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คู่มือการปฏิบัติงาน ส านักวิทยบริการ 

 
โครงร่างองค์กร 

 
 ส านักวิทยบริการ (office of Academic Resources-OAR) เป็นส่วนราชการ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ ห้องสมุดถูกยกระดับเป็นส านักวิทยบริการตามพระราชบัญญัติจัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๔ แบ่งส่วนราชการภายในส านักวิทยบริการ
ออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ส านักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร และฝ่าย
หอสมุด ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ชะลอการด าเนินงานในฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้จัดตั้ง
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น ตามความเห็นชอบของสภาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในพ.ศ. ๒๕๔๔  
 ส ำนักวิทยบริกำร มีบริบทเป็นศูนย์กลำงให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศที่เป็นสำกล ผลิตสื่อมัลติมีเดีย และ
เป็นพื้นที่ในกำรท ำงำนร่วมกันบริกำรด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ถ่ำยทอดควำมรู้วิชำชีพบรรณำรักษ์ และเทคโนโลยี
ทำงกำรศึกษำ เป็นแหล่งเรียนรู้เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสำนใต้และอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง  สร้ำงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรในระดับท้องถิ่นและสำกล 
 
1. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ทรำบถึงกระบวนกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ ของแต่ละงำนในแต่ละฝ่ำยภำยในส ำนักวิทยบริกำร และท ำ
ให้ลดข้อผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำน ลดควำมซ้ ำซ้อน ลดระยะเวลำ รวมทั้งเป็นคู่มือให้กับผู้ที่ปฏิบัติงำนใหม่ให้
สำมำรถศึกษำเรียนรู้กระบวนงำนต่ำงๆของแต่ละงำนได้อย่ำงเป็นระบบ นอกจำกนี้ยังเป็นข้อมูลให้กับผู้บริหำร 
หรือหัวหน้ำงำนต่ำงๆ ได้ทรำบกระบวนกำร ขั้นตอนที่ถูกต้อง 
 
2. ขอบเขต 
 กำรจัดท ำคู่มือของส ำนักวิทยบริกำร มีขอบเขตกำรจัดท ำเฉพำะกระบวนงำนตำมพันธกิจหลักของส ำนัก
วิทยบริกำร ที่ประกอบด้วย ๓ กลุ่ม คือ ส ำนักงำนเลขำนุกำร ฝ่ำยเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ ฝ่ำยหอสมุด ซึ่งแต่ละ
กลุ่มงำน มีกลุ่มงำนย่อย จ ำนวน ๙ งำน จ ำนวนบุคลำกร 42 คน จะมีกำรบริหำรจัดกำรภำยในฝ่ำย ดังนี้  
 ส ำนักงำนเลขำนุกำร มี  

๑) งำนบริหำรทั่วไป  
๒) งำนคลังและพัสดุ  
๓) งำนแผน งบประมำณ และสำรสนเทศ  

 ฝ่ำยเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ มี 
  ๑) งำนพัฒนำและผลิตสื่อโสตทัศน์ 
  ๒) งำนบริกำรโสตทัศนูปกรณ์   
 ฝ่ำยหอสมุด มี 
  ๑) งำนจัดหำและวิเครำะห์ทรัพยำกร 
  ๒) งำนบริกำร 
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  ๓) งำนกำรรู้สำรสนเทศ 
  ๔) งำนข้อมูลท้องถิ่นและจดหมำยเหตุ 
 
ตำรำงที่ ๑ ขอบเขตภำระงำน 

ล าดับที ่ กระบวนงานหลัก กระบวนงานย่อย ผู้รับผิดชอบ 

 ส านักงานเลขานุการ   

1  1.1 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
      1.งำนบุคคล 
 
 

 
1. บริหำรกรอบอัตรำก ำลัง 
2. กำรพัฒนำและประเมินผลงำน 
3. ทะเบียนประวัต ิ
4. สวสัดิกำรบคุลำกร 

  
นำงสุภำพร ธีระพงษ์สวัสดิ์  

  2. งำนธุรกำร 
 

1. รับ – ส่ง ระหว่ำงหน่วยงำน 
2. ลงทะเบียนหนังสือรับ-ส่ง 
3. เกษียนเสนอเรื่อง 
4. คัดแยก สแกน แจ้งเวียน 
5. จัดเก็บ กำรท ำลำยเอกสำร 

นำงสุภำพร ธีระพงษ์สวัสดิ ์
นำงสำวมณีวรรณ  สำระไทย 
นำงสำวพิมใจ  ค ำฝอย 

  3. งำนยำนพำหนะ ภมูิทัศน์ 
อำคำรสถำนท่ี 

1. ขับรถ บ ำรุงรักษำ ต่อทะเบียน 
2. ภูมิทัศน์ ปรับปรุง ดูแล 
3. อำคำรสถำนท่ี ปรับปรุง 
ซ่อมแซม 

นำยพัสกร อยูส่อน 
นำงสำวอุษำ  ผูกพันธ์ 

  4. งำนคอมพิวเตอร ์ 1. กำรดูแล ปรับปรุง แก้ไขระบบ
ต่ำงๆ เช่น 
    1.1 ระบบห้องสมุดอัตโนมัต ิ
    1.2 ระบบกำรประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) 
   1.3 ระบบจองห้องประชุม 
   1.4 ระบบกล้องวงจรปิด 
   1.5 ระบบทำงเข้ำ-ออก ห้อง
บริกำร Co-Working Space 
2. กำรบ ำรุงรักษำเครื่อง
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ำย 
3. กำรพัฒนำ ปรับปรุงเว็บไซต์
ส ำนักวิทยบริกำร 

 นำงปุชนยี์  อินทะนำ 
 นำงวริชำวรรณ  ค ำมลุตร ี

 1.2 งานคลังและพัสดุ    
     1.งำนคลัง 

1. งำนรับ จ่ำย 
2. งำนงบประมำณ 
3. งำนทะเบียน/บัญช ี

นำงจุรีวรรณ สำยสมำน  
นำงสำวจีรภำ  แดงทน 

      2. งำนพัสดุ 1. กำรเตรียมกำร 
1. กำรจัดซื้อ 

นำงวิยะดำ ธนสรรวนิช 
นำงนันทำ กิจแสวง  
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2. กำรจัดจ้ำง 
3. กำรบริหำรสัญญำ/ตรวจรับพัสดุ 
4. กำรควบคุม จ ำหน่ำยพสัด ุ

นำยพัสกร  อยู่สอน 

 1.3 งานแผน งบประมาณและ
สารสนเทศ 
     งำนแผน งบประมำณ 

1. แผน งบประมำณ 
2. ประกันคุณภำพ 
3. ควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน 
4. บริกำรวิชำกำรและท ำนุบ ำรุงฯ 
5. กำรจัดกำรควำมรู ้

นำงสำวขนิษฐำ  จูมล ี

2 ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา   

 2.1 งำนพัฒนำและผลิตสื่อโสต
ทัศน์ 

1. ภำพนิ่ง 
2. วีดิทัศน์ 
3. บันทึกเสียง 
4. ศิลปกรรมกรำฟิก 
5. มัลติมีเดีย 

นำยสุรชัย ศรีใส 
นำยวรพจน์ นวลสกุล  
นำยชำญชัย  บุญคุ้ม 
นำงศกุนตลำ  เกตวงศำ 
นำยอดิศักดิ์  กิจแสวง  

 2.2 งำนบริกำรโสตทัศนูปกรณ ์ 1. บริกำรติดตั้ง ยืม – คืน 
    โสตทัศนปูกรณ ์
2. โทรทัศน์วงจรปิด 
3. เคเบิลทีว ี

นำยธนำชัย  โสภำม ี
นำยเสถียร พระใหญ ่
นำยธวัชชัย  พันธ์จ ำปำ 

3 ฝ่ายหอสมุด    

 3.1 งำนจัดหำ วิเครำะห์
ทรัพยำกร 

1 .จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ 
2. วิเครำะห์ทรัพยำกร 
3. กำรจัดเตรียมทรัพยำกร 
4. งำนวำรสำร 
5. ดรรชนีวำรสำร 
6. กำรบ ำรุงรักษำทรัพยำกร 

นำงสำวชุษณำ  นรำจันทร ์
นำยกันตพัฒน์  ในเกษตรธนพัฒน์ 
นำงสำวสุพำภรณ์  ทำจติต ์
นำงสำวสุกัญญำ  ปิตคณุ 
นำงสำวอภิญญำ กลิ่นบัว 
นำงศิมำพร  กำเผือกงำม 

 3.2 งำนบริกำร 1. ตอบค ำถำมช่วยกำรค้นควำ้ 
2. ยืม คืนทรัพยำกรสำรสนเทศ 
3 บริกำรห้องประชุมย่อย 
4. ยืมระหว่ำงห้องสมดุ 
5. บริกำรขอ ISBN 
6. บริกำรสื่อโสตทัศน ์

นำงสำวนุจรินทร์  ภูธำ 
นำยพนม  จรูญแสง 
นำงรุ้งลำวัลย์  ลิ่วชวโรจน ์
นำงสุพัตตรำ  สุขใส 
นำงสำวพิไลพร ครองก่ ำ 
นำยบุญถนอม  จันทร์ชนะ 
นำยบุญพจน์  บญุไพโรจน ์
นำยณัฎฐพล  มำลยั 
นำงสำวชนิตำ สุวรรณกฏู 
นำยนรำ  พิมพ์พันธ ์

 3.3 งำนรู้สำรสนเทศ 1. กำรเลือกแหล่งสำรสนเทศ 
2. กำรค้นหำสำรสนเทศ 

นำงสำวมะลิวัลย์ สินน้อย 
นำยอนวัช กำทอง 
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3. กำรคัดเลือกและประเมินคุณคำ่
สำรสนเทศ 
4. กำรน ำสำรสนเทศมำใช้ (กำร
เขียนอ้ำงอิง) 

 งานข้อมูลท้องถิ่นและจดหมาย
เหตุ 

  

 3.3 งำนข้อมูลท้องถิ่น 1. งำนจัดหำและพัฒนำทรัพยำกร 
    สำรสนเทศ 
2. งำนบริกำรสำรสนเทศ 
3. งำนพัฒนำสำรสนเทศและ 
    ฐำนข้อมูล 
4. งำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

นำงสำวขนิษฐำ  ทุมมำกรณ ์
 

 3.4 งำนจดหมำยเหต ุ 1. กำรลงบรรณำนุกรมทรัพยำกร 
2. กำรจัดแสดงนิทรรศกำร 
3. ฐำนข้อมูลจดหมำยเหต ุ

นำงปริญญำ  บุญศรัทธำ 

 
3. ค าจ ากัดความ 
ตำรำงที่ ๒ ค ำจ ำกดัควำม 

ส ำนักวิทยบริกำร ส ำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยอบุลรำชธำน ี

ส ำนักงำนเลขำนุกำร ส ำนักงำนเลขำนุกำร ส ำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี มีภำรกิจ
หลักของส ำนักงำนเลขำนุกำร คือสนับสนุน ส่งเสรมิภำรกิจหลักของส ำนักวิทย
บริกำร ในกำรจดัท ำ จัดหำ สื่อสำรสนเทศ สื่อกำรเรียนกำรสอนประเภทต่ำงๆ 
รวมทั้งกำรสนับสนุนบุคลำกรที่มหีน้ำท่ีหลักในกำรด ำเนินกิจกรรมเพือ่ให้บรรลุ
ตำมวัตถุประสงค์ของส ำนักวิทยบริกำร กำรสนับสนุนต่ำงๆ ท่ีส ำนักงำน
เลขำนุกำรมีหน้ำที่ด ำเนินกำรคือ งำนด้ำนกำรเงิน พัสดุ บุคคล สำรบรรณ งำน
วิเครำะห์นโยบำยและแผน งำนประกันคณุภำพ งำนประชำสัมพันธ์ งำน
ยำนพำหนะ งำนสวน รวมไปถึงกำรดูแล รับผดิชอบระบบกำรท ำควำมสะอำด 
กำรักษำควำมปลอดภยั กำรประสำนงำนกับหน่วยงำนท้ังภำยในมหำวิทยำลัย 
และนอกมหำวิทยำลัย 

ฝ่ำยหอสมุด ฝ่ำยหอสมุด ส ำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ที่มีหน้ำท่ีจัดหำ 
จัดเก็บและให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศในรปูแบบต่ำง ๆ เพื่อประกอบกำร
เรียน กำรสอน กำรวิจัย 

ฝ่ำยเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ ฝ่ำยเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ ส ำนกัวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนีท่ีมี
หน้ำท่ี ให้บริกำรผลิตสื่อโสตทัศนป์ระกอบกำรเรียนกำรสอนและ
ประชำสมัพันธ์ อำทิ ผลิตสื่อวีดิทศัน์  สื่อภำพนิ่ง สื่อเสยีง สื่อมัลติมเีดีย  
บริกำรโทรทัศน์วงจรปิด ถ่ำยทอดสัญญำณเคเบลิทีวี บริกำรติดตั้งยมื-คืน 
โสตทัศนูปกรณ์ ประเภทเครื่องเสยีง และเครื่องฉำย 

กำรบริกำร หมำยถึงกำรให้บริกำรสื่อสำรสนเทศ กำรผลติสื่อกำรเรยีนกำรสอน หรือสื่อ
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โสตทัศน์ท่ีหน่วยงำนภำยในหรือภำยนอกขอใช้บริกำร 

สื่อกำรศึกษำ สื่อสำรสนเทศท่ีใช้เพื่อกำรศึกษำ ค้นคว้ำ ทุกระดับ รวมถึงเทคโนโลยีต่ำงๆที่ใช้
ในกำรให้บริกำร 

สื่อโสตทัศน ์ สื่อเพื่อกำรศึกษำ เพื่อกำรเรียนกำรสอน หรือเพื่อควำมบันเทิง จำกกำรผลิต 
จัดหำ จัดซื้อ 

คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิทยบริกำร หมำยถึงคณะกรรมกำร ประจ ำส ำนักวิทยบริกำร ตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี ว่ำด้วยกำรบริหำร จดักำรภำยใน สถำบัน ส ำนัก ศูนย์ ปี 
พ.ศ.2540 และที่แกไ้ข 

คณะกรรมกำรบรหิำรส ำนักวิทยบริกำร หมำยถึงคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิทยบริกำร ที่มีหน้ำท่ีตำมค ำสัง่ส ำนักวิทย
บริกำร มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำน ี

  
4. หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
 กำรให้บริกำรของส ำนักวิทยบริกำร ที่ประกอบด้วยผู้ให้บริกำร จำก 3 กลุ่มงำน มีกำรบริหำรจดักำร ในรูปแบบองค์กร
ของรัฐ ประกอบด้วย ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำร รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำรและสำรสนเทศ รองผู้อ ำนวยกำรฝำ่ยพัฒนำและ
บริกำร หัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนุกำร หัวหน้ำฝ่ำยเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ หัวหน้ำฝ่ำยหอสมดุ และบคุลำกรจำกแต่ละกลุม่งำน ที่
ดูแลรับผิดชอบในกำรให้บริกำรตำมงำนและภำระหน้ำท่ีที่ไดร้ับมอบหมำย ประกอบด้วย ดังนี ้
ตำรำงที่  ๓   หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

ที ่ ต ำแหน่ง ควำมรับผิดชอบ 

1. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำร ควบคุม ก ำกับดูแลกำรปฏบิัติงำนของส ำนักวิทยบริกำรให้เป็นไป
ตำมกฎ ระเบียบ และข้อกฎหมำยต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้กำร
ปฏิบัติงำนงำนเป็นไปตำมพันธกิจและเป้ำหมำย 

2. รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำรและ
สำรสนเทศ ส ำนักวิทยบริกำร 

1. ก ำกับ ดูแล งำนด้ำนกำรพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอน สื่อกำร
เรียนรูต้่ำงๆ  
2. ก ำกับ ดูแล งำนด้ำนกำรพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อกำรบริกำร กำร
บริหำร กำรจัดกำร 
3. ส่งเสริม สนับสนุน และดูแลกำรสรำ้งเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำน
กำรพัฒนำ เทคโนโลยีระหว่ำงหน่วยงำนท้ังภำยในและภำยนอก 
4. งำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รบัมอบหมำย 
 

3 รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำและบริกำร 1. ก ำกับ ดูแล งำนด้ำนกำรพัฒนำระบบกำรจัดหำ วิเครำะห์และ
กำรให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ 
2. ก ำกบั ดูแล งำนด้ำนกำรพัฒนำกำรให้บริกำรด้ำนวิชำกำร ด้ำน
ส่งเสริมกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม        
3. ส่งเสริม สนับสนุน และดูแลกำรสรำ้งเครือข่ำยควำมร่วมมือใน
กำรพัฒนำทรัพยำกรทรัพยำกร กำรบริกำรวิชำกำร และท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 
4. งำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย        
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4. หัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนุกำร บริหำรงำนในฐำนะหัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนุกำร ที่มีอ ำนำจหน้ำที่ใน
กำรบริหำรงำนท่ัวไปในส ำนักวิทยบริกำร โดยมลีักษณะงำนท่ี
เกี่ยวข้องกับกำรวำงแผน บริหำรจดักำร สั่งรำชกำร มอบหมำย 
ก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ ประเมนิผลงำน ตัดสินใจ แก้ไขปญัหำของ
หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ งำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย  
กำรบริหำรงำนด้ำนตำ่งๆ ดังนี ้
1. ด้ำนแผนงำน  
2. ด้ำนบริหำรงำน  
3. ด้ำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล   4. ด้ำนบริหำรทรัพยำกรและ
งบประมำณ  

5. หัวหน้ำฝ่ำยเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ บริหำรงำนในฐำนะหัวหน้ำฝ่ำยที่มอี ำนำจและหนำ้ที่ในกำร
บริหำรงำนท่ัวไปในส ำนักวิทยบริกำร โดยมีลักษณะงำนเกี่ยวกับกำร
วำงแผน บริหำรจัดกำร จดัระบบงำน อำนวยกำร สั่งรำชกำร 
มอบหมำย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตดัสินใจ 
แก้ปัญหำในงำนของหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ ซึ่งมีหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบของงำนสูงมำกและปฏบิัติงำนอ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
โดยมลีักษณะงำนท่ีปฏิบัติในดำ้นต่ำงๆ คือ 
-ด้ำนแผนงำน 
-ด้ำนกำรบรหิำรงำน 
-ด้ำนบริหำรทรัพยำกรบคุคล 
-ด้ำนบริหำรทรัพยำกรและงบประมำณ 

6. หัวหน้ำฝ่ำยหอสมดุ บริหำรงำนในฐำนะหัวหน้ำฝ่ำยที่มอี ำนำจและหนำ้ที่ในกำร
บริหำรงำนท่ัวไปในส ำนักวิทยบริกำร โดยมีลักษณะงำนเกี่ยวกับกำร
วำงแผน บริหำรจัดกำร จดัระบบงำน อ ำนวยกำร สั่งรำชกำร 
มอบหมำย ก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตดัสินใจ 
แก้ปัญหำในงำนของหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ ซึ่งมีหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบของงำนสูงมำกและปฏบิัติงำนอ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
โดยมลีักษณะงำนท่ีปฏิบัติในดำ้นต่ำงๆ คือ 
-ด้ำนแผนงำน 
-ด้ำนกำรบรหิำรงำน 
-ด้ำนบริหำรทรัพยำกรบคุคล 
-ด้ำนบริหำรทรัพยำกรและงบประมำณ 

7 บรรณำรักษ์ ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้นท่ีต้องใช้ควำมรู้
ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำรท ำงำน ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนด้ำน
บรรณำรักษ์ ภำยใต้กำรก ำกับแนะน ำ ตรวจสอบ และปฏบิัติงำนอ่ืน
ตำที่ไดร้ับมอบหมำย  

8. นักเอกสำรสนเทศ ปฏิบัติงำนโดยใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมช ำนำญงำน ทักษะและ
ประสบกำรณ์ในงำนด้ำนเอกสำรสนเทศ ศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ 
หรือวิจัย เพื่อกำรปฏิบัติงำนหรือพัฒนำงำน หรือเป็นผู้ควบคมุกำร
ปฏิบัติงำนท่ีมีขอบเขตเนื้อหำของงำนท่ีหลำกหลำย ตัดสินใจหรือ
แก้ไขปัญหำในงำน ก ำกับและตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน เพื่อให้งำนท่ี
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รับผิดชอบส ำเรจ็ตำมวตัถุประสงค ์และปฏิบตัิหน้ำที่อ่ืนตำมทีไ่ดร้ับ
มอบหมำย 

9. นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์ ลักษณะงำนท่ีปฏิบัติเกีย่วกับกำรศกึษำ วิเครำะห์ ก ำหนดลักษณะ
ของเครื่อง จัดระบบติดตั้ง เชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ศกึษำ 
วิเครำะห์ ออกแบบเกี่ยวกับชุดค ำสั่งระบบ ชุดค ำสั่งประยุกต์ รวมถึง
กำรเขียนคู่มืออธิบำยกำรใช้ค ำสั่งต่ำงๆ ก ำหนดคุณลักษณะ ติดตัง้
และใช้เครื่องมือและชุดค ำสั่งสื่อสำร กำรจัดและบรหิำรระบบ
สำรสนเทศ ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ อบรม เกี่ยวกับวิทยำกร
คอมพิวเตอร์ดำ้นต่ำงๆ แก่บุคคลหรือหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง ติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีใหม่ๆ  และปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นที่เกี่ยวข้อง 

10. นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ ปฏิบัติงำนโสตทัศนศึกษำ  ซึ่งมลีักษณะงำนท่ีปฏิบัตเิกี่ยวกับกำร
รวบรวมข้อมลูทำงวิชำกำร  น ำมำดัดแปลงและเผยแพร่  ในรูปแบบ
ของโสตทัศนูปกรณ์ต่ำงๆ  กำรเลอืกใช้เทคนิคหรืออุปกรณ์กำรสอน  
กำรบรรยำย  กำรประชุม กำรฝึกอบรมและนิทรรศกำร  ปฏิบัติงำน
ตำมโครงกำรและแผนงำนของส่วนรำชกำรต่ำงๆ  กำรควบคุมกำรใช้  
กำรจัดหำ และกำรจัดเก็บโสตทัศนูปกรณ์ตำ่งๆ และปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น
ที่เกี่ยวข้อง 

11. นักวิชำกำรเงินและบญัชี ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน เช่น กำรรบัเงิน กำรจ่ำยเงิน กำรตรวจสอบ
เอกสำรกำรเบิกจ่ำย ควบคุมกำรเบิกจ่ำยและงบประมำณ บันทึก
บัญช ี

12. นักวิชำกำรพัสด ุ ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนดำ้นวิชำกำรพัสดุ ภำยใต้กำรก ำกับ แนะน ำ 
ตรวจสอบ กำรปฏิบตัิงำนพัสดุ เพือ่ให้เป็นไปตำมระเบียบ ร่วม
ก ำหนดนโยบำยแผนงำน หรือโครงกำรของหน่วยงำนท่ีสังกัด 
วำงแผนหรือร่วมวำงแผนกำรท ำงำนตำมนโยบำย แผนงำน หรือ
โครงกำรของหน่วยงำน ประสำนงำนกับงำนท่ีเกี่ยวข้องทั้งภำยใน
และภำยนอกหน่วยงำน เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรด้ำนพัสดุ ในกำร
ช้ีแนะ จูงใจ เพื่อให้เกิด ควำมเข้ำใจ ร่วมมือ และผลสมัฤทธ์ิตำมที่
ก ำหนดไว้ ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ตอบปัญหำและชี้แจง ถ่ำยทอด
ควำมรู้ แก่ผู้ปฏิบัติงำนระดับรองลงมำ หรือถ่ำยทอดควำมรู้ระหว่ำง
หน่วยงำน ภำยในมหำวิทยำลัยฯ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนในสำยงำน
เดียวกันได้ทรำบข้อมลู ควำมรู้ เทคนิค ทักษะ ต่ำง ๆ และน ำไป
ประยุกต์ใช้หรือพัฒนำให้เกดิประโยชน์ และปฏิบตัิงำนอ่ืนตำมที่
ได้รับมอบหมำย 

13. นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 1.1 ช่วยศึกษำ วิเครำะห์ วิจยั ประสำนแผน ประมวลแผน 
พิจำรณำเสนอแนะ เพื่อประกอบกำรก ำหนดนโยบำย 
1.2 จัดท ำแผนหรือโครงกำร ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนและโครงกำรต่ำง ๆ ซึ่งเป็นแผนงำนของสถำบันอุดมศึกษำ
เพื่อให้กำรปฏิบัติงำน แผนงำน โครงกำร หรือกิจกรรม ได้บรรลตุำม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว ้
1.3  ให้บริกำรวิชำกำรด้ำนต่ำง ๆ เช่น ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำในกำร
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ปฏิบัติงำนแก่เจ้ำหน้ำท่ีระดับรองลงมำและแก่นักศึกษำท่ีมำฝึก
ปฏิบัติงำน ตอบปัญหำและชี้แจงเรื่องต่ำง ๆ เกี่ยวกับงำนในหน้ำท่ี
เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง มีประสิทธิภำพ และปฏิบตัิ
หน้ำท่ีอื่นที่เกี่ยวข้อง 
1.4วำงแผนกำรท ำงำนท่ีรับผิดชอบ ร่วมวำงแผนกำรท ำงำนของ
หน่วยงำนหรือโครงกำรเพือ่ให้กำรด ำเนินงำนบรรลตุำมเป้ำหมำย
และผลสัมฤทธ์ิที่ก ำหนด 
1.5 ประสำนกำรท ำงำนร่วมกัน ระหว่ำงทีมงำนหรือหน่วยงำนทั้ง
ภำยในและภำยนอกเพื่อให้เกดิควำมร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตำมที่
ก ำหนดไว ้
1.6 ช้ีแจงและให้รำยละเอียดเกีย่วกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคล
หรือหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจหรือ 

