้ำหนังสือ

ทั่วไปและหนังสือ
อ้ำงอิง 

เชิญผู้ที่มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถเรื่อง

นั้นเป็นผู้ตอบ 

ผู้ใช้บริการได้รับค าตอบและช่วย
ค้นคว้าตรงตามความต้องการ 

หำค ำตอบให้
ผู้ใช้บริกำรภำยหลัง 

ผู้ใช้บริกำรกรอกแบบฟอร์ม 
และรอบรรณำรักษ์ให้ค ำตอบ

ภำยใน 3-7 วัน นับจำกท่ี
บรรณำรักษ์ได้รับข้อมูล 



 
WI-WP หน้ำ 9/47|งำนหอสมุดกลำง 

Work Instruction : งำนบริกำรยืม-คืน ทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุด 
ฝ่าย : หน่วยบริกำรสำรสนเทศ 
แผนก : งำนหอสมุดกลำง 
วัตถุประสงค์ :  
 เพ่ือให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถใช้สำรสนเทศได้อย่ำงสะดวก  
ผู้รับผิดชอบ  
 นำง โชติกำ  โสดำ   
 สถานที่ เครื่องมือ/อุปกรณ์หลัก แบบฟอร์ม 
 อำคำรบรรณรำช

นครินทร์  ชั้น 1 
แผนกงำนบริกำร 
 
 

 เครื่องคอมพิวเตอร์  
 เครื่องพิมพ์  
 เครื่องยิงบำร์โค้ด  
 เครื่องส ำรองไฟฟ้ำ  
เครื่องตั้งสัญญำณ 
เครื่องลบสัญญำณ 

 
 
 
บันทึก 

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI 
AUTOLIB 
วัสดุ 
กระดำษ  ปำกกำ  ตรำประทับ
ก ำหนดส่งและรับคืน  หมึกประทับ 
ใบก ำหนดส่ง  บำร์โค้ดหนังสือ  
กำว  เทปใส 

 

ล าดับ
ขั้น 

ขั้นตอน/วิธกีารท างาน หมายเหตุ 

1. บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ  
 1. ผู้ยืมส่งหนังสือให้เจ้ำหน้ำที่พร้อมบัตรนักศึกษำ/บัตรสมำชิก  
 2. เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูลกำรยืมในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AUTOLIB  
 3. เจ้ำหน้ำที่ประทับตรำวันที่ก ำหนดวันคืนในหนังสือ(ด้ำนหลังของหนังสือ)  
 4. เจ้ำหน้ำที่คืนหนังสือให้ผู้ยืมพร้อมบัตรนักศึกษำ/บัตรสมำชิก  
 5. เจ้ำหน้ำที่แจ้งจ ำนวนกำรยืมหนังสือให้ผู้ยืมรับทรำบ  

2. บริการคืนทรัพยากรสารสนเทศ  
 1. ผู้คืนส่งหนังสือให้เจ้ำหน้ำที่  
 2. เจ้ำหน้ำที่รับคืนผ่ำนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Walai Autolib  
 3. คืนภำยในเวลำที่ก ำหนดส่ง ไม่มีค่ำปรับ 
 4. คืนเกินเวลำที่ก ำหนดส่ง มีค่ำปรับ 
 5. ผู้ใช้บริกำรช ำระค่ำปรับ  
 6. ประทับตรำวันที่น ำหนังสือมำคืน  

 



 
WI-WP หน้ำ 10/47|งำนหอสมุดกลำง 

Work Procedure  กระบวนการและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน 
บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประทับตรำวันที่ก ำหนดกำรวันคืนในหนังสือ
(ด้ำนหลังของหนังสือ) 

 

 

คืนหนังสือให้ผู้ยืม พร้อมบัตรนักศึกษำ                 
หรือบัตรสมำชิก 

 

 

ผู้ยืมส่งหนังสือให้เจ้าหน้าที่                        
พร้อมบัตรนักศึกษา/บัตรสมาชิก 

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการยืมใน                            
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AUTOLIB 

เจ้ำหน้ำท่ีแจ้งจ ำนวนกำรยืม                   
หนังสือให้ผู้ยืมรับทรำบ 



 
WI-WP หน้ำ 11/47|งำนหอสมุดกลำง 

 

Work Procedure  กระบวนการและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน 
บริการคืนทรัพยากรสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่รับคืน  ผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
Walai Autolib 

คืนเกินก าหนด 

(มีค่าปรับ) 

ประทับตราวันที่น าหนังสือมาคืน 

(วันที่ปัจจุบัน) 

 

ผู้ใช้บริการช าระค่าปรับ 

ผู้คืนส่งคืนหนังสือ 

ให้เจ้าหน้าที่ 

 

เจ้าหน้าที่พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 

 

ประทับตราวันที่น าหนังสือ
มาคืน (วันที่ปัจจุบัน) 

 

คืนภายในเวลาที่ก าหนดส่ง 

(ไม่มีค่าปรับ) 



 
WI-WP หน้ำ 12/47|งำนหอสมุดกลำง 

Work Instruction : งำนรับสมัครสมำชิก 
ฝ่าย : หน่วยบริกำรสำรสนเทศ 
แผนก : งำนหอสมุดกลำง 
วัตถุประสงค์ :  
 เพ่ือให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถใช้สำรสนเทศได้อย่ำงสะดวก 
ผู้รับผิดชอบ  
 นำง โชติกำ  โสดำ  
 สถานที่ เครื่องมือ/อุปกรณ์หลัก แบบฟอร์ม 
 อำคำรบรรณรำช

นครินทร์  ชั้น 1 
แผนกงำนบริกำร 
 
 

เครื่องคอมพิวเตอร์  
เครื่องพิมพ์  
เครื่องยิงบำร์โค้ด  
เครื่องส ำรองไฟฟ้ำ  
เครื่องตั้งสัญญำณ 
เครื่องลบสัญญำณ  

แบบฟอร์มใบสมัครสมำชิก 
 
บันทึก 

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI 
AUTOLIB 
วัสดุ 
กระดำษ  ปำกกำ  ตรำประทับ
ก ำหนดส่งและรับคืน  หมึกประทับ 
ใบก ำหนดส่ง  บำร์โค้ดหนังสือ  
กำว  เทปใส 

 

ล าดับ
ขั้น 

ขั้นตอน/วิธกีารท างาน หมายเหตุ 

1. ผู้ใช้บริกำรติดต่อสมัครสมำชิกห้องสมุดกลำงกับเจ้ำหน้ำที่  
2. เจ้ำหน้ำที่ส่งแบบฟอร์มใบสมัครสมำชิกให้กับผู้ใช้บริกำรกรอกข้อมูล  
3. เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วน  
4. เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูลสมำชิกลงในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  Walai  Autolib  
5. มีข้อมูลสมำชิกพร้อมในกำรให้บริกำร  

 

 

 

 

 

 

 



 
WI-WP หน้ำ 13/47|งำนหอสมุดกลำง 

Work Procedure  กระบวนการและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน 
งานรับสมัครสมาชิก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เจ้ำหน้ำที่ส่งแบบฟอร์มใบสมัครสมำชิก
ให้กับผู้ใช้บริกำรกรอกข้อมูล 

 

ผู้ใช้บริการติดต่อสมัครสมาชิก                         
ห้องสมุดกับเจ้าหน้าที่ 

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลสมาชิกลงใน                                   
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI  AUTOLIB 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ความเรียบร้อย
ถูกต้องครบถ้วน 

ข้อมูลครบถ้วน 

 ข้อมูลไม่ครบถ้วน 

มีข้อมูลสมาชิกพร้อมในการให้บริการ 



 
WI-WP หน้ำ 14/47|งำนหอสมุดกลำง 

 

Work Instruction : งำนยกเลิกสมำชิก 
ฝ่าย : หน่วยบริกำรสำรสนเทศ 
แผนก : งำนหอสมุดกลำง 
วัตถุประสงค์ :  
 เพ่ือด ำเนินกำรยกเลิกกำรเป็นสมำชิกของห้องสมุด 
ผู้รับผิดชอบ  
 นำง โชติกำ  โสดำ  
 สถานที่ เครื่องมือ/อุปกรณ์หลัก แบบฟอร์ม 
 อำคำรบรรณรำช

นครินทร์  ชั้น 1 
แผนกงำนบริกำร 
 
 

เครื่องคอมพิวเตอร์  
เครื่องพิมพ์  
เครื่องยิงบำร์โค้ด  
เครื่องส ำรองไฟฟ้ำ  
เครื่องตั้งสัญญำณ 
เครื่องลบสัญญำณ  

 

บันทึก 

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI 
AUTOLIB 
วัสดุ 
กระดำษ  ปำกกำ  ตรำประทับ
ก ำหนดส่งและรับคืน  หมึกประทับ 
ใบก ำหนดส่ง  บำร์โค้ดหนังสือ  
กำว  เทปใส 

 

ล าดับ
ขั้น 

ขั้นตอน/วิธกีารท างาน หมายเหตุ 

1. ผู้ใช้บริกำรแจ้งยกเลิกกำรเป็นสมำชิกห้องสมุดกลำงแก่เจ้ำหน้ำที่พร้อมบัตร
นักศึกษำ/บัตรสมำชิก 

 

2. เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบค้ำงส่งหนังสือ ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
- ไม่มีหนังสือค้ำงส่ง  
- มีหนังสือค้ำงส่ง 
- มีค่ำรับค้ำงส่ง 

 

3. เจ้ำหน้ำที่ลบข้อมูลสมำชิกห้องสมุดออกจำกระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  Walai  
Autolib 

 

4. เจ้ำหน้ำที่ออกใบเสร็จรับเงิน  
 

 

 



 
WI-WP หน้ำ 15/47|งำนหอสมุดกลำง 

 

Work Procedure  กระบวนการและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน 
งานยกเลิกสมาชิก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

 

 
 

ผู้ใช้บริกำรแจ้งยกเลิกกำรเป็นสมำชิกหอสมุด         
แก่เจ้ำหน้ำที่พร้อมบัตรนักศึกษำ/บัตรสมำชิก 

 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกในระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ Walai AutoLib 

ไม่มีหนังสือค้ำงส่ง มีหนังสือค้ำงส่ง            
มีค่ำปรับค้ำงช ำระ 

 

ไม่มีหนังสือค้ำงส่ง   
มีค่ำปรับค้ำงช ำระ 

เจ้าหน้าที่ลบข้อมูลสมาชิก
หอสมุดกลางออกจากระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ Walai 

AutoLib 

ผู้ใช้บริกำรคืนหนังสือค้ำง
ส่งพร้อมช ำระค่ำปรับ 

 

ผู้ใช้บริกำรคืนหนังสือ
ค้ำงส่งพร้อมช ำระ

ค่ำปรับ 

 

เจ้าหน้าที่ลบข้อมูลสมาชิก
หอสมุดกลางออกจากระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ Walai 

AutoLib 

เจ้าหน้าที่ลบข้อมูลสมาชิก
หอสมุดกลางออกจากระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ Walai 

AutoLib 

เจ้ำหน้ำที่พิมพ์
ใบเสร็จรับเงิน 

 

เจ้ำหน้ำที่พิมพ์
ใบเสร็จรับเงิน 

 



 
WI-WP หน้ำ 16/47|งำนหอสมุดกลำง 

 

Work Instruction : งำนบริกำรแนะน ำกำรใช้ห้องสมุด 
ฝ่าย : หน่วยบริกำรสำรนสนเทศ 
แผนก : งำนหอสมุดกลำง 
วัตถุประสงค์ :  
 เพ่ือให้ผู้ใช้บริกำรมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรใช้บริกำรห้องสมุด 
ผู้รับผิดชอบ  
 นำงสำวดวงกมล  วังคีรี 
 สถานที่ เครื่องมือ/อุปกรณ์หลัก แบบฟอร์ม 
 อำคำรบรรณรำช

นครินทร์  ชั้น 1 
แผนกงำนบริกำร 
 
 

- เครื่องคอมพิวเตอร์ 
- เครื่องพิมพ์ 

- คู่มือกำรใช้ห้องสมุด 
- แผ่นพับ 
บันทึก 

- ระบบ และฐำนข้อมูล 

วัสดุ 
- กระดำษ 

 

ล าดับ
ขั้น 

ขั้นตอน/วิธกีารท างาน หมายเหตุ 

1. แนะน าการใช้ห้องสมุด 
- บริกำรเพื่อแนะน ำผู้ใช้ให้ทรำบว่ำ ห้องสมุดจัดบริกำรอะไรบ้ำงให้กับผู้ใช้ เช่น 
กำรปฐมนิเทศและแนะน ำแก่นักเรียนที่เข้ำมำเรียนในชั้นปีแรก โดยกำรจัดท ำ
คู่มือกำรใช้ห้องสมุด เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับห้องสมุด เช่น ประวัติของห้องสมุด 
ระเบียบกำรยืม – คืน ทรัพยำกรสำรสนเทศ มำรยำทในกำรใช้ห้องสมุด เป็นต้น 
- ผู้ใช้บริกำรซักถำมข้อสงสัยต่ำงๆ กับเจ้ำหน้ำที่ เพ่ือแลกเปลี่ยนควำมรู้ 
- ผู้ใช้บริกำรปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของเจ้ำหน้ำที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
WI-WP หน้ำ 17/47|งำนหอสมุดกลำง 

Work Procedure  กระบวนการและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน 
งานการบริการแนะน าการใชห้้องสมุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถาม – ตอบ 
ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ 

สิ้นสุดการแนะน าการบริการ 

แนะน าการใช้ห้องสมุด 

นักศึกษาใหม่ 

แนะน าห้องสมุดโดยไฟล์ข้อมูลที่ได้จัดเตรียมไว้ 



 
WI-WP หน้ำ 18/47|งำนหอสมุดกลำง 

 

Work Instruction : งำนบริกำรถ่ำยเอกสำร 
ฝ่าย : หน่วยบริกำรสำรสนเทศ 
แผนก: งำนหอสมุดกลำง 
วัตถุประสงค์ :  
 เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกกรณีผู้รับบริกำรเป็นบุคคลภำยนอก 
ผู้รับผิดชอบ   
 ชื่อ-นำมสกุล นำงจงรักษ์  ชำติธนวัฒน์ 
 สถานที่ เครื่องมือ/อุปกรณ์หลัก แบบฟอร์ม 
 อำคำรรบรรณรำช

นครินทร์  ชั้น 1 
เคำน์เตอร์ บริกำรยืม-คืน 

แฟ้มจัดเก็บเอกสำร -แบบฟอร์มยืมถ่ำยเอกสำร 
 
บันทึก 

 

วัสดุ 
 

 

ล าดับ
ขั้น 

ขั้นตอน/วิธกีารท างาน หมายเหตุ 

1. รับตัวเล่มหนังสือจำกผู้รับบริกำร ถ้ำส่งเกินก ำหนดปรับวันละ    
5 บำท/เล่ม 

2. เจ้ำหน้ำที่กรอบแบบฟอร์ม สมำชิกจะยืมได้ครั้งละ 5 เล่ม/
ครั้ง/คน 

3. เก็บเงินมัดจ ำ และเอกสำรแสดงตัวตน แนบติดกับแบบฟอร์ม  
4. เก็บหลักฐำนทุกอย่ำงเข้ำล็อคเกอร์  
5. รับหนังสือคืนจำกผู้รับบริกำร  
6. เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบหนังสือ ตรวจควำมถูกต้อง 
7. ผู้รับบริกำรลงลำยมือชื่อรับเงินมัดจ ำและเอกสำรแสดงตัวตนคืน  
8. เจ้ำหน้ำที่ประทับตรำวันที่น ำหนังสือมำคืน และจัดเก็บแบบฟอร์ม  

 
 
 
 
 
 
 



 
WI-WP หน้ำ 19/47|งำนหอสมุดกลำง 

Work Procedure  กระบวนการและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน 
 
งำนบริกำรถ่ำยเอกสำร (กรณีผู้รับบริกำรเป็นบุคคลภำยนอก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

เก็บหลักฐานทุกอย่างเข้าล็อคเกอร์ 

 

เก็บเงินมัดจ ำ และเอกสำรแสดงตัวตน แนบติดกับแบบฟอร์ม 

รับหนังสือคืนจำกผู้รับบริกำร 

เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบหนังสือ 

NO 

YES 

ผู้รับบริกำรลงลำยมือชื่อรับเงินมัดจ ำและเอกสำรแสดงตัวตนคืน 

เจ้ำหน้ำที่ประทับตรำวันที่น ำหนังสือมำคืน                       
และจัดเก็บแบบฟอร์ม 

รับตัวเล่มหนังสือจากผู้รับบริการ 

 

เจ้ำหน้ำที่กรอบแบบฟอร์ม 



 
WI-WP หน้ำ 20/47|งำนหอสมุดกลำง 

Work Instruction : งำนจัดหำ คัดเลือก วำรสำร/นิตยสำร/หนังสือพิมพ์ (จัดหำ คดัเลือก ประเภทจดัซื้อ) 

ฝ่าย : หน่วยบริกำรวำรสำรและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 
แผนก : งำนหอสมุดกลำง 

วัตถุประสงค์ :  
 เพื่อให้มีวำรสำร/นติยสำร/หนังสือพิมพ์พร้อมให้บริกำร 
ผู้รับผิดชอบ  
 นำงสังเวียน  จินดำ 
 สถานที่ เครื่องมือ/อุปกรณ์หลัก แบบฟอร์ม 
 อำคำร.บรรณรำชนครินทร.์ 

ช้ัน.......1....................... 
แผนก  งำนวำรสำรและ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 
 
 

- เครื่องคอมพิวเตอร ์
- สมุดลงทะเบียนหนังสือพิมพ ์
-โปรแกรมระบบห้องสมุด
อัตโนมัต ิWalai Autolib  
 

-แบบฟอร์มส ำรวจควำมต้องกำรวำรสำร/นติยสำร/
หนังสือพิมพ์  
-แบบแสดงรำยกำรวำรสำร/นิตยสำร/
หนังสือพิมพ์ที่สั่งซื้อ 
-บันทึกแจ้งผู้ใช้บริกำรเสนอแนะสั่งซื้อ
วำรสำร/นิตยสำร/หนังสือพิมพ์  
บันทึก 
-ลงทะเบียน หนังสือพิมพ์ในสมุดลงทะเบียน 

-ลงทะเบียนวำรสำร/นิตยสำรในระบบห้องสมุด
อัตโนมัต ิWalai Autolib 
วัสดุ 
- กระดำษ 

ล าดับ
ขั้น 

ขั้นตอน/วิธกีารท างาน หมายเหตุ 

1.  ส ำรวจควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรหอสมดุกลำง วำรสำร/
นิตยสำร/หนังสือพิมพ์ในรูปแบบตำ่งๆ 

 

2. คัดเลือก รำยชื่อวำรสำร/นติยสำร/หนังสือพิมพ์ จำกรำยกำร
เสนอสั่งซื้อจำกผู้ใช้บริกำร  ตรวจสอบควำมซ้ ำซ้อน จำก
ฐำนข้อมูลบรรณำนุกรมวำรสำร/นติยสำร/สมุดลงทะเบยีน
หนังสือพิมพ์ท่ีมีอยู ่

 

3. จัดส่งรำยชื่อวำรสำร/นติยสำร/หนังสือพิมพ์ ที่สั่งซื้อให้แก่
ร้ำนค้ำ เพื่อด ำเนินกำร 

 

4 น ำเสนอรำยกำรวำรสำร/นติยสำร/หนังสือพิมพ์ท่ีสั่งซื้อให้ฝำ่ย
งำนธุรกำรน ำเสนอให้ผู้บริหำร เพือ่พิจำรณำอนุมตัิกำรสั่งซื้อ  

ฝ่ำยงำนธุรกำรน ำเสนอให้ผู้บรหิำร เพื่อพิจำรณำ
อนุมัติกำรสั่งซื้อ  

5. ตรวจรับตัวเล่มครบถูกต้อง วำรสำร/นิตยสำร/หนังสือพิมพ์ท่ี
สั่งซื้อ 

แจ้งผู้เสนอซื้อ 

6. ลงทะเบียนวำรสำร/นติยสำรในฐำนข้อมูล Walai Autolib และ
ลงทะเบียนหนังสือพิมพ์ในสมุดลงทะเบียน 

ถูกต้องลงทะเบียน  ถ้ำไม่ถูกต้องติดต่อตัวแทน
จ ำหน่ำย 

7. ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรทำงเทคนิคกำรน ำวำรสำร/
นิตยสำร/หนังสือพิมพ์ ออกให้บริกำร 

 

8. ผู้ใช้บริกำร เข้ำรับบริกำร 
 

 



 
WI-WP หน้ำ 21/47|งำนหอสมุดกลำง 

Work Procedure  กระบวนการและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน 
จัดหำ คัดเลือก วำรสำร/นิตยสำร/หนังสือพิมพ์ (จัดหำ คดัเลือก ประเภทจัดซื้อ)                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
                                                 
                                                                               
 
 
 
 
                                                                                                                               
                                                                                                         
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดส่งรำยชื่อวำรสำร/นติยสำร/หนังสือพิมพ์ท่ีสั่งซื้อให้แก่ร้ำนค้ำ เพือ่ด ำเนินกำร 

-ลงเบียนวำรสำร/นิตยสำรในระบบห้องสมุดอัตโนมัต ิ                         
-ลงทะเบียนหนังสือพิมพ์ในสมุดทะเบียน 

 

 

 

 

ผู้ใช้บริกำร เข้ำรับบริกำร 

 

 

ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้องติดต่อ 

ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรทำง
เทคนิคกำรน ำวำรสำร/นติยสำร/
หนังสือพิมพ์ ออกให้บริกำร 

แจ้งผู้เสนอซื้อ 

คัดเลือก รำยชื่อวำรสำร/นติยสำร/หนังสือพิมพ์ จำกรำยกำรเสนอสัง่ซื้อจำกผู้ใช้บริกำร  ตรวจสอบ
ควำมซ้ ำซ้อน จำกฐำนข้อมลูบรรณำนุกรมวำรสำร/นิตยสำร/สมุดลงทะเบียนหนังสือพิมพ์ท่ีมีอยู่ 

ตรวจรับตัวเล่มถูกต้องครบ
ครบ  

อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ น ำเสนอรำยกำรวำรสำร/นิตยสำร/หนังสือพิมพ์
ให้ฝ่ำยงำนธุรกำรน ำเสนอให้ผู้บริหำร เพื่อ

พิจำรณำอนุมัติกำรสั่งซ้ือ 

ส ำรวจควำมต้องกำรวำรสำร/นติยสำร/หนังสือพิมพ์จำก
ผู้ใช้บริกำรหอสมุดกลำงในรูปแบบต่ำงๆ 



 
WI-WP หน้ำ 22/47|งำนหอสมุดกลำง 

Work Instruction : งำนบริกำรยืมวำรสำร/ นิตยสำรฉบับล่วงเวลำในระบบห้องสมดุอัตโนมัติ 

ฝ่าย : งำนบริกำรวำรสำรและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 

แผนก : งำนหอสมุดกลำง 

วัตถุประสงค์ :  
 เพื่อให้บริกำรยมื-คืนวำรสำร/นิตยสำรล่วงเวลำแกผู่้ใช้บริกำรหอสมดุกลำง  

ผู้รับผิดชอบ  
 นำงสังเวียน  จินดำ 
 สถานที่ เครื่องมือ/อุปกรณ์หลัก แบบฟอร์ม 
 อำคำร.บรรณรำช

นครินทร์. 
ชั้น.......1....................... 
แผนก  งำนวำรสำรและ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 
 
 

- เครื่องคอมพิวเตอร ์
- อุปกรณ์ ประทับตรำวันท่ี 

-ระบบฐำนข้อมูลห้องสมุดอตัโนมตัิ 
 

บันทึก 

-บันทึกข้อมูลบริกำรยืมวำรสำร/นติยสำรฉบับ
ล่วงเวลำในระบบห้องสมดุอัตโนมตัิ 
 
วัสดุ 

-อุปกรณ์ ประทับตรำวันท่ี 

ล าดับ
ขั้น 

ขั้นตอน/วิธกีารท างาน หมายเหตุ 

 ยืมวารสาร/ นิตยสารฉบับล่วงเวลาในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  
1. ผู้ยืมส่งวำรสำร/นติยสำรล่วงเวลำให้เจ้ำหน้ำทีพ่ร้อมบตัรสมำชิก

ห้องสมุด 
 

2. เจ้ำหน้ำท่ีข้อมูลบันทึกกำรยืมในระบบห้องสมุดอตัโนมตัิ (Walai 
Autolib)  

จ ำนวนเล่มยืมได้ตำมระเบียบหอสมุดกลำง 

3. ประทับตรำวันท่ีก ำหนดคืนในวำรสำร/นิตยสำร(ด้ำนหลังของ
วำรสำร/นิตยสำร 

 

4. คืนวำรสำร/นติยสำรล่วงเวลำใหผู้ย้ืม พร้อมบัตรสมำชิกห้องสมุด   
 

 

 

 

 

 

 

 



 
WI-WP หน้ำ 23/47|งำนหอสมุดกลำง 

 

Work Procedure  กระบวนการและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน 
     ยืมวารสาร/ นิตยสารฉบับล่วงเวลาในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                     
                                                                                                                                            
 
 
 
                                      
                                                                               
 
 
  
                                                                                                                           
                                                                                                         
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ผู้ยืมส่งวารสาร/นติยสารล่วงเวลาให้เจ้ำหน้ำที่
พร้อมบัตรสมาชิกห้องสมุด 

ประชาชน 

 เจ้าหน้าท่ีข้อมูลบันทึกการยืมในระบบห้องสมุดอตัโนมตั ิ(Walai Autolib)        
จ ำนวนเล่มยืมได้ตำมระเบียบหอสมุดกลำง                  

ประทับตราวันที่ก าหนดคืนในวารสาร/นิตยสาร
(ด้านหลังของวารสาร/นิตยสาร) 

คืนวารสาร/นติยสารล่วงเวลาใหผู้ย้ืม 
พร้อมบัตรสมาชิกห้องสมุด 

 



 
WI-WP หน้ำ 24/47|งำนหอสมุดกลำง 

 

Work Instruction : งำนบริกำรคืนวำรสำร/นิตยสำรล่วงเวลำในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
ฝ่าย : หน่วยบริกำรวำรสำรและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 
แผนก : งำนหอสมุดกลำง 
วัตถุประสงค์ :  
 เพื่อให้บริกำรยมื-คืนวำรสำร/นิตยสำรล่วงเวลำแกผู่้ใช้บริกำรหอสมดุกลำง  

ผู้รับผิดชอบ  
 นำงสังเวียน  จินดำ 
 สถานที่ เครื่องมือ/อุปกรณ์หลัก แบบฟอร์ม 
 อำคำร.บรรณรำช

นครินทร์. 
ชั้น.......1....................... 
แผนก  งำนวำรสำรและ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 
 
 

- เครื่องคอมพิวเตอร ์
- อุปกรณ์ ประทับตรำวันท่ี 

-ระบบฐำนข้อมูลห้องสมุดอตัโนมตัิ 
 

บันทึก 

-บันทึกข้อมูลบริกำรคืนวำรสำร/นติยสำรฉบับ
ล่วงเวลำในระบบห้องสมดุอัตโนมตัิ 
 
วัสดุ 

-อุปกรณ์ ประทับตรำวันท่ี 

ล าดับ
ขั้น 

ขั้นตอน/วิธกีารท างาน หมายเหตุ 

   
 คืนวารสาร/ นิตยสารล่วงเวลาในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  

1. ผู้คืนส่งวำรสำร/นิตยสำรล่วงเวลำให้เจ้ำหน้ำที ่  
2. เจ้ำหน้ำท่ีบันทึกข้อมูลกำรคืนในระบบห้องสมุดอตัโนมตัิ (Walai 

Autolib)  
 

3. สรุปรำยกำรค่ำปรับประจ ำวันด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ         
แจ้งสมำชิก มีค่ำปรับ หรือไม่มีค่ำปรับ 

มีค่ำปรับ เลยเวลำก ำหนดคืน ค่ำปรับเล่มละ5
บำท/วัน 

4. รับคืนวำรสำร/นิตยสำรเก็บเข้ำช้ันตำมสถำนะที่ระบบแจ้งเพื่อ
น ำออกให้บริกำร 

 

5. ผู้ใช้บริกำร เข้ำรับบริกำร  
  

 
 

 

 

 

 

 



 
WI-WP หน้ำ 25/47|งำนหอสมุดกลำง 

Work Procedure  กระบวนกำรและระเบียบวิธีปฏิบัติงำน 
คืนวำรสำร/นติยสำรฉบับล่วงเวลำในระบบห้องสมดุอัตโนมัติ 
                             
                                                                               
                                                                                             
                                                                                          
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูลการคืนในระบบห้องสมุดอตัโนมตั ิ
(Walai Autolib) 

ค่าปรับ ไม่จ่าย 

 

ไม่มี 

 

จ่าย 

รับคืนวำรสำร/นิตยสำรเก็บเข้ำช้ันตำม
สถำนะท่ีระบบแจ้งเพื่อน ำออกให้บริกำร 

ผู้ใช้บริการ เข้ารับบริการ 

ผู้คืนส่งวารสาร/นิตยสารล่วงเวลาให้เจ้ำหน้ำที ่

สรุปรำยกำรค่ำปรับประจ ำวันด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  
แจ้งสมำชิก มีค่ำปรับ หรือไม่มีค่ำปรับ 

 
มี 
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Work Instruction : งำนบริกำรยืม-คืนวำรสำร/นิตยสำรฉบับปัจจุบันไปถ่ำยเอกสำร 
ฝ่าย : หน่วยบริกำรวำรสำรและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 
แผนก : งำนหอสมุดกลำง 
วัตถุประสงค์ :  
 เพื่อให้บริกำรยมื-คืนวำรสำร/นิตยสำรฉบับปัจจุบันแก่ผู้ใช้บริกำรหอสมุดกลำง  

ผู้รับผิดชอบ  
 นำงสังเวียน  จินดำ 
 สถานที่ เครื่องมือ/อุปกรณ์หลัก แบบฟอร์ม 
 อำคำร.บรรณรำช

นครินทร์. 
ชั้น.......1....................... 
แผนก  งำนวำรสำรและ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 
 
 

- เครื่องคอมพิวเตอร ์
- อุปกรณ์ ประทับตรำวันท่ี 

-แบบฟอร์มกำรยมืวำรสำร/นิตยสำรฉบับปัจจุบันไป
ถ่ำยเอกสำร 
 
บันทึก 

-บันทึกข้อมูลบริกำรยืม-คืนวำรสำร/นิตยสำรฉบับ
ปัจจุบันไปถ่ำยเอกสำร 
 
วัสดุ 

-อุปกรณ์ ประทับตรำวันท่ี 

ล าดับ
ขั้น 

ขั้นตอน/วิธกีารท างาน หมายเหตุ 

 ยืมวารสาร/นิตยสารฉบับปัจจุบันไปถ่ายเอกสาร  
1. ยืมวำรสำร/นิตยสำรฉบบัปัจจุบันที่บริเวณเคำน์เตอร์ ยืมไปถ่ำย

เอกสำร 
ยืมไดไ้มเ่กิน 5 เล่ม/1 บัตรสมำชิก 

2. กรอกแบบฟอร์มบริกำรยืมวำรสำร/นิตยสำรฉบับปัจจุบันไปถ่ำย
เอกสำร  

ยืม-คืนวำรสำร/นิตยสำรฉบับปัจจบุันได้ในวัน
เดียวกัน  

3.   ผู้ใช้บริกำรต้องวำงบัตรนักศึกษำหรือบัตรประชำชนของตนเอง
ให้เจ้ำหน้ำที่ไว้เป็นหลักฐำน 

 

4. ลงช้ือผู้อนุมัติให้ยืมในแบบฟอรม์กำรยืมถ่ำยเอกสำร   
5. ผู้รับบริกำร รับตัวเล่มวำรสำร/นิตยสำรฉบับปัจจุบัน  
   
 คืนวารสาร/นิตยสารฉบับปัจจุบัน   

1. ผู้รับบริกำรคืนวำรสำร/นติยสำรทีเ่จ้ำหน้ำท่ีเคำนเ์ตอร์   
2. ตรวจเช็คตัวเลม่  ถูกต้อง หรือไม่ ถ้ำถูกต้อง   
3. เจ้ำหน้ำท่ีส่งบัตรนักศึกษำหรือบัตรประชำชนคืนผูร้ับบริกำร  
4. เจ้ำหน้ำท่ีลงช่ือผูร้ับคืน   
5. เก็บเข้ำช้ันตำมสถำนะท่ีจดัเก็บใหบ้ริกำร  
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Work Procedure  กระบวนการและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน 
     ยืมวารสาร/ นิตยสารฉบับปัจจุบนัถ่ายเอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                     
                                                                                                                                            
 
 
 
                                      
                                                                               
 
 
  
                                                                                                                           
                                                                                                         
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ผู้ยืมถ่ายเอกสาร วารสาร/นิตยสารฉบับปัจจุบัน 

 

กรอกแบบฟอร์มบริกำรยืมวำรสำร/นิตยสำรฉบับปัจจุบันไปถ่ำยเอกสำร  
ยืมได้ไม่เกิน 5 เล่ม/ 1 บัตรสมำชิก                

ผู้ใช้บริกำรต้องวำงบัตรนักศึกษำหรือบัตรประชำชน
ของตนเองให้เจ้ำหน้ำที่ไว้เป็นหลักฐำน 

ผู้รับบริกำร รับตัวเล่มวำรสำร/
นิตยสำรฉบับปัจจุบัน 

ลงช้ือผู้อนุมัติให้ยืมในแบบฟอรม์กำรยืมถ่ำยเอกสำร 
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 Work Procedure  กระบวนการและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน 
     คืนวารสาร/ นิตยสารฉบับปัจจุบนัถ่ายเอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                     
                                                                                                                                            
 
 
 
                                      
                                                                               
 
 
  
                                                                                                                           
                                                                                                         
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ผู้รับบริกำรคืนวำรสำร/นติยสำรทีเ่จ้ำหน้ำท่ี
เคำน์เตอร ์

เจ้ำหน้ำท่ีส่งบัตรนักศึกษำหรือบัตรประชำชน         
คืนผู้รับบริกำร 

เก็บเข้ำช้ันตำมสถำนะท่ีจดัเก็บ
ให้บริกำร 

เจ้ำหน้ำท่ีลงช่ือผูร้ับคืน 

ตรวจเช็ค 

ถูกต้อง 

 

ไม่ถูกต้อง 
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Work Instruction : งำนบริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำวำรสำรและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 
ฝ่าย : หน่วยบริกำรวำรสำรและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 
แผนก : งำนหอสมุดกลำง 
วัตถุประสงค์ :  
 เพ่ือบริกำรช่วยผู้ใช้บริกำร ค้นหำข้อเท็จจริงหรือข่ำวสำรต่ำง ๆ และกำรใช้วำรสำรและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องที่

ตรงตำมควำมต้องกำร 
ผู้รับผิดชอบ  
 นำงสังเวียน  จินดำ 
 สถานที่ เครื่องมือ/อุปกรณ์หลัก แบบฟอร์ม 

 อำคำร.บรรณรำช
นครินทร์. 

ชั้น.......1....................... 
แผนก  งำนวำรสำรและ

สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 
 
 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
2. โปรแกรม Microsoft 

office 
๓. เครือข่ำย Internet 
๔. อุปกรณ์กำรสื่อสำร 

ได้แก่ โทรศัพท์ โทรสำร, e-
mail 

๕. โปรแกรมระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ WALAI AutoLib 

 

- แบบตอบค ำถำมและช่วยค้นคว้ำ 

บันทึก 

- 

วัสดุ 
- กระดำษ 
- ปำกกำ 
- แฟ้มจัดเก็บเอกสำร 

ล าดับ
ขั้น 

ขั้นตอน/วิธกีารท างาน หมายเหตุ 

1. รับค ำถำมจำกผู้รับบริกำร   
2. ซักถำม/สัมภำษณ์  

ใช้วิธีกำรสนทนำโต้ตอบระหว่ำงผู้ให้บริกำรกับ
ผู้รับบริกำร เพ่ือร่วมกันวิเครำะห์ และก ำหนดประเด็น
ของปัญหำที่ผู้รับบริกำรต้องกำรให้ผู้ให้บริกำรช่วยค้นหำ
ค ำตอบให้ 

 

3. ค้นหำค ำตอบ โดยใช้กระบวนกำรแก้ไขปัญหำ คิด  หรือ
คำดคะเนแหล่งสำรสนเทศที่ให้ค ำตอบ กำรค้นหำเร็ว
หรือช้ำขึ้นอยู่กับประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญ หำก
พบค ำถำมที่ไม่สำมำรถตอบได้ ให้ผู้ใช้บริกำรกรอก
แบบฟอร์ม เพื่อด ำเนินกำรหำข้อมูลให้ในภำยหลัง 

บรรณำรักษ์ให้ค ำตอบภำยใน 3-7 วัน นับจำก
ที่ได้รับข้อมูล 

4. มอบค ำตอบแก่ผู้ใช้บริกำร 
เช่น เนื้อหำ หรือข้อมูลทำงบรรณำนุกรม  และสอบถำม
ควำมพึงพอใจในค ำตอบจำกผู้รับบริกำร ถ้ำไม่พอใจ 
ย้อนกลับไปขั้นตอนกำรวิเครำะห์ค ำถำมอีกครั้ง  
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Work Procedure  กระบวนการและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน 
 
งานบริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รับค าถามจากผู้รับบริการ 

ซักถำม/สัมภำษณ์ ผู้รับบริกำร 

เพ่ือวิเครำะห์และก ำหนดประเด็นที่ให้
ช่วยค้นหำค ำตอบ 

ยการที่
ได้รับการที่เสนอซื้อ 

แนะน ำผู้รับบริกำร
ค้นคว้ำวำรสำร

และ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ผู้ใช้บริกำรกรอกแบบฟอร์ม 

และรอบรรณำรักษ์ให้
ค ำตอบภำยใน 3-7 วัน นับ

จำกที่บรรณำรักษ์ได้รับ
ข้อมูล 

เชิญผู้ที่มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถเรื่อง

นั้นเป็นผู้ตอบ 

หำค ำตอบให้
ผู้ใช้บริกำรภำยหลัง 

ลงมือบริกำร
ตอบค ำถำมและ 

ช่วยค้นคว้ำกับ
ผู้รับบริกำรทันที 

 ไม่ตรงตามต้องการ 
ผู้ใช้บริการได้รับค าตอบและช่วย
ค้นคว้าตรงตามความต้องการ 

ตรงตามต้องการ 

จัดเก็บค ำถำมแบบตอบค ำถำม
และช่วยค้นคว้ำเข้าแฟ้ม 
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Work Instruction : งำนบริกำรแนะน ำกำรสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศจำกฐำนข้อมูล 
ฝ่าย : หน่วยบริกำรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 
แผนก : งำนหอสมุดกลำง 
วัตถุประสงค์ :  
 เพ่ือให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศจำกฐำนข้อมูลได้ 
ผู้รับผิดชอบ  
 นำงสำวปวีณำ  ทองเป๊ะ 
 สถานที่ เครื่องมือ/อุปกรณ์หลัก แบบฟอร์ม 
 ชั้น 2 อำคำรบรรณรำช

นครินทร์  
ส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
2. เครือข่ำย Internet 
3. ฐำนข้อมูล OPAC WalaiAutolib 
4. ฐำนข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(e-book) 

1. คู่มือกำรสืบค้นทรัพยำกร
สำรสนเทศจำกฐำนข้อมูล OPAC 
2. คู่มือกำรสืบค้นทรัพยำกร
สำรสนเทศจำกฐำนข้อมูลหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-book)  
2. แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อ
สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้  
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เพชรบูรณ์ 
บันทึก 

- 

วัสดุ 
-  

 

ล าดับ
ขั้น 

ขั้นตอน/วิธีการท างาน หมายเหตุ 

1. เจ้ำหน้ำที่แนะน ำกำรสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศจำกฐำนข้อมูล 
แก่ผู้ใช้บริกำร ผ่ำนทำงเว็บไซต์ www.pcru.ac.th  

 

2. เจ้ำหน้ำที่อธิบำยขั้นตอนวิธีกำรใช้งำนกำรสืบค้นสำรสนเทศจำก
ฐำนข้อมูล OPAC ให้กับผู้ใช้บริกำรทรำบ โดยเริ่มจำก 1. เข้ำสู่
เว็บไซต์ www.pcru.ac.th  จำกนั้น เลือกเมนู บริกำร และเมนู 
ระบบสืบค้นหนังสือและวำรสำร หรือเข้ำไปที่ 
http://arit.pcru.ac.th/lib/ 
2. เลือกเมนูทรัพยำกรห้องสมุด เลือกประเภทกำรสืบค้น 
3. พิมพ์ค ำหรือวลี ที่ต้องกำรสืบค้น เลือกกำรจ ำกัดกำรสืบค้น 
จำกนั้น 

 

http://arit.pcru.ac.th/lib/
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กดปุ่มสืบค้น จำกนั้นจะปรำกฏสถำนะของทรัพยำกรสำรสนเทศ
ที่ผู้ใช้บริกำรต้องกำร 

3. เจ้ำหน้ำที่แนะน ำขั้นตอนวิธีกำรใช้งำนกำรสืบค้นสำรสนเทศจำก
ฐำนข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Ilovelibrary โดยเริ่มจำก  

1. เข้ำไปที่ www.pcru.ac.th  จำกนั้น เลือกคลิกท่ี 
ฐำนข้อมูลออนไลน์ และเข้ำไปที่ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 
E-Library 

2. คลิกท่ี http://pcru.vlcloud.net เพ่ือเข้ำสู่หน้ำ
โปรแกรม Library Viewer  จำกนั้นเริ่มต้นด้วยกำร
ดำวน์โหลดโปรแกรม Library Viewer คลิกท่ี 
Available on the windows      เพ่ือติดตั้งโปรแกรม
ลงคอมพิวเตอร์ 

3. คลิกปุ่ม “เริ่มดำวน์โหลด” คลิกที่ Run as 
administrator  และคลิกที่ Next  คลิกปุ่ม I Agree 
จำกนั้นคลิกที่ปุ่ม Install 

4. จำกนั้น เข้ำไปที่ ปุ่มโปรแกรม Library Viewer บนหน้ำ 
Desktop ของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเข้ำไปที่แอพลิ
เคชั่น pcru ebook บนโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต เลือกคลิก
ที่ปุ่มกำรตั้งค่ำรูปเฟือง 

5. คลิกท่ี เข้ำใช้งำน กรอกชื่อผู้ใช้งำนและรหัสผ่ำน คลิก
เข้ำสู่ระบบ 

6. คลิกไอคอน STORE  จำกนั้นเลือกหนังสือที่ต้องกำรอ่ำน      
โดยกำรคลิกเลือกหมวดหนังสือย่อยที่ต้องกำรอ่ำน แล้ว
คลิกท่ีปุ่ม ยืม ของหนังสือที่ต้องกำร 

     7. คลิกท่ีปุ่ม STORE  เลือกคลิกท่ีหน้ำปกหนังสือ เพ่ือท ำกำร   
         ดำวน์โหลด  เมื่อท ำกำรดำวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก  
         ที่หน้ำปกหนังสือเพ่ือเข้ำไปอ่ำนภำยในตัวเล่ม 

 

4. ผู้ใช้บริกำรทดลองใช้งำนกำรสืบค้นสำรสนเทศจำกฐำนข้อมูล 
ตำมท่ีเจ้ำหน้ำที่แนะน ำ 

 

5. ผู้ใช้บริกำรสำมำรถสืบค้นสำรสนเทศจำกฐำนข้อมูลตำมที่
เจ้ำหน้ำที่แนะน ำได้ 

 

 

 

 

 

 

http://www.pcru.ac.th/


 
WI-WP หน้ำ 33/47|งำนหอสมุดกลำง 

Work Procedure  กระบวนการและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

เจ้ำหน้ำท่ีแนะน ำกำรสืบค้นทรัพยำกร
สำรสนเทศจำกฐำนข้อมลูผ่ำนทำง

เว็บไซต์ www.pcru.ac.th 
 

 

เจ้ำหน้ำท่ีอธิบำยขั้นตอน
วิธีกำรใช้งำนกำรสืบค้น

สำรสนเทศจำกฐำนข้อมลู OPAC 
และวารสาร 

ผู้ใช้บริกำรสืบค้นสำรสนเทศฐำนข้อมูล  

ตำมที่เจ้ำหนำ้ที่แนะน ำได ้

เจ้ำหน้ำท่ีอธิบำยขั้นตอนวิธีกำรใช้
งำนกำรสืบค้นสำรสนเทศจำก

ฐำนข้อมูล  e-book 

ผู้ใช้บริกำรทดลองใช้งำนกำรสืบคน้สำรสนเทศจำก
ฐำนข้อมูลหนังสือ 

เลือกฐำนข้อมูลทีต่้องกำรทรำบ 
วิธีกำรสืบค้น 

ฐานข้อมูล OPAC ฐานข้อมูล e-book 



 
WI-WP หน้ำ 34/47|งำนหอสมุดกลำง 

 

Work Instruction : งำนบริกำรยืมระหว่ำงห้องสมุด 

ฝ่าย : หน่วยบริกำรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 

แผนก : งำนหอสมุดกลำง 

วัตถุประสงค์ :  

 1. เพ่ือให้ผู้รับบริกำรได้รับทรัพยำกรสำรสนเทศตำมต้องกำรจำกห้องสมุดอ่ืนๆ 

2. เพ่ือให้ผู้รับบริกำรประหยัดเวลำและค่ำใช้จ่ำยโดยไม่ต้องเดินทำงไปยังห้องสมุดอ่ืนๆ 

ผู้รับผิดชอบ  

 นำงสำวปวีณำ  ทองเป๊ะ 

 สถานที่ เครื่องมือ/อุปกรณ์หลัก แบบฟอร์ม 

 ชั้น 2 อำคำรบรรณรำช
นครินทร์  

ส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 

 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ 

2. เครื่อง Printer 

3. เครือข่ำย Internet 

4. อุปกรณ์กำรสื่อสำร:  

    โทรศัพท์/e-mail 

- ใบขอยืมระหว่ำงห้องสมุด 

- แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อสิ่ง
สนับสนุนกำรเรียนรู้  

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เพชรบูรณ์ 

บันทึก 

-  

วัสดุ 

- กระดำษ  - ปำกกำ 

 

 

 

 

 

 



 
WI-WP หน้ำ 35/47|งำนหอสมุดกลำง 

 

ล าดับ
ขั้น 

ขั้นตอน/วิธกีารท างาน หมายเหตุ 

1. ผู้ใช้บริกำรติดต่อขอรับบริกำรยืมระหว่ำงห้องสมุดกับ
เจ้ำหน้ำที่ 

 

2. เจ้ำหน้ำที่ชี้แจงรำยละเอียดให้ผู้ใช้บริกำรทรำบ เกี่ยวกับ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำร ประกอบด้วย ค่ำส ำเนำทรัพยำกร
สำรสนเทศ ค่ำจัดส่งพัสดุทำงไปรษณีย์ โดยผู้ใช้บริกำรจ่ำยจริง
ตำมนั้น 