14. บุคลำกร ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคล กำรวำงแผน
อัตรำก ำลัง กำรก ำหนดต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือน กำรจัดท ำ
ทะเบียนประวัติ กำรเลื่อนเงินเดือน กำรเลื่อนต ำแหน่ง กำรส่งเสรมิ
และพัฒนำสมรรถนะบุคลำกร  สวัสดิกำรและประโยชน์เกื้อกูลอื่น  
แก้ปัญหำข้อขัดข้องต่ำง ๆ ให้ค ำแนะน ำ ตัดสินใจ ในเรื่องกำร
บริหำรงำนทรัพยำกรบุคคล   และวิเครำะห์เกี่ยวกับกำรบริหำรงำน
บุคคล  ติดต่อประสำนท้ังภำยในและภำยนอกส ำนักวิทยบริกำรและ
อื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมำย 

15. เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนทั่วไปในส ำนักงำน เช่น งำน
ธุรกำร งำนจัดระบบงำน  งำนพัสดุ งำนจัดพิมพ์งำนโตต้อบ ดูแล
กำรจัดกำรประชุม งำนรับรอง งำนพิธีกำรต่ำง ๆ งำนบันทึกเรื่อง
เสนอที่ประชุม จดัท ำรำยงำนกำรประชุมและรำยงำนอื่น ๆ และ
แจกจ่ำยเอกสำร  งำนรวบรวมข้อมูลและสถติิ  ควบคุม ตรวจสอบ  
ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ปรับปรุงแกไ้ข ติดตำมประเมินผล  ตอบ
ปัญหำและชี้แจงเรื่องต่ำง ๆ เกี่ยวกับงำนในหน้ำท่ี เพื่อสร้ำงควำม
เข้ำใจและควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมที่ไดร้ับมอบหมำย 
    ร่วมวำงแผนกำรปฏิบตัิงำนรำยบุคคล แผนงำนของหน่วยงำน 
และร่วมก ำหนดนโยบำยของหน่วยงำน  ติดต่อประสำนงำนท้ัง
ภำยในและภำยนอกหน่วยงำน  ตลอดทั้งปฏิบัติงำนดำ้นกำร
บริหำรงำนท่ัวไป 

16. ผู้ปฏิบัติงำนโสตทัศนศึกษำ ปฏิบัติงำนด้ำนโสตทัศนศึกษำ ตำมค ำสั่ง หรือแบบ หรือแนวทำง
ปฏิบัติ หรือคูม่ือ ภำยใต้กำรก ำกับตรวจสอบ ตลอดจนใหค้ ำปรึกษำ 
แนะน ำ และเสนอแนะวิธีกำรแก้ไขปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน และ
ปฏิบัติงำนอ่ืนตำมทีไ่ดร้ับมอบหมำย 

17. ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร ปฏิบัติงำนในฐำนผู้ปฏิบัติงำน งำนบันทึกข้อมูลเพื่อใช้กับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ งำนธุรกำร งำนสำรบรรณ งำนประชำสมัพันธ์ งำน
งบประมำณ งำนกำรเงินและบัญชี งำนพัสดุ งำนสถิติ งำนเวชสถิติ 
หรืองำนบริกำรทั่วไป ตำมค ำสั่ง หรือแบบ หรือแนวทำงปฏิบัติ หรือ
คู่มือท่ีมีอยู่อย่ำงกว้ำงๆ ภำยใต้กำรก ำกับ ตรวจสอบ ตลอดจนให้
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ค ำปรึกษำ แนะน ำ และเสนอแนะวิธีกำรแก้ไขปรับปรุง กำร
ปฏิบัติงำนและปฏิบตัิงำนอ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 

18. พนักงำนห้องสมุด ปฏิบัติงำนในกำรจดัหำ ดูแลรักษำและซ่อมแซมหนังสือ ดูแลรักษำ
วัสดุ และครภุัณฑ์ของห้องสมดุท ำทะเบียน จัดหมวดหมูห่นังสือ 
และท ำบัตรรำยกำรหนังสือ แนะน ำและให้บริกำรแก่ประชำชนใน
กำรใช้ห้องสมุด ให้บริกำรตอบค ำถำมต่ำงๆ เกี่ยวกับกิจกำรของ
ห้องสมุด ปฏิบตัิงำนอ่ืนตำมทีไ่ด้รบัมอบหมำย 

 
 
5. การวิเคราะห์กระบวนงาน mind map และแผนผังการปฏิบัติงาน Work Flow 
   5.1.กำรวิเครำะห์กระบวนงำนของส ำนักวิทยบริกำร mind map  
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ภาพที่ 1  กำรวิเครำะห์กระบวนงำนของส ำนักวิทยบริกำร (mind map) 
5.2 แผนผังการปฏิบัติงาน Work Flow ดังนี้ 
     5.2.1 แผนผังกระบวนงานส านักงานเลขานุการมี ๓ กระบวนหลัก และ …... กระบวนงานย่อย  

              
  

ภาพที่ 2  กำรวิเครำะห์กระบวนงำนส ำนักงำนเลขำนุกำร mind map 
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1) กลุ่มงานบริหารทั่วไป  

 
            

              ภาพที่ 3   กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 

 1.1 งานบุคคล 
                           1.1.1 งานบริหารกรอบอัตราก าลัง 
    1) การเลื่อนระดับสูงขึ้น 
ตำรำงที่  ๔ กำรบริหำรกรอบอัตรำก ำลัง 

ที ่ ผังกระบวนงาน รายละเอียด/ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา แบบพิมพ ์ เอกสารอ้างอิ
ง 

1.                                         
                                 
 

1. บุคลำกรที่ประสงค์จะยื่นขอ
ก ำหนดต ำแหน่งท่ีสูงขึ้น 

  บันทึก
ข้อควำม 

บันทึกแจ้ง
ควำมประสงค์ 

2.  2. งำนบุคคลตรวจสอบแบบ
ขอก ำหนดต ำแหน่งท่ีสูงขึ้นตำม
ประกำศมหำวิทยำลยั 

งำนบุคคล 35 นำที   

3.  3. งำนบุคคลเกษียนหนังสือให้
ควำมเห็นเสนอผอ.ผ่ำนหน.
สนง. 

งำนบุคคล   5 นำที   

4.  4. งำนสำรบรรณตรวจสอบ
ควำมถูกต้องตำมระเบยีบงำน
สำรบรรณ 

งำนธุรกำร 5 นำที   

เกษียนหนังสือเสนอ 

งานสารบรรณตรวจสอบเสนอ 
หน.สนง. 

งานบุคคลตรวจสอบคณุสมบัต ิ

เจ้าตัวแจ้งความประสงค ์
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5.  5.หน. สนง ตรวจสอบ 
 
ควำมถูกต้อง 

หน.สนง. 5 นำที   

6.  6. ผอ.พิจำรณำสั่งกำร 
 

ผอ.ส ำนักฯ 5 นำที   

7. 
 

 7.เสนอที่ประชุม
กรรมกำรบริหำรส ำนักฯ
พิจำรณำใหค้วำมเห็นขอบ 

เลขำนุกำร 5 นำที   

8.  8.เสนอที่ประชุม
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ 
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 

เลขำนุกำร 30 นำที   

9.  9.งำนบุคคลร่ำงพิมพ์บันทึกขอ
ส่งเอกสำรกำรขอก ำหนด
ต ำแหน่งท่ีสูงขึ้น 

งำนบุคคล 55 นำที  บันทึกส่ง กจ. 

 
   1.1.2 งานพัฒนาบุคลากรและประเมินผลงาน 
    1) การเลื่อนเงินเดือนและเพิ่มค่าจ้าง 
ตำรำงที่ ๕ กำรเลื่อนเงินเดือนและกำรเพิ่มค่ำจ้ำง 

ที ่ ผังกระบวนงาน รายละเอียด/ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา แบบพิมพ ์ เอกสารอ้างอิง 

1.         
         

1.งำนบุคคลจัดท ำแผน งำนบุคคล 30 นำที แบบพิมพ์
แผนปฏิบัติ
รำชกำร 

แผนกำรปฏบิัติ
รำชกำรงำน
บุคคล 

2.         2.ร่ำงประกำศหลักเกณฑ์กำร
เลื่อนเงินเดือน 
 

งำนบุคคล 55 นำที   

3. 

 

3.ที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรส ำนักฯพิจำรณำ 

คณะกรรม 
กำรบริหำร
ส ำนักฯ 

  3 นำที   

4.  
               

4.งำนบุคคลจัดประกำศ
หลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำ 

งำนบคุคล 35 นำที   

เสนอหน.สนง.ตรวจสอบความถูกต้อง 

ผอ.พิจารณาสั่ง

การ
พิจารณา
สัง่การ 

น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหาร 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส านักวิทยฯ 

งานบุคคลจัดท าบันทึกส่งกจ. 

จัดท าประกำศหลักเกณฑ ์

    จัดท ำแผน 

ร่ำงประกำศ 

เสนอที่ประชุม 
กก.บริหำร สนว. 
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5.   
   

5.งำนธุรกำรตรวจสอบ 
 

งำนธุรกำร 3 นำที   

6.  6.หน.สนง.ตรวจสอบพร้อมให้
ควำมเห็น 
 

หน.สนง. 5 นำที   

7. 
 

 
   

7.งำนธุรกำรตรวจสอบก่อน
เสนอผอ. 
 

งำนธุรกำร 5 นำที   

8. 

 

8.ผอ.พิจำรณำลงนำม 
 
 
 

ผอ.ส ำนักฯ 5 นำที   

9.              9.งำนธรุกำรตรวจสอบและลง
ปฏิบัติกำรส่งงำนบุคคล 
 

งำนธุรกำร 5 นำที   

10. 

      

10.งำนธุรกำรแจ้งเวียน
บุคลำกร 
 

งำนธุรกำร 15 นำที   

 
    2) การต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตำรำงที่ ๖ กำรต่อสญัญำจ้ำงพนักงำนมหำวิทยำลัย 

ที ่ ผังกระบวนงาน รายละเอียด/ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา แบบพิมพ ์ เอกสารอ้างอิง 

1. 
 

1.เจ้าตัวแจ้งความประสงค์  15 นาที บันทึกขอต่อ
สัญญาจ้าง
พนักงาน 

บันทึกขอต่อ
สัญญาจ้าง
พนักงาน 

2. 
 

2.ตรวจสอบ 
งานบุคคล 55 นาที 

  

 
 

3.เกษียนหนังสือพิจารณา
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน 
 

งานบุคคล   10 นาที   

 
 

4.เสนอหน.สนง. 
 

งานบุคคล 5 นาท ี   

เสนอ ผอ.พิจำรณำ 

ธุรกำรตรวจสอบ 

แจ้งเวียนบุคลำกร 

งำนธุรกำรตรวจสอบ 

เสนอ หน.สนง.ตรวจสอบ 

งำนธุรกำรตรวจสอบ 

เจ้าตัวแจ้งความประสงค์ 

งานบุคคลตรวจสอบ 

เกษียนหนังสือเสนอ
พิจารณาแต่งต้ังกรรมการ 

งานธุรการเสนอหน.สนง. 
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5.งานธุรการตรวจสอบเสนอ
ผอ. 
 

งานธุรการ 5 นาท ี   

 
 

6.ผอ.พิจารณาแต่งตั้ง
กรรมการ 
 

หน.สนง. 155 นาที   

 
 

7.คณะกรรมการประเมิน 
 

งานธุรการ 30 นาที  แบบประเมิน
ต่อสัญญาจ้าง 

 
 

8.จัดท าบันทึกเสนอผอ.ลงนาม ผอ.ส านักฯ 45 นาที  บันทึกต่อ
สัญญาจ้าง/
แบบประเมิน 

 
 

9.จัดชุดส่งกองการเจ้าหน้าท่ี งานธุรการ 25 นาที สัญญาจ้าง บันทึก
ข้อความ 

 
 

 
10.แจ้งผู้ที่ขอต่อสัญญาจ้าง 

 
งานบุคคล 

 
5 นาท ี

  

 

  3) ทะเบียนประวัติ  
   การลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อน และลาอ่ืนๆ 
ตำรำงที่ ๗ กำรลำ        

ที ่ ผังกระบวนงาน รายละเอียด/ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา แบบพิมพ ์ เอกสารอ้างอิง 

1. 
 

1.งานบุคคลตรวจสอบ
แบบฟอร์มประเภทการลา 
 

งานบุคคล 3 นาท ี แบบ
พิมพ์
ใบลา 

แบบพิมพ์
บุคลากร 

2. 
 

2.ลงรายละเอียดข้อมูลตาม
ประเภทการลาของแบบฟอร์ม 

งานบุคคล 5 นาท ี
  

3. 
 

3.งานธุรการตรวจสอบก่อน
เสนอหน.ฝ่าย 

งานธุรการ 3 นาท ี   

4. 
 

4.หน.ฝ่ายเสนอความเห็น 
 

หน.ฝ่าย 5 นาท ี   

5. 
 

5.งานธุรการเสนอผ่านรองผอ.ท่ี
ดูแลรับผิดชอบ 

งานธุรการ 3 นาท ี   

งานธุรการตรวจสอบเสนอ
ผอ. 

ผอ.พิจารณาแต่งต้ัง
กรรมการ 

 

คณะกรรมการประเมิน 

จัดท าบันทึกเสนอผอ.ลงนามส่ง กจ. 

แจ้งผู้ที่ขอต่อสัญญาจ้าง 

จัดชุดส่งกองการเจ้าหนา้ที ่

ตรวจสอบแบบ
พิมพ์ใบลา 

กรอกข้อมูลการลา 

ธุรการตรวจสอบ 

ธุรการเสนอผ่านรองผอ. 

หน.ฝ่ายเสนอความเห็น 
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6. 
 

6.หน.สนง.ตรวจสอบ 
 

หน.สนง. 5 นาท ี   

7. 
 

7.งานธุรการตรวจสอบก่อน
เสนอผอ. 

งานธุรการ 5 นาท ี   

8. 
 

8.ผอ.พิจารณา อนุญาต/ไม่
อนุญาต 
 

ผอ.ส านักฯ 5 นาท ี   

9. 
 

9.งานธุรการตรวจสอบและลง
ปฏิบัติการส่งงานบุคคล 

งานธุรการ 5 นาท ี   

10. 
 

10.งานบุคคลแจ้งเจ้าตัว 
 

งานบุคคล 3 นาท ี   

11. 
 

11.งานบุคคลลงปฏิทินการลาใน
ระบบ Google calendar 

งานบุคคล 5 นาท ี   

12. 
 

12.งานบุคคลกรอกข้อมูลใน
ระบบ DMS ของมหาวิทยาลัย
เพื่อจัดเก็บข้อมลู 

งานบุคคล 5 นาท ี   

 

 4. งานสวัสดิการ 
   1) การขอหนังสือรับรองเงินเดือน 
ตำรำงที่ ๘ กำรขอหนังสือรับรองเงินเดือน 
1.1.4 งานสวัสดิการ                   

           1. การขอหนังสือรับรองเงินเดือน 

ที ่ ผังกระบวนงาน รายละเอียด/ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา แบบพิมพ ์ เอกสารอ้างอิง 

1. 
 

1.เจ้าตัวกรอกรายละเอียด
ตามแบบฟอร์มการขอ
หนังสือรับรองเงินเดือน 
 

เจ้าตัวแจ้ง
ความ
ประสงค ์

 แบบพิมพ์ขอ
หนังสือ
รับรอง 

แบบฟอร์ม
หนังสือ
รับรอง 

2 
 

2.ตรวจสอบข้อมลูอัตรา
เงินเดือน/วันบรรจ/ุเลขท่ี
ต าแหน่ง/สังกัด/พิมพ์
บันทึก 

งานบุคคล 30 นาที  หนังสือ
รับรอง
เงินเดือน 

ผอ.พิจารณา
อนุญาต/ไม่

อนุญาต 

ธุรการเสนอหน.สนง. 

ธุรการตรวจสอบ 

ธุรการตรวจสอบ 

แจ้งเจ้าตัว 

ลงปฏิทินการลา 

กรอกข้อมูลการ 

เจ้าตัวแจ้งความประสงค์ 

ตรวจสอบอัตราเงินเดือน/
วันบรรจุ/พิมพ์หนังสือ

รับรองเงินเดือน 
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3.ตรวจสอบรายละเอียด 
ตามเอกสารแนบ 

งานบุคคล   3 นาที  หนังสือรับรอง
เงินเดือน 

 
 

4.จัดชุดเอกสารเสนอหน.
สนง.ผ่านธุรการ 

งานธุรการ 35 นาที  หนังสือรับรอง
เงินเดือน 

 
 

5.งานธุรการเสนอผอ.ลง
นาม 

งานธุรการ 3 นาท ี  หนังสือรับรอง
เงินเดือน 

 
 

6.ผอ.ลงนาม ผอ.ส านักฯ 5 นาท ี  หนังสือรับรอง
เงินเดือน 

 
 

7.ธุรการออกเลขหนังสือ
ส่ง 

งานธุรการ 5 นาท ี  หนังสือรับรอง
เงินเดือน 

 
 

8.งานบุคคลจัดชุดเอกสาร งานบุคลากร 5 นาท ี  ส าเนาหนังสือ
รับรอง
เงินเดือน 

 
 

9.ส่งส าเนางานธุรการ งานบุคคล 5 นาท ี   

 
 

10.งานธุรการจัดเก็บ  งานธุรการ 5 นาท ี  ส าเนาหนังสือ
รับรอง
เงินเดือน 

 

2) การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ตำรำงที่ ๙ กำรเสนอขอเครื่องรำชอิสริยำภรณ ์

ที ่ ผังกระบวนงาน รายละเอียด/ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา แบบพิมพ์ เอกสารอ้างอิง 

1  
 

1.รับเอกสำรจำกกองกำร
เจ้ำหน้ำท่ี 
 

 

งำนธุรกำร 5 นำที  บันทึก
ข้อควำมจำ

กกจ. 

2  2.เกษียนหนังสือเสนอผ่ำน
หน.สนง. 
 
 

งำนบุคคล 10 นำที   

3  3.งำนธุรกำรตรวจสอบ
เอกสำรก่อนเสนอหน.สนง. 
 

งำนธุรกำร 5 นำที   

รับเอกสารกองการเจ้าหน้าที่
เอกสาร 

เกษียนหนังสือเสนอผ่านหน.สนง.

สนง.หน.นส 

งานธุรการตรวจสอบเสนอผ่านหน.
สนง. 

ตรวจสอบเอกสารแนบ 

จัดชุดเสนอหน.สนง. 
ตรวจสอบเอกสาร 

เสนอแฟ้มผอ. 

 

ผอ.ลงนาม 

 

ออกเลขหนังสือส่ง 

จัดชุดเอกสาร 

ส่งส าเนางานธุรการ 

จัดเก็บเข้าแฟ้ม 
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3  3. หน.สนง.ตรวจสอบ
เอกสำรก่อนเสนอผอ.
พิจำรณำ 

หน.สนง 5 นำที   

4  4. ผอ.พิจำรณำสั่งกำร 
 

ผอ.ส ำนักฯ 5 นำที   

5  5.งำนบุคคลตรวจสอบ
คุณสมบัตผิู้สมควรได้รับ
กำรเสนอขอพระรำชทำน
เครื่องรำชอิสรยิำภรณจ์ำก
ฐำนข้อมูลบุคลำกร 

งำนบุคคล 65 นำที   

6  6.งำนบุคคลร่ำงพิมพ์
บันทึกข้อควำมส่งรำยชื่อผู้
สมควรไดร้ับกำรเสนอขอ
พระรำชทำน
เครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์

งำนบุคคล 35 นำที  บันทึก
ข้อควำมส่งกจ. 

 
  1.2 งานสารบรรณ 
   1) งานรับ – ส่ง เอกสารระหว่างหน่วยงาน 
ตำรำงที่ ๑๐ กำรรับ – ส่ง เอกสำรระหว่ำงหน่วยงำน 

ที ่ ผังกระบวนงาน รายละเอียด/ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
/นาที 

แบบพิมพ ์ เอกสารอ้างอิง 

1  งำนสำรบรรณรับเอกสำร
จำกเจ้ำของเรื่อง 
 

พิมใจ 1 นำที   

2  2. ตรวจสอบควำม
เรียบร้อย 
 
 
 
 

พิมใจ 1 นำที   

3  3. พิมพ์รำยงำนน ำส่ง
เอกสำร ในระบบ e-Doc 
 
 

พิมใจ 1 นำที จำกระบบ 
e-Doc 

 

4  4. ไปรับ – ส่งเอกสำร 
ระหว่ำงหน่วยงำน ณ ตึก
ส ำนักงำนอธิกำรบด ี
- ช่วงเช้ำ 09.30-10.00 
น. 

พิมใจ 45 นำที   

หน.ตรวจสอบเอกสาร 

งานบุคคลตรวจสอบคณุสมบัต ิ

งานบุคคลร่างพิมพ์บันทึกส่งกจ. 

ตรวจสอบความ
เรียบร้อยของเอกสาร 

ผอ.สั่งการ 

พิมพ์รายงานน าส่ง พิมพ์ใบ
น าส่ง 

 

ท าบันทึกส่ง กจ. 

รับเอกสาร 

รับ-ส่ง เอกสาร 
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- ช่วงบ่ำย 14.00 – 
14.30 น. 
 