 

3. ผู้ใช้บริกำรกรอกแบบฟอร์มใบขอยืมระหว่ำงห้องสมุด พร้อม
แสดงบัตรนักศึกษำ/บัตรสมำชิกห้องสมุด 

ผู้ใช้บริกำรต้องตรวจสอบว่ำไม่มี
ทรัพยำกรที่ท่ำนต้องกำรใน
หอสมุดกลำง และต้องกรอกแบบฟอร์ม
ให้ครบถ้วน และระบุแหล่งที่อยู่ของ
ทรัพยำกรสำรสนเทศที่ต้องกำรยืมให้
ชัดเจน 

4. เจ้ำหน้ำที่ติดต่อขอยืมทรัพยำกรสำรสนเทศผ่ำนทำงโทรศัพท์ 
หรือทำง e-mail กับเจ้ำหน้ำที่ห้องสมุดที่ผู้ใช้บริกำรระบุบน
แบบฟอร์ม  

 

5. เจ้ำหน้ำที่แจ้งค่ำใช้จ่ำยพร้อมสอบถำมกำรยืนยันกำรยืม   
และผู้ใช้บริกำรแจ้งยืนยันกำรยืมระหว่ำงห้องสมุดกับ
เจ้ำหน้ำที่ พร้อมช ำระค่ำบริกำร 

ผู้ใช้บริกำรจะได้รับทรัพยำกร
สำรสนเทศ ภำยใน 14 วัน นับจำกวันที่
ช ำระค่ำบริกำร 

6.  เจ้ำหน้ำที่แจ้งไปยังห้องสมุดที่ผู้ใช้บริกำรระบุบนแบบฟอร์ม 
ผ่ำนทำงโทรศัพท์ หรือทำง e-mail พร้อมช ำระค่ำบริกำร 

 

7. เมื่อทรัพยำกรสำรสนเทศที่ผู้ใช้บริกำรต้องกำร จัดส่งมำถึง
ห้องสมุด เจ้ำหน้ำที่จะแจ้งผู้ใช้บริกำร ผ่ำนทำงโทรศัพท์    
หรือ ทำง e-mail ให้มำรับทรัพยำกรนั้นทันที 

เจ้ำหน้ำที่แจ้งผู้ใช้บริกำรภำยใน 3 วัน 
นับจำกวันที่ทรัพยำกรสำรสนเทศมำถึง 
ให้มำรับทรัพยำกรสำรสนเทศ  

8. ผู้ใช้บริกำรได้รับทรัพยำกรสำรสนเทศระหว่ำงห้องสมุด  

ตรงตำมควำมต้องกำร 

 

 

 



 
WI-WP หน้ำ 36/47|งำนหอสมุดกลำง 

 

Work Procedure  กระบวนการและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจ้ำหน้ำท่ีช้ีแจงรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรใช้
บริกำรและค่ำใช้จ่ำยใหผู้้ใช้บริกำร 

ผู้ใช้บริกำรกรอกแบบฟอรม์ 
ใบขอยืมระหว่ำงห้องสมดุ 

 

เจ้าหน้าท่ีตดิต่อทางโทรศัพท์กับหอ้งสมุดที่
ผู้ใช้บริการระบุในแบบฟอร์ม 

ผู้ใช้บริการตดิต่อเจา้หน้าท่ี 

 

 

เจ้ำหน้ำท่ีแจ้งค่ำใช้จ่ำยแก่ผู้ใช้บรกิำรพร้อมทั้ง
สอบถำมกำรยืนยันกำรยืม 

ผู้ใช้บริการแจ้งยืนยันการยืม 
พร้อมท้ังช าระค่าบริการ 

ยกเลิกค าขอใช้บริการ 

ยืม ไม่ยืม 



 
WI-WP หน้ำ 37/47|งำนหอสมุดกลำง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าท่ีแจ้งผู้ใช้บริการให้มารับ
ทรัพยากร 

เจ้ำหน้ำท่ีแจ้งไปยังห้องสมุดทีผู่้ใช้บริกำรระบุบนแบบฟอรม์  
ผ่ำนทำงโทรศัพท์ หรือทำง e-mail พร้อมช ำระค่ำบริกำร 

ผู้ใช้บริการได้รับทรัพยากรระหว่างห้องสมุด 



 
WI-WP หน้ำ 38/47|งำนหอสมุดกลำง 

 
Work Instruction : งำนบริกำรแนะน ำหนังสือใหม่บนเว็บไซต์ 
ฝ่าย : หน่วยบริกำรสำรสนเทศ 
แผนก : งำนหอสมุดกลำง.........................................................................................  
วัตถุประสงค์ :  
 เพ่ือส่งเสริมกำรเรียนกำรสอน และเพ่ือให้ทรำบว่ำมีหนังสือแนะน ำพร้อมให้บริกำร 
ผู้รับผิดชอบ  
 นำยจ ำรัส ด้วงดี 
 สถานที่ เครื่องมือ/อุปกรณ์หลัก แบบฟอร์ม 
 อำคำร..บรรณรำช

นครินทร์.......... 
ชั้น....2.... 
แผนก.....หอสมุดกลำง... 
 
 

1.เครื่องคอมพิวเตอร์ 
2.เครื่องสแกน 
3.หนังสือ 

-  

บันทึก 

- http://arit.pcru.ac.th/lib/ 

วัสดุ  
 

 

ล าดับ
ขั้น 

ขั้นตอน/วิธกีารท างาน หมายเหตุ 

1. รับหนังสือจำกหน่วยพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ  
2. สแกนปกหนังสือแนะน ำเก็บไว้  
3. ลงบรรณนิทัศน์  

  4. จัดท ำแนะน ำหนังสือใหม่ในระบบ Admin  
5. ประกำศให้บุคลำกรหอสมุดกลำง ได้รับทรำบว่ำมีหนังสือ

แนะน ำพร้อมให้บริกำร ผ่ำนกำรประชำสัมพันธ์บนเว็บไซต์ 
http://library.pcru.ac.th/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
WI-WP หน้ำ 39/47|งำนหอสมุดกลำง 

 

 

Work Procedure  กระบวนการและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สแกนปกหนังสือแนะน ำเก็บไว้ 

ลงบรรณนิทัศน์ 

 

รับหนังสือจำกหน่วยพัฒนำทรัพยำกร
สำรสนเทศ 

 

จบ 

จัดท ำแนะน ำหนังสือใหม่ในระบบ Admin 

ประกำศให้บุคลำกรหอสมุดกลำง ได้รับทรำบ
ว่ำมีหนังสือแนะน ำพร้อมให้บริกำร ผ่ำนกำร
ประชำสัมพันธ์บนเว็บไซต์ 
http://library.pcru.ac.th/ 

 



 
WI-WP หน้ำ 40/47|งำนหอสมุดกลำง 

 

Work Instruction : งำนจัดหำ คัดเลือก สื่อโสตทัศนวัสดุ 
ฝ่าย : หน่วยบริกำรสื่อโสตทัศนวัสดุ 
แผนก : งำนหอสมุดกลำง 
วัตถุประสงค์ :  
 เพ่ือให้มีสื่อโสตทัศนวัสดุพร้อมให้บริกำรแก่ผู้รับบริกำร 
ผู้รับผิดชอบ  
 นำยขวัญชัย บุญทองเถิง 
 สถานที่ เครื่องมือ/อุปกรณ์หลัก แบบฟอร์ม 
 อำคำรบรรณรำช

นครินทร์ ชั้น 2 
 
 

- เครื่องคอมพิวเตอร์ 
- เครื่องปริ้นเตอร์ 
- อินเตอร์เน็ต 
 

- สมุดทะเบียนภำพยนตร์ 

บันทึก 

- สมุดทะเบียนภำพยนตร์ 

วัสดุ 
- กระดำษ 
- ปำกกำ 

 

 

ล าดับ
ขั้น 

ขั้นตอน/วิธกีารท างาน หมายเหตุ 

1. ส ำรวจรำยกำรสื่อภำพยนตร์จำกสมุดทะเบียนภำพยนตร์  
2. ส ำรวจสื่อภำพยนตร์ใหม่ที่ออกวำงจ ำหน่ำยจำกอินเทอร์เน็ต  
3. คัดเลือก รวบรวมรำยชื่อสื่อภำพยนตร์ที่มีควำมต้องเพ่ือจัดหำไว้

บริกำรที่ห้องสมุด 
 

4. ติดต่อร้ำนค้ำเพ่ือส ำรวจรำคำและสถำนะของสื่อว่ำมีวำงจ ำหน่ำย
จำกร้ำนค้ำ 

 

 น ำเสนอผู้อ ำนวยกำรเพ่ือขออนุมัติกำรจัดหำ  
 ด ำเนินกำรสั่งซื้อจำกร้ำนค้ำ  

5. ตรวจเช็คควำมถูกต้องในกำรจัดส่งจำกร้ำนค้ำ  
6. บันทึกข้อมูลสื่อภำพยนตร์ลงในสมุดทะเบียนภำพยนตร์  
7. บันทึกข้อมูลสื่อภำพยนตร์ลงในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WaLai 

AutoLib 
 

8. มีสื่อภำพยนตร์พร้อมในกำรให้บริกำร  
 

 



 
WI-WP หน้ำ 41/47|งำนหอสมุดกลำง 

 

Work Procedure  กระบวนการและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดต่อร้ำนค้ำเพื่อส ำรวจรำคำและสถำนะของสื่อว่ำมี
วำงจ ำหนำ่ยจำกรำ้นค้ำ 

มีรายการ 

 
N 

Y 

ส ำรวจสื่อภำพยนตร์จำกอินเตอร์เน็ต 

คัดเลือกสื่อภำพยนตร์ 

น ำเสนอผู้อ ำนวยกำรเพื่อขออนุมัติกำรจดัหำ 

ด ำเนินกำรสั่งซ้ือจำกร้ำนค้ำ 

มีสื่อภำพยนตร์พร้อมในกำร
ให้บริกำร 

 

ส ำรวจสื่อภำพยนตร์จำกสมุดทะเบียน
ภำพยนตร์ 

ตรวจเช็คควำมถูกต้องในกำรจัดส่งจำกรำ้นค้ำ 

บันทึกข้อมูลสื่อภำพยนตร์ลงในสมุดทะเบียน
ภำพยนตร์ 

บันทึกข้อมูลสื่อภำพยนตร์ลงในระบบหอ้งสมุด
อัตโนมัติ 



 
WI-WP หน้ำ 42/47|งำนหอสมุดกลำง 

 

Work Instruction : งำนบริกำรยืม-คืนสื่อโสตทัศน์ 
ฝ่าย : หน่วยบริกำรสื่อโสตทัศนวัสดุ 
แผนก : งำนหอสมุดกลำง 
วัตถุประสงค์ :  
 เพ่ือให้ผู้ใช้บริกำรใช้สื่อโสตทัศนวัสดุได้อย่ำงสะดวก 
ผู้รับผิดชอบ  
 นำยขวัญชัย บุญทองเถิง 
 สถานที่ เครื่องมือ/อุปกรณ์หลัก แบบฟอร์ม 
 อำคำรบรรณรำช

นครินทร์ ชั้น 2 
 

- เครื่องคอมพิวเตอร์ 
- เครื่องฉำยวีดีทัศน์ 
- เครื่องขยำยเสียง 
- เครื่องเล่นสื่อซีดี/วีซีดี/ดีวีดี 
- โทรทัศน์ 

- แบบฟอร์มยืม-คืน สื่อ
โสตทัศนวัสดุ 
บันทึก 

-  

วัสดุ 
- กระดำษ 

 

ล าดับ
ขั้น 

ขั้นตอน/วิธกีารท างาน หมายเหตุ 

1. จัดเตรียมรำยกำรสื่อส ำหรับให้บริกำรไว้ที่ชั้นแสดงสื่อ  
2. จัดเก็บสื่อโสตทัศน์เข้ำตู้เก็บสื่อ  
3. ผู้ใช้บริกำรกรอกแบฟอร์มขอใช้บริกำรกับเจ้ำหน้ำที่ โดย

สำมำรถยืมสื่อ ได้ครั้ง 1 รำยกำร โดยเลือกรำยชื่อสื่อที่
ต้องกำรแล้วแจ้งเจ้ำหน้ำที่ พร้อมยื่นบัตรนักศึกษำ หรือ บัตร
สมำชิกห้องสมุด  

 

4. ผู้ใช้บริกำรรับชมสื่อโสตทัศน์ ได้ที่ห้องจัดไว้บริกำร   
5. หมดเวลำให้บริกำร ผู้ใช้บริกำร คืนสื่อโสตทัศน์ให้เจ้ำหน้ำที่  
6. เจ้ำหน้ำที่ตรวจเช็คสื่อโสตทัศน์จำกผู้ใช้บริกำร  
7. เจ้ำหน้ำที่คืนบัตรนักศึกษำ/บัตรสมำชิกห้องสมุดแก่ผู้ใช้บริกำร  

 

 

 

 

 



 
WI-WP หน้ำ 43/47|งำนหอสมุดกลำง 

 

Work Procedure  กระบวนการและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ใช้บริกำรรับชมสื่อโสตทัศน์ ได้ที่ห้องจดัไว้บริกำร 

จัดเก็บสื่อโสตทัศน์เข้ำตู้เก็บสื่อ 

ผู้ใช้บริกำรกรอกแบฟอร์มขอใช้บริกำร 

หมดเวลำให้บริกำร ผู้ใช้บริกำร คืนสื่อโสตทัศน์ให้
เจ้ำหน้ำที ่

เจ้ำหน้ำที่ตรวจเช็คสื่อโสตทัศน์จำกผู้ใชบ้ริกำร 

เจ้ำหน้ำที่คืนบัตรนักศึกษำ/บัตร
สมำชิกห้องสมุดแก่ผู้ใช้บริกำร 

 

จัดเตรียมรำยกำรสื่อส ำหรับให้บรกิำรไวท้ี่ชั้น
แสดงสื่อ 



 
WI-WP หน้ำ 44/47|งำนหอสมุดกลำง 

 

Work Instruction : งำนบริกำรห้องประชุม 
ฝ่าย : หน่วยบริกำรสื่อโสตทัศนวัสดุ 
แผนก : งำนหอสมุดกลำง 
วัตถุประสงค์ :  
 เพ่ือจัดเตรียมบริกำรห้องประชุมด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย 
ผู้รับผิดชอบ  
 นำยขวัญชัย บุญทองเถิง 
 สถานที่ เครื่องมือ/อุปกรณ์หลัก แบบฟอร์ม 
 อำคำรบรรณรำช

นครินทร์ ชั้น 1 
 
 

- เครื่องคอมพิวเตอร์ 
- เครื่องฉำยวีดีทัศน์ 
- เครื่องขยำยเสียง 
- เครื่องเล่นสื่อซีดี/วีซีดี/ดีวีดี 
- โทรทัศน์ 

-แบบฟอร์มกำรเข้ำใช้บริกำรห้อง
ประชุม 
- ระบบจองห้อง
http://my.pcru.ac.th/aritbooking/ 
บันทึก 

 

วัสดุ 
- อุปกรณ์ส ำหรับติดตั้ง 

 

ล าดับ
ขั้น 

ขั้นตอน/วิธกีารท างาน หมายเหตุ 

1. ผู้ใช้บริกำรติดต่อขอใช้บริกำรห้องประชุม  
2. ผู้ใช้บริกำรกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริกำรห้องประชุมหรือจอง

บนระบบจองห้องประชุมส ำนัก 
 

3. ตรวจสอบกำรจองห้องประชุม  
4. จัดเตรียมห้องประชุม (ด ำเนินกำรติดตั้งอุปกรณ์)  
5. ด ำเนินกำรจัดกำรประชุม  
6. ตรวจสอบทรัพย์สินมีช ำรุด/สูญหำยหรือไม่  
7. ผู้รับบริกำรจัดหำ/ชดใช้  
8. ประเมินควำมพึงพอใจผู้รับบริกำร  
   
   
   

 

 

http://my.pcru.ac.th/aritbooking/


 
WI-WP หน้ำ 45/47|งำนหอสมุดกลำง 

 

Work Procedure  กระบวนการและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบ
กำรจองห้อง
ห้องประชุม 

N 

Y 

ผู้ใช้บริกำรกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริกำรห้องประชุม
หรือจองบนระบบจองห้องประชุมส ำนัก 

จัดเตรียมห้องประชุม (ด ำเนินกำรติดตั้งอุปกรณ์) 

ตรวจสอบ
ทรัพย์สิน 

ด ำเนินกำรจัดกำรประชุม 

ผู้ใช้บริกำรตดิต่อขอใช้บริกำรห้องประชุม 

N 

Y 

ผู้รับบริกำรตอบแบบประเมิน
ควำมพึงใจกำรใช้บริกำร

คอมพิวเตอร์ พร้อมใหบ้ริกำร 

ผู้รับบริกำรจัดหำชดใช้ 



 
WI-WP หน้ำ 46/47|งำนหอสมุดกลำง 

Work Instruction : งำนบริกำรห้องบริกำรโสตทัศนวัสดุ ห้องคีตศิลป์  ห้องมินิเธียรเ์ตอร์  
ฝ่าย : หน่วยบริกำรสื่อโสตทัศนวัสดุ 
แผนก : งำนหอสมุดกลำง 
วัตถุประสงค์ :  
 เพ่ือจัดบริกำรห้องบริกำรโสตทัศนวัสดุ ห้องคีตศิลป์  ห้องมินิเธียร์เตอร์ ส ำหรับนักศึกษำ อำจำรย์และ

บุคลำกรมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ 
ผู้รับผิดชอบ  
 นำยขวัญชัย บุญทองเถิง 
 สถานที่ เครื่องมือ/อุปกรณ์หลัก แบบฟอร์ม 
 อำคำรบรรณรำช

นครินทร์ ชั้น 2 
 

- เครื่องคอมพิวเตอร์ 
- เครื่องฉำยวีดีทัศน์ 
- เครื่องขยำยเสียง 
- เครื่องเล่นสื่อซีดี/วีซีดี/ดีวีดี 
- โทรทัศน์ 

- แบบฟอร์มกำรเข้ำใช้บริกำรห้อง
คีตศิลป์ 
- แบบฟอร์มกำรเข้ำใช้บริกำรห้อง
มินิเธียร์เตอร์ 
- แบบฟอร์มกำรเข้ำใช้บริกำรห้อง
มัลติมีเดียย่อย 
บันทึก 

- สมุดทะเบียนสื่อโสตทัศนวัสดุ 

วัสดุ 
- กระดำษ 

 

ล าดับ
ขั้น 

ขั้นตอน/วิธกีารท างาน หมายเหตุ 

1. จัดเตรียมห้องส ำหรับให้บริกำร   
2. ผู้ใช้บริกำรติดต่อขอใช้บริกำรห้องกับเจ้ำหน้ำที่   
3. ผู้ใช้บริกำรกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริกำรห้อง พร้อมยื่นบัตร

นักศึกษำ/บัตรสมำชิก 
 

4. ให้บริกำรห้องชมมัลติมีเดียย่อย ส ำหรับสมำชิกท่ีต้องกำรรับชมสื่อ
มัลติมีเดียหรือซีดี โดยมีสมำชิกตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เข้ำมำติดต่อขอใช้
ห้องได้โดยกรอกแบบฟอร์ม ขอใช้ห้องบริกำรโสตทัศนวัสดุ   

 

5. ให้บริกำรห้องชมมินิเธียรเ์ตอร์ ส ำหรับสมำชิกที่ต้องกำรรับชมสื่อ
มัลติมีเดีย สำรคดี ภำพยนตร์ โดยมีสมำชิกตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป เข้ำมำ
ติดต่อขอใช้ห้องได้โดยกรอกแบบฟอร์ม ขอใช้ห้องมินิเธียรเ์ตอร์ 

 

6. ให้บริกำรห้องคีตศิลป์ (ห้องฝึกซ้อมคำรำโอเกะ) ให้บริกำรสมำชิก
ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป สมำชิกกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริกำรห้องคีตศิลป์ 
พร้อมยื่นบัตรสมำชิก สำมำรถใช้บริกำร 1 ชั่วโมงต่อกลุ่ม   

 

 



 
WI-WP หน้ำ 47/47|งำนหอสมุดกลำง 

 

Work Procedure  กระบวนการและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ใช้บริกำร 

ผู้ใช้บริกำรติดต่อขอใช้บริกำรหอ้งกับเจำ้หน้ำที่ 

ผู้ใช้บริกำรกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริกำรห้อง พร้อม
ยื่นบัตรนักศึกษำ/บัตรสมำชิก 

ให้บริกำรห้องคีตศิลป์ (ห้องฝึกซ้อมคำรำโอเกะ) 
ให้บริกำรสมำชิกตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป 

บริกำรห้องคีตศิลป์ 

ผู้ใช้บริกำรติดต่อขอใช้บริกำรหอ้งกับเจำ้หน้ำที ่

 

ผู้ใช้บริกำรกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริกำรห้อง พร้อม
ยื่นบัตรนักศึกษำ/บัตรสมำชิก 

 
ให้บริกำรห้องชมมัลติมีเดียยอ่ย ส ำหรับสมำชิกที่
ต้องกำรรับชมสื่อมัลติมีเดียหรือซีดี โดยมีสมำชิก

ตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป 

บริกำรห้องมัลติมีเดียย่อย 

ผู้ใช้บริกำรติดต่อขอใช้บริกำรหอ้งกับเจำ้หน้ำที ่

ผู้ใช้บริกำรกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริกำรห้อง พร้อม
ยื่นบัตรนักศึกษำ/บัตรสมำชิก 

ให้บริกำรห้องคีตศิลป์ (ห้องฝึกซ้อมคำรำโอเกะ) 
ให้บริกำรสมำชิกตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป สมำชิกกรอก
แบบฟอร์มขอใช้บริกำรหอ้งคีตศิลป์ พร้อมยื่นบัตร

สมำชิก สำมำรถใช้บริกำร 1 ชั่วโมงต่อกลุ่ม   

บริกำรห้องมินิเธียร์เตอร ์



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
WI-WP หน้ำ 1/24|งำนบริกำรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 

 Work 
Instruction : 

งำนบริกำรห้องบริกำรอินเทอร์เน็ต อำคำรปฏิบัติกำรศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ และ
อำคำรบรรณรำชนครินทร์ 

ฝ่าย : หน่วยบริกำรห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
แผนก : งำนบริกำรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
วัตถุประสงค์ :  
 เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรเรียนกำรสอน กำรค้นคว้ำงำนวิจัยด้ำนระบบอินเทอร์เน็ตให้กับนักศึกษำ อำจำรย์

และบุคลำกรของมหำวิทยำลัย 
ผู้รับผิดชอบ นำยธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์, นำยอภิรักษ์ อุ่นดี, 
 นำยออมสิน พรมแก้ว, น.ส.ดวงใจ ค ำทิพย์, น.ส.ปนัดดำ วงศ์โสม 
 สถานที่ เครื่องมือ/อุปกรณ์หลัก แบบฟอร์ม 
 อำคำรปฏิบัติกำรศูนย์

ภำษำและคอมพิวเตอร์ 
- เครื่องคอมพิวเตอร์อำคำรปฏิบัติกำร
ศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์จ ำนวน 
30 เครื่อง 
- เครื่องคอมพิวเตอร์อำคำรบรรณรำช
นครินทร์ จ ำนวน 100 เครื่อง 
- โต๊ะ เก้ำอ้ี 
- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย 
- ระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต 
- ระบบจองใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 

- แบบฟอร์มขอใช้บริกำรห้อง
บริกำรอินเทอร์เน็ต 
- แบบประเมินควำมพึงพอใจ
ผู้ใช้บริกำร 
บันทึก 