    
2) งานทะเบียนเอกสาร 

ตารางท่ี ๑๑ การลงทะเบียนเอกสาร 
ที ่ ผังกระบวนงาน รายละเอียด/ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

/นาที 
แบบพิมพ ์ เอกสารอ้างอิง 

1  
 

 

1. รับเอกสำรจำก
หน่วยงำน 
 

 

พิมใจ 1 นำที   

2  2. ตรวจสอบควำม
เรียบร้อย/เรียงล ำดับ
ก่อนหลังจัดล าดับ

ความส าคญัและความ
เร่งด่วนของหนังสือเพื่อ

ด าเนินการก่อนหลัง 
 

พิมใจ 1 นำที   

3  3. ลงทะเบียนหนังสือรับ
ในระบบ e-doc 
 

พิมใจ 2 นำที   

4  4. เสนอผู้เกี่ยวข้อง/
ผู้บริหำร 
 
 

พิมใจ 1 นำที   

   3) ลงทะเบียนหนังสือส่ง 
ตำรำงที่ ๑๒ ลงทะเบียนหนังสือสง่ 

ล าดับ
ที ่

ผังกระบวนงาน รายละเอียด/ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
/นาที 

แบบพิมพ ์ เอกสาร อ้างอิง 

1  
 

 

1. รับเอกสำรจำกเจ้ำของ
เรื่อง 

พิมใจ 1 นำที   

2  2. ตรวจสอบควำม
เรียบร้อย 

พิมใจ 1 นำที   

3  3. ลงทะเบียนหนังสือส่ง
ในระบบ e-doc 

พิมใจ 2 นำที   

4  4. เสนอผู้เกี่ยวข้อง/
ผู้บริหำร 
 

พิมใจ 1 นำที   

ตรวจสอบความเรียบร้อย 

 

ลงทะเบียนหนังสือส่ง 

จัดล าดับช้ันความเร็ว 

 

ลงทะเบียนหนังสือรับ 

 

รับเอกสาร 

เสนอ/ส่ง ผู้เกี่ยวข้อง 

รับเอกสาร 
ผู้เกี่ยวข้อง 

เสนอผูเ้กี่ยวข้อง 
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   4) งานลงปฏิบัติการ สแกน แจ้งเวียนเอกสาร 
ตำรำงที่ ๑๓ กำรลงปฏิบัติกำร สแกน แจ้งเวียนเอกสำร 

ล าดับ
ที ่

ผังกระบวนงาน รายละเอียด/ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
/นาที 

แบบพิมพ ์ เอกสาร อ้างอิง 

1  1. รับเอกสำรจำกห้อง
ผู้อ ำนวยกำร 
 

พิมใจ 1 นำที   

2  2. ตรวจสอบควำมถูก
ต้อง ครบถ้วน เรียบร้อย 
 

พิมใจ 1 นำที   

3  3. ลงปฏิบัติกำรค ำสั่ง
กำรของผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักวิทยบริกำร ใน
ระบบ e-doc 

พิมใจ 2 นำที   

4  4. สแกนเอกสำร 
 
 

พิมใจ 2 นำที   

5  5.แจ้งเวียนเอกสำรตำม
ค ำสั่งกำรไปยังผู้ทีไ่ด้รับ
มอบหมำยงำน/เจ้ำของ
เรื่องเพื่อทรำบและ
ด ำเนินกำรตำมค ำสั่งกำร 
ในระบบ DMS 

พิมใจ 2 นำที   

6  6. วิเครำะห์หมวด
เอกสำรตำมหลัก
จดหมำยเหต ุ
 

พิมใจ 1 นำที   

7  7. จัดเก็บเอกสำรเข้ำ
แฟ้ม 
 
 

พิมใจ 1 นำที   

   5) การเสนอหนังสือจากหน่วยงานภายนอก 
ตำรำงที่ ๑๔ กำรเสนอหนังสือจำกหน่วยงำนภำยนอก 

ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ระยะ 
เวลา 

แบบ 
พิมพ ์

เอกสาร 
อ้างอิง 

1       

2 
 รับเรื่องจำกงำนธุรกำรที่มี

กำรลงทะเบยีนรับแล้ว 
มณีวรรณ  

  

3  สรุปเรื่องเกษียนหนังสือ
เบื้องต้น 

มณีวรรณ 5 นำที 
  

เริ่มต้น 

รับเรื่อง 

เกษียนหนังสือ 

ตรวจสอบความเรียบร้อย 

 

ลงปฏิบัติการค าสั่งการ 

 

สแกนเอกสาร 

 

แจ้งเวียนเอกสาร 

 

วิเคราะห์หมวดหมู่ 

 

รับเอกสาร 

จัดเก็บเอกสารเข้า
แฟ้ม 
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4 
 เสนอเรื่องผ่ำนหัวหน้ำฝ่ำยที่

เกี่ยวข้อง 
มณีวรรณ 

15 
นำที 

  

5 
 เสนอเรื่องผ่ำนรอง ผอ.ที่

ก ำกับดูแล 
มณีวรรณ 

15 
นำที 

  

6 
 เสนอเรื่องผ่ำนหัวหน้ำ

ส ำนักงำนเลขำนุกำร 
มณีวรรณ 

15 
นำที 

  

7 

 

 

 

เสนอ ผอ.เพื่อพิจำรณำ หำก
เห็นชอบ  งำนธุรกำร
ด ำเนินกำรคดัแยก   แต่หำก
มีแก้ไข หรือทบทวนเรื่อง 
ส่งคืนเจ้ำของเรื่องและน ำ
กลับมำเสนอใหม่ตำมค ำสั่ง
กำร 

มณีวรรณ 
15 
นำที 

  

8 
 คัดแยกเอกสำรตำมค ำสั่ง

กำร 
มณีวรรณ 

15 
นำที 

  

9 

 

 

งำนธุรกำรลงปฏิบตัิกำร 
สแกน เจ้งเวียนผู้เกี่ยวข้อง
ตำมค ำสั่งกำร และจัดเกบ็
เอกสำร 

พิมใจ 
15 
นำที 

  

10       

 

  1.3 งานยานพาหนะ (บริการขับรถรับ – ส่ง จัดซื้อวัสดุ) 
   1) งานขับรถยนต์ 
ตำรำงที่ ๑๕  งำนขับรถยนต ์

ล ำดับ ผังกระบวนงำน รำยละเอียด ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ระยะ 
เวลำ 

แบบ
พิมพ์ 

เอกสำรอ้ำง
อิง 

1      
 

- ตรวจเช็คตำรำงกำรขอใช้
รถ  

นำยพัสกร 
อยู่สอน 

5 นำที ใบขอใช้
รถส ำนัก
วิทย
บริกำร 

ใบขอใช้รถ
ส ำนักวิทย
บริกำร 

2 

    

 - เสนอผู้อ ำนวยกำร
พิจำรณำอนุมัติกำรขอใช้รถ 

นำยพัสกร 
อยู่สอน 

5 
นำที 

ใบขอใช้
รถส ำนัก
วิทย
บริกำร 

ใบขอใช้รถ
ส ำนักวิทย
บริกำร 

เสนอผ่ำน หน.ฝ่ำยทีเ่กี่ยวข้อง 
 

เสนอผ่ำน รอง ผอ.ที่ก ำกับดูแล 
 

เสนอผ่ำน หน.สนง. 
 

เสนอ ผอ. 

ส่งคืนพิจำรณำ 

เห็นชอบ 

คัดแยก 
 

ลงปฏิบัติกำร สแกน แจ้งเวียน 
จัดเก็บ 

 

สิ้นสุด 

รับใบขอใช้
รถ 

เสนอผอ.พิจำรณำ 
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3  
    
  

 -ให้บริกำรขับรถแก่ผู้ขอใช้
บริกำรตำมฝำ่ยต่ำงๆที่ขอใช้
รถ 

นำยพัสกร 
อยู่สอน 

ตำมผู้
ขอใช้

ก ำหนด 

-  -  

 

   2) ซ่อมแซมอาคารสถานที่   
ตำรำงที่ ๑๖ งำนซ่อมแซมอำคำร สถำนท่ี 

ล ำดับ
ที ่

 
ผังกระบวนกำร  

 
รำยละเอียด 

 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 

 
ระยะ 
เวลำ 

 
แบบ
พิมพ์ 

 
เอกสำร 
อ้ำงอิง 

 
1 

 
 

- ผู้รับผดิชอบแต่ละพื้นท่ี
ตรวจสอบและแจ้งซ่อมที่
งำนพัสดุ  

นำยพัสกร 
อยู่สอน 

15 
นำที 

        -           -  

 
2 

 
 

      
 

 - เสนอหัวหนำ้ส ำนักงำนลง
นำมในหนังสือแจ้งใบแจ้ง
ซ่อมเกี่ยวกับงำนอำคำร 

นำยพัสกร  
อยู่สอน 

15 
นำที 

ใบแจ้ง
ซ่อมที่
ส ำนักงำ
นบริกำร
กำยภำพ
และ
สิ่งแวดล้
อม
ก ำหนด 

 - 

 
 

3 

 
       

- ประสำนงำนเรื่องกำรแจ้ง
ซ่อมกับเจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัติงำนซ่อม 

นำยพัสกร  
อยู่สอน 

15 
นำที 

-           - 

 
 
 

  1.3 งานคอมพิวเตอร์ 
   ๑) การติดตั้งโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
 ตำรำงที่ ๑๗ กำรติดตั้งโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติให้กับคณะต่ำงๆ 

ล ำดับ
ที ่

 
ผังกระบวนกำร  

 
รำยละเอียด 

 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 

 
ระยะ 
เวลำ 

 
แบบ
พิมพ์ 

 
เอกสำร 
อ้ำงอิง 

1 

 

ผู้ใช้บริกำรแจ้งควำม
ประสงค ์

นำงปุชนีย์ 
อินทะนำ 

   

ผู้ใช้บริกำรแจ้งซ่อม 

ผู้ใช้บริการแจ้งความประสงค ์

เสนอพิจำรณำ  
 

ด ำเนินกำรแจ้งซ่อม 

ให้บริการขับรถ 
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2  ประสำนงำนระหว่ำงผู้ดูแล
ระบบและผู้ขอใช้บริกำร 

นำงปุชนีย์ 
อินทะนำ 

   

3  ผู้ดูแลระบบท ำกำร
ตรวจสอบสภำพแวดล้อม
ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะ
ท ำกำรติดตั้งโปรแกรม 

นำงปุชนีย์ 
อินทะนำ 

   

4  ด ำเนินกำรติดตั้งโปรแกรม
ระบบห้องสมุดอัตโนมัต ิ

นำงปุชนีย์ 
อินทะนำ 

   

5  ด ำเนินกำรตั้งค่ำกำร
เชื่อมต่อฐำนข้อมูลและ
เปลี่ยน  Location  ID  ให้
ตรงกับห้องสมดุคณะนั้น ๆ 

นำงปุชนีย์ 
อินทะนำ 

   

6  ทดสอบกำรใช้งำน นำงปุชนีย์ 
อินทะนำ 

   

7  แจ้งผลให้ผู้ใช้บริกำรทรำบ
เมื่อด ำเนินกำรตดิตั้งแล้ว
เสร็จ 
 

นำงปุชนีย์ 
อินทะนำ 

   

 

   2) การโอนข้อมูลสมาชิกนักศึกษาใหม่ 
  ตำรำงที่ ๑๘ กำรโอนข้อมูลสมำชิกนักศึกษำใหม่ 

ล ำดับ
ที ่

 
ผังกระบวนกำร  

 
รำยละเอียด 

 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 

 
ระยะ 
เวลำ 

 
แบบ
พิมพ์ 

 
เอกสำร 
อ้ำงอิง 

1  ตรวจสอบจ ำนวนทรัพยำกร
จำกระบบ  WALAI  

AutoLib 

นำงปุชนีย์ 
อินทะนำ 

   

2  ท ำกำรส่งออกข้อมูลระเบียน
ทรัพยำกรจำกฐำนข้อมลู
ระบบ  WALAI  AutoLib  
ในรูปแบบ  marc  file 

นำงปุชนีย์ 
อินทะนำ 

   

3  ท ำกำรเชื่อมต่อกับ  Server  
ปลำยทำงของบริษัท  

Ebsco 

นำงปุชนีย์ 
อินทะนำ 

   

4  ท ำกำรอัพโหลด  marc  
file  ทั้งหมดไปท่ีเครื่อง  

นำงปุชนีย์ 
อินทะนำ 

   

ตรวจสอบ 

ท าการส่งออกข้อมูล 

ท าการเชื่อมต่อ 

ท าการอพัโหลด 

ประสาน 

ตรวจสอบ 

ติดตั้ง 

เชื่อมต่อ 

ทดสอบ 

แจ้งผู้ใช้บริการ 
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Server  ปลำยทำงของ
บริษัท  Ebsco 

5  เครื่อง  Server  
ประมวลผลข้อมูล 

นำงปุชนีย์ 
อินทะนำ 

   

6  บริษัทแจ้งผลมำทำงอีเมล์
เมื่อ  Server  ท ำกำร
จัดเรยีงข้อมูลส ำเร็จ 

นำงปุชนีย์ 
อินทะนำ 

   

7  ตรวจสอบจ ำนวนทรัพยำกร
ที่เข้ำสู่ระบบ  One  
Search  หลังจำกท่ี

ด ำเนินกำรทุกอย่ำงเสรจ็สิ้น
แล้ว 

 

นำงปุชนีย์ 
อินทะนำ 

   

8  แจ้งผู้เกี่ยวข้อง 
จบกำรท ำงำน 

นำงปุชนีย์ 
อินทะนำ 

   

 
 

    
   4) ระบบกล้องวงจรปิด 
ตำรำงที่ ๒๐ ระบบกล้องวงจรปิด 

ที ่ ผังกระบวนงาน รายละเอียด ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ระยะเวลา แบบพิมพ์ เอกสาร 
อ้างอิง 

1  
 

ผู้ใช้แจ้ง 
 

ผู้ขอใช้บริกำร
แจ้งขอดู
เหตุกำรณ์ที่
เกิดข้ึน 

วริชำวรรณ 3 นำท ี บันทึกใบ
ขอใช้
บริกำร /
บันทึกำร
ขอดูข้อมูล
กล้องวงจร
ปิด 

ใบขอใช้
บริกำร /
สมุดบันทึก 

2  
แจ้งหัวหน้ำงำน 

 
 

แจ้งหัวหน้ำงำน
ทรำบเพ่ือขอดู
ข้อมูลย้อนหลัง 

วริชำรรณ 2 นำท ี
แจ้งด้วย
วำจำใน
เบื้องต้น 

- 

 

 

ประมวล 

บ.แจ้งผลทางอีเมล ์

ตรวจสอบจ านวน
ทรัพยากร 

แจ้งผู้เกี่ยวข้อง 
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3 

 
เลือกกล้องที่ดูเหตุกำรณ ์

 

สอบถำม
ผู้ใช้บริกำรถึง
วันเวลำสถำนที่
เกิดเหตุกำรณ์ 
แล้วเลือกกล้อง
ให้ตรงกับ
เหตุกำรณ์ที่
เกิดข้ึน 

  
  

4  
ดูข้อมูลย้อนหลัง 

 

ท ำกำร
ตรวจสอบดูเหตุ
กำร์ณทีเ่กิดข้ึน 

วริชำวรรณ 1 ชม นั่งไล่ดู
เหตุกำรณ์ที่

เกิดข้ึน 

- 

5  
น ำข้อมูลออกจำกระบบ 

 

ในกรณีที่ตรวจ
พบแล้วท ำกำร  
Export   ข้อมูล
ออกจำกเครื่อง
ให้ผู้ขอใช้
บริกำร 

วริชำวรรณ ขึ้นอยู่กับ
ควำมยำว
ของ
เหตุกำรณ์
ที่เกิดขึ้น  

- - 

6  
รำยงำนหัวหน้ำ 

 
 

แจ้งให้หัวหน้ำ
ทรำบ 

วริชำวรรณ 3 นำท ี - - 

7  
 

บันทึกรำยละเอียดเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น 

บันทึก
เหตุกำรณ์ที่เกิด 
วันที่ เวลำ 
กล้องตัวไหนที่
เจอเพ่ือจด
บันทึกข้อมูล 

วริชำวรรณ 10นำท ี สมุดจน
บันทึก 

สมุดบันทึก 

   ๕) การซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ตำรำงที่ ๒๑ กำรซ่อมบ ำรุงรักษำเครื่องคอมพิวเตอร์ 

ที ่ ผังกระบวนงาน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา แบบพิมพ ์ เอกสารอ้างอิง 
1  

 
กรอกแบบใบขอใช้บริกำร 

ผู้ขอใช้บริกำร
กรอกรำยละเอียด
ในใบขอใช้บริกำร
หรือโทรศัพท์แจ้ง
ปัญหำที่เกิดขึ้น 

วริชำวรรณ 5  นำที บันทึกใบแจ้ง
ซ่อมอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์
และ
เครือข่ำย 

ใบแจ้งซ่อม
อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์
และเครือข่ำย 

2  
 

     วิเครำะหป์ัญหำ 

เมื่อรับแจ้งปัญหำ
แล้วมำท ำกำร
วิเครำะห์วำ่ปัญหำ

วริชำวรรณ 5  นำที บันทึกใบแจ้ง
ซ่อมอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์

ใบแจ้งซ่อม
อุปกรณ์
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 เกิดจำกอะไร
พร้อมเตรียม
อุปกรณ์ในกำร
แก้ไข 

และ
เครือข่ำย 

คอมพิวเตอร์
และเครือข่ำย 

3  
              จัดเตรียมอุปกรณ ์ 
 

จัดเตรียมอุปกรณ์
ในกำรซ่อมเช่นไค
ควง แผ่น  Driver 
ต่ำง ๆ  

วริชำวรรณ 5  นำที 
  

4  
ซ่อม/แก้ไข 

           

ท ำกำรแก้ไข
ปัญหำที่เกิดขึ้น วริชำวรรณ ขึ้นกับควำม

ยำกง่ำย 

  

5  
ยกเครื่องกลับ 

 

ถ้ำไม่สำมำรถซ่อม
ได้หรือใช้เวลำ
ซ่อมนำนหรือต้อง
รออะหลั่ยยก
เครื่องกลับมำที่
ห้องเพื่อทดสอบ
เครื่องหรือรอ
อะไหลม่ำเปลี่ยน 

วริชำวรรณ 5 วันท ำกำร 
  

6  
ค้นคว้ำหำข้อมูล 

ศึกษำหำข้อมูล
เพิ่มเตมิในกรณีที่
ซ่อมไมไ่ด้ หรือ
ประสำนสอบถำม
ลักษณะปญัหำกับ
หน่วยงำนภำยใน
มหำวิทยำลยัใน
กำรแก้ไขปัญหำ 

วริชำวรรณ 5 วันท ำกำร 
  

7  
สรุปปญัหำ 

 
 

สรุปปญัหำที่
เกิดขึ้นพร้อม
บันทึกวิธีกำรแก้ไข
ปัญหำ  และใหผู้้
แจ้งปัญหำลงช่ือ
รับทรำบปัญหำ
พร้อมประเมินผล
กำรซ่อม 

วริชำวรรณ 20 นำที 
ใบแจ้งซ่อม
อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์
และเครือข่ำย 

ใบแจ้งซ่อม
อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์
และเครือข่ำย
ส่วนกำร
ประเมินผล 

8  
แนะน ำกำรแกไ้ข 

 
 

 

แนะน ำวิธีกำร
แก้ไขปัญหำ
เพื่อให้ผู้ใช้สมำรถ
แก้ไขเองได้ถ้ำเกิด
ปัญหำเหมือนเดมิ 

วริชำวรรณ 20 นำที 
  

 

   ๖) กำรจัดท ำรำยงำนกำรค้ำงส่งและค่ำปรับทรัพยำกรห้องสมุด 
ตำรำงที่ ๒๒ กำรจดัท ำรำยงำนกำรค้ำงส่งและค่ำปรับทรัพยำกรห้องสมุด 
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ที ่ ผังกระบวนงาน รายละเอียด ผู้รับผิดชอ
บ 

ระยะเวลา แบบพิมพ ์ เอกสารอ้าง
อิง 

1 

 

ผู้ใช้บริกำรแจ้งขอ
ข้อมูล ด้วยวำจำหรือ
ทำง โทรศัพท์ 

วริชำวรรณ 5 นำที ใบขอใช้บริกำร ใบขอใช้
บริกำร 

2  
เชื่อมต่อฐำนข้อมูล 

 

เชื่อมต่อฐำนข้อมูล
ระบบห้องสมุดด้วย  
SQL 

วริชำวร
รณ 

2  นำที 
- - 

3  
 
 
 

เขียน Script เพื่อดึง
ข้อมูลรำยกำรที่เกิน
ก ำหนดส่งตำม
เงื่อนไข 

 
วริชำวรรณ 

 
5  นำที 

- - 

4  
 
 
 

ส่งข้อมูลออกมำใน
รูปของ    Excel  
เพื่อปรับแต่งรูปแบบ
รำยงำน 

 
วริชำวรรณ 

 
5  นำที 

  

5   
ไม่ครบ 

ตรวจสอบควำมถูกต้อง     
ครบถ้วนของข้อมูล 

 
          ครบ 

ตรวจดูข้อมลูที่
ส่งออกครบถ้วน
ถูกต้องทุกประเภท
ของสมำชิก และ
คณะ (ประเภท
อำจำรย์บุคลำกร 
นักศึกษำ 
บุคคลภำยนอก)  
หนังสือจะมรีหัสที่
ขึ้นต้นด้วย 
10,18,19,23,24,
34 
 

 
วริชำวรรณ 

 
30  นำที 

  

6  
ปรับรูปแบบรำยงำน 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

ปรับรูปแบบรำยงำน
โดยก ำหนดล ำดับที่ 
รหัสสมำชิก ช่ือ 
นำมสกลุ คณะ รหัส
หนงัสือ ช่ือหนังสือ 
วันท่ียืม วันครบ
ก ำหนดส่ง สถำนะ
ของสมำชิกและแยก
ตำมสำขำวิชำ 

 
วริชำวรรณ 

 
5  ชม 

  

7  
 

 

สั่งพิมพ์รำยงำนโดย
แยกตำมสำขำวิชำ 

วริชำวรรณ 20 นำที - - 

   ผูใ้ช้บริการ
แจง้ 

 

เขียน Script 

Export ข้อมูล 

 

 
 

สั่งพิมพ์ 
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8  
ส่ง Mail    

 

ส่ง Mail แจ้ง
ผู้เกี่ยวข้องแต่ละ
สำขำวิชำโดยมีคณุ
นุจรินทร์ รุ้งลำวลัย์  
พนม 

วริชำวรรณ 5  นำที   - - 

9  
ท ำหนังสือส่ง 

 
 

ท ำหนังสือน ำส่ง วริชำวรรณ 30  นำที   

 

   ๗) ระบบตรวจนับจ ำนวนผู้เข้ำใช้บริกำรห้องสมุดและห้อง Co-Working Space 
ตำรำงที่ ๒๓ ระบบตรวจนับจ ำนวนผู้เข้ำใช้บริกำรห้องสมุดและห้อง Co-Working Space 

ที ่ ผังกระบวนงาน รายละเอียด ผู้รับผิดช
อบ 

ระยะเวลา แบบพิมพ์ เอกสารอ้างอิ
ง 

1  
 

ผู้ใช้บริกำรแสดงตัวตน 
 
 

ผู้เข้ำใช้บริกำร
สแกนบัตร
ประจ ำตัวที่ทำง
ห้องสมุดหรือ
มหำวิทยำลัย
ออกให้ หรือ 
กรอกข้อมูลรหัส
สมำชิกห้องสมุด
ในกรณีที่
ผู้ใช้บริกำรไม่ได้
น ำบัตรสมำชิก
มำด้วย 

ผู้ใช้บริกำ
ร 

3 วินำที บัตร
ประจ ำตัวผู้
เข้ำใช้บริกำร 

บัตร
ประจ ำตัวผู้
เข้ำใช้บริกำร 

2  
สแกนบัตร 

                ไม่มีบัตร 

สแกนบัตรเข้ำ
ผ่ำนประตู
ทำงเข้ำ 

ผู้ใช้บริกำ
ร 

1 วินำที 
 บัตรสมำชิก

ห้องสมุด- 

 
 

3 

 
 

ติดต่อเจำ้หน้ำท่ี 
 

ท ำกำรแลกบัตร
ประจ ำตัว
ประชำชนหรือ
เอกสำรที่ทำง
รำชกำรออกให้
เพ่ือพิสูจน์ตัวตน 

ผู้ใช้บริกำ
ร และ

เจ้ำหน้ำที่
ประจ ำ

ทำงเข้ำอ
อก 

3 นำท ี
 บัตรเข้ำออก 

4  
คีย์รหัส/สแกนบัตร 

 

แตะบัตรเข้ำ
ออกท่ีแลกบัตร
จำกเจ้ำหน้ำที่

ผู้ใช้บริกำร 3 วินำที   บัตรสมำชิก
ห้องสมุด- 
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เพ่ือท ำกำร
จัดเก็บข้อมูล
หรือคีย์รหัส
สมำชิกในกรณี
ลืมบัตร 

5  
เดินผ่ำนเข้ำใช้บริกำร 

 

เมื่อปีกปิดก้ัน
เปิดออก
ผู้ใช้บริกำรเดิน
ผ่ำนเข้ำได้ 

ผู้ใช้บริกำร 1 วินำที - - 

6   
 
          

สิ้นสุดขั้นตอน     

 

   ๘) กำรเข้ำใช้งำน Internet 
ตำรำงที่ ๒๔ กำรเข้ำใช้งำน Internet  

ที ่ ผังกระบวนงาน รายละเอียด ผู้รับผิดชอ
บ 

ระยะเวลา แบบพิมพ์ เอกสารอ้าง
อิง 

1 

 
 

ผู้ใช้บริกำรที่เป็น
บุคคลภำยนอก
แจ้งเจ้ำหน้ำที่
ประจ ำเคำน์เตอร์
บริกำรยืมคืนโดย
แลกบัตร
ประจ ำตัว
ประชำชน 

เคำน์เตอร์
ยืมคืน 

3 นำท ี บันทึก
ประวัติโดย
เก็บชื่อท่ี
อยู่ตำม
บัตร
ประชำชน 

สมุดบันทึก 

2  
รับ Username และ 

Password 
 

 ผู้ใช้รับรหัสกำร
เข้ำใช้งำน 

เคำน์เตอร์
ยืมคืน 

2 นำท ี
- - 

3  
 

เลือก WiFi 
 

ผู้ใช้เปิดเครื่อง
แล้วเลือก 
Wireless 
Network  เป็น 
UBU-Wifi แล้ว
เลือก Connect 

ผู้ใช้ 2 นำท ี - 

- 

4  
 
 
 

เลือก  Browser 
เพ่ือท ำกำรออก  
Internet  
อำจจะเป็น 

ผู้ใช้ 1  นำที - 
  

 

ผู้ใช้บริกำรแจ้ง
ขอใช้บริการ 

 

สิ้นสุด 

เลือก Browser 
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Google Chome 
Internet 
Explorer 

5  
ป้อน  Username 

และรหัสผ่ำน 

ป้อนชื่อผู้ใช้งำน
และรหัสผ่ำน
ตำมท่ีได้รับจำก
เคำน์เตอร์ยืมคืน 

ผู้ใช้ 1  นำที - 

 

6  ผู้ใช้สำมำรถใช้
งำนได้ตำมปกติ 
วัน/เดือน/ปี และ
สถำนที่ 

ผู้ใช้  - - 
 
 

 
 

 

 2) กลุ่มงานคลังและพัสดุ 
   กลุ่มงานคลังและพัสดุ มี 2 กระบวนงานหลัก และ 8 กระบวนงานย่อย 
 

 ภาพที่ 4 กลุ่มงำนคลัง พัสด ุ
 

  2.1 งานการเงิน 
  2.1.1 งาน รับเงิน 
 
 
ตารางท่ี  ๒๕ งานรับเงิน 

ที ่ ผังกระบวนงาน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา แบบพิมพ์ เอกสารอ้างอิง 

1  ผู้ขอใช้บริกำรแจ้ง
ควำมประสงค์ให้ออก
ใบเสร็จรับเงิน 
-ฝ่ำยหอสมุดแนบ
รำยงำนกำรช ำระ
ค่ำปรับพร้อม

จุรีวรรณ จีร
ภำ 

3 นำที  1.รำยงำนกำร
ช ำระค่ำปรับรำย
คน 
2.แบบฟอร์ม
ขอรับบริกำร/
บันทึกกำร
ปฏิบัติงำนฝ่ำย

 

สิ้นสุดขั้นตอน 

ผู้ขอใช้บริการ
แจ้งให้ออก

ใบเสร็จรับเงิน 
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ใบเสร็จรับเงิน
แบบสลิป 
-ฝ่ำยเทคโนโลยีทำง
กำรศึกษำ แนบใบขอ
ใช้บริกำร 
-บุคคลภำยนอกแจ้ง 
รำยละเอียดในกำร
ออกใบเสร็จรับเงิน 

เทคโนโลยีทำง
กำรศึกษำ 

2  งำนกำรเงินออก
ใบเสร็จรับเงินตำม
รหัสรำยรับในระบบ 
UBUFMIS และตรวจ
นับจ ำนวนเงินให้
ถูกต้อง 

จีรภำ จุ
รีวรรณ 

3 นำที  ตัวอย่ำงส ำเนำ
ใบเสร็จรับเงิน 

3  ผู้ใช้บริกำรตรวจสอบ
ควำมถูกต้องของ
ใบเสร็จรับเงิน 
 
 

จีรภำ จุ
รีวรรณ 

2 นำที   

4  
 

งำนกำรเงินบันทึก
บัญชีในระบบ 
UBUFMIS ดังนี ้
1.ใบน ำฝำกเงิน 
2.ใบน ำส่งเงิน 
3.ใบสรุปน ำส่งกอง
คลัง 
 

จีรภำ จุ
รีวรรณ 

5 นำที   

5  งำนกำรเงินเขียนใบน ำ
ฝำกและน ำเงินสดฝำก
ธนำคำร 
 

จีรภำ จุ
รีวรรณ 

20 นำที   

6  
 
 
 

งำนกำรเงินจัดชุด
เอกสำรต้นฉบับส่งให้
งำนบัญชีกองคลัง 

จีรภำ จุ
รีวรรณ 

10 นำที  ตัวอยำ่งเอกสำร
กำรน ำส่งเงิน
บัญชีกองคลัง 

7  
 
 

งำนกำรเงินบันทึก
บัญชีในทะเบียนคุม
เงินรำยได้
ผลประโยชน์และ
จัดท ำรำยงำนเงินสด
คงเหลือประจ ำวัน 

จีรภำ จุ
รีวรรณ 

10 นำที   

 
 
   

ผู้ใช้บริการตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของ
ใบเสร็จรับเงิน 

ผู้ใช้บริการตรวจสอบ
ความถูกต้องของ
ใบเสร็จรับเงิน 

บันทึกบัญชีในระบบ 
UBUFMIS 

ออกใบเสร็จรับเงิน 

จัดชุดเอกสารส่งให้งาน
บัญชีกองคลัง 

บันทึกบัญชีและจดัท า
รายงานเงินสดคงเหลือ

ประจ าวัน 
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 2.1.2 งาน จ่ายเงิน 
ตารางท่ี ๒๖ งานจ่ายเงิน 

ที ่ ผังกระบวนงาน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา แบบพิมพ ์ เอกสารอ้างอิง 

1  งำนกำรเงินตรวจสอบ
ควำมถูกต้องของ
เอกสำรขออนุมตัิยืม
เงินทดรองจ่ำย 
 
 

จีรภำ       
จุรีวรรณ 

3 นำที สัญญำยืมเงิน
ทดรองจ่ำย 

 

2  งำนกำรเงินจัดท ำเช็ค
ดังนี ้
1.บันทึกทะเบียนคุม
ลูกหนี้สญัญำยืมเงิน 
2.ประทับตรำกำรยมื
เงินทดรองจ่ำยใน
เอกสำรต้นเรื่องและ
ระบุสญัญำยืมเงิน 
3.จัดท ำใบสั่งจ่ำย 
4. จัดท ำงบหน้ำเสนอ
เช็ค/ทะเบียนจ่ำยเช็ค 
5.จัดท ำเช็ค 

จีรภำ       
จุรีวรรณ 

10 นำที   

3  งำนกำรเงินประสำน
ให้ผู้ยืมเงินมำรับเช็ค 
ผ่ำนทำงไลน/์โทรศัพท ์
 
 

จีรภำ       
จุรีวรรณ 

2 นำที   

4  
 

เมื่อครบก ำหนด
ระยะเวลำกำรส่งใช้
ใบส ำคัญรับเงินและ
คืนเงินยืมส่วนท่ีเหลือ
งำนกำรเงินเรียกคืน
เงินยืมทดรองจ่ำย
พร้อมออกหลักฐำน
ประกอบกำรรับเงิน
ดังนี ้
1.ใบรับใบส ำคัญ 
2.ใบส ำคัญรับเงิน 
(กรณีมเีงินคืน) 

จีรภำ       
จุรีวรรณ 

10 นำที   

5  
 
 

งำนกำรเงินตัด
บัญชีลูกหนี้ในสญัญำ
ยืมเงินพร้อมจดัเก็บ

จีรภำ        
จุรีวรรณ 

5 นำที   

ตรวจสอบเอกสาร
ขออนุมัติยืมเงินทด

รองจ่าย 

จัดท าเช็ค 

แจ้งให้ผู้ยืมเงินทดรอง
จ่ายมารบัเช็ค 

เรียกคืนเงินยมืทดรอง
จ่ายและออกใบส าคัญรับ

เงิน 

ตัดบัญชีในสญัญายืมเงิน 



33 

 

 

 เอกสำรเข้ำแฟ้มโดย
แยกสัญญำยืมเงินท่ีตัด
บัญชีแล้วออกจำก
สัญญำยืมเงินท่ียังไม่
ส่งใช้ใบส ำคัญและคืน
เงินยืม 

6  งำนกำรเงินเขียนใบน ำ
ฝำกและน ำเงินสดฝำก
ธนำคำร 
 
 

จีรภำ       
จุรีวรรณ 

30 นำที   

7  
 
 
 

งำนกำรเงินบันทึก
บัญชีกำรน ำฝำก
ธนำคำรเพื่อพันยอด
กับต้นขั้วเช็ค 

จีรภำ       
จุรีวรรณ 

5 นำที   

 
2.2 งานพัสดุ 

    1) งานจัดซื้อวัสดุหนังสือ วารสาร และต ารา 
ตารางท่ี ๒๗ งานจัดซ้ือวัสดุหนังสือ วารสารและต ารา 

ล ำ
ดับ
ที ่

 
ผังกระบวนกำร 

 
รำยละเอียด 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
ระยะ 
เวลำ 

 
แบบพิมพ์ 

 
เอกสำรอ้ำงอิง 

 
1 

 
 

- จัดท ำรำยงำนขอซื้อในระบบ 
UBUFMIS  

นำงนันทำ  กิจแสวง 30 
นำที 

รำยงำนขอซื้อ 
(PR) 

รำยงำนขอซื้อ 
(PR) 

 
2 

 
 
      
 

 - เสนอผู้อ ำนวยกำรพิจำรณำ
อนุมัติจัดซื้อ 

นำงนันทำ  กิจแสวง 30 
นำที 

รำยงำนขอซื้อ 
(PR) 

รำยงำนขอซื้อ 
(PR) 

รับใบเสนอ
ซื้อ 

 

เสนอ
พิจำรณำ 

เขียนใบน าส่งธนาคาร 

บันทึกบัญชีน า
ฝาก 
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3 

 
     

- สืบค้นข้อมูลรำคำหนังสือ  
เพื่อเปรียบเทยีบรำคำ และเจรจำ
ตกลงรำคำกับผู้ขำย (หลังจำก
ได้รับอนมุัต)ิ 

นำงนันทำ  กิจแสวง 1 วัน รำยงำนขอซื้อ 
(PR) 

รำยงำนขอซื้อ 
(PR) 

 
4 
 

 
 

 -เผยแพร่ประกำศผู้ชนะกำร
เสนอรำคำทำงเว็บไซต์
มหำวิทยำลยั และติดบอรด์
ประกำศผลผู้ชนะกำรจดัซื้อ/จัด
จ้ำง ส ำนักวิทยบริกำร 

นำงนันทำ  กิจแสวง 1 วัน แบบฟอร์ม
ประกำศ 
ผู้ชนะกำร
เสนอรำคำ 

แบบฟอร์ม
ประกำศ 
ผู้ชนะกำร
เสนอรำคำ , 
http://www.
procuremen
t.ubu.ac.th 

 
5 
 

 
    

- ประสำนกำรจัดซื้อวสัดุหนังสือ
วำรสำรและต ำรำ ตำมจ ำนวน
รำยกำรทีร่ะบุในใบรำยงำนขอซื้อ 
(PR) 

นำงนันทำ  กิจแสวง 5 วัน - - 

 
6 

 
   
 

- ด ำเนินกำรตรวจรับวสัดุหนังสือ
วำรสำรและต ำรำตำมทีไ่ดร้ับ
อนุมัติในใบรำยงำนขอซื้อ (PR) 

นำงนันทำ  กิจแสวง 1 วัน แบบฟอร์ม
ใบตรวจรับ  

แบบฟอร์มใบ
ตรวจรับ 

 
7 
 

 
   

- ตรวจสอบและรวบรวมเอกสำร
เอกสำรหลักฐำนประกอบกำร
เบิกจ่ำย  

นำงนันทำ  กิจแสวง 1 วัน แบบฟอร์ม
ขออนุมัติ
เบิกจ่ำย 
(RE) 

แบบฟอร์มขอ
อนุมัติเบิกจ่ำย 
(RE) 

 

    2) งานจัดซื้อวัสดุทุกประเภท 
ตำรำงที่ ๒๘ กำรจดัซื้อวัสดุทุกประเภท 

ล ำ
ดบั
ที ่

 
ผังกระบวนกำร 

 
รำยละเอียด 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
ระยะ 
เวลำ 

 
แบบพิมพ ์

 
เอกสำรอ้ำงอิง 

 
1 

 
 

- จัดท ำรำยงำนขอซื้อในระบบ 
UBUFMIS  

นำยพัสกร  อยู่สอน 30 
นำที 

รำยงำนขอซื้อ 
(PR) 

รำยงำนขอซื้อ 
(PR) 

เจรจำตกลง
รำคำ 

        กับผู้ขำย 
 

เผยแพร่ประกำศ 
ผู้ชนะกำรเสนอ

รำคำ 

ด ำเนินกำรจัดซื้อ 

ด ำเนินกำรตรวจรับ 

ด าเนินการ
เบิกจ่าย 

รับใบเสนอซื้อ 
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2 

 
 
      
 

 - เสนอผู้อ ำนวยกำรพิจำรณำ
อนุมัติจัดซื้อ 

นำยพัสกร  อยู่สอน 30 
นำที 

รำยงำนขอซื้อ 
(PR) 

รำยงำนขอซื้อ 
(PR) 

 
 

3 

 
 
 

- สืบค้นข้อมูลรำคำหนังสือ  
เพื่อเปรียบเทยีบรำคำ และเจรจำ
ตกลงรำคำกับผู้ขำย (หลังจำก
ได้รับอนมุัต)ิ 

นำยพัสกร  อยู่สอน 1 วัน รำยงำนขอซื้อ 
(PR) 

รำยงำนขอซื้อ 
(PR) 

 
4 
 

 
     

 -เผยแพร่ประกำศผู้ชนะกำร
เสนอรำคำทำงเว็บไซต์
มหำวิทยำลยั และติดบอรด์
ประกำศผลผู้ชนะกำรจดัซื้อ/จัด
จ้ำง ส ำนักวิทยบริกำร 

นำยพัสกร  อยู่สอน 1 วัน แบบฟอร์ม
ประกำศ 
ผู้ชนะกำร
เสนอรำคำ 

แบบฟอร์ม
ประกำศ 
ผู้ชนะกำร
เสนอรำคำ , 
http://www.
procuremen
t.ubu.ac.th 

 
5 
 

 
    

- ประสำนกำรจัดซื้อวสัดุหนังสือ
วำรสำรและต ำรำ ตำมจ ำนวน
รำยกำรทีร่ะบุในใบรำยงำนขอซื้อ 
(PR) 

นำยพัสกร  อยู่สอน 5 วัน - - 

 
6 

 
   

- ด ำเนินกำรตรวจรับวสัดุหนังสือ
วำรสำรและต ำรำตำมทีไ่ดร้ับ
อนุมัติในใบรำยงำนขอซื้อ (PR) 

นำยพัสกร  อยู่สอน 1 วัน แบบฟอร์ม
ใบตรวจรับ  

แบบฟอร์มใบ
ตรวจรับ 

 
7 
 

 
   

- ตรวจสอบและรวบรวมเอกสำร
เอกสำรหลักฐำนประกอบกำร
เบิกจ่ำย  

นำยพัสกร  อยู่สอน 1 วัน แบบฟอร์ม
ขออนุมัติ
เบิกจ่ำย 
(RE) 

แบบฟอร์มขอ
อนุมัติเบิกจ่ำย 
(RE) 

 
     

  เสนอ
พิจำรณำ 
 

เจรจาตกลงราคา
กับผู้ขาย 

เผยแพร่ประกาศผู้
ชนะการเสนอราคา 

ด าเนินการจัดซื้อ 

ด าเนนิการตรวจรับ 

ด าเนินการ
เบิกจ่าย 
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3) งานจ้างเหมา 
ตำรำงที่ ๒๙ งำนจ้ำงเหมำ 

ล ำ
ดับ
ที ่

 
ผังกระบวนกำร 

 
รำยละเอียด 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
ระยะ 
เวลำ 

 
แบบพิมพ ์

 
เอกสำรอ้ำงอิง 

 
1 

 
      

 

- จัดท ำรำยงำนขอจ้ำงในระบบ 
UBUFMIS  

นำงนันทำ  กิจแสวง 
นำยพัสกร  อยู่สอน 

30 
นำที 

รำยงำนขอ
จ้ำง (PR) 

รำยงำนขอจ้ำง 
(PR) 

 
2 

 
 
 
 

 - เสนอผู้อ ำนวยกำรพิจำรณำ
อนุมัติจัดจ้ำง 

นำงนันทำ  กิจแสวง 
นำยพัสกร  อยู่สอน 

30 
นำที 

รำยงำนขอ
จ้ำง (PR) 

รำยงำนขอจ้ำง 
(PR) 

 
 

3 

 
 

- สืบค้นข้อมูลรำคำจ้ำง 
เพื่อเปรียบเทยีบรำคำ และเจรจำ
ตกลงรำคำกับผู้รบัจ้ำง/เหมำ 
(หลังจำกไดร้ับอนุมัต)ิ 

นำงนันทำ  กิจแสวง 
นำยพัสกร  อยู่สอน 

1 วัน รำยงำนขอ
จ้ำง (PR) 

รำยงำนขอจ้ำง 
(PR) 

 
4 
 

 
 

 -เผยแพร่ประกำศผู้ชนะกำร
เสนอรำคำทำงเว็บไซต์
มหำวิทยำลยั และติดบอรด์
ประกำศผลผู้ชนะกำรจดัซื้อ/จัด
จ้ำง ส ำนักวิทยบริกำร 

นำงนันทำ  กิจแสวง 
นำยพัสกร  อยู่สอน 

1 วัน แบบฟอร์ม
ประกำศ 
ผู้ชนะกำร
เสนอรำคำ 

แบบฟอร์ม
ประกำศ 
ผู้ชนะกำร
เสนอรำคำ , 
http://www.
procuremen
t.ubu.ac.th 

 
5 
 

 
    

- ประสำนผู้รับจ้ำง/เหมำ ตำม
รำยละเอียด (TOR) ที่ก ำหนดใน
ใบรำยงำนขอจ้ำง (PR) 

นำงนันทำ  กิจแสวง 
นำยพัสกร  อยู่สอน 

5 วัน - - 

รับใบเสนอ
จา้ง 

เสนอ
พิจารณา 

เจรจาตกลงราคากับ 
ผู้รับจ้าง/เหมา 

เผยแพร่ประกาศผู้
ชนะการเสนอราคา 

ด าเนินการจัดจ้าง 
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6 

 
   

- ด ำเนินกำรตรวจรับงำนจ้ำง 
ตำมรำยละเอียด (TOR) ที่ก ำหนด
ในใบรำยงำนขอจ้ำง (PR)  

นำงนันทำ  กิจแสวง 
นำยพัสกร  อยู่สอน  

1 วัน แบบฟอร์ม
ใบตรวจรับ  

แบบฟอร์มใบ
ตรวจรับ 

 
7 
 

 
   

- ตรวจสอบและรวบรวมเอกสำร
เอกสำรหลักฐำนประกอบกำร
เบิกจ่ำย  

นำงนันทำ  กิจแสวง 
นำยพัสกร  อยู่สอน 

1 วัน แบบฟอร์ม
ขออนุมัติ
เบิกจ่ำย 
(RE) 

แบบฟอร์มขอ
อนุมัติเบิกจ่ำย 
(RE) 

 

4) งานจัดซื้อครุภัณฑ์ 
ตำรำงที่ ๓๐ กำรจดัซื้อครภุัณฑ ์

ล ำดับ ผังกระบวนกำร รำยละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะ 
เวลำ 

แบบพิมพ ์ เอกสำร 
อ้ำงอิง 

1  1. จัดท ำใบเสนอซื้อ/จ้ำง ระบุ
รำยละเอยีดตำมแบบฟอร์มให้
ครบถ้วน  
 

เจ้ำของเรื่อง 1 วัน ใบเสนอซื้อ/
จ้ำง 

แบบฟอร์มใบ
เสนอซื้อ/จ้ำง 

2  2. จัดท ำรำยงำนขอซื้อ/จ้ำงใน
ระบบ UBFMIS 

วิยะดำ 30 
นำที 

ใบรำยงำน
ขอซ้ือ/จ้ำง 

 

3  
  

3. ตรวจสอบเอกสำรตำมระเบียบ
กำรจัดซื้อจดัจ้ำง (พร้อมลงนำม) 

หัวหน้ำ
เจ้ำหน้ำท่ี 

30 
นำที 

  

4  4. พิจำรณำให้ควำมเห็น ผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักวิทย
บริกำร 

30 
นำที 

  

5  5. จัดท ำรำยงำนขอซื้อ/จ้ำงใน
ระบบ e-GP(วงเงินเกิน 5,000
บำท) 

วิยะดำ 30 
นำที 

 คู่มือใช้งำนะบบ 
e-GP ส ำหรับ
หน่วยงำนำครัฐ 

6  6. เจรจำตกลงรำคำกับผู้ขำย 
/ผู้รบัจ้ำง 

วิยะดำ 30 
นำที 

  

7  7. จัดท ำประกำศผู้ชนะกำรเสนอ
รำคำ เพื่อเสนอ ผู้มีอ ำนำจลงนำม 

วิยะดำ 30 
นำที 

แบบ
ประกำศผล
ผู้ชนะ 

แบบฟอร์ม
ประกำศผู้ชนะ
กำรเสนอรำคำ 

8  8. เผยแพร่ประกำศผู้ชนะกำร
เสนอรำคำ 
 
 
 
 
 

หัวหน้ำ
เจ้ำหน้ำท่ีและ 
ผู้ไดร้ับ
มอบหมำย 

30 
นำที 

 -ติดบอร์ด
ประกำศ 
 - website 
หน่วยงำน 
-website e-GP 
 

ด าเนินการตรวจรับ 

ด าเนินการ
เบิกจ่าย 

จดัท าเอกสารขอซือ้ 

ตรวจสอบ/ลงนาม 
 

พิจารณาสัง่การ 

จดัท าเอกสารขอซือ้ 

ตกลงราคาซือ้ 

จดัท าประกาศ 

เผยแพร่ประกาศ 
-ติดประกาศ 
-website หน่วยงาน 

-website e-GP (กรณีซ้ือเกนิ 

5,000บาท) 

 

รับใบเสนอซื้อ 
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9  9. จัดท ำข้อตกลง/สัญญำ กรณี
วงเงินเกิน 100,000 บำทขึ้นไป 
และบันทึกในระบบ e-GP 
 
 

วิยะดำ/
หัวหน้ำ
เจ้ำหน้ำท่ี/ผู้มี
อ ำนำจ 

1 ชม. ข้อตกลง
(ใบสั่งซ้ือ/
สั่งจ้ำง), 
สัญญำ 

 

10  10. ประสำนกำรจดัซื้อ/จัดจ้ำง วิยะดำ 30 
นำที 

  

11  11. ประสำนกำรส่งมอบ/ตรวจ
รับ 

วิยะดำ 30 
นำที 

  

12  12. จัดท ำเอกสำรกำรตรวจรับ วิยะดำ 30 
นำที 

ใบตรวจรับ
พัสด ุ

แบบฟอร์มกำร
ตรวจรับพัสด ุ

13  13. พิจำรณำกำรตรวจรับ เจ้ำหน้ำท่ี
ตรวจรับ/
คณะกรรมกำร
ตรวจรับ 

1 
ช่ัวโมง 

  

 

  3)  กลุ่มงานแผน งบประมาณ และสารสนเทศ 
 

 ภาพที่ 5 กลุ่มงำนแผน งบประมำณและสำรสนเทศ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าข้อตกลง/สัญญา  
(กรณีซ้ือเกิน 100,000 บาทขึ้นไป) 
          -ในระบบ ubufmis 
          -ในระบบ e-GP 

สัง่ซือ้ 

สง่มอบ/ตรวจรับ 

จัดท าเอกสารการตรวจรับ 

พิจารณาการตรวจรับ  
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  3.1 งานแผน งบประมาณ 
   3.1.1 งานแผนและงบประมาณ 
ตารางท่ี ๓๑ งานแผน 

ล ำดั
บ 

ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะ 
เวลา 

แบบ
พิมพ ์

เอกสาร 
อ้างอิง 

1 
 
 

 ศึกษำแผน
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี และ
น ำกลยุทธ์และ
มำตรกำร 
เป้ำประสงค์ ไป
ปรับปรุงแผนกล
ยุทธ์ส ำนักวิทย
บริกำร  
 

นส.ขนิษฐำ 
จูมล ี

1 วัน   

2 
 
 
 

 
 

ประชุม สมัมนำ 
ประกอบด้วยผู้บริหำร 
บุคลำกร และผู้มีส่วน
ได้เสียเพื่อทบทวน /
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์
ส ำนักวิทยบริกำร 

ผู้บริหำร 
บุคลำกร 
ผู้รับบริกำร 

2 วัน   

 
 
 
 
 

 
 

สรุปข้อมลูกำรประชุม
ระดมควำมคดิเห็น
ของผู้บริหำรบุคลำกร 
ผู้รับบริกำรของส ำนัก
วิทยบริกำร จัดท ำร่ำง
แผนกลยุทธ์ส ำนัก
วิทยบริกำร โดย
จัดท ำระยะ 5 ปี 

นส.ขนิษฐำ 
จูมล ี

1 วัน   

3 
 
 
 
 
 
 

                                               น ำเสนอร่ำงแผนกล
ยุทธ์ต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำรบรหิำร 
เพื่อพิจำรณำให้
ข้อเสนอแนะและ
มอบหมำย
ผู้รับผิดชอบหลักใน
แต่ยุทธศำสตร ์

เลขำนุกำร
ประชุม
คณะกรรมก
ำรบริหำร 

1 ช่ัวโมง   

ศึกษาแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ทบทวนแผนกลยุทธ์ 

ปรับปรุงแก้ไข 

เสนอร่างแผนกล
ยุทธ์ต่อกก.บริหาร

ส านักฯ 

จัดท า ร่างแผนกลยุทธ์ 

ปรับปรุงแก้ไข 
เห็นชอบ 
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4 
 
 
 
 
 
 

  น ำเสนอร่ำงแผนกล
ยุทธ์ที่ผ่ำนกำร
เห็นชอบจำกท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบรหิำร
ส ำนักวิทยบริกำร 

เลขำนุกำร
ประชุม
คณะกรรมก
ำรประจ ำฯ 

1 ช่ัวโมง   

5                                
 
 
 

รวบรวม จัดท ำเลม่
แผนกลยุทธ์ 

นส.ขนิษฐำ 
จูมล ี

2 วัน   

6 
 
 
 

 เป็นกำรเป็นแจ้ง
เวียน และเผยแพร่ 
เล่มแผนกลยุทธ์
ให้กับบุคลำกร
รับทรำบโดยทั่วกัน 
E-Mail ระบบ E-
Office 
 

นส.ขนิษฐำ 
จูมล ี

1 ช่ัวโมง   

ตารางท่ี ๓๒ งานงบประมาณ 
ล ำดั
บ 

ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะ 
เวลา 

แบบ
พิมพ ์

เอกสาร 
อ้างอิง 

1 
 
 

 

สรุปประเมินผล
กำรด ำเนินงำน 
และผลกำรใช้จ่ำย
ในปีที่ผ่ำนมำ 

นส.ขนิษฐำ 
จูมล ี

2 ช่ัวโมง   

2 
 
 
 

 
 

รวบรวมโครงกำร
บริกำรวิชำกำร 
และท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม /
แผนควำมต้องกำร
ครุภัณฑ์จำกทุก
ฝ่ำย /ประมำณ
กำรค่ำจ้ำง
พนักงำนเงินรำยได้ 
 

นส.ขนิษฐำ 
จูมล ี

1 
สัปดำห ์

  

เสนอร่างแผนกลยุทธ์

ต่อ กก.ประจ าส านกั

วิทยบริการ 

เห็นชอบ 

จัดท าเลม่แผนกลยุทธ์ 

รวบรวมข้อมูลด้านต่าง ๆ 

เผยแพร่ แจ้งเวยีน 
แผนกลยุทธ์ 

สรุปประเมินผลการ
ด าเนินงาน 
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จัดท ำร่ำงแผน
รำยจ่ำยประจ ำป ี