- ข้อมูลกำรเข้ำใช้บริกำร 
- สถิติกำรใช้บริกำร 
- ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ 
วัสดุ 
- กระดำษ A4 
- แฟ้มเก็บเอกสำร 

 

ล าดับ 
ขั้น 

 

ขั้นตอน/ว ิธีการท างาน 
 

หมายเหตุ 

1. เปิดให้บริกำรห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ตั้งแต่เวลำ 08.30 – 16.30 น. เป็นต้นไป 
 

 
2. ผู้ใช้บริกำรติดต่อขอใช้บริกำรคอมพิวเตอร์ โดยแจ้งควำมประสงค์ 

ในกำรเข้ำใช้บริกำรอินเทอร์เน็ต ส ำหรับนักศึกษำ บุคลำกรและบุคคลภำยนอกต้องมีกำร
ลงทะเบียนเข้ำใช้ห้องห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 
 

 

3. จัดท ำแบบสรุปสถิติกำรเข้ำใช้บริกำรประจ ำเดือน  

4. จัดท ำแบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ร ับบริกำรคอมพ ิวเตอร์และอ ินเทอร์เน็ต  

5. สรุปรำยงำนบันทึกผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรคอมพิวเตอร์ 
และอินเทอร์เน็ต 

 

6. รำยงำนสรุปผลกำรจัดท ำรำยงำนต่อผู้บังคับบัญชำ  
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Work Procedure  กระบวนการและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ผู้ใช้บริกำร 

นักศึกษำจองเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

ตรวจสอบเครื่อง 

ข้อมูลกำรเข้ำใช้ห้อง 

จัดท ำรำยงำนสรุปสถิติ
กำรเข้ำใช้ห้อง
คอมพิวเตอร์ 

นักศึกษำเข้ำใช้บริกำรเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

นักศึกษาเลิกใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

YES 

NO ระบบจอง
ปกติ 

บันทึกกำรเข้ำใช้เครื่อง
ที่ว่ำงลงสมุดบันทึก 

NO 

YES 
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Work Instruction : งำนบริกำรห้องปฏิบัติกำรฝึกอบรมคอมพิวเตอร์อำคำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ฝ่าย : หน่วยบริกำรห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
แผนก : งำนบริกำรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
วัตถุประสงค์ :  
 เพ่ือบริหำรและจัดกำรดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ให้สำมำรถพร้อมใช้งำน 
ผู้รับผิดชอบ  
 นำยธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์, นำยอภิรักษ์ อุ่นดี, นำยออมสิน พรมแก้ว, น.ส.ดวงใจ ค ำทิพย์ 
 สถานที่ เครื่องมือ/อุปกรณ์หลัก แบบฟอร์ม 
 อำคำรเทคโนโลยี

สำรสนเทศ 
ส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

- เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคล 
- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย 
- ระบบปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
- โปรแกรมประยุกต์ช่วยกำรติดตั้ง
ระบบปฏิบัติกำร 
- เครื่องมือซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์ 
 
 
 

 

- แบบฟอร์มกำรใช้งำน
ห้องปฏิบัติกำรฝึกอบรม
คอมพิวเตอร์ 
- แบบประเมินควำมพึงพอใจ
ผู้ใช้บริกำร 
บันทึก 

- ข้อมูลกำรเข้ำใช้คอมพิวเตอร์ 
- รำยงำนสถิติกำรใช้บริกำร 
- ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ 
วัสดุ 
- กระดำษ A4 
- แฟ้มเก็บเอกสำร 

 

ล าดับ 
ขั้น 

 

ขั้นตอน/ว ิธีการท างาน 
 

หมายเหตุ 

1.  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมตรวจเช็คสภำพกำรใช้งำนของเครื่องคอมพิวเตอร์  

2. หำกเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่พร้อมใช้ ให้บันทึกลงแบบฟอร์มแจ้งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อม
ส่งซ่อมทันที 

 

3. จำกนั้นให้ท ำกำรติดตั้งระบบปฏิบัติกำรและโปรแกรมประยุกต์เบื้องต้นส ำหรับกำรใช้งำน  

4. ตรวจสอบกำรท ำงำนหลังกำรติดตั้งโปรแกรมอีกครั้ง  

5. บันทึกผลกำรจัดกำรดูแลในแบบฟอร์มบันทึกผลกำรจัดกำรเครื่องคอมพิวเตอร์  

6. รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรประจ ำภำคกำรศึกษำ  
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Work Procedure  กระบวนการและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน 
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Work Instruction : งำนซ่อมบ ำรุงดูแลห้องเรียนอำคำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ฝ่าย : หน่วยบริกำรห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์   
แผนก : งำนบริกำรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
วัตถุประสงค์ :  
 - เพ่ือดูแลห้องเรียนอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- เพ่ือซ่อมบ ารุงระบบอุปกรณ์ต่างในห้องเรียนอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้รับผิดชอบ  
 นำยออมสิน พรมแก้ว 
 สถานที ่ เครื่องมือ/อุปกรณ์หลัก แบบฟอร์ม 
 ภำยในมหำวิทยำลัย           

รำชภัฏเพชรบูรณ์ 
 
 

- โน๊ตบุ๊ค 1 เครื่อง 
- ไขควงวัดไฟ 
 

- แบบฟอร์มขอใช้บริกำรแจ้งซ่อม 
 
บันทึก 

- ระบบบันทึกกำรปฏิบัติงำนประจ ำวัน 
http://arit.pcru.ac.th/dos/ 
วัสดุ 
 

 

ล าดับ
ขั้น 

ขั้นตอน/วิธีการท างาน หมายเหตุ 

1. ตรวจสอบปฏิทินกำรปฏิบัติงำน  
2. กรณีตรวจสอบกำรใช้งำนต้องด ำเนินกำรตรวจสอบประจ ำวันหำก

กำรใช้งำนเป็นปกติด ำเนินบันทึกค่ำกำรตรวจสอบระบบว่ำปกติหำ
พบข้อบกพร่องให้ด ำเนินกำรแก้ไขให้สำมำรถใช้งำนได้เป็นปกติ
พร้อมบันทึกข้อบกพร่องว่ำเกิดจำกสำเหตุใด 

 

3. กรณีกำรซ่อมบ ำรุง ต้องท ำกำรด ำเนินกำรท ำควำมสะอำดตู้
อุปกรณ์สวิตช์กระจ่ำยสัญญำณ และตรวจเช็คว่ำอุปกรณ์ยัง
สำมำรถใช้งำนได้เป็นปกติ 

 

4. บันทึกกำรปฏิบัติงำนในใบตรวจสอบประจ ำวัน/แบบบันทึก
แผนกำรปฏิบัติงำนซ่อมบ ำรุงรักษำสวิตช์กระจำยสัญญำณ
อินเตอร์เน็ต 

 

5. บันทึกข้อมูลกำรปฏิบัติงำนประจ ำวันผ่ำนระบบ 
http://arit.pcru.ac.th/dos/ 

 

6. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนให้หัวหน้ำงำนทรำบ  



 
WI-WP หน้ำ 6/24|งำนบริกำรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 

Work Procedure  กระบวนการและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน 
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ล าดับขั้น ขั้นตอน/วิธีการท างาน หมายเหตุ 
1. ค้นหำข้อมูลจำกโครงสร้ำงที่ออกแบบและรวบรวมไว้  เพ่ือน ำมำพัฒนำ  
2. ส ำรวจควำมต้องกำรกำรใช้งำนที่เพ่ิมขึ้น (ควำมถ่ีในกำรส ำรวจ 3 เดือน)  
3. ก ำหนดจุดที่ต้องกำรให้บริกำรตำมท่ีได้ส ำรวจไว้  
4. เขียนโครงกำรของบประมำณเพ่ือให้ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณมำด ำเนินงำนตำม

แผนที่ก ำหนด 
 

5. ร่ำงคุณลักษณะและแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำ  
6. ด ำเนินกำรสอบรำคำ/ประกวดรำคำ ตำมระเบียบพัสดุ  
7. ผู้ชนะกำรประกวดรำคำด ำเนินกำรติดตั้งตำมคุณลักษณะที่ก ำหนดไว้  
8. ด ำเนินกำรตรวจรับโดยคณะกรรมกำรตรวจรับ  
9. สรุปผลกำรด ำเนินกำรกิจกรรม  
10. เปิดให้ใช้บริกำรและด ำเนินกำรออกแบบส ำรวจประเมินควำมพึงพอใจของระบบ  

Work Instruction : งำนบริกำรโครงสร้ำงทำงกำยภำพระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต และระบบสื่อสำรหลัก 
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์  

ฝ่าย : หน่วยบริกำรระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต 
แผนก : งำนบริกำรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

วัตถุประสงค์ :  
 เพื่อออกแบบและควบคุมกำรส ำรวจควำมต้องกำร และกำรให้บริกำรโครงสร้ำงทำงระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต และ

ระบบสื่อสำรหลัก ของมหำวิทยำลยัรำชภัฏเพชรบูรณ์ ทั้งรูปแบบระบบโครงข่ำยสำยและระบบไร้สำย 
ผู้รับผิดชอบ  
 นำยธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์, นำยอุดมศักดิ ภู่พิมล, นำยวิเศษ เกตุดี, นำยออมสิน พรมแก้ว 
 สถานที ่ เครื่องมือ/อุปกรณ์หลัก แบบฟอร์ม 
 - อำคำรบรรณรำช

นครินทร์ 
- อำคำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
- อำคำรต่ำงๆ ภำยใน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เพชรบูรณ์ 
 

- แผนผังอำคำรภำยในมหำวิทยำลัย 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคล 
- อุปกรณ์รักษำควำมปลอดภัยด้ำน
เครือข่ำย 
- ระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต 
- ระบบสื่อสำรโทรศัพท์ 

-แบบส ำรวจควำมต้องกำรโครงสร้ำง
พื้นฐำน ระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต 
และระบบโทรศัพท ์
- แบบฟอร์ม/บนัทึกขอเพิ่มพื้นที่ใช้
บริกำร 
บันทึก 
-ข้อมูลควำมต้องกำรจำกหน่วยงำน
ภำยในมหำวิทยำลัย 
- บันทึกกำรขอเพิ่มพื้นที่ให้บริกำร 
- แบบส ำรวจควำมพงึพอใจ
ผู้ใช้บริกำร 
วัสดุ 
-กระดำษ A4  
-แฟ้มเอกสำร 
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Work Procedure  กระบวนการและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน 
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Work Instruction : งำนบริกำรอินเทอร์เน็ตภำยในมหำวิทยำลัย 
ฝ่าย : หน่วยบริกำรระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต 

แผนก : งำนบริกำรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
วัตถุประสงค์ :  

 เพ่ือให้สำมำรถใช้งำนระบบสำรสนเทศและเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตได้อย่ำงต่อเนื่อง ตลอด 24 ชั่วโมง 
ผู้รับผิดชอบ  
 นำยธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์, นำยอุดมศักดิ ภู่พิมล, นำยวิเศษ เกตุดี, นำยออมสิน พรมแก้ว 
 สถานที ่ เครื่องมือ/อุปกรณ์หลัก แบบฟอร์ม 
 - ห้อง Data Center 

อำคำรบรรณรำชนครินทร์ 
- ห้อง Data Center 
อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 72 
พรรษำ 
- อำคำรต่ำงๆ ภำยใน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เพชรบูรณ์ 
 

- Router 
- Firewall 
- Server 
- Core Switch 
- Access Switch 
- Computer 
- UPS 
- อุปกรณ์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

- แผนกำรด ำเนินงำน 
- แบบฟอร์มบันทึกกำรปฏิบัติงำน 
ประจ ำวัน 
- แบบฟอร์มขอใช้บริกำรแจ้งซ่อม 
- แบบประเมินควำมพึงพอใจ
ผู้ใช้บริกำร 
บันทึก 

- บันทึกกำรปฏิบัติงำน ประจ ำวัน 
- บันทึกแจ้งซ่อมจำกผู้ร้องขอ 
- ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ
ผู้ใช้บริกำร 
วัสดุ 
- กระดำษ A4 
- แฟ้มเก็บเอกสำร 

 

ล าดับขั้น ขั้นตอน/วิธกีารท างาน หมายเหตุ 
1. รับค ำสั่งกำรมอบหมำยงำนจำกผู้บริหำร  
2. วำงแผนกำรติดตั้งระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตหรืออุปกรณ์ที่

เกี่ยวข้อง 
 

3. ด ำเนินกำรติดตั้งระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต  
4. ทดสอบกำรใช้งำนระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต  
5. น ำเสนอต่อผู้บังคับบัญชำเพ่ือพิจำรณำแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนตำม

ควำมเหมำะสม 
 

6. น ำระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตขึ้นใช้งำนจริง  
 

 



 
WI-WP หน้ำ 10/24|งำนบริกำรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 

 

Work Procedure  กระบวนการและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ทดสอบระบบ
และการใช้งาน 

วางแผนการติดตั้ง
ระบบเครือข่าย 

ด าเนินการติดตั้ง 

แก้ไข 

ผ่าน 

น าเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

ผ่าน 

ค าสั่งมอบหมายงาน 

แก้ไข 

น าระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตไปใช้งาน 

No 

No 

Yes 
 

Yes 
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Work Instruction : งำนบริกำรซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์เครือข่ำยอินเทอร์เน็ตของมหำวิทยำลัย 
ฝ่าย : หน่วยบริกำรระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต 
แผนก : งำนบริกำรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
วัตถุประสงค์ :   
 1. เพ่ือติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตภำยในมหำวิทยำลัย  

2. เพ่ือซ่อมบ ำรุงระบบอินเทอร์เน็ตภำยในมหำวิทยำลัย 
ผู้รับผิดชอบ  
 นำยอุดมศักดิ์ ภู่พิมล, นำยออมสิน พรมแก้ว 
 สถานที่ เครื่องมือ/อุปกรณ์หลัก แบบฟอร์ม 
 ภำยในมหำวิทยำลัย       

รำชภัฏเพชรบูรณ์ 
 
 

- คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
- เครื่องมือเข้ำสำยแลน 
- เครื่องมือวัดสำยแลน 
- รถตู้ส ำหรับซ่อมบ ำรุง 
 

- แบบฟอร์มขอใช้บริกำรแจ้งซ่อม 

บันทึก 

- ระบบบันทึกกำรปฏิบัติงำน
ประจ ำวัน 
http://arit.pcru.ac.th/dos/ 
วัสดุ 
- กระดำษ A4 
- แฟ้มเก็บเอกสำร 
- หัว RJ45 
- สำย UTP CAT5e 

 

ล าดับขั้น ขั้นตอน/วิธีการท างาน หมายเหตุ 
1. รับเรื่องแจ้งซ่อมและขอรับข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงำน  
2. กรองแบบฟอร์มขอใช้บริกำรว่ำต้องกำรใช้บริกำร  
3. แยกประเภทงำนว่ำเป็นงำนแบบไหนคืองำนซ่อมบ ำรุง/งำนติดตั้งระบบ  
4. -กรณีเป็นงำนซ่อมบ ำรุงต้องด ำเนินกำรตรวจเช็คและแก้ไขได้ทันที่ในกรณี

อุปกรณ์ช ำรุดต้องด ำเนินกำรเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่หรือสั่งซื้ออุปกรณ์มำทดแทน 
-กรณีเป็นงำนติดตั้งต้องด ำเนินกำรส ำรวจจุดติดตั้ง ว่ำต้องใช้วัสดุอุปกรณ์
อะไรบ้ำงและแจ้งให้หน่วยงำนที่ขอรับบริกำรจัดซื่อวัสดุอุปกรณ์ในกำร
ด ำเนินกำรติดตั้ง 

 

5. ด ำเนินกำรติดตั้งเมื่อมีกำรซื้อวัสดุอุปกรณ์ตำมที่ได้ส ำรวจ  
6. ทดสอบกำรท ำงำนและตรวจสอบควำมเรียบร้อยก่อนส่งมอบงำน  
7. บันทึกกำรปฏิบัติงำนในใบแจ้งซ่อม  
8. บันทึกข้อมูลกำรปฏิบัติงำนประจ ำวันผ่ำนระบบ http://arit.pcru.ac.th/dos/  
9. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนให้หัวหน้ำงำนทรำบ  
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Work Procedure  กระบวนการและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน 
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 Work 
Instruction : 

งำนบริกำรซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 

ฝ่าย : หน่วยบริกำรซ่อมบ ำรุงคอมพิวเตอร์ 
แผนก : งำนบริกำรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
วัตถุประสงค์ :  
 1. เพ่ือด ำเนินกำรลงระบบปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ติดตั้ง ลบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

2. เพ่ือบริกำรงำนซ่อมคอมพิวเตอร์ 
ผู้รับผิดชอบ  
 นำยธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์, นำยอุดมศักดิ์ ภู่พิมล, นำยอภิรักษ์ อุ่นดี, นำยวิเศษ เกตุดี, นำยออมสิน พรมแก้ว, 

น.ส.ดวงใจ ค ำทิพย์, น.ส.ปนัดดำ วงศ์โสม 
 สถานที่ เครื่องมือ/อุปกรณ์หลัก แบบฟอร์ม 
 ภำยใน

มหำวิทยำลัย 
รำชภัฏเพชรบูรณ์ 
 
 

- จอมอนิเตอร์คอมพิวเตอร์ 
- เมำส์ 
- คีย์บอร์ด 
- แผ่นโปรแกรมระบบปฏิบัติกำร 
- แผ่นโปรแกรม Driver 
- เครื่องมือช่ำง  
 

- แบบฟอร์มขอใช้บริกำรแจ้งซ่อม 
- แบบประเมินควำมพึงพอใจผู้ใช้บริกำร 
บันทึก 

- ระบบบันทึกกำรปฏิบัติงำนประจ ำวัน 
http://arit.pcru.ac.th/dos/ 
วัสดุ 
- กระดำษ A4 
- แฟ้มเก็บเอกสำร 

 

ล าดับ
ขั้น 

ขั้นตอน/วิธีการท างาน หมายเหตุ 

1. รับเรื่องแจ้งซ่อม  
2. กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริกำรแจ้งซ่อม  
3. กรณีอุปกรณ์เสียด ำเนินกำรจดรำยละเอียดเพ่ือให้ผู้ขอรับบริกำรจัดซื้อ

อุปกรณ์เพ่ือด ำเนินกำรเปลี่ยนให้สำมำรถใช้งำนได้ต่อไป 
 

4. กรณีต้องกำรด ำเนินกำรลง ระบบปฏิบัติกำรใหม่ต้องแจ้งผู้ขอรับบริกำร
ส ำรองข้อมูลที่จ ำเป็นออกก่อน ส่วนกำรลงโปรแกรมเพ่ิม หรือลบโปรแกรม
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

 

5. บันทึกกำรซ่อมลงแบบฟอร์มแจ้งซ่อมเพ่ือเสนอหัวหน้ำงำน  
6. บันทึกข้อมูลกำรปฏิบัติงำนประจ ำวันผ่ำนระบบ 

http://arit.pcru.ac.th/dos/ 
 

7 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนให้หัวหน้ำงำนทรำบ  
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Work Procedure  กระบวนการและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน 
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 Work 
Instruction : 

งำนบริกำรเว็บไซต์มหำวิทยำลัย และเว็บไซต์ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

ฝ่าย : หน่วยบริกำรระบบเว็บไซต์และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย 
แผนก : งำนบริกำรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

วัตถุประสงค์ :  
 เพ่ือประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ 
ผู้รับผิดชอบ  
 นำยอภิรักษ์ อุ่นดี 
 สถานที ่ เครื่องมือ/อุปกรณ์หลัก แบบฟอร์ม 
 อำคำรเทคโนโลยี

สำรสนเทศ 
ห้อง 101 ชั้น 1 
 

เครื่องคอมพิวเตอร์  
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย 

-แบบฟอร์มขอใช้บริกำร
ประชำสัมพันธ์บนเว็บไซต์ 
-แบบฟอร์มขอใช้พื้นที่เว็บไซต์  
บันทึก 

-ข้อมูลสถิติกำรให้บริกำร 
- แบบส ำรวจควำมพึงพอใจ
ผู้ใช้บริกำร 
วัสดุ 
-กระดำษ A4  
-แฟ้มเอกสำร 

 

ล าดับขั้น ขั้นตอน/วิธกีารท างาน หมายเหตุ 
1. รับค ำสั่งกำรมอบหมำยงำนจำกผู้บริหำร  
2. จัดเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน ำไปศึกษำวิเครำะห์และจัดท ำเว็บไซต์  
3. ออกแบบหน้ำเว็บไซต์  
4. เขียนชุดค ำสั่งและทดสอบกำรท ำงำน  
5. น ำเสนอต่อผู้บริหำรเพ่ือพิจำรณำแก้ไข  
6. แก้ไขตำมกำรพิจำรณำของผู้บริหำร  
7. ติดตั้งและเผยแพร่บนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต  
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Work Procedure  กระบวนการและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ทดสอบชุดค าสั่ง
และการใช้งาน 

วิเคราะห์ความ
ต้องการ 

ออกแบบหน้า
เว็บไซต์ 

เขียนชุดค าสั่ง 

ไม่ผ่าน(แก้ไข) 

ผ่าน 

น าเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

ผ่าน 

ค าสั่งมอบหมายงาน 

ไม่ผ่าน(แก้ไข) 

 

ติดตั้งและเผยแพร่การใช้งาน 
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fWork Instruction : งำนบริกำรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย  
ฝ่าย : หน่วยบริกำรระบบเว็บไซต์และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย 

แผนก : งำนบริกำรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
วัตถุประสงค์ :  

 เพ่ือให้บริกำร Web Server, FTP, และระบบสำรสนเทศภำยในมหำวิทยำลัย 
ผู้รับผิดชอบ  
 นำยธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์, นำยวิเศษ เกตุดี 
 สถานที ่ เครื่องมือ/อุปกรณ์หลัก แบบฟอร์ม 
 ห้อง Data Center 

อำคำรหอสมุด  
ส ำนักวิทยบริกำร  

เครื่องแม่ข่ำย (Server) -แบบฟอร์มขอใช้บริกำรพ้ืนที่
เว็บไซต์ 
บันทึก 

-ข้อมูลควำมต้องกำรจำกหน่วยงำน
ภำยในมหำวิทยำลัย 
- บันทึกกำรขอพ้ืนที่ให้บริกำร
เว็บไซต์ 
- แบบส ำรวจควำมพึงพอใจ
ผู้ใช้บริกำร 
วัสดุ 
-กระดำษ A4  
-แฟ้มเอกสำร 

 

ล าดับขั้น ขั้นตอน/วิธกีารท างาน หมายเหตุ 
1. หน่วยงานยื่นเอกสารเพ่ือแสดงความจ านงขอใช้พ้ืนที่  
2. น ำเสนอผู้บังคับบัญชำให้อนุมัติกำรขอพ้ืนที่ใช้งำนเครื่องแม่ข่ำย  
3. ด ำเนินกำรติดตั้งระบบก ำหนดพ้ืนที่โฮมเพจ พร้อมออกบัญชี

ผู้ใช้งำนและแจ้งหน่วยงำนรับทรำบ 
 

4. น ำระบบไปใช้งำนจริงบนระบบเครือข่ำยอินเตอร์ของมหำวิทยำลัย  
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Work Procedure  กระบวนการและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ไม่อนุมัติ 
น าเสนอ

ผู้บังคับบัญชา 

อนุมัติ 

น าไปใช้งาน 

ด าเนินการติดตั้งระบบ 

หน่วยงานยื่นเอกสารเพ่ือ
แสดงความจ านงขอใช้พ้ืนที่ 
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Work Instruction : งำนบริกำรระบบสื่อสำรโทรศัพท์ภำยในมหำวิทยำลัย 
ฝ่าย : หน่วยบริกำรระบบโทรศัพท์และกล้องวงจรปิด 
แผนก : งำนบริกำรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
วัตถุประสงค์ :  
 1. เพ่ือติดตั้งระบบโทรศัพท์ภำยในมหำวิทยำลัย  

2. เพ่ือซ่อมบ ำรุงระบบโทรศัพท์ภำยในมหำวิทยำลัย 
ผู้รับผิดชอบ  
 นำยอุดมศักดิ์ ภู่พิมล, นำยออมสิน พรมแก้ว 
 สถานที่ เครื่องมือ/อุปกรณ์หลัก แบบฟอร์ม 
 ภำยในมหำวิทยำลัย 

รำชภัฏเพชรบูรณ์ 
 
 

- เครื่องมือและอุปกรณ์ในกำรซ่อม
บ ำรุง 
- เครื่องมือเข้ำสำยแลน 
- เครื่องมือวัดโทรศัพท์ 
- ระบบตู้สำขำโทรศัพท์ PABX 
- ระบบโทรศัพท์ VoIP 
 

- แบบฟอร์มขอใช้บริกำรแจ้งซ่อม 
- แบบประเมินควำมพึงพอใจ
ผู้ใช้บริกำร 
บันทึก 

- ระบบบันทึกกำรปฏิบัติงำนประจ ำวัน 
http://arit.pcru.ac.th/dos/ 
วัสดุ 
- กระดำษ A4 
- แฟ้มเก็บเอกสำร 

 

ล าดับ
ขั้น 

ขั้นตอน/วิธีการท างาน หมายเหตุ 

1. รับเรื่องแจ้งซ่อมและขอรับข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงำน  
2. กรองแบบฟอร์มขอใช้บริกำรว่ำต้องกำรใช้บริกำร  
3. แยกประเภทงำนว่ำเป็นงำนแบบไหนคืองำนซ่อมบ ำรุง/งำนติดตั้งระบบ  
4. -กรณีเป็นงำนซ่อมบ ำรุงต้องด ำเนินกำรตรวจเช็คและแก้ไขได้ทนัที่ในกรณี

อุปกรณ์ช ำรุดต้องด ำเนนิกำรเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่หรือสั่งซื้ออุปกรณ์มำ
ทดแทน 
-กรณีเป็นงำนติดตั้งต้องด ำเนินกำรส ำรวจจุดติดตัง้ ว่ำต้องใช้วสัดุอุปกรณ์
อะไรบ้ำงและแจ้งให้หน่วยงำนทีข่อรับบริกำรจัดซื่อวัสดุอุปกรณ์ในกำร
ด ำเนินกำรติดตั้ง 

 

5. ด ำเนินกำรติดตั้งเมื่อมีกำรซื้อวัสดุอุปกรณ์ตำมที่ได้ส ำรวจ  
6. ทดสอบกำรท ำงำนและตรวจสอบควำมเรียบร้อยก่อนส่งมอบงำน  
7. บันทึกกำรปฏิบัติงำนในใบแจ้งซ่อม  
8. บันทึกข้อมูลกำรปฏิบัติงำนประจ ำวันผ่ำนระบบ 

http://arit.pcru.ac.th/dos/ 
 

9. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนให้หัวหน้ำงำนทรำบ  



 
WI-WP หน้ำ 20/24|งำนบริกำรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 

Work Procedure  กระบวนการและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน 
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WI-WP หน้ำ 21/24|งำนบริกำรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 

Work Instruction : งำนบริกำรกล้องวงจรปิดCCTV 
ฝ่าย : หน่วยบริกำรระบบโทรศัพท์และกล้องวงจรปิด   
แผนก : งำนบริกำรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
วัตถุประสงค์ :  
 เพ่ือตรวจสอบกล้องวงจรปิดCCTV ให้สำมำรถใช้ได้ตำมปกติ 

 
ผู้รับผิดชอบ  
 นำยออมสิน พรมแก้ว 
 สถานที่ เครื่องมือ/อุปกรณ์หลัก แบบฟอร์ม 
 ภำยในมหำวิทยำลัย            

รำชภัฏเพชรบูรณ์ 
 
 

- โน๊ตบุ๊ค 1 เครื่อง 
- จอมอนิเตอร์ 
- USB   1 อัน  
 

- แบบฟอร์มขอใช้บริกำรแจ้งซ่อม 
 
บันทึก 

- ระบบบันทึกกำรปฏิบัติงำน
ประจ ำวัน 
http://arit.pcru.ac.th/dos/ 
วัสดุ 
 

 

ล าดับ
ขั้น 

ขั้นตอน/วิธีการท างาน หมายเหตุ 

1. ตรวจสอบระบบอินเตอร์เน็ตผ่ำนระบบ Monitor   
2. กรณีปกติด ำเนินกำรบันทึกข้อมูลลงแบบตรวจเช็คระบบ

อินเตอร์เน็ตไร้สำยสถำนะ ปกติ 
 

3. กรณีขัดข้องให้ด ำเนินกำรแก้ไขและลงบันทึกข้อมูลลงแบบ
ตรวจเช็คระบบอินเตอร์เน็ตไร้สำยสถำนะ ขัดข้องด ำเนินกำรแก้ไข
แล้ว 

 

4. บันทึกข้อมูลกำรปฏิบัติงำนประจ ำวันผ่ำนระบบ 
http://arit.pcru.ac.th/dos/ 

 

5. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนให้หัวหน้ำงำนทรำบ  
   
   

 

 

 



 
WI-WP หน้ำ 22/24|งำนบริกำรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 

 

Work Procedure  กระบวนการและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน 
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WI-WP หน้ำ 23/24|งำนบริกำรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 

Work Instruction : งำนบริกำรซ่อมบ ำรุงระบบกล้องวงจรปิด CCTV 
ฝ่าย : หน่วยบริกำรระบบโทรศัพท์และกล้องวรจรปิด   
แผนก : งำนบริกำรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
วัตถุประสงค์ :  
 เพ่ือซ่อมบ ำรุงระบบกล้องวงจรปิด CCTV ให้สำมำรถใช้งำนได้เป็นปกติ 
ผู้รับผิดชอบ  
 นำยออมสิน พรมแก้ว 
 สถานที่ เครื่องมือ/อุปกรณ์หลัก แบบฟอร์ม 
 ภำยในมหำวิทยำลัย             

รำชภัฏเพชรบูรณ์ 
 
 

- จอมอนิเตอร์ 
- ไขควงวัดไฟ 
- หัวต่อ BNC Connector And F 
Type ส ำหรับเข้ำสำย RG6 RG58 
RG59 
 

- แบบฟอร์มขอใช้บริกำรแจ้งซ่อม 
 
บันทึก 

- ระบบบันทึกกำรปฏิบัติงำนประจ ำวัน 
http://arit.pcru.ac.th/dos/ 
วัสดุ 
- หัว RJ45 
- สำย UTP CAT5e 

 

 

ล าดับ
ขั้น 

ขั้นตอน/วิธีการท างาน หมายเหตุ 

1. รับเรื่องแจ้งซ่อมและขอรับข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงำน  
2. กรองแบบฟอร์มขอใช้บริกำรว่ำต้องกำรใช้บริกำร  
3. แยกประเภทงำนว่ำเป็นงำนแบบไหนคืองำนซ่อมบ ำรุง/งำนติดตั้งระบบ  
4. -กรณีเป็นงำนซ่อมบ ำรุงต้องด ำเนินกำรตรวจเช็คและแก้ไขได้ทันที่ใน

กรณีอุปกรณ์ช ำรุดต้องด ำเนินกำรเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่หรือสั่งซื้ออุปกรณ์
มำทดแทน 
-กรณีเป็นงำนติดตั้งต้องด ำเนินกำรส ำรวจจุดติดตั้ง ว่ำต้องใช้วัสดุ
อุปกรณ์อะไรบ้ำงและแจ้งให้หน่วยงำนที่ขอรับบริกำรจัดซื่อวัสดุอุปกรณ์
ในกำรด ำเนินกำรติดตั้ง 

 

5. ด ำเนินกำรติดตั้งเมื่อมีกำรซื้อวัสดุอุปกรณ์ตำมที่ได้ส ำรวจ  
6. ทดสอบกำรท ำงำนและตรวจสอบควำมเรียบร้อยก่อนส่งมอบงำน  
7. บันทึกกำรปฏิบัติงำนในใบแจ้งซ่อม  
8. บันทึกข้อมูลกำรปฏิบัติงำนประจ ำวันผ่ำนระบบ 

http://arit.pcru.ac.th/dos/ 
 

9. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนให้หัวหน้ำงำนทรำบ  



 
WI-WP หน้ำ 24/24|งำนบริกำรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 

Work Procedure  กระบวนการและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน 
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งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
WI-WP-KPI หน้ำ 1/18|งำนวิจัยและพัฒนำซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 

 
Work Instruction : งำนบ ำรุงรักษำเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ PMIS 
ฝ่าย : หน่วยบ ำรุงรักษำและบริกำรระบบสำรสนเทศ 
แผนก : งำนวิจัยและพัฒนำซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 
วัตถุประสงค์ :  
 เพ่ือดูแลและตรวจสอบกำรท ำงำนของชุดเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ระบบสำรสนเทศให้สำมำรถใช้งำนได้ดี

ดังเดิม 
ผู้รับผิดชอบ  
 นำยไพบูลย์  กันยำ และนำยชัยมงคล  แก้วสี 
 สถานที่ เครื่องมือ/อุปกรณ์หลัก แบบฟอร์ม 
 งานวิจัยและพัฒนา

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
และเครือข่าย, อำคำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ชั้น 
1 ห้อง 102 

- เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรม
ประยุกต์ที่รองรับกำรท ำงำนของ
ระบบ 

- 
บันทึก 

- บันทึกตรวจเช็คประจ ำสัปดำห์ 

วัสดุ 
- Google Sheet 

 

ล าดับ 
ขั้น 

 

ขั้นตอน/ว ิธีการท างาน 
 

หมายเหตุ 

1 ท ำกำรส ำรวจอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ และสัญญำณไฟแสดงกำรท ำงำนที่
ผิดพลำด(สีแดง) ซึ่งอำจส่งผลให้ระบบท ำงำนไม่ปกติ 

 

2 หำกพบควำมผิดปกติของอุปกรณ์ หรือกำรท ำงำนผิดพลำดของเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้บันทึก
ลงในแบบบันทึกตรวจเช็คประจ ำสัปดำห์ พร้อมแจ้งอำกำรเสียของเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 

3 แจ้งซ่อมเพ่ือขออนุมัติจำกผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือท ำกำร
เปลี่ยน/ซ่อมอุปกรณ์ 

 

4 แจ้งปัญหำไปยังบริษัทผู้รับผิดชอบ  
5 บริษัทผู้รับผิดชอบเข้ำแก้ไขตำมกำรที่ได้แจ้งไว้เพ่ือเปลี่ยน/ซ่อมอุปกรณ์  

6 ทดสอบท ำงำนของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ สำมำรถท ำงำนได้ตำมปกติ  
7 ท ำกำรบันทึกตรวจเช็ค ได้รับกำรแก้ไขเรียบร้อยแล้ว  

8 รำยงำนผลกำรตรวจเช็คอุปกรณ์ต่อผู้บังคับบัญชำ  

 

 

 

 



 
WI-WP-KPI หน้ำ 2/18|งำนวิจัยและพัฒนำซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 

 
Work Procedure  กระบวนการและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน 

 

เริ มต ้น

ส ำรวจทรั ยำกรเคร  อง

รำยงำนผลกำรตรวจเ  คออุปกรณ ์ต่อผู้บังคับบั  ำ

บริ ัทเข้ำแก้ ขเ   อเปล  ยน  ่อมอุปกรณ ์

รำยงำนข้อผ ิด ลำดต่อผู้บังค ับบั  ำ

ขออนุมัต ิแจ้ง ่อมจำกผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลย สำรสนเทศ

อนุมัติ

ทดสอบกำรท ำงำนของเคร   องเ ิร ์ เวอร์

สิ นสุด

 ม ่อนุม ัติ

เคร  องคอม ิวเตอร์ท ำงำนผิด ลำด

ตรวจ บป  หำ

 ม ่ บป  หำ

บันท กลงในแบบบันท กตรวจเ  ค 

 
 



 
WI-WP-KPI หน้ำ 3/18|งำนวิจัยและพัฒนำซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 

 
 

Work Instruction : งำนบริหำรจัดกำรถ่ำยโอนส ำรองและกู้คืนฐำนข้อมูลระบบสำรสนเทศ 
ฝ่าย : หน่วยบ ำรุงรักษำและบริกำรระบบสำรสนเทศ 
แผนก : งำนวิจัยและพัฒนำซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 
วัตถุประสงค์ :  
 1. เพ่ือคัดลอกฐำนข้อมูลส ำรองระบบสำรสนเทศออกจำกระบบหลักเพ่ือควำมปลอดภัยและกำรน ำกลับกู้คืน

ฐำนข้อมูลใหม่ 2. เพ่ือส ำรองข้อมูลระบบสำรสนเทศเทศเพ่ือน ำกลับมำใช้ใหม่ 3. เพื่อกู้คืนฐำนข้อมูลระบบ
สำรสนเทศระบบหลักให้กลับมำใช้ใหม่ 

ผู้รับผิดชอบ  
 นำยไพบูลย์  กันยำ และ นำยชัยมงคล แก้วสี 
 สถานที่ เครื่องมือ/อุปกรณ์หลัก แบบฟอร์ม 
 งำนพัฒนำระบบ

สำรสนเทศและสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์, อำคำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ชั้น 
2 ห้อง 203 
 

เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ส ำหรับเก็บข้อมูลแบบ
ถอดเสียบ 

- แบบฟอร์มบันทึกจัดกำรฐำนข้อมูล
ระบบสำรสนเทศ 
บันทึก 

- ฐำนข้อมูลระบบสำรสนเทศ 

วัสดุ 
- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส ำหรับเก็บข้อมูล
แบบถอดเสียบ 

 

ล าดับ 
ขั้น 

 

ขั้นตอน/ว ิธีการท างาน 
 

หมายเหตุ 

1 งานถ่ายโอนฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร(PMIS) 
- เจ้ำหน้ำที่เข้ำผ่ำนระบบโดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนเข้ำเครื่องคอมพิวเตอร์จัดกำรฐำนข้อมูล 
- เข้ำโปรแกรมส ำรองฐำนข้อมูลระบบสำรสนเทศและตรวจสอบกำรท ำงำนได้ตำมปกติทุกวัน 
- ถ่ำยโอนไฟล์ส ำรองฐำนข้อมูลไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส ำหรับเก็บข้อมูลแบบถอดเสียบ 
- บันทึกเหตุกำรณ์ลงในแบบฟอร์มบันทึกจัดกำรฐำนข้อมูล 
- รำยงำนผลกำรบริหำรจัดกำรส ำรองฐำนข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชำ 

 



 
WI-WP-KPI หน้ำ 4/18|งำนวิจัยและพัฒนำซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 

 
ล าดับ 
ขั้น 

 

ขั้นตอน/ว ิธีการท างาน 
 

หมายเหตุ 

2 งานส ารองเข้าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร(PMIS) 
- เจ้ำหน้ำที่เข้ำผ่ำนระบบโดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนเข้ำเครื่องคอมพิวเตอร์จัดกำรฐำนข้อมูล 
- เข้ำโปรแกรมประยุกต์ท่ีใช้จัดกำรฐำนข้อมูลระบบสำรสนเทศ 
- เริ่มส ำรองฐำนข้อมูลด้วยโปรแกรมประยุกต์ตั้งแต่เริ่มจนจบกระบวนกำรส ำรองฐำนข้อมูล 
- ตรวจสอบสถำนกำรณ์ส ำรองฐำนข้อมูลส ำเร็จ 
- ถ่ำยโอนไฟล์ส ำรองฐำนข้อมูลไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส ำหรับเก็บข้อมูลแบบถอดเสียบ 
- บันทึกเหตุกำรณ์ลงในแบบฟอร์มบันทึกจัดกำรฐำนข้อมูล 
- รำยงำนผลกำรบริหำรจัดกำรส ำรองฐำนข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชำ 

 

3 งานกู้คืนฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร(PMIS) 
- เจ้ำหน้ำที่เข้ำผ่ำนระบบโดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนเข้ำเครื่องคอมพิวเตอร์จัดกำรฐำนข้อมูล 
- เขำ้โปรแกรมประยุกต์ท่ีใช้จัดกำรฐำนข้อมูล เตรียมฐำนข้อมูลเดิมให้พร้อมน ำเข้ำใหม่ 
- น ำเข้ำไฟล์ฐำนข้อมูลใหม่ที่เป็นปัจจุบัน เข้ำฐำนข้อมูลเดิมโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ 
- ตรวจสอบกำรท ำงำนของระบบสำรสนเทศท ำงำนได้เป็นปกติและข้อมูลปรับปรุงเป็นปัจจุบัน 
- บันทึกเหตุกำรณ์ลงในแบบฟอร์มบันทึกจัดกำรฐำนข้อมูล 
- รำยงำนผลกำรบริหำรจัดกำร 
 
 
 
 
ส ำรองฐำนข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชำ 
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Work Procedure  กระบวนการและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน 

                               

เข้ำระบบโดยใ ้ผู้ใ ้และ
รหัสผ่ำน

สิ นสุด

ตรวจสอบ ่ำยโอน ำนข้อมูล

เริ มต้น

                                  

เข้ำระบบโดยใ ้ผู้ใ ้และ
รหัสผ่ำน

เริ มต้น

ส ำรอง ำนข้อมูลระบบ
สำรสนเทศ

 ม่ส ำเร จ

ส ำเร จ

 ่ำยโอน  ล์ส ำรอง ปยัง
อุปกรณ์ส ำหรับเก บข้อมูลแบบ

 อดเส ยบ

รำยงำนข้อผิด ลำดต่อ
ผู้บังคับบั  ำ

บันท กลงแบบ อร์มบันท ก
จัดกำร ำนข้อมูลระบบ

สำรสนเทศ

ตรวจสอบกำรส ำรอง
 ำนข้อมูล

เริ มกระบวนกำร ่ำยโอน  ล์
 ำนข้อมูลระบบสำรสนเทศ

 ม่ส ำเร จ

ส ำเร จ

 ่ำยโอน  ล์ส ำรอง ปยัง
อุปกรณ์ส ำหรับเก บข้อมูลแบบ

 อดเส ยบ

                              

เข้ำระบบโดยใ ้ผู้ใ ้และ
รหัสผ่ำน

เริ มต้น

เริ มกระบวนกำรน ำเข้ำ  ล์
 ำนข้อมูลใหม่

  ล์ ำนส ำรอง
 ำนข้อมูลใหม่

บันท กลงแบบ อร์มบันท ก
จัดกำร ำนข้อมูลระบบ

สำรสนเทศ

สิ นสุด

รำยงำนข้อผิด ลำดต่อ
ผู้บังคับบั  ำ

ตรวจสอบกำรส ำรอง
 ำนข้อมูล

 ม่ส ำเร จ

ส ำเร จ
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Work Instruction : งำนบริกำรระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร PMIS 
ฝ่าย : หน่วยบ ำรุงรักษำและบริกำรระบบสำรสนเทศ 
แผนก : งำนวิจัยและพัฒนำซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 
วัตถุประสงค์ :  
 เพ่ือให้ค ำแนะน ำกำรใช้งำนแก่ผู้ใช้ให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงถูกต้อง 

 
ผู้รับผิดชอบ  
 นำงสุพัตรำ ปรำบพำลำ 
 สถานที่ เครื่องมือ/อุปกรณ์หลัก แบบฟอร์ม 
 -งำนวิจัยและพัฒนำ

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
และเครือข่ำย  
อำคำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ชั้น 1 

- คอมพิวเตอร์ -  

บันทึก 

- บันทึกรับแจ้งปัญหำกำรใช้งำน 

วัสดุ 
- 

 

ล าดับ
ขั้น 

ขั้นตอน/วิธกีารท างาน หมายเหตุ 

1. รับแจ้งปัญหำกำรใช้งำนทำงโทรศัพท์และช่องทำงสื่อออนไลน์ของผู้ใช้งำนระบบ  

2. ให้ค ำปรึกษำเพ่ือแก้ไขปัญหำกำรใช้งำนแก้ผู้ใช้งำนระบบ  
3. ด ำเนินกำรแก้ไขรำยกำรข้อมูลต่ำงๆ ตำมบันทึกข้อควำมกำรรับแจ้งปัญหำและช่องทำง

สื่อออนไลน์ให้สำมำรถใช้งำนได้ 
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Work Procedure  กระบวนการและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน 

เริ่มต้น

                                              
                       

                                                    

ส้ินสุด
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Work Instruction : งำนจัดหำซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ลิขสิทธิ์ 
ฝ่าย : หน่วยงำนจัดหำซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 
แผนก : งำนวิจัยและพัฒนำซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 
วัตถุประสงค์ :  
 เพ่ือจัดหำซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ไว้บริกำรด้ำนกำรเรียนกำรสอนและกำรปฏิบัติงำน ภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏ

เพชรบูรณ์ 
ผู้รับผิดชอบ  
 สุพัตรำ ปรำบพำลำ 
 สถานที่ เครื่องมือ/อุปกรณ์หลัก แบบฟอร์ม 
 งำนพัฒนำระบบ

สำรสนเทศและสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์, อำคำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ชั้น 1 ห้อง 102 
 

- โครงกำรงบประมำณที่ได้รับกำร
จัดสรร 

- 

บันทึก 

- ระบบ PMIS โดยเจ้ำหน้ำที่พัสดุ 

วัสดุ 
- ระบบ PMIS 

 

ล าดับ 
ขั้น 

 

ขั้นตอน/ว ิธีการท างาน 
 

หมายเหตุ 

1 จัดหำข้อมูลเพ่ือเตรียมจัดท ำโครงกำรและสรุปรำยละเอียด 
- ศึกษำข้อมูลของซอฟต์แวร์ ด้ำนประโยชน์และควำมคุ้มค่ำ  
- ติดต่อประสำนไปยังบริษัท ต่ำงๆ ที่เพ่ือเปรียบเทียบรำคำ 

 

2 สรุปข้อมูลของซอฟต์แวร์นั้นๆ เสนอต่อผู้บริหำรเพ่ือพิจำรณำ 
- - หำกไม่อนุมัติสิ้นสุดกำรด ำเนินงำน 
- - หำกอนุมัติให้ด ำเนินกำรจัดท ำค ำของบประมำณ  ก ำหนดร่ำง TOR 

และด ำเนินกำรจัดหำ ด้วยวิธีกำรว่ำด้วยระเบียบพัสดุ 

 

3 น ำระบบที่จัดหำไปติดตั้ง  
4 อบรมให้กับผู้ใช้งำนเพื่อให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และสำมำรถใช้ทรัพยำกรเทคโนโลยี

สำรสนเทศได้อย่ำงถูกต้อง 
 

5 ท ำหน้ำที่ดูแล และให้ค ำแนะน ำปรึกษำ และแก้ไขปัญหำต่อกำรใช้งำนประสำนงำนกับ
ผู้ใช้งำน 

 

6 ด ำเนินกำรบ ำรุงรักษำอย่ำงต่อเนื่องไปตลอดกำรใช้งำนของทรัพยำกรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ประสำนกับผู้จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เพ่ือด ำเนินกำรในเรื่องกำรบ ำรุงรักษำ 
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Work Procedure  กระบวนการและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน 

เร่ิมต้น

ด ำเนินกำรจัดหำ

เสนอต่อผู้บริหำร
เพื่อพิจำรณำ

จัดหำข้อมูลเพ่ือเตรียมจัดท ำ
โครงกำรและสรุป

รำยละเอียด

       