นส.ขนิษฐำ 
จูมล ี

1 วัน   

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               น ำเสนอ
คณะกรรมกำรบรหิำร
ส ำนักวิทยบริกำร 
พิจำรณำโครงกำร/
กิจกรรม ตำม
แผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีและ
งบประมำณ 

เลขำนุกำร
ประชุม
คณะกรรมก
ำรบริหำร 

1 ช่ัวโมง   

4 
 
 
 
 
 
 

  คณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนักวิทยบริกำร 
พิจำรณำให้ควำม
เห็นชอบแผนรำยจ่ำย
งบประมำณ 

เลขำนุกำร
ประชุม
คณะกรรมก
ำรประจ ำฯ 

1 ช่ัวโมง   

5                                
 
 
 

บันทึกแผนรำยจ่ำย
งบประมำณใน
ระบบ UBUMIS 
 

นส.ขนิษฐำ 
จูมล ี

2 วัน   

  จัดท ำบันทึกแจ้ง
เวียนแผน
งบประมำณ
รำยจ่ำย ถึง
ผู้บริหำร หัวหน้ำ
ฝ่ำย งำนกำรเงิน 
งำนพัสดุ  
ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

นส.ขนิษฐำ 
จูมล ี

30 นำที   

6 
 
 
  

รวบรวมข้อมูล
จัดท ำเล่ม
แผนปฏิบัติงำน 
และแผนรำยจ่ำย
ประจ ำปี 

นส.ขนิษฐำ 
จูมล ี

1 วัน   

จัดท าร่างแผนรายจ่ายประจ าป ี

เสนอร่างแผนแผน
รายจ่ายต่อกก.
บริหารส านักฯ 

เสนอร่างแผนราย 

จ่ายต่อ กก.ประจ า

ส านักฯ 

ปรับปรุงแก้ไข 

เห็นชอบ ปรับปรุงแก้ไข 

เห็นชอบ 

บันทึกแผนรายจ่าย 

 

แจ้งเวียนผู้เกี่ยวข้อง 

 

รวบรวม จัดท าเลม่ 
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   3.1.2 งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ตำรำงที่ ๓๓ งำนประกันคณุภำพกำรศึกษำภำยใน 

ล ำดั
บ 

ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะ 
เวลา 

แบบ
พิมพ ์

เอกสาร 
อ้างอิง 

1 
 
 

 

คณะกรรมกำร
ประกันคณุภำพ 
ประชุมเพื่อน ำ
ข้อเสนอแนะจำกกำร
ตรวจประเมิน
คุณภำพภำยในจำกปี
ที่ผ่ำนมำ จัดท ำ
แผนกำรปรับปรุง
แก้ไข 

คณะกรรมก
ำรประกัน
คุณภำพ 

3 ชัวโมง   

2 
 
 
 

 
 

ศึกษำแนวทำงกำร
ประเมินคุณภำพ
ภำยใน จำกงำน
ประกันคณุภำพ
มหำวิทยำลยั ในกำร
ประเมินคุณภำพใน
แต่ละปีงบประมำณ 

นส.ขนิษฐำ 
จูมล ี

1 ช่ัวโมง   

 
 

3 
 
 

 คณะกรรมกำร
ประกันคณุภำพ
ภำยใน พิจำรณำ
ก ำหนดตัวบ่งช้ี และ
เกณฑ์กำรประเมิน ใน
องค์ประกอบท่ี 2 
กำรพัฒนำตำม
บทบำท/พันธกิจของ
หน่วยงำน 

คณะกรรมก
ำรประกัน
คุณภำพ 

1 วัน   

 
 

4 
 
 

 จัดท ำรำยละเอียด
เกณฑ์กำรประกัน
คุณภำพ 
องค์ประกอบท่ี 1 
และองค์ประกอบท่ี 2 
 

นส.ขนิษฐำ 
จูมล ี

1 วัน   

5 
 
 
 
 

                                               เสนอคณะกรรมกำร
บริหำรส ำนักวิทย
บริกำร 
 

เลขำนุกำร
ประชุม
คณะกรรมก
ำรบริหำร 

1 ช่ัวโมง   

ศึกษาแนวทางการประเมิน
คุณภาพภายใน 

ก าหนดตัวบ่งชี้องค์ประกอบ
ที่ 2 

จัดท ารายละเอียดเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพ 

เสนอร่าง ต่อกก.
บริหารส านักฯ 

ปรับปรุงแก้ไข 

 

เห็นชอบ 

น าข้อเสนอแนะการตรวจ
ประเมินจัดท าแผนปรับปรุง

แก้ไข 
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6 
 
 
 
 
 
 

   
เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนักวิทยบริกำร 
เพื่อพิจำรณำให้
ข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 

เลขำนุกำร
ประชุม
คณะกรรมก
ำรประจ ำฯ 

1 ช่ัวโมง   

7 
 
 
 

 แจ้งเวียน เผยแพร่
บุคลำกรส ำนักวิทย
บริกำร โดยกำรแจ้ง
เวียนทำง E-mail 
และเผยแพร่ในระบบ 
E-Office 

นส.ขนิษฐำ 
จูมล ี

1 ช่ัวโมง   

 
   3.1.3 งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
ตำรำงที่ ๓๔ งำนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน 

ล ำดั
บ 

ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะ 
เวลา 

แบบ
พิมพ ์

เอกสาร 
อ้างอิง 

1 
 
 

 

ส ำรวจปญัหำ 
อุปสรรคในกำร
ท ำงำนของบุคลำกร 

นส.ขนิษฐำ 
จูมล ี

2 วัน   

2 
 
 
 

 
 

คณะกรรมกำรบรหิำร
ควำมเสีย่งและ
ควบคุมภำยใน 
วิเครำะห์และประเมิน
ควำมเสีย่ง 

คณะกรรมก
ำรบริหำร
ควำมเสีย่งฯ 

3 ช่ัวโมง   

 
 
 
 
 

 รวบรวม สรุปและ
จัดท ำแผนบริหำร
ควำมเสีย่ง และกำร
ควบคุมภำยใน โดย
ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์
กำรประกันคณุภำพ
ภำยใน ตำม

นส.ขนิษฐำ 
จูมล ี

1 วัน   

เสนอร่างต่อ กก.

ประจ าส านกัฯ 

ปรับปรุงแก้ไข 

เห็นชอบ 

ประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน 

จัดท า ร่างแผนบริหารความเสี่ยง
และควบคมุภายใน 

เผยแพร่ แจ้งเวยีน 

ส ารวจปญัหา/อุปสรรคใน
การท างาน 
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แบบฟอร์มกอง
แผนงำน 

3 
 
 
 
 
 
 

                                               เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำรบรหิำร
เพื่อพิจำรณำให้
ข้อเสนอแนะ 

เลขำนุกำร
ประชุม
คณะกรรมก
ำรบริหำร 

1 ช่ัวโมง   

4 
 
 
 
 
 
 

   
เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนักวิทยบริกำร 
เพื่อพิจำรณำให้
ข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 
 

เลขำนุกำร
ประชุม
คณะกรรมก
ำรประจ ำฯ 

1 ช่ัวโมง   

5                                
 
 
 

จัดท ำแผนบริหำร
ควำมเสีย่งและ
ควบคุมภำยใน และ
แจ้งกองแผนงำน 

นส.ขนิษฐำ 
จูมล ี

1 วัน   

6 
 
 
 

 แจ้งเวียน เผยแพร่ 
ผู้เกี่ยวข้องจัดท ำ
แผนปฏิบัติงำน โดย
แจ้งเวียนทำง E-Mail 
และระบบ E-Office 

นส.ขนิษฐำ 
จูมล ี

2 ช่ัวโมง   

   3.1.4 งานการจัดการความรู้ 
ตำรำงที่ ๓๕ กำรจัดกำรควำมรู้ 

ล ำดั
บ 

ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะ 
เวลา 

แบบ
พิมพ ์

เอกสาร 
อ้างอิง 

1 
 
 

 

 

ประชุม
คณะกรรมกำรจัดกำร
ควำมรู้ เพื่อก ำหนด
ประเด็นกำรจดักำร
ควำมรู ้

คณะกรรมก
ำรจัดกำร
ควำมรู ้

3 ชัวโมง   

เสนอร่างแผนต่อ
กก.บริหารส านัก

O 

เสนอร่างแผนต่อ 

กก.ประจ าฯ 

ปรับปรุงแก้ไข เห็นชอบ 

ปรับปรุง
แก้ไข 

เห็นชอบ 

จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง และ
ควบคุมภายใน 

เผยแพร่ แจ้งเวยีน 

จัดท าแผนการด าเนินงาน 
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2 
 
 
 

 
 

จัดท ำร่ำงแผนกำร
จัดกำรควำมรู้จำกท่ี
คณะกรรมกำรจัดกำร
ควำมรู้ก ำหนด
ประเด็นควำมรูแ้ละ
กลุ่มเป้ำหมำย 

นส.ขนิษฐำ 
จูมล ี

1 ช่ัวโมง   

 
 

3 
 
 
 
 

 เสนอร่ำงแผนกำร
จัดกำรควำมรู้ต่อคณะ
กรรมกำรบริหำรเพื่อ
พิจำรณำ 
 
 

เลขำนุกำร
ประชุม
คณะกรรมก
ำรบริหำร 

1 ช่ัวโมง   

 
 

4 
 
 

 เสนอร่ำงแผนกำร
จัดกำรควำมรู้ต่อ
คณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนักฯเพื่อพิจำรณำ 
 

เลขำนุกำร
ประชุม
คณะกรรมก
ำรประจ ำฯ 

1 ช่ัวโมง   

5 
 
 
 
 
 

                                         แจ้งเวียน เผยแพร่
บุคลำกรส ำนักวิทย
บริกำร โดยกำรแจ้ง
เวียนทำง E-mail 
และเผยแพร่ในระบบ 
E-Office 

นส.ขนิษฐำ 
จูมล ี

1 ช่ัวโมง   

   3.1.5 งานเผยแพร่รายงานประจ าปี 
ตำรำงที่ 36 กำรเผยแพรร่ำยงำนประจ ำป ี

ล ำดั
บ 

ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะ 
เวลา 

แบบ
พิมพ ์

เอกสาร 
อ้างอิง 

1 
 
 

 

ผลกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักวิทยบริกำร ใน
ปีงบประมำณที่ผ่ำน
มำ รวมถึงกำร
วิเครำะห์ สังเครำะห์
ข้อมูลที่ไดจ้ำก
แหล่งข้อมูล 
 

นส.ขนิษฐำ 
จูมล ี

1 
สัปดำห ์

 

  

2 
 
 
 

 
 

ตำมแบบฟอร์มของ
ตำมรูปแบบของ
มหำวิทยำลยั 
 

นส.ขนิษฐำ 
จูมล ี

2 
สัปดำห ์

แบบ
จัดท ำ
รำยงำ
น
ประจ ำ
ปี 

เว็บไซต์
กอง
แผนงำน 
http://ww
w.ubu.ac.
th 

จัดท าร่างแผนการจัดการ
ความรู้ 

เสนอร่าง ต่อ
กก.บริหาร
ส านักฯ 

ปรับปรุงแก้ไข 

เห็นชอบ ปรับปรุงแก้ไข 

เสนอร่างต่อ กก.

ประจ าส านักฯ 

เห็นชอบ 

จัดท ารูปเล่ม 

ปรับปรุงแก้ไข 

เผยแพร่ แจ้งเวยีน 

รวบรวมข้อมลูผลการ
ด าเนินงาน และวเิคราะห์

สังเคราะห ์
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3 
 
 
 
 
 
 

                                               เสนอร่ำงรำยงำน
ประจ ำปี ต่อท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบรหิำร
ส ำนักวิทยบริกำร 
เพื่อพิจำรณำให้ควำม
เห็นชอบ 

เลขำนุกำร
ประชุม
คณะกรรมก
ำรบริหำร 

1 
สัปดำห ์

  

4 
 
 
 
 
 
 

  จัดท ำบันทึกเสนอร่ำง
รำยงำนประจ ำปีเพื่อ
เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำรบรหิำร
มหำวิทยำ
มหำวิทยำลยั 

นส.ขนิษฐำ 
จูมล ี

30 นำที   

5                                
 
 
 

ฝ่ำยเทคโนโลยีทำง
กำรศึกษำจัดท ำ E-
Book 

นำยวรพจน์ 
นวลสกลุ 

1 
สัปดำห ์

  

6 
 
 
 

 เผยแพร่ E-Book บน
เว็บไซต์ ส ำนักวิทย
บริกำร และห้องสมดุ 
ต่ำง ๆ 
 

นำงปุชนีย์  
อินทะนำ 
นำยพนม 
จรูญแสง 
 

1 ช่ัวโมง   

 
      5.2.2 แผนผังแสดงกระบวนงานฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา มี 2 กระบวนงานหลัก 7 กระบวนงานย่อย 

 

  ภาพที่ 6 ฝ่ำยเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ  กำรวิเครำะห์กระบวนงำนของฝ่ำยเทคโนโลยีทำง
กำรศึกษำ ส ำนักวิทยบริกำร (mind map) 

เสนอร่างรายงาน
ประจ าปีต่อทีก่ก.
บริหารส านักฯ 

ปรับปรุง
แก้ไข 

เสนอร่างรายงาน

ประจ าปีต่อกอง

แผนงาน 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

จัดท า E-Book 

เผยแพร่ รายงานประจ าป ี
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  ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศกึษา  แบ่งเป็น 2 งาน 
  1. งานพัฒนาและผลิตสื่อโสตทัศน์   มีหน่วยย่อย 5 กระบวนงาน   
  1.1 หน่วยภาพน่ิง  
         1.1.1  บันทึกภำพติดบัตร 
                       1.1.2  บันทึกภำพกิจกรรมต่ำงๆ/ประชุม/อบรม/สัมมนำ 
    1.1.3  บริกำรข้อมูลภำพนิ่ง 
    1.1.4  ส ำเนำภำพน่ิง 
                      1.1.5  บริกำรห้องสตดูิโอ 
                       1.1.6  จัดท ำฐำนข้อมูลฟิลม์ภำพนิ่ง (สแกนฟิล์ม) 
    1.1.7  จัดท ำฐำนข้อมูลภำพน่ิงบนระบบ Google Drive 
    1.1.8  จัดท ำฐำนข้อมูลภำพน่ิง (External Harddisk)  
        1.2 หน่วยวีดิทัศน์ 
                      1.2.1 ผลิตสื่อวีดิทัศน ์
                       1.2.2 บันทึกวีดิทัศน์กำรเรียนกำรสอนและกำรประชุม อบรม สัมมนำ 
                       1.2.3 แปลงสัญญำณวดีิทัศน ์
                       1.2.4 ส ำเนำวีดิทัศน ์
    1.2.5 จัดท ำฐำนข้อมูลวีดิทัศน์ 
          1.3 หน่วยบันทึกเสียง 
                       1.3.1  ผลิตสื่อเสยีงประกอบสื่อโสตทัศน ์
                        1.3.2  แปลงสัญญำณเสียง  
      1.4 หน่วยศิลปกรรมและกราฟิก  
                     1.4.1  นิทรรศกำร 
                       1.4.2  ตัดสติ๊กเกอร ์
                       1.4.3  ออกแบบกรำฟิก โปสเตอร์/แผ่นผับ/ป้ำยประชำสมัพันธ์ ฯลฯ       
           1.5  หน่วยมัลติมีเดีย 
                      1.5.1   e-Book 
                       1.5.2  Media  Presentation/ Interactive  Multimedia 
 
2. งานบริการโสตทัศนูปกรณ์  มีหน่วยย่อย  2  กระบวนงาน 
        2.1  หน่วยบริการติดต้ัง ยืม-คืน โสตทัศนูปกรณ์ 
                     2.1.1 บริกำรตดิตั้งโสตทัศนูปกรณ ์
                     2.1.2 บริกำรยืม-คืน โสตทัศนูปกรณ ์ 
         2.2  หน่วยบริการโทรทัศน์วงจรปิด  และถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบเครือข่าย 
                    2.2.1  บริกำรโทรทัศน์วงจรปิด 
                     2.2.2  จัดท ำฐำนข้อมูลโทรทัศน์วงจรปิดและสื่อกำรสอน 
    2.2.3  บริกำรถ่ำยทอดสัญญำณผ่ำนระบบเครือข่ำย 
                      2.2.4  บริกำรดิจติอลไซเน็ต 
 

https://www.powerbuy.co.th/computers-and-offices/harddrives-and-storage/external-harddrives


48 

 

 

             1. งานผลิตและพัฒนาสื่อโสตทัศน์ 
1.1. หน่วยภาพนิ่ง 

 1.1.1  บันทึกภาพติดบัตร 
ที ่ ผังกระบวนงาน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา แบบพิมพ ์ เอกสารอ้างอิง 
1  

กรอกแบบใบขอใช้บริการ 
 

ผู้ขอใช้บริการกรอ
รายละเอียดใน 
ใบขอใช้บริการ 

ศกุนตลา 3 นาท ี ด้านหน้าใบขอ
ใช้บริการ

หน่วยภาพนิ่ง 

ใบขอใช้บริการ
หน่วยภาพนิ่ง 

2  
จัดเตรียมอุปกรณ ์

 

จัดเตรียมอุปกรณ์
กล้อง/ฉาก/ไฟ ให้

พร้อมใช้งาน 

ศกุนตลา 2 นาท ี
- - 

3  
บันทึกภาพ 

 

บันทึกภาพใน
สตูดโิอ 

ศกุนตลา 3 นาท ี - - 

4  
ปรับแต่งภาพด้วยโปรแกรม  

Photoshop 
 

น าภาพมาปรบัแต่ง
ให้ตั้งฉากไม่เอียง/
สีสัน/ความสว่าง/
จัดท าภาพตาม
ขนาดที่ระบ ุ

ศกุนตลา 1.กรณีไม่มีการตัด
ต่อภาพ 5 นาท ี
2. (กรณีตัดต่อ
ภาพ 10 นาที 

- - 

5  
พิมพ์/ตัดภาพ 

 

พิมพ์ภาพ/ตดัภาพ
ใส่ซอง 

ศกุนตลา 3 นาท ี - - 

6  
รับงาน/จ่ายค่าบริการ/
ประเมินความพึงพอใจ 

 

รับงานส าเร็จ 
พร้อมจ่าย

ค่าบริการ และ
ประเมินความพึง
พอใจด้านหลังใบ

ขอใช้บริการ 

ศกุนตลา 3 นาท ี ใบขอใช้บริการ 
หน่วยภาพนิ่ง 

ใบขอใช้บริการ
หน่วยภาพนิ่ง 
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   1.1.2  บันทึกภาพกิจกรรมตา่งๆ/ประชุม/อบรม/สัมมนา 
ที ่ ผังกระบวนงาน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา แบบพิมพ ์ เอกสารอ้างอิง 
1  

    - บันทึกข้อความ 
    - ประสานงานทางโทรศัพท ์
    - กรอกแบบใบขอใช้บริการ 

ผู้ขอใช้บริการมีทั้งที่
เป็นหนังสือบันทึก
ข้อความ หรือมา 
กรอกใบขอใช้

บริการที่ฝา่ยฯ กรณี
เร่งด่วน  โทรศัพท์

ประสานขอใช้
บริการ  แล้วจึง
กรอกใบขอใช้

บริการในภายหลัง 

หัวหน้าฝ่ายฯ 5 นาท ี ด้านหน้า 
ใบขอใช้

บริการหน่วย
ภาพนิ่ง 

ใบขอใช้
บริการหน่วย

ภาพนิ่ง 

2  
จัดเตรียมอุปกรณ ์

 

เตรียมอุปกรณ์กล้อง 
แบตเตอรี่ เมมโมรี่ 
ให้พร้อมใช้งาน 

ธวัชชัย 5 นาท ี
- - 

3  
บันทึกภาพ 

 

บันทึกภาพตามวัน 
เวลา สถานท่ี 

ตามก าหนดการ 

ธวัชชัย ตามก าหนดการ 
กิจกรรม 1-3 วัน 

- - 

4  
ปรับแต่งภาพด้วยโปรแกรม  

Photoshop 
 

ตกแต่งภาพสสีัน 
แสงสว่าง ให้ดู

สวยงาม  รวมถึง
มุมมองภาพปกต ิ

ธวัชชัย 3  ช่ัวโมง - - 

5  
ส าเนาภาพลงแผ่น DVD 

 

น าภาพท้ังหมด
บันทึกลงแผ่น DVD 

ธวัชชัย 10  นาที - - 

6  
ออกแบบ/พิมพ์ปก 

 

ออกแบบปกท่ีมี
รายละเอียดงาน 
วัน/เดือน/ปี และ

สถานท่ี 

ธวัชชัย 20 นาที - - 

7  
รับงาน/ ประเมิน 
ความพึงพอใจ 

 

รับงานส าเร็จ และ
ประเมินความพึง

พอใจด้านหลังใบขอ
ใช้บริการ 

ธวัชชัย 3  นาที ด้านหลังใบขอ
ใช้บริการ

หน่วยภาพนิ่ง 
 

ใบขอใช้
บริการหน่วย

ภาพนิ่ง 
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1.1.3  บริการข้อมูลภาพนิ่ง 
 

ที ่ ผังกระบวนงาน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา แบบพิมพ ์ เอกสารอ้างอิง 
1  

    - บันทึกข้อความ 
    - ประสานงานทางโทรศัพท ์
    - กรอกแบบใบขอใช้บริการ 

กรอกใบขอใช้
บริการที่ฝา่ยฯ  
กรณีเร่งด่วน  

 โทรศัพท์ประสาน
ขอใช้บริการ  แล้ว
จึงกรอกใบขอใช้

บริการในภายหลัง 

ศกุนตลา 
ธวัชชัย 
สุรชัย 

3 นาท ี ด้านหน้า 
ใบขอใช้

บริการหน่วย
ภาพนิ่ง 

ใบขอใช้
บริการหน่วย

ภาพนิ่ง 

2  
สืบค้นข้อมูลภาพ 

จากฐานข้อมูลภาพน่ิง ใน 
Google Drive 

 

สืบค้นภาพจาก
ฐานข้อมูลภาพน่ิง 
Google Drive 
ตามรหสั PCD 

ศกุนตลา 
ธวัชชัย 
สุรชัย 

10  นาที 
- - 

3  
สิบค้นไฟล์ภาพใน 

External harddisk 
ฐานข้อมูลภาพน่ิง 

 

ค้นหา Folder ตาม
รหัส PCD นั้นๆ 
จาก ฮาร์ทดสิก์

พกพาท่ีจัดเก็บไฟล์
ฐานข้อมูลภาพน่ิง 

ศกุนตลา 
ธวัชชัย 
สุรชัย 

1 ช่ัวโมง - - 

4  
 

 - ส่งไฟล์ภาพทาง e-Mail  
- แชร์ผ่านระบบ Google     
    Drive 
   -  ส าเนาแผ่น DVD  

 

- จัดส่งไฟลภ์าพให้ผู้
ขอใช้บริการ  ทาง 
e-Mail หรือ  
- แชร์ผ่านระบบ 
Google Drive 
ตามที่ผู้ขอใช้
ต้องการ 
- ส าเนาลงแผ่น 
DVD พร้อมพิมพ์ปก
(จ่ายค่าบริการแผ่น
ละ 50 บาท) 
- ประเมินดา้นหลัง
ใบขอใช้บริการ 

ศกุนตลา 
ธวัชชัย 
สุรชัย 

20  นาที 
ด้านหลัง 
ใบขอใช้

บริการหน่วย
ภาพนิ่ง 

ใบขอใช้
บริการหน่วย

ภาพนิ่ง 

 
 
 
 

https://www.lazada.co.th/shop-external-hard-drives/
https://www.lazada.co.th/shop-external-hard-drives/
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1.1.4  ส าเนาภาพน่ิง 
 

ที ่ ผังกระบวนงาน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา แบบพิมพ ์ เอกสารอ้างอิง 
1  

- บันทึกข้อความ 
    - ประสานงานทางโทรศัพท ์
    - กรอกแบบใบขอใช้บริการ 

กรอกใบขอใช้
บริการที่ฝา่ยฯ  
กรณีเร่งด่วน  

 โทรศัพท์ประสาน
ขอใช้บริการ  แล้ว
จึงกรอกใบขอใช้

บริการในภายหลัง 

ธวัชชัย 3 นาท ี ด้านหน้า 
ใบขอใช้

บริการหน่วย
ภาพนิ่ง 

ใบขอใช้
บริการหน่วย

ภาพนิ่ง 

2  
สืบค้นข้อมูลภาพ 

จากฐานข้อมูลภาพน่ิง ใน 
Google Drive 

 

สืบค้นภาพจาก
ฐานข้อมูลภาพน่ิง 
Google Drive 
ตามรหสั PCD 

ธวัชชัย 10  นาที 
- - 

3  
สิบค้นไฟล์ภาพใน 

External harddisk 
ฐานข้อมูลภาพน่ิง 

 

แล้วจึงมาค้นหา 
Folder ตามรหสั 
PCD นั้นๆ จาก 
ฮาร์ทดสิก์พกพา 

ที่จัดเก็บไฟล์
ฐานข้อมูลภาพน่ิง 

ธวัชชัย 10 นาที - - 

4  
ส าเนาไฟล์ภาพน่ิง 

 