ติดตั้งระบบ

อบรมผู้ใช้งำน

บ ำรุงรักษำอย่ำงต่อเน่ือง

ส้ินสุด

บริกำรหลังกำรอบรม

          

 
 



 
WI-WP-KPI หน้ำ 10/18|งำนวิจัยและพัฒนำซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 

 
 

 

Work Instruction : งำนพัฒนำระบบสำรสนเทศ 
ฝ่าย : หน่วยพัฒนำระบบสำรสนเทศ 
แผนก : งำนวิจัยและพัฒนำซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 
วัตถุประสงค์ :  
 เพ่ือใช้เป็นหลักฐำนในกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศให้เป็นไปตำมควำมต้องกำรของผู้ร้องขอหรือผู้ใช้งำน 
ผู้รับผิดชอบ  
 นำงสุพัตรำ ปรำบพำลำ, นำยหรรษธร  ขวัญหอม, นำยทองสุก ค ำตะพล, นำยไพบูลย์ กันยำ 

และนำยชัยมงคล แก้วสี 
 สถานที่ เครื่องมือ/อุปกรณ์หลัก แบบฟอร์ม 
 งำนวิจัยและพัฒนำ

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
และเครือข่ำย, อำคำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ชั้น 
1 ห้อง 102 
 

เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรม
ประยุกต์ที่รองรับกำรท ำงำนของ
ระบบ 

(1) แบบฟอร์มขอให้ด ำเนินกำร 
พัฒนำระบบสำรสนเทศ 
(2)  แบบฟอร์มบันทึกควำมต้องกำร 
(3)  แบบฟอร์มกำรส่งมอบงำน 
บันทึก 

- แบบควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน
ระบบสำรสนเทศ 
วัสดุ 
- กระดำษ A4 
- แฟ้มเอกสำร 
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ล าดับขั้น  

ขั้นตอน/ว ิธีการท างาน 
 

หมายเหตุ 

1 ผู้รับบริกำรกรอกแบบฟอร์มขอให้ด ำเนินกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศและแบบฟอร์ม
บันทึกข ้อมูลควำมต้องกำรของระบบลงในแบบฟอร์มบันทึกควำมต้องกำร 

(1) (2) 

2 ผู้พัฒนำเสนอพิจำรณำจำกผู้อำนวยกำรส ำนักว ิทยบริกำรและเทคโนโลย ีสำรสนเทศ  
3 หำกอนุมัติให้ด ำเนินกำรข้อ 4 ต่อไป หำกไม่อนุมัติท ำบันทึกข้อควำมแจ้งเหตุผล บันทึกแจ้งผู้รับบริกำร 

4 ผู้พัฒนำระบบด ำเนินกำรพ ัฒนำระบบตำมควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 
- ประสำนงำนติดต่อขอข้อมูลเพ่ิมเติม ผ่ำนทำงโทรศัพท์ 
- วิเครำะห์และออกแบบ 

- เขียนโปรแกรม 

- ทดสอบระบบ 

- ติดต้ัง 

(3) 

5 แจ้งไปยังหน่วยงำนที่ร้องขอให้ท ำกำรใช้ระบบพร้อมแนบคู่มือกำรใช้งำนและเอกสำร
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องของระบบ 

  

บันทึกแจ้งผู้รับบริกำร 

6 ผู้รับบริกำรพบขอ้ผิดพลำดให้บันทึกข ้อผิดพลำดของระบบลงในแบบฟอร์มกำรส่งมอบ (3) 

7 หำกไม่พบให้ผู้พัฒนำท ำกำรบันทึกแจ้งไปยังผ ู้บังคับบัญชำเพ่ือทรำบ ผลกำรส ่งมอบ
งำน 

 
8 ผู้พัฒนำระบบสำรสนเทศ ด ำเนินกำรส ำรองระบบและฐำนข้อม ูล  
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Work Procedure  กระบวนการและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน 

ผู้ใช้งำนระบบกรอกแบบฟอร์มขอให้ด ำเนินกำร
พัฒนำระบบสำรสนเทศ

ขออนุมัติจำกผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทย
บริกำรฯ

ผู้พัฒนำระบบด ำเนินกำรพัฒนำ, ทดสอบกำรใช้
งำน, และติดตั้งระบบ

อนุมัต ิ

ส ำรองระบบและฐำนข้อมูลก่อน
ท ำกำรส่งมอบ

ตรวจสอบข้อผิดพลำดของระบบ
นับจำกวันส่งมอบ

บันทึกข้อควำมแจ้งไปยังหน่วยงำนที่ร้องขอให้ท ำ
กำรใช้ระบบพร้อมแนบคู่มือกำรใช้งำนและ

เอกสำรกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของระบบ

บันทึกข้อผิดพลำดของระบบลง
เอกสำรกำรตรวจสอบระบบ

พบข้อผิดพลำด

ไม่พบข้อผิดพลำด

แจ้งไปยังผู้บังคับบัญชำเพื่อทรำบผลกำรส่งมอบ

ผู้พัฒนำระบบสำรสนเทศด ำเนินกำร
ส ำรองระบบและฐำนข้อมูลหล ังกำรส่งมอบ

ส้ินสุด

เร่ิมต้น

บันทึกข้อควำมแจ้งให้ผู้ใช้งำน
ระบบทรำบถ ึงเหตุผล

ไม่อนุมัติ
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Work Instruction : งำนบริกำรปรับปรุงแก้ไขระบบสำรสนเทศ 
ฝ่าย : หน่วยพัฒนำระบบสำรสนเทศ 
แผนก : งำนวิจัยและพัฒนำซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 
วัตถุประสงค์ :  
 เพ่ือปรับปรุงระบบสำรสนเทศให้เป็นไปตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน 
ผู้รับผิดชอบ  
 นำงสุพัตรำ ปรำบพำลำ, นำยหรรษธร  ขวัญหอม, นำยทองสุก ค ำตะพล, นำยไพบูลย์ กันยำ 

และนำยชัยมงคล แก้วสี 
 สถานที่ เครื่องมือ/อุปกรณ์หลัก แบบฟอร์ม 
 งำนวิจัยและพัฒนำ

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
และเครือข่ำย, อำคำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ชั้น 
1 ห้อง 102 
 
 

เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรม
ประยุกต์ที่รองรับกำรท ำงำน 

(1) แบบฟอร์มกำรปรับปรุงระบบ 
(2) แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อ
กำรใช้ระบบสำรสนเทศ 
บันทึก 

- แบบฟอร์มกำรปรับปรุงระบบ 
- ประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรใช้
ระบบสำรสนเทศ 
วัสดุ 
: กระดำษ 

 

ล าดับ
ขั้น 

ขั้นตอน/วิธกีารท างาน หมายเหตุ 

1 มีกำรแจ้งขอปรับปรุงแก้ไขระบบสำรสนเทศ (1) 
2 แจ้งหัวหน้ำงำนเพื่อขออนุมัติกำรปรับปรุงแก้ไขระบบสำรสนเทศ  
3 เจ้ำหน้ำที่ท ำกำรปรับปรุงแก้ไขระบบสำรสนเทศ  
4 แจ้งเรื่องไปยังผู้ขอปรับปรุงแก้ไขระบบสำรสนเทศ  
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Work Procedure  กระบวนการและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน 

ผู้รับบริกำรกรอกแบบฟอร์มขอ
ปรับปรุงแก้ไขระบบสำรสนเทศ

ขออนุมัติจำก
ผู้อ ำนวยกำร

ผู้พัฒนำท ำกำรปรับปรุงแก้ไขระบบ
สำรสนเทศ

อนุมัต ิ

ไม่อนุมัติ

เริ มต ้น

สิ นสุด

ตรวจสอบควำมถูกต้อง
ของระบบ

แจ้งผลกำรแก้ไขระบบให้กับ
ผู้รับบริกำรทรำบ

ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

ส ำรองข้อมูล
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Work Instruction : งำนบริกำรห้องเรียนผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ (E-Classroom) 
ฝ่าย : หน่วยพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำย 
แผนก : งำนวิจัยและพัฒนำซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 
วัตถุประสงค์ :  
 บริกำรข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรผลิตสื่อและกำรใช้งำนระบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน E-classroom 
ผู้รับผิดชอบ  
 นำยชัยมงคล แก้วสี และ นำงสำวภำวิณี  ศรีจริยะ 
 สถานที่ เครื่องมือ/อุปกรณ์หลัก แบบฟอร์ม 
 งานวิจัยและพัฒนา

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
และเครือข่าย, อำคำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ชั้น 
1 ห้อง 105-107 
 

เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรม
ประยุกต์ที่รองรับกำรท ำงำนของ
ระบบ 

แบบฟอร์มขอใช้งำนห้องเรียน E-
classroom 
บันทึก 

 แบบฟอร์มบันทึกควำมต้องกำรของ
ผู้ใช้งำน 
วัสดุ 
กระดำษ 

 

ล าดับ 
ขั้น 

 

ขั้นตอน/ว ิธีการท างาน 
 

หมายเหตุ 

1 ผู้ใช้กรอกแบบฟอร์มขอใช้งำนห้องเรียนผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ (E-Classroom)  
2  ส่งแบบฟอร์มให้หัวหน้ำงำนพิจำรณำ  
3  เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบข้อมูลและสร้ำงตำรำงสอน  

   4  แจ้งไปยังผู้ขอใช้งำนห้องเรียนผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ (E-Classroom)  
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Work Procedure  กระบวนการและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน 

เริ่มต้น

ผู้ใช้กรอกแบบฟอร์มขอใช้งำน
ห้องเรียนผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ 

(E-Classroom)

ขออนุมัติ

ฐำนข้อมูล

แจ้งไปยังผู้ขอใช้งำน

อนุมัติ

สิ้นสุด

ไม่อนุมัติ

ตรวจสอบข้อมูล
- รำยวิชำ
- อำจำรย์

เปิดสอนรำยวิชำ

ก ำหนดตำรำงสอน

 
 

 



 
WI-WP-KPI หน้ำ 17/18|งำนวิจัยและพัฒนำซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 

 
Work Instruction : งำนบริกำรวิชำกำรและประเมินผลกำรฝึกอบรม 
ฝ่าย : หน่วยบริกำรฝึกอบรมกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศ 
แผนก : งำนวิจัยและพัฒนำซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 
วัตถุประสงค์ :  
 เพ่ือให้ผู้ที่เข้ำรับกำรอบรม ได้น ำควำมรู้ควำมสำมำรถที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ในกำรท ำงำน 

และเผยแพร่แก่นักศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ผู้รับผิดชอบ  
 นำงสำวภำวิณี  ศรีจริยะ นำงสุพัตรำ ปรำบพำลำ, นำยทองสุก ค ำตะพล, นำยไพบูลย์ กันยำ 

และนำยชัยมงคล แก้วสีและนำยหรรธร ขวัญหอม 
 สถานที่ เครื่องมือ/อุปกรณ์หลัก แบบฟอร์ม 
 งานวิจัยและพัฒนา

ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
2. โปรเจคเตอร์ 
3. เครื่องขยำย 
สัญญำณเสียง 

- แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้ำรับกำรอบรม 
- แบบฟอร์มประเมินควำมพึงพอใจผู้เข้ำรับกำร
อบรม 
บันทึก 

- ขออนุมัติด ำเนินโครงกำร 
- ลงทะเบียนออนไลน์ผ่ำนเว็บ
http://www.pcru.ac.th/system/it_training 
วัสดุ 
- 

 

ล าดับ 
ขั้น 

 

ขั้นตอน/ว ิธีการท างาน 
 

หมายเหตุ 

1  จัดท ำโครงกำรฝึกอบรมเสนอต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

 
2  ท ำกำรประชำสัมพันธ์โครงกำรฝึกอบรมผ่ำนทำงสื่อต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัย และแจ้ง

รำยละเอียดโครงกำรไปยัง คณะ/ศูนย์/ส ำนัก ทุกหน่วยงำนของมหำวิทยำลัยและหน่วยงำน
ภำยนอก 

 

 

3  รับสมัครผู้เข้ำรับกำรอบรมที่เว็บ http://www.pcru.ac.th/system/it_training/login.php 
 

 

4  ตรวจสอบรำยชื่อผู้สมัครเข้ำอบรม 
 

 
5  (ร่ำง) ค ำกล่ำวรำยงำนและค ำกล่ำวในพิธีเปิดโครงกำรอบรม  
6  จัดเตรียมสถำนที่ วิทยำกร เอกสำรประกอบกำรอบรม อำหำรว่ำง  
7  ผู้สมัครเข้ำรับกำรอบรม ณ เวลำและสถำนที่ที่ก ำหนด โดยส ำนักวิทยบริกำรฯ แจกเอกสำร

ประกิอบกำรอบรม 
 

8 มอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้ำร่วมที่ผ่ำนกำรอบรม   
9 
 

 ท ำรำยงำนสรุปผลโครงกำรเสนอต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
และบันทึกเก็บไว้ 
 
ค่ำใช้จ่ำย 
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Work Procedure  กระบวนการและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน 

 

เริ่มต้น

 จัดท ำโครงกำรฝึกอบรมเสนอต่อผู้อ ำนวยกำร

ประชำสัมพันธ์โครงกำร

รับสมัครผู้เข้ำรับกำรอบรม และ ตรวจสอบรำยชื่อ
ผู้สมัครเข้ำอบรม

(ร่ำง) ค ำกล่ำวรำยงำนและค ำกล่ำวในพิธีเปิด
โครงกำรอบรม

จัดเตรียมสถำนที่ วิทยำกร เอกสำรประกอบกำร
อบรม อำหำรว่ำง

ผู้สมัครเข้ำรับกำรอบรม 

     ล   ง า 

สิ้นสุด

รำยงำนสรุปผลโครงกำรเสนอต่อผู้บริหำร

มอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้ำรับกำรอบรม

 
  
 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

 แบบฟอร์มงานบริหารและธุรการ



 
แบบฟอร์มงำน หน้ำ 1/1  งำนบริหำรและธุรกำร 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

 แบบฟอร์มงานหอสมุดกลาง 

 



แบบฟอร์มงำน หน้ำ 1/15 | งำนหอสมุดกลำง 
 

 
 

 
 

 

 
 

ส าน ักว ิทยบริการและเทคโนโลย ีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบูรณ ์ 

 

ร ูปถ่าย 

 
 
 
 
 

  รห ัส ARIT2_ 001 

83 หม ู่ 11 ถนนสระบุร ี-หล่มสัก ต าบลสะเดียง อำเภอเมอืงเพชรบูรณ ์ จังหว ัดเพชรบูรณ์ 67000 
 

ใบสม ัครสมาชิกห ้องสม ุด (น ักศึกษา) 
วันท ี ่....................เด ือน............................ พ.ศ...................... 

ช ื่อ – นามสกลุ นำย/นำง/นำงสำว..................................................................................................................................................................... 
นักศกึษำ ป.ตร ี ภำคปกต ิ ป.ตร ี       ภำค กศ.ปช.    ป.โท    ป.เอก โปรแกรมวิชำ
..................................................................................................................... ช ั้นปี.........................ห้อง................................................ คณะ
................................................................................เลขประจ ำต ัวนกัศึกษำ 

  ที่อย ู่ตามทะเบียนบ้าน: 
  เลขท ี่ .......................... หมู่ที.่.................... ถนน............................................................................ ต ำบล......................................................       

  อ ำเภอ.....................................................................................จังหว ัด.......................................................รห ัสไปรษณ ีย ์................................    

  เบอร์โทรศัพท ์มือถอื..............................................................................เบอร์โทรศัพท ์บ้ำน............................................................................  

  e-Mail……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

ลงช ื่อ............................................................................... 
ผู้สม ัคร  

  หมำยเหต ุ : หล ักฐำนกำรสมัคร 1. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน/สำเนำบัตรประจำนักศกึษำ จำนวน 1 บ 
2. รูปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มงำน หน้ำ 2/15 | งำนหอสมุดกลำง 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

รห ัส ARIT2_ 002 

 

ร ูปถ่าย 
 

สาน ักว ิทยบริการและเทคโนโลย ีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบูรณ ์ 
83 หม ู่ 11 ถนนสระบุร ี-หล่มสัก ตาบลสะเดียง อาเภอเมอืงเพชรบูรณ ์ จังหว ัดเพชรบูรณ์ 67000 
 
 

ใบสม ัครสมาชิกห ้องสม ุด (อาจารย์และบุคลากร) 
วันท ี ่....................เด ือน............................ พ.ศ..................... 

ช ื่อ – นามสกลุ นำย/นำง/นำงสำว.......................................................................................................................................................... 
   ข้ำรำชกำรฯ สำยวิชำกำร       ข้ำรำชกำรฯ สำยสนับสนุน     พน ักงำนฯ สำยวิชำกร        พนักงำนฯ สำยสนบัสนุน    

อำจำรย์อัตรำจ้ำง     อำจำรย์พิเศษ      พน ักงำนรำชกำร     ล ูกจ้ำงประจำ       ลูกจ้ำงช ั่วครำว 
ตำแหน่ง......................................................................................................... ส ังกัดสำขำ/ภำควิชำ.............................................................. 
คณะ/สำนัก/สถำบนั...............................................................................เลขท ี่บัตรประชำชน 
ที่อย ู่ตามทะเบียนบ้าน : 
เลขท ี่ .......................... หมู่ที่..................... ถนน............................................................................ ตำบล...................................................... 
อำเภอ.....................................................................................จังหว ัด.......................................................รห ัสไปรษณ ีย ์................................ 
เบอร์โทรศัพท ์มือถอื..............................................................................เบอร์โทรศัพท ์บ้ำน............................................................................ 
e-Mail :……………………………………………………………………………… 

ลงช ื่อ............................................................................... 
ผู้สมัคร 

หมำยเหต ุ : หล ักฐำนกำรสมัคร 1. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน/สำเนำบัตรเจ้ำหน้ำท ี่ของรัฐ จำนวน 1 ใบ 
2. รูปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ 
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ส าน ักว ิทยบริการและเทคโนโลย ีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบูรณ ์ 

 

ร ูปถ่าย 

83 หม ู่ 11 ถนนสระบุร ี-หล่มสัก ต าบลสะเดียง อำเภอเมอืงเพชรบูรณ ์ จังหว ัดเพชรบูรณ์ 67000 
 

 
ใบสม ัครสมาชิกห ้องสม ุด (บุคคลภายนอก) 

รห ัส ARIT2_ 003 

วันท ี ่....................เด ือน............................ พ.ศ.................. 

ช ื่อ – นามสกุล นำย/นำง/นำงสำว.................................................................................................................................................................... 
ข้อมูลกำรท ำงำน : ต ำแหน่ง ...............................................................................ฝ ่ำย/งำน............................................................................... 
หน่วยงำน/ส ังกัด............................................................................................................... เบอร์โทร................................................................. 
เลขท ี่บัตรประชำชน 

 
 

ที่อย ู่ตามทะเบียนบ้าน :เลขท ี่ ................ หมู่ที่..................... ถนน............................................. ต ำบล...................................................... 
อ ำเภอ.....................................................................................จังหว ัด.......................................................รห ัสไปรษณ ีย ์................................ 
เบอร์โทรศัพท ์มือถอื..............................................................................e-Mail :………………………………………………………………………………… 

ลงช ื่อ............................................................................... 
ผู้สม ัคร 

หมำยเหต ุ : หล ักฐำนกำรสมัคร 1. สำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน/สำเนำบัตรเจ้ำหน้ำท ี่ของรัฐ จ ำนวน 1 ใบ 
2. รูปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว จ ำนวน 2 ใบ 
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บริการยืมหนังสือ (ถ่ายเอกสาร) 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์                                                                  

โปรดแสดงบัตรประจ ำตัวประชำชนและเงินมัดจ ำ                                                              
          ชื่อ.......................................................................... นำมสกุล............................................................... 

(  ) อำจำรย์                 (  ) ข้ำรำชกำร              (  ) เจ้ำหน้ำที่ประจ ำหน่วย………………………………………… 
(  ) นักศึกษำ วิชำเอก........................................................ โรงเรียน/สถำบัน....................................................... 
เบอร์โทร..................................................................................................................... .......................................... 
ยืมเอกสำร                                                                       ***เฉพำะเจ้ำหน้ำที่*** 
1............................................................................................................................ ............................................... 
2............................................................................................................................ ............................................... 
3....................................................................... .......................................................................................... .......... 
4............................................................................................................................ ............................................... 
5............................................................................................................................ ............................................... 
เงินมัดจ ำ........................................................ ......................................................................................................  

ก ำหนดส่ง................................................................................................................................................. ............ 

                     

 
 
 

หมำยเหตุ กรณีหนังสือช ำรุดที่ผู้ใช้บริกำรยืมไป ต้องรับผิดชอบค่ำควำมเสียหำยต่อทรัพยำกรสำรสนเทศที่ช ำรุดตำมข้อ 7(1) 
และ (2) ของประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ ค่ำประกัน ค่ำควำมเสียหำยต่อ
ทรัพยำกรสำรสนเทศ พ.ศ. 2559 
 
ชื่อ................................................................. ....................ผู้รบัเงินมัดจ ำคืน  
วันที่ ................../................../...................     เวลำ................................น.  
   

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

เฉพาะเจ้าหน้าที่กรอก 
 
ลงชื่อ..................................................ผู้อนุญำตให้ยืม 
วันที่ .........../................/.......... เวลำ...................น. 

บันทึกการส่งคืน/ตรวจสอบอุปกรณ์     ช ำรุด     ไมช่ ำรุด 
 
ลงชื่อ.........................................................................ผู้รับคืน 
วันที่ ............./................/............ เวลำ.....................น. 

รหัส ARIT2_ 004 edit01 
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      ใบขอยืมระหว่างห้องสมุด 
วันที่............เดือน...........................พ.ศ............. 

ข้อมูลผู้รับบริการ  
ช่ือ-สกุล................................................................รหสัประจ ำตัวนักศกึษำ/รหสัประจ ำตัวประชำชน................................................... 
ประเภทผู้ใช้ 
  นักศึกษำ     ภำคปกติ     ภำค กศ.ปช.  
    ปริญญำตรี    ปริญญำโท   ปริญญำเอก 
  คณะ....................................................................................สำขำวิชำ.................................................................. 
  ช้ันปี............................. 
  อำจำรย์   เจ้ำหน้ำท่ี/บุคลำกร  สังกัด........................................................................................................................ 
  บุคลำกรภำยนอก  อื่นๆ (โปรดระบุ...............................................................................) 
หมำยเลขโทรศัพท์……………………………………………….…….……………….E-mail……………….………………………..………………………………… 
ที่อยู่........................................................................................................................................................................................................ 
ข้อมูลรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการ 
 ห้องสมุดที่มีหนังสือท่ีท่ำนต้องกำร…………………………………….……………………………………………………………………………………. 
 ช่ือหนังสือ……………………………..……………………….……………………ช่ือผู้แต่ง…………………………………………………………….…….. 
 หมำยเลข ISBN…………………………………….…………ปีพิมพ…์…………………………..……ครั้งท่ีพิมพ์………….…………………………… 
  ทั้งเล่ม  จ ำนวน...................หน้ำ  

  ตั้งแต่หน้ำ............ถึงหน้ำ..............จ ำนวน................หน้ำ 
 

        ลงชื่อ……………………………………………….(ผู้ขอรับบริกำร) 
(................................................................) 

 
ข้อมูลการช าระค่าบริการ (ผู้รับบริการจะได้รับทรัพยากรสารสนเทศภายใน 14 วัน นับจากวันที่ช าระค่าบริการ) 
 ช ำระค่ำบริกำรแล้ว ดังนี ้
 1) ค่ำถ่ำยส ำเนำ จ ำนวน.......................บำท 
 2) ค่ำจัดส่ง   ส่งลงทะเบียนธรรมดำ  ลงทะเบียน EMS       จ ำนวน...........................บำท 
 3) ค่ำบริกำร/ค่ำธรรมเนียมอื่นๆ……………………………………………….  จ ำนวน..........................บำท 
             รวมท้ังสิ้น จ ำนวน...........................บำท 
 
           ลงชื่อ……………………..……………………………........(เจ้ำหน้ำที่ผู้รับเงนิ) 
                                             (......................................................................) 
                                                    วันที่.............../.............../................ 
 
ข้อมูลการรับทรัพยากรสารสนเทศ 
 ได้รับทรัพยำกรสำรสนเทศเรยีบร้อยแล้ว 
 
 
  ลงช่ือ……………………………………………………….ผู้รับเอกสำร 
     (...............................................................................) 
  วันท่ี.................../...................../..................... 

 
 
 ลงช่ือ……………………………..……………………………เจ้ำหน้ำท่ี 
      (...........................................................................) 
  วันท่ี................../..................../.................... 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบูรณ์ 
Academic Resource and Information Technology Center of Phetchabun Rajabhat 
 
83 ม.11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง จ. เพชรบูรณ์ 67000 โทร. 056-717100 ต่อ 2822, 2821 
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ขั้นตอนการใช้บริการตอบค าถาม และช่วยค้นคว้า 
1. กรอกรำยละเอียดในแบบตอบค ำถำมและช่วยค้นคว้ำให้ชัดเจนในสิ่งที่ต้องกำรโดย  : ขอแบบตอบค ำถำมได้ที่  

จุดบริกำรตอบค ำถำม หรือเคำน์เตอร์บริกำรชั้น 1   
2. ส่งแบบตอบค ำถำมและช่วยค้นคว้ำให้บรรณำรักษ์ หรือเจ้ำหน้ำที่ประจ ำเคำน์เตอร์ 
3. ผู้ใช้บริกำรรอรับกำรติดต่อจำกบรรณำรักษ์  ซึ่งจะส่งข้อมูลให้ทำง  E-mail  ตำมท่ีได้แจ้งไว้ ภำยใน 3-7 วัน  

   (นับจำกวันที่บรรณำรักษ์ได้รับข้อมูล)  หำกเกินก ำหนดให้รีบติดต่อบรรณำรักษ์ 
4. ผู้ใช้บริกำรสำมำรถติดต่อบรรณำรักษ์ผู้ให้บริกำรโดยตรงได้ทำงโทรศัพท์ หมำยเลข 056 -717131  หรือ     

     ทำง e – mail  โดยสำมำรรถติดต่อ  *  คุณมัทนา  รามศิริ  e-mail    Matthana.r@pcru.ac.th   
  

 
 
 
 

 
 

แบบตอบค าถามและช่วยค้นคว้า 
หอสมุดกลาง  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ชื่อ..............................................................................   สกุล ....................................... ................................................ 
สถานภาพ          (    )  นศ. ปริญญาตรี                          (   )  นศ.ปริญญาโท 

                                   (    )   นศ.ปริญญาเอก                         (   )  อาจารย์ 
ข้อมูลที่ต้องการ........................................................................................ ....................................................... 
ประเภทข้อมูล             (   )  วิทยานิพนธ์  (  )  วิจัย  (  )  บทความวารสาร   (อ่ืนๆ) ............................... 
รายละเอียดเบื้องต้น       (  )  ชื่อผู้แต่ง ……………………………………..……………………………………................................. 

                                         (  )  ชื่อเรื่อง…………………………………………………..…….……………………………………………… 
                                         (  )  ชื่อวารสาร………………..……………....ปีท่ี/ฉบับท่ี……………..……………………………… 
                                         (  )  ค าส าคัญ / Key Word ……………………………………..…………………………………….. 

วันที่ต้องการรับข้อมูล  ..................เบอร์โทร  ......................................E-Mail ............................................................ 
ผู้ให้บริการ ชื่อ........................................................................................  วันที.่......./........./.......... 
ส่วนเจ้าหน้าที่ 
    ผลการให้บริการ    1. สืบค้นจำกฐำนข้อมูล Online …………………………………………………………………………… 

                                    2. สืบค้นจำกแหล่งข้อมูลภำยในส ำนักวิทยบริกำรฯ………………………………………………………. 
                                    3. สืบค้นจำกแหล่งข้อมูลภำยนอก เช่น จำกห้องสมุดสถำบันรัฐ/เอกชน………………………….. 

หมายเหตุ  ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 

เฉพาะเจ้าหน้าที่กรอก 
 
ลงชื่อ..................................................ผู้ให้บริกำร 
วันที่ .........../................/.......... เวลำ...................น. 

บันทึกการรับข้อมูล 
 
ลงชื่อ.....................................................................ผู้รับข้อมูล 
วันที่ ............./................/............ เวลำ.....................น. 

แบบฟอร์ม 

แบบตอบค าถามและช่วยค้นคว้า 

รหัส  ARIT2_006  

หน้า :  

ประกาศใช:้   

  ปรับปรุงครั้งที่ :   
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ค าชี้แจง    1. โปรดกรอกรำยชื่อวำรสำรและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องที่จ ำเป็นต่อกำรเรียนกำรสอนหรือเป็นวำรสำรหลัก (Core    

Journal)  ของคณะ/หน่วยงำน พร้อมทั้งเลข ISSN                      

2. กรอกหมำยเลขเรียงล ำดับควำมต้องกำรใช้วำรสำรและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง เพ่ือจะได้ด ำเนินกำรบอกรับและ
พิจำรณำตัดลดวำรสำร  ได้อย่ำงถูกต้อง ซึ่งหมำยเลข 1 เป็นล ำดับควำมต้องกำรใช้วำรสำรมำกที่สุด  

ชื่อ...................................................... นำมสกุล .......................................................... ......เบอร์โทร .........................   

คณะ/หน่วยงาน ........................................................................ .................................................................................  
e-Mail ................................................................................................................................................................ 

ล ำดับควำมต้องกำรใช้ รำยชื่อวำรสำรและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ทีต่้องกำรเสนอให้บอกรับใหม่ 

ISSN หมำยเหตุ 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

กรุณำส่งแบบส ำรวจกลับคืนที หอสมุดกลำง ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์หรือ 
ติดต่อฝ่ำยงำนวำรสำรและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง โทรศัพท์ 2827 (งำนวำรสำรฯ )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     แบบส ารวจความต้องการวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง  

               หอสมุดกลาง ส านักวิทยบริการและ  เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
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แบบฟอร์มการยืม-คืน วารสาร/หนังสือพิมพ์ไปถ่ายเอกสาร 

   วันที่....................เดือน............................ พ.ศ..................... 

ข้ำพเจ้ำ............................................................................นักศึกษำ       ภำคปกติ      ภำค กศ.ปช.         บัณฑิตศึกษำ ป.โท/ป.เอก 
                                  อำจำรย์        เจ้ำหน้ำที่/บุคลำกร        บุคคลภำยนอก 

รหัสนักศึกษำ/บัตรประจ ำตัวประชำชน.................................................. ชั้นปี...........ห้อง...........โปรแกรมวิชำ..................................... 
คณะ/สังกัด.................................................................เบอร์โทร. ...........................ขอยืมวำรสำร และหนังสือพิมพไ์ปถ่ำยเอกสำร ตำม
รำยกำรดังนี ้

ล าดับ
ที่ 

ชื่อวารสาร/หนังสือพิมพ์ ปีที่ (ฉบับที)่ วัน เดือน ปี จ านวน 

1.     
2.     
3.     
4.     
5     

  

 ลงชื่อ.............................................................ผู้ขอยืมไปถ่ำยเอกสำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉพาะเจ้าหน้าที่กรอก 
ลงชื่อ..................................................ผู้อนุญำตให้ยืม 
วันที่ .........../................/.......... เวลำ...................น. 

บันทึกการส่งคืน/ตรวจสอบอุปกรณ์     ช ำรุด     ไมช่ ำรุด 
ลงชื่อ.........................................................................ผู้รับคืน 
วันที่ ............./................/............ เวลำ....................น. 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

83 หมู่ 11 ถนนสระบุร-ีหล่มสัก ต าบลสะเดียง อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 

    ัพ ์ ห       056 –717131 ต       ์   ภ  ใ  ห   ว       2827     

 

 รหัส ARIT2_008 edit01 



แบบฟอร์มงำน หน้ำ 9/15 | งำนหอสมุดกลำง 
 

 
 

 

 

 

                            

 แบบขอใช้บริการห้องคีตศิลป์ 
 

   วันที่....................เดือน............................ พ.ศ..................... 
 

ข้ำพเจ้ำ.....................................................................................นักศึกษำ        ภำคปกติ      ภำค กศ.ปช.        บัณฑิตศึกษำ ป.โท/ป.เอก 
                                      อำจำรย์        เจ้ำหน้ำที่/บุคลำกร       บุคคลภำยนอก 

รหัสนักศึกษำ/บัตรประจ ำตัวประชำชน......................................................... ช้ันปี...........ห้อง...........โปรแกรมวิชำ..................................... 
คณะ/สังกัด..................................................................................................................................................................................................... 
 ตั้งแต่เวลำ................................น. ถึงเวลำ.......................................น.      
มีรำยกำรยืม           ชุดเครื่องเล่นคำรำโอเกะ   จ ำนวน ..........ชุด              LCD TV  ขนำด 47 น้ิว   จ ำนวน ............ เครื่อง 

    ไมโครโฟน จ ำนวน ..............ตัว           อื่นๆ ................................................................ 
 จ ำนวนผู้เข้ำใช้ทั้งหมด........................................ คน ดังนี ้ 

 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา คณะ 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     

 
 
 
 
ลงช่ือ.............................................................................ผู้ให้ยืม 
วันท่ี ............./................/............ เวลำ...........................น. 

บันทึกการส่งคืน/ตรวจสอบอปุกรณ์        ช ำรุด        ไม่ช ำรุด 
 
ลงช่ือ.............................................................................ผู้รับคืน 
วันท่ี ............./................/............ เวลำ...........................น. 

 
หมำยเหตุ  จ ำนวนผู้เข้ำใช้บริกำรได้  4  คนข้ึนไปแต่ไม่เกิน  8  คน  และไม่เกินครั้งละ  1  ชั่วโมง  ยกเว้นกรณีท่ีไม่มี

ผู้ใช้ห้องต่อ  ให้ใช้ต่อได้อีก  1  ชั่วโมง  ไม่อนุญำตให้น ำน้ ำอำหำรและเครื่องดื่มเข้ำไปรับประทำน  ไม่อนุญำตให้ดัดแปลงหรือ
เคลื่อนย้ำยอุปกรณ์โดยไม่ได้รับอนุญำต  กรณีมีปัญหำให้ติดต่อเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ 

 
 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภฏัเพชรบูรณ์ 
83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หลม่สัก ต ำบลสะเดยีง อ ำเภอเมืองเพชรบรูณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 

รหัส ARIT2_009 



แบบฟอร์มงำน หน้ำ 10/15 | งำนหอสมุดกลำง 
 

 
 

 

 

 

แบบขอใช้บริการห้องมินิเธียเตอร์ (Mini Theater) 
 

   วันที่....................เดือน............................ พ.ศ..................... 
 

  ด้วย ข้ำพเจ้ำ.........................................................ตวัแทนของ................................................... .................................. 
มีควำมประสงค์ท่ีจะใช้ห้องมินิเธียเตอร์  เพื่อ................................................................................... .......................................... 
........................................................................................ .............................................................................................................
........................................................................................................จ ำนวนผู้เข้ำใช้บริกำร ...................................................คน 
โดยขอใช้ในวันที่.................เดอืน.......................................พ.ศ. ...................  รวม................วัน  

(  )  ในเวลำรำชกำร ตั้งแต่เวลำ.................................... น.  ถึง........................ ............. น. 
(  )  นอกเวลำรำชกำร ตั้งแต่เวลำ.................................... น.  ถึง..................................... น. 
 

ดังนั้น จึงขออนุญำตใช้ห้องมินิเธียเตอร์  และอุปกรณ์  ดังนี้ 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ จ ำนวน.............เครื่อง  2.  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จ ำนวน...............เครื่อง 
3.  เครื่องเสียง  จ ำนวน.............ตวั      4.  อืน่ๆ....................................... จ ำนวน......................... 
ทั้งนี้  ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำจะดูแลควำมเรียบร้อยและควำมปลอดภัยทรัพย์สินข้ำงต้นในห้องเป็นอย่ำงดีหำกปรำกฏ

ว่ำอุปกรณ์ดังกล่ำวเกิดกำรช ำรุด  เสียหำย  หรือสูญหำย  ไม่ว่ำด้วยเหตุกรณีใดๆ  ข้ำพเจ้ำยินดีชดใช้ด้วยอุปกรณ์ที่เหมือนกัน
หรือดีกว่ำ  หรือเป็นเงินมูลค่ำเท่ำกับอุปกรณ์ในขณะนี้  ภำยใน  7  วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
 

     ขอแสดงควำมนับถือ 
(ลงชื่อ)............................................................ 

      (...................................................................) 
ตัวแทนของ........................................................................... 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีห้องมินิเธยีเตอร ์ เรียน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
ผลกำรตรวจสอบกำรใช้ห้อง 
    (  )  ห้องว่ำง           (  )  ห้องไม่ว่ำง 

        เพื่อโปรดพิจำรณำ 
        (  )  อนุมัติ            (  )  ไม่อนุมัต ิ
         ................................................................................................ 
         ................................................................................................ 
 
                           ................................................. 
                         (....................................................) 
                           ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 

    ควำมคิดเห็นของเจ้ำหน้ำท่ีที่ควบคุมดูแล 
    ............................................................................................... 
    ............................................................................................... 
 
    (.....................................................)  เจ้ำหน้ำท่ีผูร้ับผดิชอบ 
     ................./................/................ 

 
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี -หล่มสัก ต าบลสะเดียง  
 
 
 
 
อ ำเภอเมืองเพชรบรูณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 

รหัส ARIT2_010 



แบบฟอร์มงำน หน้ำ 11/15 | งำนหอสมุดกลำง 
 

 
 

 

 

                               

                 

                         วันที่......../......../................ 
 

รหัสหนัง ชื่อหนัง รหัสนักศึกษา 
ชื่อ-สกุล 

ผู้รับคืน หมายเหตุ 
ผู้ยืม ผู้คืน 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
83 หมู่ 11 ถนนสระบุร-ีหล่มสัก ต าบลสะเดียง อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 
 
 
                                                                  แบบขอใช้บริการห้องสื่อโสตทัศนวัสดุ 

รหัส ARIT2_011 



แบบฟอร์มงำน หน้ำ 12/15 | งำนหอสมุดกลำง 
 

 
 

 
 
 

แบบขอรับสิ่งของที่ลืมไว้ 
   วันท่ี....................เดือน............................ พ.ศ................... 

ข้ำพเจ้ำ.......................................................................................นักศกึษำ     ภำคปกติ      ภำค กศ.ปช  .      บัณฑิตศึกษำ ป.โท/ป.เอก 
                                     อำจำรย์        เจ้ำหน้ำที่/บุคลำกร       บุคคลภำยนอก 

รหัสนักศึกษำ/บัตรประจ ำตัวประชำชน......................................................... ช้ันปี...........ห้อง...........โปรแกรมวิชำ..................................... 
คณะ/สังกัด.....................................................................................................................................................................................................  
ขอรับสิ่งของที่ลืมไว้  คือ………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………............ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
เมื่อวันท่ี................................................   ช้ัน......................................  ณ อำคำรบรรณรำชนครินทร์           
 
 
 
ลงช่ือ.............................................................................ผู้ส่งของ 
วันท่ี ............./................/............ เวลำ...........................น. 

บันทึกการส่งคืน/ตรวจสอบอปุกรณ์       ถูกต้อง       ไม่ถูกต้อง 
 
ลงช่ือ.............................................................................ผู้รับของ 
วันท่ี ............./................/............ เวลำ...........................น. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
 
 
 
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ต าบลสะเดียง อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 

ARIT2_ 012 
 



แบบฟอร์มงำน หน้ำ 13/15 | งำนหอสมุดกลำง 
 

 
 

 

 

แบบขอใช้บริการห้องประชุม 
 

   วันที่....................เดือน............................ พ.ศ..................... 
 

  ด้วย ข้ำพเจ้ำ.........................................................ตวัแทนหน่วยงำน............................................................................. 
มีควำมประสงค์ท่ีจะใช้ห้องประชุม..............................................เพ่ือ..........................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................................................
........................................................................................................จ ำนวนผู้เข้ำใช้บริกำร ...................................................คน 
โดยขอใช้ในวันที่.................เดอืน.......................................พ.ศ. ...................  รวม................วัน 

(  )  ในเวลำรำชกำร ตั้งแต่เวลำ.................................... น.  ถึง..................................... น. 
(  )  นอกเวลำรำชกำร ตั้งแต่เวลำ.................................... น.  ถึง..................................... น. 
 

ดังนั้น จึงขออนุญำตใช้ห้องประชุม  และอุปกรณ์  ดังนี้ 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ จ ำนวน.............เครื่อง  2.  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จ ำนวน...............เครื่อง 
3.   เครื่องเสียง  จ ำนวน.............ตวั      4.  อืน่ๆ....................................... จ ำนวน......................... 
ทั้งนี้  ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำจะดูแลควำมเรียบร้อยและควำมปลอดภัยทรัพย์สินข้ำงต้นในห้องเป็นอย่ำงดีหำกปรำกฏ

ว่ำอุปกรณ์ดังกล่ำวเกิดกำรช ำรุด  เสียหำย  หรือสูญหำย  ไม่ว่ำด้วยเหตุกรณีใดๆ  ข้ำพเจ้ำยินดีชดใช้ด้วยอุปกรณ์ที่เหมือนกัน
หรือดีกว่ำ  หรือเป็นเงินมูลค่ำเท่ำกับอุปกรณ์ในขณะนี้  ภำยใน  7  วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
 

     ขอแสดงควำมนับถือ 
(ลงชื่อ)............................................................ 

      (...................................................................) 
ตัวแทนของ........................................................................... 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี เรียน  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
ผลกำรตรวจสอบกำรใช้ห้อง 
    (  )  ห้องว่ำง           (  )  ห้องไม่ว่ำง 

        เพื่อโปรดพิจำรณำ 
        (  )  อนุมัติ            (  )  ไม่อนุมัต ิ
         ................................................................................................ 
         ................................................................................................ 
 
                           ................................................. 
                         (....................................................) 
                           ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 

    ควำมคิดเห็นของเจ้ำหน้ำท่ี 
    ............................................................................................... 
    ............................................................................................... 
 
    (.....................................................)  เจ้ำหน้ำท่ีผูร้ับผดิชอบ 
     ................./................/................ 

 
 
 
 
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี -หล่มสัก ต าบลสะเดียง  
 
 
 
 
อ ำเภอเมืองเพชรบรูณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 

รหัส ARIT2_013 



แบบฟอร์มงำน หน้ำ 14/15 | งำนหอสมุดกลำง 
 

 
 
 
 
 
                             

แบบขอเสนอหนังใหม่ 
 

   วันที่....................เดือน............................ พ.ศ..................... 
 

ข้ำพเจ้ำ.....................................................................................นักศึกษำ      ภำคปกติ       ภำค กศ.ปช.         บัณฑิตศึกษำ ป.โท/ป.เอก 
                                    อำจำรย์         เจ้ำหน้ำท่ี/บุคลำกร       บุคคลภำยนอก 

รหัสนักศึกษำ/บัตรประจ ำตัวประชำชน......................................................... ช้ันปี...........โปรแกรมวิชำ....................................................... 
คณะ/สังกัด..................................................................................................................................................................................................... 
  
                       
 

ล าดับ ชื่อรายการ หมายเหตุ 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   

 

(ลงชื่อ)    ....................................................                                                                
          (........................................................) 
                          ผู้เสนอ                              

 
 
 
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ต าบลสะเดียง อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 

รหัส ARIT2_014 



แบบฟอร์มงำน หน้ำ 15/15 | งำนหอสมุดกลำง 
 

รหัส  ARIT2_015 

แบบฟอร์มแนะน ารายช่ือหนังสือ เพื่อไว้บริการที่หอสมุดกลาง ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

             วันที่ ...............เดือน...............................พ.ศ................... 

ข้ำพเจ้ำ ชื่อ-นำมสกุล..................................................................นักศึกษำ          ภำคปกติ        ภำค กศ.ปช.        อำจำรย์         เจ้ำหน้ำที่/บุคลำกร 
รหัสนักศึกษำ/บัตรประชำชน.................................................ชั้นปี.............ห้อง...............โปรแกรมสำขำวิชำ............................คณะ/ส ำนัก/สถำบัน................................................... 
เบอร์โทรศัพท์.................................................................................เบอร์โทรศัพท์ภำยใน............. .....................................E-mail………………………………………………………………………. 
ขอเสนอ แนะน ำทรัพยำกรสำรสนเทศ ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 โปรดกรอกรำยละเอียดให้ครบถ้วน เพ่ือแจ้งผลกำรจัดซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศ 
 กรุณำลงชื่อผู้เสนอแนะพร้อมเบอร์โทร ก ำกับรำยกำรที่เสนอทุกครั้ง 
 กรุณำเรียงรำยกำรตำมล ำดับควำมส ำคัญและควำมจ ำเป็นก่อนหลัง 

 

ล ำดับที ่
Number 

 

ISBN 
ชื่อเรื่อง 
Title 

ชื่อผู้แต่ง 
Author 

ส ำนักพมิพ์/แหล่ง
จ ำหน่ำย/ร้ำนค้ำ 

 
ปีที่พิมพ ์

จ ำนวน 
copy 

รำคำ 
Price 

ผลกำรตรวจเช็คจำก
ห้องสมุด 

มี  ไม่มี  X 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

ลงชื่อ....................................................................ผู้ตรวจสอบ 
       (...................................................................) 
วันที่................เดือน.......................ป.ี................... 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
  แบบฟอร์มงานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แบบฟอร์มงำน หน้ำ 1/10 |งำนบริกำรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 
 

 

   แบบขอใช้บริการแจ้งซ่อม                      

 วันที่แจ้ง................เดือน.....................พ.ศ.......................... 

ส่วนที่ 1 รายละเอียดการขอใช้บริการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ 

1. ประเภทอุปกรณ์   ระบบเครือข่ำย  ระบบโทรศัพท์  คอมพิวเตอร ์ อื่นๆ 

2. ข้อมูลผู้แจ้ง ช่ือ – นำมสกุล     หมำยเลขติดต่อ    

 หน่วยงำน          

3. ข้อมูลอุปกรณ์ 

ล าดับ รายการอุปกรณ์ อาการ 
   
   
   

4. ผลการซ่อมบ ารุง 

 ซ่อมได ้ ซ่อมไมไ่ด ้

บันทึกเพิ่มเติม          
             

5.  วันที่รับเอกสารแจ้งซ่อม   วันท่ี  เดือน    พ.ศ.   
 วันที่ส่งมอบงานซ่อม  วันท่ี  เดือน    พ.ศ.   

ส่วนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจการซ่อมบ ารุง 

1. แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ  มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด                 

2. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม           

ลงช่ือผู้แจ้ง 
         ................................................................... 
        (...................................................................) 
ต ำแหน่ง........................................................................ 
 อุปกรณ์ที่ส่งซ่อมครบตำมจ ำนวน 
 อุปกรณ์ที่ส่งซ่อมไม่ครบตำมจ ำนวน 
................................................................................. 

ลงช่ือผู้ซ่อม
1................……………………………………………………………. 
2...……………………………………………………………………….. 
3...……………………………………………………………………….. 
4...……………………………………………………………………….. 