น าไฟล์ภาพส าเนา
ลงแผ่น DVD 

ธวัชชัย 10  นาที - - 

5  
 

ออกแบบ/พิมพ์ปก 
 

ออกแบบปกท่ีมี
รายละเอียดงาน 
วัน/เดือน/ปี และ

สถานท่ี 

ธวัชชัย 20 นาที - - 

6  
 

รับงาน/จ่ายค่าบริการ/
ประเมินความพึงพอใจ 

 

รับงานส าเร็จ พร้อม
จ่ายค่าบริการ และ
ประเมินความพึง

พอใจ 

ธวัชชัย 3 นาท ี ด้านหลังใบขอ
ใช้บริการ 

หน่วยภาพนิ่ง 

ใบขอใช้
บริการหน่วย

ภาพนิ่ง 

 
 
 
 

https://www.lazada.co.th/shop-external-hard-drives/
https://www.lazada.co.th/shop-external-hard-drives/
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1.1.5  บริการห้องสตูดิโอ 
ที ่ ผังกระบวนงาน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา แบบพิมพ ์ เอกสารอ้างองิ 
1  

กรอกแบบใบขอใช้บริการ 
 

ผู้ขอใช้บริการ
กรอกรายละเอียด

ใน 
ใบขอใช้บริการ 

ธวัชชัย 
ศกุนตลา 

3 นาท ี ด้านหน้าใบขอ
ใช้บริการ

หน่วยภาพนิ่ง 

ใบขอใช้บริการ
หน่วยภาพนิ่ง 

2  
จัดเตรียมอุปกรณ ์

 

จัดเตรียมอุปกรณ/์
ฉาก/ไฟ/ ให้พร้อม

ใช้งาน 

ธวัชชัย 
ศกุนตลา 

5 นาท ี
- - 

3  
ให้บริการ 

ห้องสตูดิโอ 
 

ให้บริการห้อง
สตูดโิอ และให้

ค าปรึกษาการใช้ 
อุปกรณ ์

ธวัชชัย 
ศกุนตลา 

1 วัน - - 

4  
 

รับงาน/จ่ายค่าบริการ/
ประเมินความพึงพอใจ 

 

รับงานส าเร็จ 
พร้อมจ่าย

ค่าบริการ และ
ประเมินความพึง

พอใจ 

ธวัชชัย 
ศกุนตลา 

3 นาท ี ด้านหลังใบขอใช้
บริการ 

หน่วยภาพนิง่ 

ใบขอใช้บริการ
หน่วยภาพนิ่ง 
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1.1.6  จัดท าฐานข้อมูลฟิลม์ภาพน่ิง (สแกนฟิล์ม)  
ที ่ ผังกระบวนงาน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา แบบพิมพ ์ เอกสารอ้างอิง 
1   

จัดเตรียมวสัดุอุปกรณ ์
จัดเตรียมวสัดุ 
อุปกรณ์ เช่น ฟิล์ม
ที่จะสแกน เครื่อง
สแกน  ฮารด์ดสิก ์

ธวัชชัย 3 นาที - - 

2  
สแกนฟิล์ม 

 

สแกนฟิล์ม 1 ม้วน 
จ านวน 36 ภาพ 

ธวัชชัย 30 นาที 
- - 

3  
ปรับแต่งภาพ 

 

น าภาพท่ีสแกนมา
ปรับแต่งภาพ 

ธวัชชัย 20 นาที 
- - 

4  
จัดเก็บลงในฮาร์ดดิสก ์

 

จัดเก็บใน Folder 
ตามทะเบยีนฟิล์ม  

PIC ลงใน
ฮารด์ดิสก ์ 

ธวัชชัย 3 นาท ี
- - 

5  
 

   ลงทะเบียนในฐานข้อมูล   
 ภาพนิ่ง ใน Google Drive 

 

ลงทะเบียนใน
ฐานข้อมูลภาพน่ิง 
ใน Google Drive 

ที่ระบุทะเบียน
ฟิล์ม/เรื่อง/  

จ านวน/ภาพ/ผู้
บันทึก 

ธวัชชัย 5 นาท ี - - 
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1.1.7  จัดท าฐานข้อมูลภาพน่ิงบนระบบ Google Drive 
ที ่ ผังกระบวนงาน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา แบบพิมพ ์ เอกสารอ้างอิง 
1   

รวบรวมข้อมลูภาพ 
คัดเลือก/รวบรวม
ข้อมูลภาพแตล่ะ
เรื่อง จาก
ฐานข้อมูลภาพน่ิง 

ศกุนตลา 20 นาที - - 

2  
สร้าง Folder  

 

สร้าง Folder ระบุชื่อ
กิจกรรม/วัน/เดือน/ป ี

 

ศกุนตลา 2 นาท ี
- - 

3  
 

โหลดไฟล์ภาพลงใน Folder 
 

โหลดภาพที่
คัดเลือกไปจัดเก็บ
ไว้ใน Folder 
พร้อมตั้งช่ือไฟล์
ภาพกิจกรรมย่อๆ  

ศกุนตลา 10 นาที 
- - 
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1.1.8  จัดท าฐานข้อมูลภาพน่ิง (External Harddisk)  
ที ่ ผังกระบวนงาน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา แบบพิมพ ์ เอกสารอ้างอิง 
1   

จัดเตรียมวสัดุอุปกรณ ์
จัดเตรียมวสัดุ 
อุปกรณ์ เช่น แผ่น 
DVD ไฟล์งาน
ต่างๆ และ
ฮารด์ดิสก ์

ศกุนตลา 3 นาที - - 

2  
 

โหลดไฟลล์งฮาร์ดดิสก ์
 

โหลดไฟล์งานจาก
แผ่น DVD ลงใน
ฮารด์ดิสกจ์ัดเก็บ
ใน Folder ตาม
รหัสทะเบียนที่

ก าหนด 

ศกุนตลา 20 นาที 
- - 

3  
 

   ลงทะเบียนในฐานข้อมูล   
 ภาพนิ่ง ใน Google Drive 

 

ลงทะเบียนใน
ฐานข้อมูลภาพน่ิง 
ใน Google Drive 

ที่ระบุเลข
ทะเบียน/เรื่อง/  
จ านวน/ภาพ/ 

ผู้บันทึก/จ านวน
แผ่น 

ศกุนตลา 5 นาท ี - ฐานข้อมูลฝ่าย
เทคโนฯ ใน 
Google 
Drive 

4  
 

 
จัดเก็บแผ่น DVD 

จัดเก็บแผ่น DVD 
แยกตามกระเป๋า
แต่ละงาน  โดย
จัดเรยีงตาม
หมายเลขทะเบียน 
เพื่อง่ายในการ
สืบค้นให้บริการ 

ศกุนตลา 3 นาท ี - - 

5  
 

พิมพ์ทะเบียนงาน 
เพิ่มในสมดุทะเบียน 

ฐานข้อมูลฝ่ายเทคโนฯ 

จัดพิมพ์ทะเบียน
งานจาก Google 
Drive  ติดไว้ท่ี
สมุดทะเบียนที่
แยกตามงาน  เพื่อ
ใช้เป็นทางเลือกอีก
ทางในการสืบค้น 

ศกุนตลา 5 นาที สมุดทะเบียน
ฐานข้อมูลแยก
ตามงานในฝ่าย

เทคโนฯ 

สมุดทะเบียน
ฐานข้อมูลแยก
ตามงานในฝ่าย

เทคโนฯ 
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1.2   หน่วยวีดิทัศน์ 
       1.2.1  ผลิตสื่อวีดิทัศน ์

ที ่ ผังกระบวนงาน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา แบบพิมพ ์ เอกสารอ้าง
อิง 

1  
    - บันทึกข้อความ 
    - ประสานงานทางโทรศัพท ์
    - กรอกแบบใบขอใช้บริการ 

กรอกใบขอใช้
บริการที่ฝา่ยฯ  
กรณีเร่งด่วน  

 โทรศัพท์ประสาน
ขอใช้บริการ 

หัวหน้าฝ่ายฯ 5 นาท ี ด้านหน้า 
ใบขอใช้บริการ
หน่วยวีดิทัศน ์

ใบขอใช้
บริการ
หน่วย 
วีดิทัศน์ 

2  
วางแผนก าหนดรูปแบบ

ข้อมูลการผลติ 
 

จัดเตรียมอุปกรณ์
กล้อง/ฉาก/ไฟ ให้

พร้อมใช้งาน 

ชาญชัย 30 นาที 
- - 

3  
เขียนสคริปต ์

 

 ชาญชัย 3 วัน - - 

4  
  ส่งให้ผู้ขอใช้บริการ    
 ตรวจสอบเนื้อหา 

 - - 

5  
 

จัดเตรียมข้อมลู 
 

รวบรวมข้อมลู 
ภาพ  เสียง  

กราฟิก ดนตรี  
ถ่ายวีดิทัศน์ 

ชาญชัย 
ธนาชัย 
ธวัชชัย 
อดิศักดิ ์

5  วัน - - 

6  
ตัดต่อภาพ/เสียง 

 ชาญชัย 
อดิศักดิ ์

6  วัน - - 

7  
ผู้ขอใช้บริการตรวจสอบ 
ความถูกต้องและแก้ไข 

 

  2  วัน - - 

8  
ส าเนาลงแผ่น DVD 

 ชาญชัย 
ธนาชัย 

10  นาที   

9  
ออกแบบ/พิมพ์ปก DVD 

 วรพจน ์ 30  นาที   

10  
รับงาน/จ่ายค่าบริการ/
ประเมินความพึงพอใจ 

 

รับงานส าเร็จ 
พร้อมจ่าย

ค่าบริการ และ
ประเมินความพึง

พอใจ 

ชาญชัย 5 นาท ี ด้านหลังใบขอใช้
บริการ 

หน่วยวีดิทัศน ์

ใบขอใช้
บริการหน่วย

วีดิทัศน์ 
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                        1.2.2  บันทึกวีดิทัศน์การเรียนการสอนและการประชุม อบรม สัมมนา 
ที ่ ผังกระบวนงาน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา แบบพิมพ ์ เอกสารอ้างอิง 
1  

     - บันทึกข้อความ 
    - ประสานงานทางโทรศัพท ์
    - กรอกแบบใบขอใช้บริการ 

กรอกใบขอใช้บริการ
ที่ฝ่ายฯ  

กรณีเร่งด่วน  
 โทรศัพท์ประสาน

ขอใช้บริการ  แล้วจึง
กรอกใบขอใช้บริการ

ในภายหลัง 

หัวหน้าฝ่ายฯ 5 นาท ี ด้านหน้า 
ใบขอใช้

บริการหน่วย
วีดิทัศน์ 

ใบขอใช้
บริการหน่วย

วีดิทัศน์ 

2  
จัดเตรียมอุปกรณ ์

 

จัดเตรียมอุปกรณ์
กล้อง/เครื่องสลับ

ภาพ /สายสญัญาณ
ต่างๆ/ไมล์ลอย/

แบตเตอรี่ พร้อมใช้
งาน 

ชาญชัย 
ธนาชัย 
อดิศักดิ ์
เสถียร 

1 ช่ัวโมง 
- - 

3  
ติดตั้งอุปกรณ์สถานท่ีจริง 

 

 ชาญชัย 
ธนาชัย 
วรพจน ์
อดิศักดิ ์
เสถียร 
ธวัชชัย 

1  ช่ัวโมง - - 

4  
บันทึกการสอน 

 

 หัวหน้าทีม 
บุคลากรฝ่าย 

(ผู้ขอใช้บริการ
เป็นก าหนด) 

- - 

5  
ขนย้ายอุปกรณ์กลับ 

 บุคลากรฝ่ายฯ 1 ช่ัวโมง   

6  
ตัดต่อภาพ 

 ชาญชัย 
ธนาชัย 

 

3  ช่ัวโมง - - 

7  
ส าเนาลงแผ่น DVD 

 ชาญชัย 
ธนาชัย 

10  นาที - - 

8  
ออกแบบ/พิมพ์ปก DVD 

 วรพจน ์ 30  นาที - - 

9  
รับงาน 

ประเมินความพึงพอใจ 
 

รับงานส าเร็จ และ
ประเมินความ 

พึงพอใจ 

หัวหน้าทีม 5 นาท ี ด้านหลังใบขอ
ใช้บริการ 

หน่วยวีดิทัศน ์

ใบขอใช้บริการ
หน่วยวีดิทัศน ์
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                       1.2.3  แปลงสัญญาณวีดิทัศน์ 
ที ่ ผังกระบวนงาน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา แบบพิมพ ์ เอกสารอ้างอิง 
1  

กรอกแบบใบขอใช้บริการ 
ผู้ขอใช้บริการ

กรอกรายละเอียด
ใน 

ใบขอใช้บริการ 

ธนาชัย 3 นาท ี ด้านหน้าใบขอ
ใช้บริการ

หน่วยวีดิทัศน ์

ใบขอใช้บริการ
หน่วยวีดิทัศน ์

2  
แปลงไฟล ์

 

 
ธนาชัย 30  นาที 

- - 

3  
ส าเนาลงแผ่น DVD 

 ธนาชัย 10  นาที   

4  
ออกแบบ/พิมพ์ปก DVD 

 ธนาชัย 30  นาที   

5  
 

รับงาน/จ่ายค่าบริการ/
ประเมินความพึงพอใจ 

 

รับงานส าเร็จ 
พร้อมจ่าย

ค่าบริการ และ
ประเมินความพึง

พอใจ 

ธนาชัย 3 นาท ี ด้านหลังใบขอใช้
บริการ 

หน่วยวีดิทัศน ์

ใบขอใช้บริการ
หน่วยวีดิทัศน ์
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                       1.2.4  ส าเนาวีดิทัศน์ 
 

ที ่ ผังกระบวนงาน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา แบบพิมพ ์ เอกสารอ้างอิง 
1  

     - บันทึกข้อความ 
    - ประสานงานทางโทรศัพท ์
    - กรอกแบบใบขอใช้บริการ 

กรอกใบขอใช้
บริการที่ฝา่ยฯ  
กรณีเร่งด่วน  

 โทรศัพท์ประสาน
ขอใช้บริการ  แล้ว
จึงกรอกใบขอใช้

บริการในภายหลัง 

หัวหน้าฝ่ายฯ 3 นาท ี ด้านหน้า 
ใบขอใช้

บริการหน่วย
วีดิทัศน์ 

ใบขอใช้
บริการหน่วย

วีดิทัศน์ 

2  
สืบค้นข้อมูลภาพ 

จากฐานข้อมูลวีดิทัศน์ ใน 
Google Drive 

 

สืบค้นภาพจาก
ฐานข้อมูลวีดิทัศน์ 
Google Drive 
ตามรหสั DVD 

ธนาชัย 10  นาที 
- - 

3  
สิบค้นไฟล์ภาพใน 

External harddisk 
ฐานข้อมูลภาพน่ิง 

 

แล้วจึงมาค้นหา 
Folder ตามรหสั 
DVD นั้นๆ จาก 

ฐานข้อมูลวีดิทัศน์ 

ธนาชัย 10 นาที - - 

4  
ส าเนาไฟล์วีดิทัศน ์

 

น าไฟล์วีดิทัศน์
ส าเนาลงแผ่น DVD 

ธนาชัย 10  นาที - - 

5  
 

ออกแบบ/พิมพ์ปก 
 

ออกแบบปกท่ีมี
รายละเอียดงาน 
วัน/เดือน/ปี และ

สถานท่ี 

ธนาชัย 20 นาที - - 

6  
 

รับงาน/จ่ายค่าบริการ/
ประเมินความพึงพอใจ 

 

รับงานส าเร็จ พร้อม
จ่ายค่าบริการ และ
ประเมินความพึง

พอใจ 

ธนาชัย 3 นาท ี ด้านหลังใบขอ
ใช้บริการ 

หน่วยวีดิทัศน์ 

ใบขอใช้
บริการหน่วย

วีดิทัศน์ 

 
 
 
 
 

https://www.lazada.co.th/shop-external-hard-drives/
https://www.lazada.co.th/shop-external-hard-drives/
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1.2.5  จัดท าฐานข้อมูลวีดิทัศน์  
ที ่ ผังกระบวนงาน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา แบบพิมพ ์ เอกสารอ้างอิง 
1   

จัดเตรียมวสัดุอุปกรณ ์
จัดเตรียมวสัดุ 
อุปกรณ์ เช่น แผ่น 
DVD ไฟล์งาน
ต่างๆ และ
ฮารด์ดิสก ์

ศกุนตลา 3 นาที - - 

2  
 

โหลดไฟลล์งฮาร์ดดิสก ์
 

โหลดไฟล์งานจาก
แผ่น DVD ลงใน
ฮารด์ดิสกจ์ัดเก็บ
ใน Folder ตาม
รหัสทะเบียนที่

ก าหนด 

ศกุนตลา 20 นาที 
- - 

3  
 

   ลงทะเบียนในฐานข้อมูล   
 วีดิทัศน์ ใน Google Drive 

 

ลงทะเบียนใน
ฐานข้อมูลวีดิทัศน์
ใน Google Drive 

ที่ระบุเลข
ทะเบียน/เรื่อง/  
จ านวน/ภาพ/ 

ผู้บันทึก/จ านวน
แผ่น 

ศกุนตลา 5 นาท ี - ฐานข้อมูลฝ่าย
เทคโนฯ ใน 
Google 
Drive 

4  
 

 
จัดเก็บแผ่น DVD 

จัดเก็บแผ่น DVD 
แยกตามกระเป๋า
แต่ละงาน  โดย
จัดเรยีงตาม
หมายเลขทะเบียน 
เพื่อง่ายในการ
สืบค้นให้บริการ 

ศกุนตลา 3 นาท ี - - 

5  
 

พิมพ์ทะเบียนงาน 
เพิ่มในสมดุทะเบียน 

ฐานข้อมูลฝ่ายเทคโนฯ 

จัดพิมพ์ทะเบียน
งานจาก Google 
Drive  ติดไว้ท่ี
สมุดทะเบียนที่
แยกตามงาน  เพื่อ
ใช้เป็นทางเลือกอีก
ทางในการสืบค้น 

ศกุนตลา 5 นาท ี สมุดทะเบียน
ฐานข้อมูลแยก
ตามงานในฝ่าย

เทคโนฯ 

สมุดทะเบียน
ฐานข้อมูลแยก
ตามงานในฝ่าย

เทคโนฯ 
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1.3   หน่วยบันทึกเสียง 

       1.3.1  ผลิตสื่อเสยีงประกอบสื่อโสตทัศน์ 
ที ่ ผังกระบวนงาน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา แบบพิมพ์ เอกสารอ้างอิง 
1  

 

  กรอกแบบใบขอใช้บริการ 

กรอกใบขอใช้บริการ
ที่ฝ่ายเทคโนฯ  

 

อดิศักดิ ์ 5 นาท ี ด้านหน้า 
ใบขอใช้บริการ

หน่วยบันทึกเสียง 

ใบขอใช้บริการ
หน่วย

บันทึกเสียง 

2  
บันทึกเสียง 

 

บันทึกเสียง 
ในห้องบันทึกเสียง 

อดิศักดิ ์ 3 ช่ัวโมง 
(ข้ึนอยู่กับ
เนื้อหา) 

- - 

3  
ตรวจสอบความถูกต้อง 

 

ผู้ขอใช้บริการ
ตรวจสอบความ

ถูกต้องเนื้อหา และ
คุณภาพเสียง 

อดิศักดิ ์ 1  ช่ัวโมง - - 

4  
ตัดต่อผสมเสยีง 

 

น าเสียงอ่านตามบท 
มาใส่เสียงดนตรี
ประกอบ 

อดิศักดิ ์ 6  ช่ัวโมง - - 

5  
ตรวจสอบความถูกต้อง 

และแก้ไข 
 

ผู้ขอใช้บริการตรวจ
ความถูกต้องอีกครั้ง 

อดิศักดิ ์ 1  ช่ัวโมง - - 

6  
ส าเนาไฟล์เสียง 

 

ส าเนาไฟล์เสียงลง
แผ่น DVD 

อดิศักดิ ์ 10  นาที   

7  
ออกแบบ/พิมพ์ปก DVD 

 

 วรพจน ์ 30  นาที   

8  
รับงาน/จ่ายค่าบริการ/
ประเมินความพึงพอใจ 

 

รับงานส าเร็จ พร้อม
จ่ายค่าบริการ และ

ประเมินความ 
พึงพอใจ 

อดิศักดิ ์ 5 นาท ี ด้านหลังใบขอใช้
บริการ 

หน่วยบันทึกเสียง 

ใบขอใช้บริการ
หน่วย

บันทึกเสียง 
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                       1.3.2  แปลงสัญญาณเสียง 
ที ่ ผังกระบวนงาน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา แบบพิมพ ์ เอกสารอ้างอิง 
1  

กรอกแบบใบขอใช้บริการ 
ผู้ขอใช้บริการ

กรอกรายละเอียด
ใน 

ใบขอใช้บริการ 

อดิศักดิ ์ 3  นาที ด้านหน้าใบขอ
ใช้บริการ
หน่วย

บันทึกเสียง 

ใบขอใช้บริการ
หน่วย

บันทึกเสียง 

2  
แปลงไฟล ์

 

 
อดิศักดิ ์ 95  นาที 

(ตามความยาว
ของไฟล์เสียงท่ี
น ามาให้แปลง) 

- - 

3  
ส าเนาลงแผ่น DVD 

 อดิศักดิ ์ 10  นาที   

4  
ออกแบบ/พิมพ์ปก DVD 

 วรพจน ์ 30  นาที   

5  
 

รับงาน/จ่ายค่าบริการ/
ประเมินความพึงพอใจ 

 

รับงานส าเร็จ 
พร้อมจ่าย

ค่าบริการ และ
ประเมินความพึง

พอใจ 

อดิศักดิ ์ 3 นาท ี ด้านหลังใบขอใช้
บริการ 
หน่วย

บันทึกเสียง 

ใบขอใช้บริการ
หน่วย

บันทึกเสียง 
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             1.4  หน่วยศิลปกรรมกราฟิก 

                            1.4.1  นิทรรศการ 
ที ่ ผังกระบวนงาน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา แบบพิมพ์ เอกสารอ้างอิง 
1  

กรอกแบบใบขอใช้บริการ 
ผู้ขอใช้บริการกรอ
รายละเอียดใน 
ใบขอใช้บริการ 

วรพจน ์ 3  นาที ด้านหน้าใบขอใช้
บริการหน่วย

ศิลปกรรมกราฟิก 

ใบขอใช้บริการ
หน่วย

ศิลปกรรม
กราฟิก 

2  
รวบรวบข้อมูลประกอบ

นิทรรศการ 
 

รวบรวมข้อมลู 
เช่น  ภาพ 

กราฟิกต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับ

เนื้อหา 

วรพจน ์
ธวัชชัย 

2  วัน 
- - 

3  
ออกแบบ/พิมพ์นิทรรศการ 

 

ออกแบบจัดวาง
บอร์ดนิทรรศการ 

วรพจน ์ 5  วัน   

4  
จัดนิทรรศการ 

 

จัดนิทรรศการ
สถานท่ีจริง 

วรพจน ์
ธวัชชัย 

1 วัน   

5  
 

รับงาน/จ่ายค่าบริการ/
ประเมินความพึงพอใจ 

 

รับงานส าเร็จ 
พร้อมจ่าย

ค่าบริการ และ
ประเมินความพึง

พอใจ 

วรพจน ์ 3  นาที ด้านหลังใบขอใช้
บริการ 

หน่วยศิลปกรรม
กราฟิก 

ใบขอใช้บริการ
หน่วยศิลปกรรม

กราฟิก 
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                       1.4.2  ตัดสติ๊กเกอร ์
ที ่ ผังกระบวนงาน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา แบบพิมพ์ เอกสารอ้างอิง 
1  

กรอกแบบใบขอใช้บริการ 
ผู้ขอใช้บริการ

กรอกรายละเอียด
ในใบขอใช้บริการ 

วรพจน ์ 3  นาที ด้านหน้าใบขอใช้
บริการหน่วย

ศิลปกรรมกราฟิก 

ใบขอใช้บริการ
หน่วย

ศิลปกรรม
กราฟิก 

2  
 

ตัดสติ๊กเกอร ์
 

 
วรพจน ์ ขึ้นอยู่กับ

จ านวนและ
ความอยาก

ง่าย 

- - 

3  
 

รับงาน/จ่ายค่าบริการ/
ประเมินความพึงพอใจ 

 

รับงานส าเร็จ 
พร้อมจ่าย

ค่าบริการ และ
ประเมินความพึง

พอใจ 

วรพจน ์ 3  นาที ด้านหลังใบขอใช้
บริการ 

หน่วยศิลปกรรม
กราฟิก 

ใบขอใช้บริการ
หน่วยศิลปกรรม

กราฟิก 

 
 

                       1.4.3  ออกแบบกราฟิก โปสเตอร์/แผ่นผับ/ป้ายประชาสมัพันธ์ ฯลฯ 
ที ่ ผังกระบวนงาน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา แบบพิมพ์ เอกสารอ้างอิง 
1  

กรอกแบบใบขอใช้บริการ 
ผู้ขอใช้บริการ

กรอกรายละเอียด
ในใบขอใช้บริการ 

วรพจน ์ 5  นาที ด้านหน้าใบขอใช้
บริการหน่วย

ศิลปกรรมกราฟิก 

ใบขอใช้บริการ
หน่วย

ศิลปกรรม
กราฟิก 

2  
 

ออกแบบกราฟิก 
 

 
วรพจน ์ ขึ้นอยู่กับ

จ านวนและ
ความอยาก

ง่าย 

- - 

3  
 

รับงาน/จ่ายค่าบริการ/
ประเมินความพึงพอใจ 

 

รับงานส าเร็จ 
พร้อมจ่าย

ค่าบริการ และ
ประเมินความพึง

พอใจ 

วรพจน ์ 3  นาที ด้านหลังใบขอใช้
บริการ 

หน่วยศิลปกรรม
กราฟิก 

ใบขอใช้บริการ
หน่วยศิลปกรรม

กราฟิก 
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             1.5  หน่วยมัลติมีเดีย 

                           1.5.1   e-book  
ที ่ ผังกระบวนงาน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา แบบพิมพ์ เอกสารอ้างอิง 
1  

กรอกแบบใบขอใช้บริการ 
ผู้ขอใช้บริการ

กรอกรายละเอียด
ในใบขอใช้บริการ 

วรพจน์
สุรชัย 

อดิศักดิ ์

5  นาที ด้านหน้าใบขอใช้
บริการหน่วย
มัลตมิีเดยี 

ใบขอใช้บริการ
หน่วย

มัลตมิีเดยี 

2  
สแกนเนื้อหาท่ีจะท า  

e-book 
 

น าหนังสือท่ีจะท า 
e-book  มา
สแกนเป็นไฟล์ 
JPG 

วรพจน์
สุรชัย 

อดิศักดิ ์

3 ช่ัวโมง 
- - 

3  
น าเนื้อหาท่ีสแกน 

มาจัดเรียงด้วยโปรแกรม
ส าเรจ็รูป 

 

 
 

วรพจน์
สุรชัย 

อดิศักดิ ์
 

2 วัน 
- - 

4  
 

ส าเนาไฟล์ e-book 
 

 
วรพจน์
สุรชัย 

อดิศักดิ ์
 

10 นาที 
- - 

5  
ออกแบบ/พิมพ์ปก DVD 

 

 วรพจน ์ 30  นาที - - 

6  
 

รับงาน/จ่ายค่าบริการ/
ประเมินความพึงพอใจ 

 

รับงานส าเร็จ 
พร้อมจ่าย

ค่าบริการ และ
ประเมินความพึง

พอใจ 

วรพจน์
สุรชัย 

อดิศักดิ ์
 

3  นาที ด้านหลังใบขอใช้
บริการ 

หน่วยมัลติมีเดีย 

ใบขอใช้บริการ
หน่วยมัลติมีเดีย 
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                           1.5.2  Media  Presentation/ Interactive  Multimedia 
ที ่ ผังกระบวนงาน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา แบบพิมพ์ เอกสารอ้างอิง 
1  

กรอกแบบใบขอใช้บริการ 
ผู้ขอใช้บริการ

กรอกรายละเอียด
ในใบขอใช้บริการ 

วรพจน ์ 3  นาที ด้านหน้าใบขอใช้
บริการหน่วย
มัลตมิีเดยี 

ใบขอใช้บริการ
หน่วย

มัลตมิีเดยี 

2  
จัดเตรียมข้อมลู เนื้อหา 

ภาพ/กราฟิก/เสียง/วีดิทัศน ์
 

 
วรพจน์
ธวัชชัย 
อดิศักดิ ์

3 วัน 
- - 

3  
น าเนื้อหาท่ีเตรียมไว ้

มาจัดท าด้วยโปรแกรม
ส าเรจ็รูป 

 

 
วรพจน ์ 5 วัน 

- - 

4  
 

ส าเนาไฟล์ e-book 
 

 
วรพจน ์ ขึ้นอยู่กับ

จ านวนและ
ความอยาก

ง่าย 

- - 

5  
ออกแบบ/พิมพ์ปก DVD 

 

 วรพจน ์ 30  นาที - - 

6  
 

รับงาน/จ่ายค่าบริการ/
ประเมินความพึงพอใจ 

 

รับงานส าเร็จ 
พร้อมจ่าย

ค่าบริการ และ
ประเมินความพึง

พอใจ 

วรพจน ์ 3  นาที ด้านหลังใบขอใช้
บริการ 

หน่วยมัลติมีเดีย 

ใบขอใช้บริการ
หน่วยมัลติมีเดีย 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



67 

 

 

                  2.  งานบริการโสตทัศนูปกรณ์ 
   2.1  หน่วยบริการติดต้ัง ยืม-คืน โสตทัศนูปกรณ์ 
                              2.1.1  บริการตดิตั้งโสตทัศนูปกรณ ์

ที ่ ผังกระบวนงาน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา แบบพิมพ์ เอกสารอ้างอิง 
1  

กรอกแบบใบขอใช้บริการ 
ผู้ขอใช้บริการ

กรอกรายละเอียด
ในใบขอใช้บริการ 

เสถียร 5  นาที ด้านหน้าใบขอใช้
บริการหน่วย

บริการ
โสตทัศนูปกรณ ์

ใบขอใช้บริการ
หน่วยบริการ

โสตทัศนูปกรณ ์

2  
 
 

ให้บริการตดิตั้ง 
โสตทัศนูปกรณ ์

ให้บริการ
โสตทัศนูปกรณ ์ 
โปรเจคเตอร/์โนต
บุก  บอร์ด เครื่อง
เสียง/เครื่องฉาย/
วิชวลไลเซอร์/
จอรับภาพ/
สายสญัญาณภาพ
และเสียงต่างๆ  

เสถียร 1 ช่ัวโมง 
- - 

3  
จัดเก็บตรวจเช็ค
โสตทัศนูปกรณ ์

ประเมินความพึงพอใจ 
 

ลงช่ือ 
ผู้ใช้บริการ

โสตทัศนูปกรณ์ 
และประเมินความ

พึงพอใจ 

เสถียร 40  นาที ด้านหลังใบขอใช้
บริการ 

หน่วยบริการ
โสตทัศนูปกรณ ์

ใบขอใช้บริการ
หน่วยบริการ

โสตทัศนูปกรณ ์
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2.1.2  บริการ ยืม-คืน โสตทัศนูปกรณ ์
ที ่ ผังกระบวนงาน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา แบบพิมพ์ เอกสารอ้างอิง 
1  

กรอกแบบใบขอใช้บริการ 
ผู้ขอใช้บริการ

กรอกรายละเอียด
ในใบขอใช้บริการ 

เสถียร 5  นาที ด้านหน้าใบขอใช้
บริการหน่วย

บริการ
โสตทัศนูปกรณ ์

ใบขอใช้บริการ
หน่วยบริการ

โสตทัศนูปกรณ ์

2  
 

ให้บริการ ยืม-คืน 
โสตทัศนูปกรณ ์

ให้บริการ
โสตทัศนูปกรณ ์ 
โปรเจ็กเตอร์  
บอร์ด เครื่องเสียง 
เครื่องฉาย 

เสถียร 20  นาที 
- - 

3  
 

รับคืนโสตทัศนูปกรณ ์
ประเมินความพึงพอใจ 

 

ลงช่ือ 
คืนโสตทัศนูปกรณ์ 
และประเมินความ

พึงพอใจ 

เสถียร 10  นาที ด้านหลังใบขอใช้
บริการ 

หน่วยบริการ
โสตทัศนูปกรณ ์

ใบขอใช้บริการ
หน่วยบริการ

โสตทัศนูปกรณ ์
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                   2.2  หน่วยบริการโทรทัศน์วงจรปิด และการถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบเครือข่าย 
    2.2.1 บริการโทรทัศน์วงจรปดิ  

ที ่ ผังกระบวนงาน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา แบบพิมพ์ เอกสารอ้างอิง 
1  

     - บันทึกข้อความ 
    - ประสานงานทางโทรศัพท ์
    - กรอกแบบใบขอใช้บริการ 

กรอกใบขอใช้บริการ
ที่ฝ่ายฯ กรณีเร่งด่วน  
 โทรศัพท์ประสาน

ขอใช้บริการ  แล้วจึง
กรอกใบขอใช้บริการ

ในภายหลัง 

หัวหน้าฝ่ายฯ 15 นาที ด้านหน้า 
ใบขอใช้บริการ
หน่วยบริการ
โทรทัศน์วงจร

ปิด 

ใบขอใช้บริการ
หน่วยบริการ
โทรทัศน์วงจร

ปิด 

2  
 
 

จัดเตรียมอุปกรณ ์
 

จัดเตรียมอุปกรณ์
ส าหรับบริการ

โทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) 

เสถียร 
ชาญชัย 
ธนาชัย 
อดิศักดิ ์

3  ช่ัวโมง 
- - 

3  
ติดตั้ง/ทดสอบ/อุปกรณ์

สถานท่ีจริง 

ทดสอบสญัญาณ
ภาพและเสียง 

หัวหน้าทีม 
บุคลากรฝ่ายฯ 

4  ช่ัวโมง - - 

4  
บันทึกถ่ายทอด 
โทรทัศน์วงจรปิด 

 

ปฏิบัติงานตามวัน
เวลา สถานท่ี 
ที่ก าหนด 

หัวหน้าทีม 
บุคลากรฝ่ายฯ 

(ตาม
ก าหนดการ 

1-3 วัน) 

- - 

5  
ขนย้ายอุปกรณ์กลับ 

 หัวหน้าทีม 
บุคลากรฝ่ายฯ 

2 ช่ัวโมง   

6  
ตัดต่อภาพ 

 เสถียร 
ชาญชัย 
ธนาชัย 

1  วัน - - 

7  
ส าเนาแผ่น DVD 

 ชาญชัย 
ธนาชัย 

10  นาที   

8  
ออกแบบ/พิมพ์ปก DVD 

 วรพจน ์ 30  นาที   

9  
รับงาน/จ่ายค่าบริการ 
ประเมินความพึงพอใจ 

 

รับงานส าเร็จ และ
ประเมินความพึง

พอใจ 

 

หัวหน้าทีม 10 นาที ด้านหลังใบขอใช้
บริการหน่วย

บริการโทรทัศน์
วงจรปิด 

ใบขอใช้บริการ
หน่วยบริการ
โทรทัศน์วงจร

ปิด 

หมายเหต ุ: นายเสถียร  พระใหญ่ เป็นหวัหน้าทีมให้นายเสถียร  พระใหญ่ ชาญชยั  บญุคุ้ม ตดัตอ่  
                   นายธวชัชยั  พนัธ์จ าปา เป็นหวัหน้าทีมให้นายธนาชยั  โสภามี ตดัตอ่ 
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2.2.2  จัดท าฐานข้อมูลโทรทัศน์วงจรปิดและสื่อการสอน  
ที ่ ผังกระบวนงาน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา แบบพิมพ์ เอกสารอ้างอิง 
1   

จัดเตรียมวสัดุอุปกรณ ์
จัดเตรียมวสัดุ 
อุปกรณ์ เช่น แผ่น 
DVD ไฟล์งาน
ต่างๆและ
ฮารด์ดิสก ์

ศกุนตลา 3 นาที - - 

2  
 

โหลดไฟลล์งฮาร์ดดิสก ์
 

โหลดไฟล์งานจาก
แผ่น DVD ลงใน
ฮารด์ดิสกจ์ัดเก็บ
ใน Folder ตาม
รหัสทะเบียนที่

ก าหนด 

ศกุนตลา 20 นาที 
- - 

3  
 

   ลงทะเบียนในฐานข้อมูล   
   CCTV และสื่อการสอน 
      ใน Google Drive 

 

ลงทะเบียนใน
ฐานข้อมูล CCTV 
และสื่อการสอน 

ใน Google Drive 
ที่ระบุเลข

ทะเบียน/เรื่อง/  
จ านวน/ภาพ/ 

ผู้บันทึก/จ านวน
แผ่น 

ศกุนตลา 5 นาท ี - ฐานข้อมูลฝ่าย
เทคโนฯ ใน 
Google 
Drive 

4  
 

 
จัดเก็บแผ่น DVD 

จัดเก็บแผ่น DVD 
แยกตามกระเป๋า
แต่ละงาน  โดย
จัดเรยีงตาม
หมายเลขทะเบียน 
เพื่อง่ายในการ
สืบค้นให้บริการ 

ศกุนตลา 3 นาท ี - - 

5  
 

พิมพ์ทะเบียนงาน 
เพิ่มในสมดุทะเบียน 

ฐานข้อมูลฝ่ายเทคโนฯ 

จัดพิมพ์ทะเบียน
งานจาก Google 
Drive  ติดไว้ท่ี
สมุดทะเบียนที่
แยกตามงาน  เพื่อ
ใช้เป็นทางเลือกอีก
ทางในการสืบค้น 

ศกุนตลา 5 นาท ี สมุดทะเบียน
ฐานข้อมูลแยก
ตามงานในฝ่าย

เทคโนฯ 

สมุดทะเบียน
ฐานข้อมูลแยก
ตามงานในฝ่าย

เทคโนฯ 
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    2.2.3 บริการถ่ายทอดสัญญาณผา่นระบบเครือข่าย 
ที ่ ผังกระบวนงาน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา แบบพิมพ์ เอกสารอ้างอิง 
1  

     - บันทึกข้อความ 
    - ประสานงานทางโทรศัพท ์
    - กรอกแบบใบขอใช้บริการ 

กรอกใบขอใช้บริการ
ที่ฝ่ายฯ กรณีเร่งด่วน  
 โทรศัพท์ประสาน

ขอใช้บริการ  แล้วจึง
กรอกใบขอใช้บริการ

ในภายหลัง 

หัวหน้าฝ่ายฯ 10 นาที ด้านหน้า 
ใบขอใช้

บริการหน่วย
เคเบิลทีว ี

ใบขอใช้
บริการหน่วย

เคเบิลทีว ี

2  
 
 

จัดเตรียมอุปกรณ ์
 

จัดเตรียมอุปกรณ์
ถ่ายทอดสัญญาณ
ผ่านระบบเครือข่าย 

 
เสถียร 
อดิศักดิ ์
ชาญชัย 
ธนาชัย 

2  ช่ัวโมง 
- - 

3  
ติดตั้ง/ทดสอบ/อุปกรณ์

สถานท่ีจริง 
ร่วมกับส านักคอมพิวเตอรฯ์ 

ติดตั้งอุปกรณ์และ
เชื่อมสัญญาณผ่าน
ระบบเครือข่าย  
ร่วมกับบุคลากร
ส านักคอมพิวเตอร์ฯ 

เสถียร 
อดิศักดิ ์
ชาญชัย 
ธนาชัย 
ธวัชชัย 
วรพจน ์

3  ช่ัวโมง - - 

4  
 

บันทึกถ่ายทอดสัญญาณ 
 
 

  
บุคลากรฝ่ายฯ 

(ตาม
ก าหนดการ 
ประมาณ  
1 วัน) 

- - 

5  
ขนย้ายอุปกรณ์กลับ 

 บุคลากรฝ่ายฯ 2 ช่ัวโมง   

6  
ตัดต่อภาพ 

 ชาญชัย 
ธนาชัย 

1  วัน - - 

7  
ส าเนาลงแผ่น DVD 

 ชาญชัย 
ธนาชัย 

10  นาที   

8  
ออกแบบ/พิมพ์ปก DVD 

 วรพจน ์ 30  นาที   

9  
รับงาน/ 

ประเมินความพึงพอใจ 

รับงานส าเร็จ และ
ประเมินความพึง

พอใจ 

เสถียร 5 นาท ี ใบขอใช้
บริการหน่วย
โทรทัศน์วงจร

ปิดฯ 

ใบขอใช้บริการ
หน่วยโทรทัศน์

วงจรปิดฯ 
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                        2.2.4  บริการดิจิตอลไซเน็ต 

ที ่ ผังกระบวนงาน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา แบบพิมพ ์ เอกสารอ้างอิง 
1  

ผู้ขอใช้บริการ 
ผู้ขอใช้บริการ 
ประสานจัดส่งเนื้อหา  
เรื่องราวท่ีต้องการ
เผยแพร ่
 

อดศิักดิ ์ 15 นาท่ี - - 

2  
 

จัดท าเนื้อหาในรูปสื่อต่างๆ 
 

จัดท าเนื้อหาท่ีจะ
เผยแพร่ในรูปแบบ
สื่อต่างๆ ตามความ
เหมาะสม เช่น  
อินโฟกราฟิก  วีดิ
ทัศน์  Power Point 

 
อดิศักดิ ์

3 ช่ัวโมง 
- - 

3  
เผยแพรผ่่านระบบดจิิตอล

ไซเน็ต 
 

 
อดิศักดิ ์ 20 นาที 

- - 
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5.2.3 แผนผังแสดงกระบวนงานฝ่ายหอสมุด มี 4 กระบวนงานหลัก 20 กระบวนงานย่อย  
   

 
 
                                  ภาพที่  9  ฝ่ำยหอสมุด 
 

1. งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
กระบวนกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ 
 

ตำรำงที่ ๕๖ กำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ 

ที ่ ผังกระบวนงาน รายละเอียด/ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา แบบพิมพ ์ เอกสารอ้างอิง 

1  
 

1.รวบรวมรำยชื่อหนังสือท่ี
อำจำรย์เสนอจำกคณะ
ต่ำงๆ 

สุพำภรณ์   1 เดือน  บันทึก
ข้อควำมจำก

คณะ. 

2  2.ท ำกำรตรวจสอบ
รำยกำรซ้ ำจำกระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ Walai 
Auto Lib 
 

สุพำภรณ์   
สุกัญญำ 

5 นำที 
ต่อเล่ม 

 
 
 

  

3  3.พิมพ์รำยกำรหนังสือท่ี
สั่งซื้อ แจ้งรำยกำรหนังสือ
ที่จะขอใบเสนอรำคำจำก
บริษัท ร้ำนค้ำ ศูนย์
หนังสือ 

สุพำภรณ์   
สุกัญญำ 

5 นำที  
 
 
 

 

4  4. เปรียบเทียบรำคำ
ด ำเนินกำรเสนอซื้อโดย
เสนอหัวหน้ำฝ่ำยลงนำม

สุพำภรณ์ สุ
กัญญำ 

1 วัน   

ส ารวจความต้องการทรัพยากร
สารสนเทศ 

ตรวจสอบ
รายการซ้ า 

การ 
ขอใบเสนอรำคำจำกตัวแทนหรือ
ส ำนักพิมพ์ 

เปรียบเทยีบราคาและท าใบเสนอ
ซื้อ 
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และส่งเรื่องเสนอซื้อให้งำน
พัสด ุ
 

5  
 
 

5. งำนธุรกำรรับเรื่อง 
เลขำส ำนักฯ ตรวจสอบ
เอกสำร และส่งให้
เจ้ำหน้ำท่ีพัสด ุ

สุพำภรณ์ สุ
กัญญำ 

5 นำที   

6  
 
 

6. จัดท ำเอกสำรขออนุมตัิ
จัดซื้อ 

งำนพัสด ุ 5 นำที   

7  7. ผอ.พิจำรณำสั่งกำร 
 
 
 
 
 

ผอ.ส ำนักฯ    

8  8.บรรณำรักษ์แจ้งไปยัง
บริษัทเพ่ือยืนยันกำรสั่งซื้อ 

สุพำภรณ์ สุ
กัญญำ 

60 นำที   

9  9.งำนพัสดุท ำใบตรวจรบั งำนพัสด ุ 2 วัน   

10  
 

10.บรรณำรักษ์ประสำน
กรรมกำรตรวจรับเพื่อท ำ
กำรตรวจรับหนังสือ 
 

สุพำภรณ์ สุ
กัญญำ 

60 นำที   

11  
 
 

11. บรรณำรักษ์
ประทับตรำลงรำยละเอียด
กำรไดม้ำแล้วส่งต่อให้งำน
ลงทะเบียนหนังสือ
ด ำเนินกำรประทับตรำ
และให้เลขทะเบียนหนังสือ 
พร้อมท้ังแจ้งผลกำรจัดซื้อ
กลับไปยังคณะ 

สุพำภรณ์ สุ
กัญญำ 

5 วัน   

  
 
 
 
 
 

งำนสำรบรรณออกเลข ศธ 
 

งำนพัสดุท ำใบขออนุมัติซื้อ 
 

ผลกำรอนุมัติจำก 
ผู้อ ำนวยกำร 

ส ำนักวิทยบริกำร 

การ 

บรรณำรักษ์สั่งซื้อ 
 

งำนพัสดุออกใบตรวจรับ 
 

ตรวจรับหนังสือ 

 
 

- ส่งงานลงทะเบียนหนังสือ 
 - แจ้งผลการจัดซื้อกับคณะต่างๆ  
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2.  งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ มีท้ังหมด 3 กระบวนงานย่อย 
2.1 กระบวนงานวิเคราะห์หนังสือใหม่   

ตำรำงที่ ๕๗  กระบวนงำนวิเครำะห์หนังสือใหม่          
ที ่ ผังกระบวนงำน รำยละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ แบบพิมพ ์ เอกสำรอ้ำงอิง 

1 

 
1.คัดเลือกหนังสือ 

คัดเลือกหนังสือ 
คัดเลือกหนังสือท่ีจะน ำมำวเิครำะห์
รำยกำรทรัพยำกร โดยให้เลือกหนงัสือ
ซื้อมำวิเครำะห์รำยกำรเป็นอันดับแรก 

1. นำงสำวชุษณำ 
นรำจันทร์  
2. นำยกันตพัฒน์ ใน
เกษตรธนพัฒน์  
3. นำงสำวสุกัญญำ 
ปิตคุณ 

1 นำที   

2 

 
2. หนังสือใหม่ 

หนังสือใหม ่
กรณีตรวจสอบควำมซ้ ำซ้อนใน
ฐำนข้อมูลห้องสมดุของส ำนักวิทย
บริกำร แล้วไม่พบข้อมลู  ให้ตรวจสอบ
จำกฐำนข้อมูลห้องสมุดอื่น  

1. นำงสำวชุษณำ 
นรำจันทร์  
2. นำยกันตพัฒน์ ใน
เกษตรธนพัฒน์  
3. นำงสำวสุกัญญำ 
ปิตคุณ 

5 นำที   

3 

3 

ไม่พบข้อมูลในฐำนข้อมลูห้องสมดุอื่น 
ให้ด ำเนินกำรดังนี ้

    

4 

4 

สร้ำงระเบียนข้อมลูหนังสือใหม่ โดยลง
รำยกำรบรรณำนุกรมตำมกฎ AACR2 
และ MARC21  

1. นำงสำวชุษณำ 
นรำจันทร์  
2. นำยกันตพัฒน์ ใน
เกษตรธนพัฒน์  
3. นำงสำวสุกัญญำ 
ปิตคุณ 

10 นำที   

5 

5 

ก ำหนดหัวเรื่อง เพื่อบอกขอบเขต
เนื้อหำของหนังสือ 
  หนังสือภำษำไทย ก ำหนดหัวเรื่องตำม
ฐำนข้อมูลหัวเรื่องภำษำไทย (Thai 
Subject Headings) ของคณะท ำงำน
กลุ่มวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรนเิทศ 
ห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ 
  หนังสือภำษำอังกฤษ ก ำหนดหัวเรื่อง
ตำม Library of Congress 
Classification Web 

1. นำงสำวชุษณำ 
นรำจันทร์  
2. นำยกันตพัฒน์ ใน
เกษตรธนพัฒน์  
3. นำงสำวสุกัญญำ 
ปิตคุณ 

 10 นำที   

6 

  6 

ก ำหนดเลขเรียกหนังสือ เพื่อจัดแบ่ง
หนังสือตำมเนื้อหำ 
  ก ำหนดหมวดหมู่ระบบหอสมดุรฐัสภำ
อเมริกัน ตำม Library of Congress 
Classification Web 
  ก ำหนดเลขเรียกผู้แต่ง  เพื่อบอก
ผู้รับผิดชอบของหนังสือน้ัน และเพื่อให้
เกิดควำมแตกต่ำงของหนังสือแต่ละเลม่ 

1. นำงสำวชุษณำ 
นรำจันทร์  
2. นำยกันตพัฒน์ ใน
เกษตรธนพัฒน์  
3. นำงสำวสุกัญญำ 
ปิตคุณ 

 10 นำที   
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     หนังสือภำษำไทย ก ำหนดเลขผู้แต่ง
ตำมตำรำงเลขผู้แต่งหนังสือภำษำไทย
ส ำเรจ็รูป ของส ำนักหอสมุดแห่งชำติ 
     หนังสือภำษำอังกฤษ ก ำหนดเลขผู้
แต่งตำมตำรำง Cutter-Sanborn  

7 7 อ่ำนบำรโค้ดและเพิ่มปกหนังสือ 
  อ่ำนบำร์โค้ด เพื่อเพ่ิมรำยกำรข้อมูล
หนังสือแต่ละเลม่ ให้สำมำรถยมืได้  
  เพิ่มปกหนังสือ โดยกำรสแกนปก
หนังสือ หรือค้นหำภำพปกจำก
อินเตอร์เนต็ และใส่ภำพปกใน
ฐำนข้อมูลห้องสมดุ 

1. นำงสำวชุษณำ 
นรำจันทร์  
2. นำยกันตพัฒน์ ใน
เกษตรธนพัฒน์  
3. นำงสำวสุกัญญำ 
ปิตคุณ 

5 นำที   

  
2.2 กระบวนการวิเคราะห์กรณีมีข้อมูลจากที่อ่ืนแล้ว 

ตำรำงที่ ๕๘ กระบวนกำรวิเครำะห์กรณมีีข้อมูลจำกท่ีอื่นแล้ว 
ที ่ ผังกระบวนงำน รำยละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ แบบพิมพ ์ เอกสำรอ้ำงอิง 

1 

1. 