                           ลงช่ือผู้อนุมัติ.......................................................................... 
                                                  (...................................................)  
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ใบสมัครขอใช้บริการอินเตอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์         

ชื่อ-สกลุผู้ขอใช้บริการ 
(ช่ือ-สกุลภำษำไทย).......................................................................................................................................................... 
(ช่ือ-สกุล ภำษำอังกฤษ)................................................................................................................................................... 
ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได.้........................................................................................เบอร์โทร............................................. 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ส่วนตัวท่ีใช้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต (โปรดท ำเครื่องหมำย  ในช่องว่ำง ได้ทั้ง 2ช่อง) 
Notebook Mobile Device (เช่น iPad, iphone, โทรศัพท์มือถือ) ไม่ม ี
สถานะ (โปรดท ำเครื่องหมำย ในช่องว่ำง) 
อำจำรย ์เจ้ำหน้ำท่ี นักศึกษำ (ปกติ) นักศึกษำ (กศปช) บุคคลทั่วไป …................................................ 
ส าหรับอาจารย ์และ เจ้าหน้าที ่  
หน่วยงำน(สังกัด).............................................................................................................................................................. 
ส าหรับนักศึกษา 
คณะ ..................................................................... โปรแกรมวิชำ.................................................................................... 
รหัสนักศึกษำ ..................................................................ช้ันปีท่ี...................................................................................... 
ข้าพเจ้ายอมรับผิดทุกประการหากมีการกระท าผิดเกิดขึ้น ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับ 
คอมพิวเตอร์ ที่เกิดขึ้นจาก Username ของข้าพเจ้า 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ความต้องการ ขอสมัครใช้บรกิำรอินเตอรเ์น็ต ขอเปลี่ยนรหสัผ่ำน / ลืมรหัสผ่ำน 
Username : ………………………………………….…..(รหัสนักศึกษำ12หลัก /อำจำรย์และเจ้ำหนำ้ที่เลขบตัรปชช.13หลัก ) 
Password  :  ...................................(สำมำรถเปลี่ยนได้ด้วยตนเองทำงเว็บมหำวิทยำลยั) 
 

หลักฐานการสมัคร ส าเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 

     ....................................................                                                  .................................................... 
    (..................................................)                                                   (..................................................) 
               ผู้เขียนค ำร้อง                                                                              ผู้อนุมัติ 
หมำยเหต ุ1.โปรดน ำส่งใบสมัครนีท้ี่ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
อำคำรเฉลิมพระเกียรต(ิอำคำร 9 ช้ัน 3 ห้อง 931) หมำยเลขโทรศัพท ์056-717100 ต่อ 1907,1910 

 

แบบตอบรับ Username / Password เพ่ือเข้าใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 
Username ของท่ำนคือ............................................................................... 
Password ของท่ำนคือ................................................................................. (สำมำรถเปลี่ยนได้หลังจำก Login แล้ว) 

(โปรดเก็บรักษำรหสัผ่ำนของท่ำนไว้เป็นควำมลับหรือท ำลำยเอกสำรฉบับน้ี) 
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แบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

วันที่............เดือน................................พ.ศ. .................. 
เรื่อง ขออนุญำตใช้ห้องบริกำรคอมพิวเตอร์ 
เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ด้วยข้ำพเจ้ำ................................................................ ชื่อหน่วยงำน .............................................................  
เป็นหน่วยงำน   ภำยในมหำวิทยำลัย    ภำยนอกมหำวิทยำลัย มีควำมประสงค์ขอใช้บริกำร 
       ห้องบริกำรอินเทอร์เน็ต อำคำรบรรณรำชนครินทร ์ ห้องบริกำรอินเทอร์เนต็ อำคำรศูนยภ์ำษำและคอมพิวเตอร์ 
       ห้องบริกำรฝึกอบรม IT102      ห้องบริกำรฝึกอบรม IT103 
         ห้องบริกำรฝึกอบรม IT201      ห้องบริกำรฝึกอบรม IT202 
เพ่ือ........................................................................................................................ ..................................................  
.............................................................................................จ ำนวนผู้เข้ำใช้บริกำร........... .................................คน 
โดยขอใช้ในวันที่......................เดือน.................................พ.ศ. ................. รวม............วัน 
  ในเวลำรำชกำร     ตั้งแต่เวลำ ...........................น. ถึง...................................น. 
  นอกเวลำรำชกำร  ตั้งแต่เวลำ ............................น. ถึง................... ................น. 
ดังนั้นจึงขออนุญำตใช้ห้องบริกำรคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ดังนี้ 
 1. เครื่องคอมพิวเตอร์จ ำนวน............ เครื่อง     2. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จ ำนวน..............เครื่อง 
 3. เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์จ ำนวน............ตัว   4. อ่ืนๆ...................................... จ ำนวน...............  
ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะดูแลความเรียบร้อยของทรัพย์สินภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เป็นอย่างดี  
หากปรากฏว่าอุปกรณ์ดังกล่าวเกิดการช ารุดเสียหายหรือสูญหายไม่ว่าด้วยเหตุกรณีใดๆ หน่วยงานข้าพเจ้า
ยินดีชดใช้ด้วยอุปกรณ์ที่เหมือนกันหรือดีกว่าหรือเป็นเงินมูลค่าเท่ากับราคาอุปกรณ์ในขณะนี้ภายใน 7 วัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
***************************************************************************************************** 
  
(ลงชื่อ)    ....................................................                       (ลงชื่อ)   .................................................... 
    (..................................................................)                            (................ ........................................) 
                     ผู้เขียนค ำร้อง                             ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
**************************************************************************************************** 
 
 ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ               (ลงชื่อ)   .................................................... 
    (..................................................)                                         (......................................................) 
               ผู้เขียนค ำร้อง                                                                     ผู้รับผิดชอบ 
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แบบฟอร์มส่งซ่อมวัสดุ-ครุภัณฑ์ ภายนอกมหาวิทยาลัย 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์         

                           วันที่.............เดือน................พ.ศ............                 
เรื่อง    ขอส่งซ่อมวัสดุ-ครุภัณฑ์ 
เรียน    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ข้ำพเจ้ำ………………………………………………. ต ำแหน่ง……………………….………………..…….. 
สังกัด…..………………………………………….…………มีควำมประสงค์ขอขอส่งซ่อมวัสดุ-ครุภัณฑ ์ดังรำยกำรต่อไปนี้ 
   

ล ำดับที่ รำยกำร หมำยเลขครุภัณฑ์ จ ำนวน หมำยเหตุ 
     
     
     
     

 อยู่ในระยะเวลำประกัน 
 หมดระยะเวลำประกัน 

ส่งซ่อมที่ ............................................................................................................................  
ระยะเวลำกำรซ่อมโดยประมำณ ภำยในวันที่………..เดือน…………….……………..พ.ศ…………….  

ส าหรับผู้มีสิทธิ์อนุญาต  
 อนุญาต      ไม่อนุญาต เนื่องจาก........................................................................ ...........................  
 

                                                                                    ลง   อ.......................................................................  
                                                                                        ( ........................................................................) 
                                                                                         ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบรกิำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
                                                                                                   วันท่ี.………../…………..…………./………………. 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ส่งซ่อม 
ข้าพเจ้าได้ส่งของซ่อมตามรายการข้างต้น 
 
                  ลงช่ือ………………………….….……………ผู้ส่งซ่อม 
                        (…………………………………………..) 
                   วันท่ี.………../…………..…………./………………. 

ส าหรับผู้รับซ่อม 
ข้าพเจ้าได้รับของตามรายการข้างต้นเรียบร้อยแล้ว 
 
                 ลงช่ือ………………………….….……………ผู้รับซ่อม 
                        (…………………………………………..) 
                วันท่ี.………../…………..…………./………………. 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับของ 
ข้าพเจ้าได้รับของท่ีส่งซ่อมคืนครบทุกรายการแล้ว 
 
                  ลงช่ือ………………………….….……………ผู้รับของ 
                        (…………………………………………..) 
                   วันท่ี.………../…………..…………./………………. 

ส าหรับผู้รับซ่อม 
ข้าพเจ้าได้ส่งของท่ีรับซ่อมคืนครบทุกรายการแล้ว 
 
                 ลงช่ือ………………………….….……………ผู้รับซ่อม 
                        (…………………………………………..) 
                วันท่ี.………../…………..…………./……………… 
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 แ               ใช    ห    SERVER                        
  ว  ี่ 1    ห ั  ุ   ผ   ี ว  ป     ์    ใช    ห    SERVER 
ช ่ -     ุ .................................................................ห          ัพ .์................................................................................. 

ต  แห     (  ) อำจำรย์   (  ) เจ้ำหน้ำท    (  ) บุคคลภำยนอก  (  ) อ  นๆ โปรดระบุ ..................................................................... 

ห  ว    /  ิษั ...........................................................................................................จ ำนวน.............................................คน 

วั / ด   /ปี  ี่    ใช     : ..............................................ต้ั แต  ว   : ……………………… ึ  ว  ................................................ 

       ี ด   ปฏิ ัติ    

...........................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................... 

    ี         ใช ห    SERVER 
- บุคคลผู้ม สิทธิ์เข้ำใ ้งำนห้อง SERVER  ด้แก่ เจ้ำหน้ำท  งำนบริกำรคอม ิวเตอร์ท   ด้รับสิทธิ์ บุคคลภำยนอกท  เก  ยวข้องหร อหน่วยงำนอ  นๆท  เก  ยวขอ้ง 

- กรณ ท  ม ผู้ประสงค์ขอเข้ำใ ้งำนห้อง SERVER มำกกว่ำ 1 คน ให้บุคคลใดบุคคลหน  งในกลุ่ม เป็นผู้กรอกรำยละเอ ยดในแบบ อร์มน   

- หำกผู้ใ ้งำนประสงค์ใ ้งำนห้อง SERVER เป็นระยะเวลำมำกกวำ่ 1 วัน จะต้องกรอกแบบ อร์มน  เป็นประจ ำทกุวัน 

- หำกผู้ใ ้งำนประสงค์ใ ้งำนห้อง SERVER  ด้ล มอุปกรณ์ใดๆ หร อกระท ำหำย ทำงงำนบริกำรคอม ิวเตอร์ ม่รับผิด อบใดๆ เว้นแต่วำ่ท่ำน ด้แจ้งทำง

งำนบริกำรคอม ิวเตอร์เป็นผู้เก บรัก ำ ว้เร ยบร้อยแล้ว (อุปกรณ์ท  จัดเก บ วก้ับทำงงำนคอม ิวเตอร์ แลว้แต่กรณ ) 

   พ จ   ิ ดีปฏิ ัติต   ฎ     ี แ      ั  ั        ใช    ห    SERVER     ห วิ    ั   ชภัฏ พช    ณ์ ุ ป      

           ลง   อ.................................................................. ผู้ขออนุ ำต 

                           ................................................................... 

        (....................../......................./.........................) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  ว  ี่ 2      ิ      พิว ต  ์แ          ี         

2.1 ผ   ั    ่  .......................................................................วั / ด   /ปี............................. ว  .................... 

2.2 ผู้มีอ านาจลงนามพิจารณาอนุมัติการแจ้งขอ 

 อนุญาต   ไม่อนุญาต เนื่องจาก............................................................................ 

                 ลง   อ.......................................................................  

                                                 ( ........................................................................) 

                                      ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลย สำรสนเทศ 

                                                                              (....................../......................./.........................) 
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แบบส ารวจความต้องการโครงสร้างพื้นฐาน ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และระบบโทรศัพท์ 
 

วันที่ส ำรวจ  เดือน  พ.ศ.   

ส่วนที่ 1 รายละเอียดการส ารวจ 

1. โครงสร้างพ้ืนฐาน   ระบบเครือข่ำย  ระบบโทรศัพท์  อ่ืนๆ 

2. ข้อมูลหน่วยงาน.................................................................. 

 ชื่อ – นำมสกุล     หมำยเลขติดต่อ    

 หน่วยงำน          

3. ข้อมูลความต้องการโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ล าดับ รายการ รายละเอียด 
   
   
   

 

4. ขอใช้งบประมาณจาก ........................................................................ 

 

 
ลงชื่อผู้ส ำรวจ 

(...................................................................) 
ต ำแหน่ง........................................................................ 

 
                           ลงชื่อผู้ส ำรวจ      ..........................................................................  
                                                      (...................................................................) 
                                ต ำแหน่ง ..................................................................................  
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ใบสมัคร ขอใช้บริการอีเมล์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์                  
 

ชื่อ-สกุลผู้ขอใช้บริการ 
(ชื่อ-สกุล ภำษำไทย)           
(ชื่อ-สกุล ภำษำอังกฤษ)           

ที่อยู่              
เบอร์โทรติดต่อ            
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
สถานะ (โปรดท ำเครื่องหมำย  ในช่องว่ำง)   อำจำรย์   เจ้ำหน้ำที ่
   นักศึกษำ   บุคคลทั่วไป 
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ 

ชื่อหน่วยงำน(สังกัด)          
นักศึกษา 

คณะ             
โปรแกรมวิชำ           
รหัสนักศึกษำ(12 หลัก)       ชั้นปี     

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ความต้องการ [ ] ขอสมัครใช้บริการอีเมล์ 

E-mail :     @pcru.ac.th  
        (ชื่อภำษำอังกฤษตำมด้วย.นำมสกุล 3 ตัวอักษร เช่น adbd.efg@pcru.ac.th ) 
Password :………………………………………………………(เปลี่ยนรหัสผ่ำนได้ตอนเข้ำใช้งำนครั้งแรก) 

 
 ……………………………………………  …………………………………………………….  
(..................................................................)  (..............................................................................)  
 ผู้เขียนค ำร้อง  ผู้อนุมัติ 
หมายเหตุ  1.โปรดน ำส่งใบสมัครนี้ที่ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

   อำคำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ห้อง 101 หมำยเลขโทรศัพท์ 3999,2843 
2.แจ้งปัญหำกำรใช้งำนได้ที่ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศโทร 056-717100 ต่อ 3999,2843 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แบบตอบรับเพื่อเข้าใช้อีเมล์ 
E-Mail ของท่ำนคือ      @pcru.ac.th 
Password ของท่ำนคือ     12345678  
 

รหัส ARIT3_007 

mailto:adbd.efg@pcru.ac.th
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แบบฟอร์มการยืมวัสดุ-ครุภัณฑ์ 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์         
                   วันที่.............เดือน........................พ.ศ................                
เร่ือง    ขอวัสดุ-ครภุัณฑ ์
เรียน    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 ข้ำพเจ้ำ…………………………………………………..…………………. ต ำแหน่ง……………………….………………..…….. 
สังกัด…..………………………………………….…………มีควำมประสงค์ขอยมืวัสดุ-ครุภณัฑ์ ของส ำนักวิทยบรกิำร ฯ 
ดังรำยกำรต่อไปนี ้

ล ำดับที่ รำยกำร หมำยเลขครุภัณฑ์ จ ำนวน หมำยเหต ุ
     
     
     
     

เพื่อใช้ในกิจกรรม…………………………………….……..………….  ณ…………...………………………….……………….….. 
โดยจะมำรับของ วันท่ี………. เดือน…………………………. พ.ศ……………. เวลำ………………….น. 
ส่งคืน  วันท่ี………..เดือน…………….……………..พ.ศ……………. เวลำ……….………...น. 

ก่อนรับและหลังคืนอุปกรณ์ ข้ำพเจ้ำไดต้รวจสภำพว่ำอยู่ในสภำพที่สมบูรณ์และครบตำมจ ำนวน หำกปรำกฏว่ำวัสดุ-
ครุภณัฑ์ดังกลำ่วท่ีขอยืมไปและไดน้ ำส่งคืน ช ำรุด เสียหำย ข้ำพเจ้ำยนิดีชดใช้ด้วยวัสดุหรืออุปกรณ์ ท่ีเหมือนกันหรือดีกว่ำ หรือ
เป็นเงินเท่ำกับรำคำวัสดุ-ครุภณัฑ์ ในขณะนี ้
                ลงช่ือ…………………….………………….ผู้ยืม 
                      (…………………..…..…………………) 

ส าหรับผู้มีสิทธิ์อนุญาต  
 อนุญาต      ไม่อนุญาต เนื่องจาก.....................................................................................................  

  

                                                                                     ลง   อ.......................................................................  
                                                                                           ( ........................................................................) 
                                                                                           ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
                                                                                                    วันที.่………../…………..…………./………………. 

ส าหรับเจา้หน้าที่ให้ยืม 
ข้าพเจ้าได้จ่ายของตามรายการข้างตน้เรียบร้อยแล้ว 
 
                  ลงชื่อ………………………….….……………ผูใ้ห้ยืม 
                        (…………………………………………..) 
                   วันที.่………../…………..…………./………………. 

ส าหรับผู้ยมื 
ข้าพเจ้าได้รับของตามรายการขา้งต้นเรียบร้อยแล้ว 
 
                 ลงชื่อ………………………….….……………ผูย้ืม 
                        (…………………………………………..) 
                วันที.่………../…………..…………./………………. 

ส าหรับเจา้หน้าที่รบัคืน 
ข้าพเจ้าได้รับของคืนครบทุกรายการแล้ว 
 
                  ลงชื่อ………………………….….……………ผูร้ับคืน 
                        (…………………………………………..) 
                   วันที.่………../…………..…………./………………. 

ส าหรับผู้คืน 
ข้าพเจ้าได้ส่งของคืนครบทุกรายการแล้ว 
 
                 ลงชื่อ………………………….….……………ผูส้่งคืน 
                        (…………………………………………..) 
                วันที.่………../…………..…………./………………. 

รหัส ARIT3_008 
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แบบฟอร์มแจ้งความจ านง ขอข้อมูล จากกล้องวงจรปิด 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์                                  

เรื่อง  ขออนุญำตขอข้อมูลจำกกล้องวงจรปิด 
เรียน รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร 
 ข้ำพเจ้ำ ต ำแหน่ง……………………………………………. 
หน่วยงำน..................................................................................................................... .................................. 
มีควำมประสงค์ขอดูหรือขอข้อมูลจำกกล้องวงจรปิด บริเวณ..........................………………………..……………..  
เรื่อง/เหตุกำรณ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  
   
สถำนที่เกิดเหตุ............................................................................................................................. ................ 
ตั้งแต่วันที่  เดือน              พ.ศ. .............เวลำ            น. (โดยประมำณ)  
เหตุผลเพ่ือ................................................................................................................................................ .... 
ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ที่จะ 
    ดูอย่ำงเดียว       ขอไฟล์ภำพ  จ ำนวน...............ไฟล์  ขอไฟล์วีดีโอ จ ำนวน..............ไฟล์ 
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อมูลดังกล่ำวเป็นจริงทุกประกำร 
 

 ลงชื่อ                                               ผู้ขอ 
 (                                                ) 

วันที่ ............/......................./................   
 
 
 
 
 
 
 
   
 หมำยเหต ุ
1. เหตุกำรณ์ดังกล่ำว ต้องอยู่ในบริเวณที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด  
2. เหตุกำรณ์ดังกล่ำวอยู่ในช่วงเวลำทีย่ังคงมีข้อมูลบันทึกอยู่ในระบบ 
3. หำกไม่มีผลต่อรูปคดี หรือกำรโจรกรรมต่ำงๆ หรือเกิดควำมเสียหำยต่อทำงสถำบันฯ สถำบันฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในกำรขอดูภำพ 
        

 

รหัส ARIT3_009 

 

*** ส ำหรับผู้มสีิทธ์ิอนุญำต *** 
 อนุญำต   
 ไม่อนุญำต เนื่องจำก..................................................... 
........................................................................................ 
ลงช่ือ.......................................................................  
       ( ........................................................................) 
                  ต ำแหน่ง รองอธิกำรบดีฝำ่ยบริหำร 
             (....................../......................./.........................) 

*** ส ำหรับเจ้ำหน้ำทีผู่้รับผิดชอบ *** 
 
ลงช่ือ.......................................................................  
       ( ...............................................................) 
               (................./..................../...................) 
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รหัส ARIT3_010 
  

แบบฟอร์มขอใช้บริการส าเนาสื่อการเรียนการสอน eDLTV 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์           

ข้อมูลส าหรับผู้ขออนุญาตส าเนา  

ช่ือ-สกุล..............................................................................................ต ำแหน่ง.................... ................................................. 
หน่วยงำน...........................................................................................สังกัด.......................................................................... 
ท่ีอยู่................................................................................................................................................. ..................................... 
โทรศัพท์...........................................................E-mail..................................................................................... .................... 
อ้ำงถึง....................................................................................................(หมำยเหตุ : กำรส ำเนำสื่อใช้เวลำอย่ำงน้อย 2 วัน) 
ค ารับรองการขอส าเนา 

          ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำจะรับผิดชอบกำรน ำผลิตภัณฑ์ eDLTV ดังกล่ำวไปใช้งำนเพื่อประโยชน์ทำงกำรศึกษำเท่ำน้ัน โดยจะไม่น ำเน้ือหำ 
ข้อควำม ภำพ รำยละเอียดหลักสูตรและข้อมูลต่ำงๆ ท่ีข้ำพเจ้ำได้รับ ไปใช้ ท ำซ้ ำ ดัดแปลง เผยแพร่ เพื่อวัตถุประสงค์ทำงกำรค้ำหรือแสวงหำ
ก ำไรใดๆ ท้ังสิน และพร้อมจะปฏิบัติตำมค ำรับรองและเงื่อนไขกำรใช้งำนท่ี โครงกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศตำมพระรำชด ำริสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรีก ำหนดไว้โดยเคร่งครัด จึงได้ลงนำมไว้เป็นหลักฐำน 

 
 

 
ลงชื่อ : ................................................................                                                                                             
        (.............................................................)                                                                               

วันที ่:............../..................../................................ 
ผู้ขอใช้บริกำร  

ข้อมูลการรับเร่ืองส าเนาสื่อ eDLTV  
 
 ระดับปฐมวัย อ.1-3 + ประถมศึกษำ1-3 (สวนดุสิต)  
     ขนำด 50 GB          
 ระดับประถมศึกษำ1-6 ขนำด 1 TB  
 ระดับมัธยมศึกษำ1-6 ขนำด 1 TB                                               
 ระดับเพื่อกำรอำชีพ 200 GB                     
  

สภาพอุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บ 
            พร้อมใช้งำน            ช ำรุด                 
อุปกรณ์ในการส าเนาสื่อ  จ ำนวน  .......................... ลูก                                 

 
ลงชื่อ : ................................................................                                                                                             
        (.............................................................)                                                                               

วันท่ี :............../........................./........................... 
ผู้รับเรื่อง 

 

ส าหรับผู้รับคืนอุปกรณ์ในการส าเนาสื่อ 

สภาพอุปกรณ์ที่ได้รับ 
            พร้อมใช้งำน            ช ำรุด 
จ านวนสื่อที่ได้รับคืน 
            ครบตำมจ ำนวน            ไม่ครบ 

ข้าพเจ้าได้ท าการตรวจสอบอุปกรณ์แล้ว                                                                            
ลงชื่อ : ................................................................                                                                                             
        (.............................................................)                                                                               
วันท่ี :............../..................../................................ 

ผูร้ับคืนอุปกรณ์ในกำรส ำเนำสื่อ  
ส าหรับเจ้าหน้าที ่

ลงชื่อ...............................................................................             
(.....นำยอภิรักษ์  อุ่นดี......) 

วันท่ี............../............................../................... 
เจ้ำหน้ำท่ีรับส ำเนำ 

ลงชื่อ...............................................................................                         
(............................................................................) 
วันท่ี............../............................../...................                                                       

ผู้อ ำนวยกำร/รองผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเเพชรบูรณ์ 

โทรศัพท์ 056-717153 ต่อ 2811,2843 โทรสำร 056-717154 อีเมล์ arit@pcru.ac.th 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 
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