คัดเลือกหนังสือ 
คัดเลือกหนังสือท่ีจะน ำมำวเิครำะห์
รำยกำรทรัพยำกร โดยให้เลือกหนงัสือ
ซื้อมำวิเครำะห์รำยกำรเป็นอันดับแรก 

1. นำงสำวชุษณำ 
นรำจันทร์  
2. นำยกันตพฒัน์ ใน
เกษตรธนพัฒน์  
3. นำงสำวสุกัญญำ 
ปิตคุณ 

1 นำที   

2 

2.  

     ตรวจสอบควำมซ้ ำซ้อนใน
ฐำนข้อมูลห้องสมดุของส ำนักวิทย
บริกำร 
    ตรวจสอบควำมซ้ ำซ้อนในฐำนข้อมูล
ห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib 
โดยสืบค้นจำกเลข ISBN กรณีหนงัสือ
ภำษำไทย ให้ตรวจสอบข้อมลูครั้งที่
พิมพ์และปีพิมพ์ด้วย 

1. นำงสำวชุษณำ 
นรำจันทร์  
2. นำยกันตพัฒน์ ใน
เกษตรธนพัฒน์  
3. นำงสำวสุกัญญำ 
ปิตคุณ 

1 นำที   

3 

3 

พบข้อมูลในฐำนข้อมูลห้องสมุดอืน่ 
ให้ด ำเนินกำรดังนี ้

    

4 

 
4 

    ถ่ำยโอนข้อมูลจำกฐำนข้อมูล
ห้องสมุดอื่น 
  ถ่ำยโอนข้อมูลบรรณำนุกรมจำก
ฐำนข้อมูลห้องสมดุอื่น โดยท ำกำร
คัดลอกข้อมลูในรูปแบบ MARC มำยัง
ระบบห้องสมุดของส ำนักวิทยบริกำร 
เพื่อสร้ำงระเบียนใหม ่

1. นำงสำวชุษณำ 
นรำจันทร์  
2. นำยกันตพัฒน์ ใน
เกษตรธนพัฒน์  
3. นำงสำวสุกัญญำ 
ปิตคุณ 

1 นำที   

5 

 
 

ปรับปรุงแก้ไขข้อมลูบรรณำนุกรม 
และเพิ่มข้อมลูอื่น ๆ เช่น เลขทะเบียน 
รำยละเอียดกำรได้มำของหนังสือ  

1. นำงสำวชุษณำ 
นรำจันทร์  
2. นำยกันตพัฒน์ ใน
เกษตรธนพัฒน์  

3 นำที   

จบกำร
ท ำงำน 
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5 3. นำงสำวสุกัญญำ 
ปิตคุณ 

6 6 อ่ำนบำร์โค้ดและเพิ่มปกหนังสือ 
  อ่ำนบำร์โค้ด เพื่อเพ่ิมรำยกำรข้อมูล
หนังสือแต่ละเลม่ ให้สำมำรถยมืได้  
  หำกยังไม่มีกำรเพิ่มปกหนังสือ ให้
สแกนปกหนังสือ หรือค้นหำภำพปก
จำกอินเตอร์เนต็ และใส่ภำพปกใน
ฐำนข้อมูลห้องสมดุ 

1. นำงสำวชุษณำ 
นรำจันทร์  
2. นำยกันตพัฒน์ ใน
เกษตรธนพัฒน์  
3. นำงสำวสุกัญญำ 
ปิตคุณ 

5 นำที   

 
  2.3 กระบวนการวิเคราะห์กรณีเป็นหนังสือที่มีอยู่แล้ว (ซ้ า) 
ตำรำงที่ ๕๙ กระบวนกำรวิเครำะห์กรณเีป็นหนังสือท่ีมีอยู่แล้ว (ซ้ ำ) 

ที ่ ผังกระบวนงำน รำยละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ แบบพิมพ ์ เอกสำรอ้ำงอิง 
1  

 
1. 

คัดเลือกหนังสือ 
คัดเลือกหนังสือท่ีจะน ำมำวเิครำะห์
รำยกำรทรัพยำกร โดยให้เลือก
หนังสือซื้อมำวิเครำะหร์ำยกำรเปน็
อันดับแรก 

1. นำงสำวชุษณำ 
นรำจันทร์  
2. นำยกันตพัฒน์ ใน
เกษตรธนพัฒน์  
3. นำงสำวสุกัญญำ 
ปิตคุณ 

1 นำที   

2  

 
2.  

ตรวจสอบควำมซ้ ำซ้อนในฐำนข้อมูล
ห้องสมุดของส ำนักวิทยบริกำร 
ตรวจสอบควำมซ้ ำซ้อนในฐำนข้อมูล
ห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib 
โดยสืบค้นจำกเลข ISBN กรณีหนงัสือ
ภำษำไทย ให้ตรวจสอบข้อมลูครั้งที่
พิมพ์และปีพิมพ์ด้วย 

1. นำงสำวชุษณำ 
นรำจันทร์  
2. นำยกันตพัฒน์ ใน
เกษตรธนพัฒน์  
3. นำงสำวสุกัญญำ 
ปิตคุณ 

1 นำที   

3 

 
 

3 

หนังสือซ้ ำ 
กรณีตรวจสอบควำมซ้ ำซ้อนใน
ฐำนข้อมูลห้องสมดุของส ำนักวิทย
บริกำร แล้วพบข้อมลู  ให้ด ำเนินกำร
ดังนี ้
 

    

4  

 
4 

ปรับปรุงแก้ไขข้อมลูบรรณำนุกรม 
และเพิ่มข้อมลูอื่น ๆ เช่น เลขทะเบียน 
รำยละเอียดกำรได้มำของหนังสือ 

1. นำงสำวชุษณำ 
นรำจันทร์  
2. นำยกันตพัฒน์ ใน
เกษตรธนพัฒน์  
3. นำงสำวสุกัญญำ 
ปิตคุณ 

3 นำที   

5  

 

อ่ำนบำรโค้ดและเพิ่มปกหนังสือ 
  อ่ำนบำร์โค้ด เพื่อเพ่ิมรำยกำรข้อมูล
หนังสือแต่ละเลม่ ให้สำมำรถยมืได้  
  หำกยังไม่มีกำรเพิ่มปกหนังสือ ให้
สแกนปกหนังสือ หรือค้นหำภำพปก6

1. นำงสำวชุษณำ 
นรำจันทร์  
2. นำยกันตพัฒน์ ใน
เกษตรธนพัฒน์  

5 นำที   

จบกำร
ท ำงำน 
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5 จำกอินเตอร์เนต็ และใส่ภำพปกใน
ฐำนข้อมูลห้องสมดุ 

3. นำงสำวสุกัญญำ 
ปิตคุณ 

 
2. งานจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ 

 
ตำรำงที่ ๖๐ งำนจัดเตรียมทรัพยำกรสำรสนเทศ 

ล าดั
บ 

ผังกระบวนการ รายละเอียด 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ระยะ 
เวลา 

แบบ 
พิมพ ์

เอกสาร 
อ้างอิง 

1 
 

รับหนังสือจำก
บรรณำรักษ์จดัหำ  

สุคนธ์ทิพย ์ 1 นำที 
-  

2 

 
ติประทับตรำแสดงควำม
เป็นเจ้ำของที่หน้ำปกใน  
หน้ำสุดท้ำยของเล่ม หน้ำ
ลับเฉพำะ ดำ้นตรงข้ำมสัน
หนังสือท้ัง 3 ด้ำน ให้เลข
ทะเบียนหนังสือ และตดิ
ใบก ำหนดส่งที่หน้ำสดุท้ำย
ของเล่มหรือปกหนังสือ 

 

 สุคนธ์ทิพย ์

 
3 นำที 

-  

3 

 บรรณำรักษ์งำนวิเครำะห์
น ำหนังสือท่ีผ่ำนกำร
ลงทะเบียนแล้วมำ
วิเครำะหห์มวดหมู่และลง
รำยกำร 

ชุษณำ กันตพัฒน์ 
สุพำภรณ ์

42 นำที 

-  

  
เมื่อวิเครำะห์หมวดหมู่
และลงรำยกำรเสร็จแล้ว 
ส่งให้เจ้ำหน้ำที่พิมพส์ัน 

สุคนธ์ทิพย ์

 
3 นำที 

  

 

 
ส่งตรวจสอบควำมถูกต้อง
ของกำรลงรำยกำรและ
กำรพิมพ์สัน 

ถูกต้อง ส่งติดแท้ก RFID 

ไม่ถูกต้อง ส่งกลับแกไ้ข 

นุจรินทร ์

 
5 นำที 

  

 
รับหนังสือจำกบรรณำรักษ์จดัหำ 

ประทับตรำ ให้เลข
ทะเบียน ติดใบก ำหนด

ส่ง 
 

ส่งบรรณำรักษ์ลง
รำยกำรและวิเครำะห์

หมวดหมู ่

พิมพ์สัน ติดสัน 

 

ตรวจสอบควำมถูกต้อง
ของกำรลงรำยกำรและ

กำรพิมพ์สัน 
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  ติด tag RFID  
สุคนธ์ทิพย ์

 
1 นำที 

  

  น ำขึ้นช้ันให้บริกำร นุจรินทร ์ 1 นำที 
  

 
4. งานวารสาร มีทั้งหมด 2 กระบวนงานย่อย 

    4.1 งานลงทะเบียนวารสาร 
ตำรำงที่ ๖๑ กำรลงทะเบียนวำรสำร 

ล าดั
บ 

ผังกระบวนการ รายละเอียด 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ระยะ 
เวลา 

แบบ 
พิมพ ์

เอกสาร 
อ้างอิง 

1                                   เริ่มต้นกำรปฏบิัติงำน 
รุ้งลำวัลย์ 
ลิ่วชวโรจน ์

 
  

2 
  

   ม ี

รับตัวเล่มวำรสำร
ตรวจสอบรำยกำร
วำรสำร 

รุ้งลำวัลย์ 
ลิ่วชวโรจน ์

 
  

3 

        มี                         

                                 ไมม่ ี

มีรำยกำรบรรณำนุกรม
ตรวจสอบรำยกำรปีที่ 
ฉบับท่ีหำกม ี

 

 

รุ้งลำวัลย์ 
ลิ่วชวโรจน ์

 

  

4 

 

 

รำยกำรทีต่้องกำรเพิ่ม
ฉบับซ้ ำส่วนรำยกำรทีไ่ม่
พบรำยกำรทำง 

รุ้งลำวัลย์ 
ลิ่วชวโรจน ์

 

  

5 

       มี 

                       ไมม่ ี

บรรณำนุกรมจะสร้ำง 
Holding และ Check in 
card จำกนั้นจะ
ลงทะเบียนวำรสำร ลง
รำยกำรทรัพยำกร 

 

รุ้งลำวัลย์ 
ลิ่วชวโรจน ์

 

  

ติด tag RFID 

 น ำออกให้บริกำร 

เริ่มต้น 

มีรายการ
บรรณานุก
รม สร้างรายการ

บรรณานุกรม 

 รับตัวเลม่วารสาร 

ตรวจ
สอบ
รายกา
ร 

สร้าง Holding และ 
Check in card 

เพิ่มฉบับซ้ า 
ลงทะเบียนวารสาร 

ลงรายการทรัพยากร 
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6 

 

เขียนหมำยเลขก ำกับ
วำรสำร    ติดป้ำย
วำรสำรใหม ่

รุ้งลำวัลย์ 
ลิ่วชวโรจน ์

 

  

4.2  งานจัดท าดรรชนีวารสาร 
ตำรำงที่ ๖๒ งำนดัชนีวำรสำร 

ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ระยะ 
เวลา 

แบบ 
พิมพ ์

เอกสาร 
อ้างอิง 

1                                   
เริ่มต้นกำร
ปฏิบัติงำน 

รุ้งลำวัลย์ 
ลิ่วชวโรจน ์

 
  

2 

  

    

รับตัวเล่ม
วำรสำร
ตรวจสอบ
รำยกำรวำรสำร 

รุ้งลำวัลย์ 
ลิ่วชวโรจน ์

 

  

3 
                                

 

มีรำยกำร
บรรณำนุกรม
ตรวจสอบ
รำยกำรปีที่ 
ฉบับท่ีหำกม ี

รุ้งลำวัลย์ 
ลิ่วชวโรจน ์

 

  

4 
 

 

รำยกำรที่
ต้องกำรเพิ่ม
ฉบับซ้ ำ     ส่วน
รำยกำรที่    ไม่
พบรำยกำรทำง 

รุ้งลำวัลย์ 
ลิ่วชวโรจน ์

 

  

5 

 

        

                            

บรรณำนุกรมจะ
สร้ำง Holding 
และ Check in 
card จำกนั้นจะ
ลงทะเบียน
วำรสำร ลง

รุ้งลำวัลย์ 
ลิ่วชวโรจน ์

 

  

เขียนหมายเลขก ากับวารสาร 

ติดป้ายวารสารใหม ่

     จบ 

เริ่มต้น 

 คัดเลือกวารสาร 

คัดเลือกบทความ วารสาร 

ลงรายการในระบบWalia AutoLib 

ก าหนดหัวเรื่อง 

น าออกให้บริการ 
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รำยกำร
ทรัพยำกร 

  

เขียนหมำยเลข
ก ำกับวำรสำร    
ติดป้ำยวำรสำร

ใหม ่

รุ้งลำวัลย์ 
ลิ่วชวโรจน ์

 

  

 
 5. งานบ ารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ 
ตำรำงที่ ๖๓ งำนบ ำรุงรักษำทรัพยำกรสำรสนเทศ   

ล าดับ ผังกระบวนการ ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

เอกสาร 
อ้างอิง 

1 

 รวบรวมหนังสือที่ช ำรุดหรือ
ต้องกำรส่งซ่อมบ ำรุงรักษำ 
จำกแหล่งต่ำงๆ เช่น งำนจัด
ชั้น งำนบริกำรยืมคืนและตอบ
ค ำถำม กำรจัดชั้นหนังสือ  

นรำ 10 นำที 

 

2 
 

แก้ไขสถำนะทรัพยำกร เพื่อ
แจ้งให้ผู้ใช้บริกำรทรำบวำ่

ทรัพยำกรอยู่ในสถำนะส่งซ่อม 

 

นรำ 1 นำท ี
 

3 

 
 
 

ซ่อมบ ำรุงรักษำหนังสือ 

 

นรำ 60 นำที 
 

4  

แก้ไขสถำนะทรัพยำกร เพื่อ
แจ้งให้ผู้ใช้บริกำรทรำบวำ่

ทรัพยำกรอยู่ในสถำนะปกติ
และพร้อมให้บริกำรแล้ว 

 

นรำ 1 นำท ี

 

5 
 น ำขึ้นชั้นให้บริกำร 

 

บุณพจน์ บุญ
ถนอม สุพัตตรำ ศิ
รินำฎ อภิญญำ ศิ
มำพร 

5 นำท ี

 

 
 
 

     จบ 

 
รวบรวมหนังสือท่ี
ช ำรุด 

 แก้ไขสถำนะ
ทรัพยำกร 

 

ซ่อมบ ำรุงรักษำหนังสือ 

แก้ไขสถำนะทรัพยำกร 
 

น ำขึ้นช้ันบริกำร  
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2. กระบวนงานบริการ 
  ผังกระบวนงำนบริกำร มี 1 กระบวนงำนหลัก  7 กระบวนงำนย่อย 
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2.1 งานยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศ 
ตำรำงที่ ๖๔ งำนยืม – คืน ทรัพยำกรสำรสนเทศ 

ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 

ระยะ 

เวลา 

แบบ 

พิมพ ์

เอกสาร 
อ้างอิง 

1 
 

 
สแกนบำร์โค้ดจำกบัตรสมำชกิ  

บุณพจน์ บุญถนอม 
สุพัตตรำ พิไลพร  

2 วินำท ี
-  

2 

 ตรวจสอบสถำนะสมำชิก 

ปกติ สแกนบำร์โค้ดหนังสือที่
ต้องกำรยืม 

 

บุณพจน์ บุญถนอม 
สุพัตตรำ พิไลพร  

30วินำท ี

-  

4  
สแกนบำร์โค้ดหนังสือที่     
ต้องกำรยืม 

บุณพจน์ บุญถนอม 
สุพัตตรำ พิไลพร  

1 วินำท ี -  

5 

 

ประทับตรำวันก ำหนดส่งที่ใบ
ก ำหนดส่ง 

บุณพจน์ บุญถนอม 
สุพัตตรำ พิไลพร  

5วินำท ี

  

6 
 สรุปผลกำรยืมแจ้งแก่ผู้ใช้บริกำร 

พร้อมส่งมอบหนังสือที่ยืมและบัตร
สมำชิกคืนแก่ผู้ใช้บริกำร 

บุณพจน์ บุญถนอม 
สุพัตตรำ พิไลพร  

5 วินำท ี

  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สแกนบาร์โค้ดสมาชกิ 

สแกนบาร์โค้ดหนังสือ 

ประทับตราวันที่ก าหนดส่ง 

แจ้งผลการยืม ส่งบัตรสมาชกิ 

ตรวจ 
สอบตัวตน 
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2.2 งานต่ออายุบัตรสมาชิก 
ตำรำงที่ ๖๕ กำรต่ออำยุบตัรสมำชิก 

ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 

ระยะ 

เวลา 

แบบ 

พิมพ ์

เอกสาร 
อ้างอิง 

1 
 

 

สแกนบำร์โค้ดจำกบัตรสมำชกิ 

  

บุณพจน์/บุญถนอม/
สุพัตตรำ/   พิไลพร  

2 วินำท ี
-  

2 

 ตรวจสอบสถำนะสมำชิก 

หมดอำย ุแจ้งผู้ใช้บริกำรแสดง
หลักฐำนเพื่อต่ออำยุสมำชิก 

 

บุณพจน์/ บุญถนอม/ 
สุพัตตรำ/ พิไลพร  

30วินำท ี

-  

3                

             

 

ต่ออำยุสมำชิก โดยตรวจสอบกำร
ลงทะเบียนใน reg พร้อมตรวจสอบ
และแก้ไขข้อมูลสมำชิกให้เป็น
ปัจจุบัน 

บุณพจน์ บุญถนอม 
สุพัตตรำ พิไลพร  

1 นำท ี

-  

4  สแกนบำร์โค้ดหนังสือที่ต้องกำรยืม 
บุณพจน์/ บุญถนอม/ 
สุพัตตรำ/ พิไลพร  

1 วินำท ี -  

5 

 
ประทับตรำวันก ำหนดส่งที่ใบ
ก ำหนดส่ง 

บุณพจน์/ บุญถนอม/ 
สุพัตตรำ/ พิไลพร  

5 วินำท ี

  

6 
 

สรุปผลกำรยืมแจ้งแก่ผู้ใช้บริกำร 
พร้อมส่งมอบหนังสือที่ยืมและบัตร
สมำชิกคืนแก่ผู้ใช้บริกำร 

 

 

บุณพจน์/ บุญถนอม/ 
สุพัตตรำ/ พิไลพร  

5 วินำท ี

  

   
 
 
 
 
 
 
 

สแกนบาร์โค้ดสมาชกิ 

ประทับตราวันที่ก าหนดส่ง 

สแกนบาร์โค้ดหนังสือ 

แจ้งผลการยืม ส่งบัตร
สมาชิกและหนังสือทีย่ืม

ให้แก่สมาชิก 

ตรวจสอบตัวตน
และสถานะสมาชิก 

     ต่ออายุสมาชิก 
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2.3 ตอบค าถามช่วยค้นคว้า 
ตำรำงที่ ๖๖ ตอบค ำถำมช่วยค้นคว้ำ 

ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ระยะ 
เวลา 

แบบ 
พิมพ ์

เอกสาร อ้างอิง 

1  รับค ำถำมจำกผู้ใช้บริกำร  พนม/นุจรินทร/์ รุง้
ลำวัลย ์ 1 นำท ี -  

2  วิเครำะห์ค ำถำมเพือ่หำเครื่องมือใน
กำรค้นหำค ำตอบ  

พนม/นุจรินทร/์ รุ้ง
ลำวัลย ์ 1นำที 

-  

3 

  คิดและระบุค ำค้นที่จะใช้ค้นหำ
ค ำตอบที่ตรงกับควำมต้องกำรของ
ผู้ใช้บริกำร  

ตรงส่งค ำตอบแก่ผู้ใช้บริกำร 

ไม่ตรงวิเครำะห์ค ำถำมใหม่จำกกำร
ซักถำมข้อมูลเพิ่มเติมจำก
ผู้ใช้บริกำร 

พนม/นุจรินทร/์ รุ้ง
ลำวัลย ์ 1 นำท ี

-  

4 
 เมื่อได้รับค ำตอบที่ตรงกับควำม

ต้องกำรของผู้ใช้บริกำรแล้ว ส่ง
มอบค ำตอบแก่ผู้ใช้บริกำร 

พนม/นุจรินทร/์ รุ้ง
ลำวัลย ์ 1 นำท ี

-  

5 

 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้ใช้บริกำรกรอกแบบขอใช้บรกิำร
และประเมินควำมพึงพอใจกำรใช้
บริกำร 

พนม/นุจรินทร/์ รุ้ง
ลำวัลย ์ 1 นำท ี

https:/
/goo.g
l/form
s/JWL
VU3u
8si2p
NnUH
2 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รับค ำถำม 

วิเครำะห์ค ำถำมเพือ่หำ
เครื่องมือ 

No 

 

 
คิดและระบุค ำค้น 

ในเครื่องมือ 
Yes 

แจ้งค ำตอบแก่ผู้ใช้บริกำร 

ผู้ใช้บริกำรกรอกแบบขอใช้
บริกำรและประเมินควำมพึง

พอใจกำรใช้บริกำร 
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2.4 บริการห้องประชุมย่อย 
ตำรำงที่ ๖๗ บริกำรห้องประชุมยอ่ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ระยะ 
เวลา 

แบบ 
พิมพ ์

เอกสาร อ้างอิง 

1 
 ผู้ใช้บริกำรจองห้องประชุมยอ่ยผำ่น

ระบบออนไลน์  

พนม/รุ้งลำวัลย์บุณ
พจน์/ 
บุญถนอม/ สุพัตตรำ/  
ศิรินำฏ  
 

10 
นำที 

-  

2 

 ติดต่อรับกุญแจจำกเจำ้หน้ำที่ที่
เค้ำน์เตอร์ยืม-คืน จนท.ตรวจสอบ
ข้อมูลกำรจอง 

ถูกต้อง ยื่นบัตรประจ ำตวัไว้เป็น
หลักฐำนแก่เจำ้หน้ำที ่รับกุญแจ
เพื่อน ำไปเปิดใช้ห้องประชุม 

ไม่ถูกต้องหรือมำรับกุญแจเกินจำก
เวลำที่ก ำหนด จองหอ้งประชุมใหม่
อีกครั้ง 

พนม/รุ้งลำวัลย ์
บุณพจน์/ 
บุญถนอม/ สุพัตตรำ/  
ศิรินำฏ 

1 นำท ี

-  

3 
 

ผู้ใช้บริกำรเข้ำใช้ห้องประชุมยอ่ย
ตำมเวลำที่ก ำหนด เมื่อหมดเวลำ
น ำกุญแจห้องมำคืนที่เค้ำน์เตอร์ยืม-
คืน พร้อมรับบัตรประจ ำตวัคืน 

 

พนม/ 
รุ้งลำวัลย์/ 
บุณพจน์/ 
บุญถนอม/ สุพัตตรำ/  
ศิรินำฏ 

1 นำท ี

-  

ผู้ใช้บริการจองห้องประชุม
ยอ่ยผา่นระบบออนไลน ์

No 

ติดต่อรับกุญแจ 

  Yes 

 
ผู้ใช้บริกำรคืนกุญแจหอ้ง
เมื่อหมดเวลำตำมที่จองไว้ 
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2.5. บริการยืมระหว่างห้องสมุด 
ตำรำงที่ ๖๘ บริกำรยืมระหว่ำงหอ้งสมุด  

 
 
 

ล ำดับที่ ผนังขบวนงาน รายละเอียด/ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ ระยะ 
เวลา 

แบบ
พิมพ ์

เอกสารอา้งอิง 

1  
 

1.รับค ำขอใช้บริกำร ผู้ขอใช้บริกำร  5 นำที ใบขอใช้
ออนไลน ์

ใบขอใช้ที่หน้ำ
เว็บส ำนักวิทย
บริกำร 
www.oar.ac.th 

2   2.ตรวจสอบ สืบค้นแหล่งท่ีมี
เอกสำร 

บรรณำรักษ์งำน
บริกำรฯ 

10 นำที  
 

  

3  3.ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย/แจ้ง
ผู้ใช้บริกำร/ช ำระค่ำมัดจ ำ 

 5 นำท ี   

  4.ส่งค ำขอไปยังสถำบันท่ีมี
เอกสำร 

 3 นำท ี   

  5.รับเอกสำร  3 วันท ำ
กำร 

  

  6.แจ้งผู้ใช้บริกำรมำรับ
เอกสำร 

 5 นำท ี   

3   7. ตรง / ไม่ตรง  5 นำที  
 

  

4   8. ผู้ใช้รับเอกสำร/จ่ำย
ค่ำบริกำร/รับเงินคืน 

 10 
นำที 

 
 

http://www.
e-
service.nlt.g
o.th 

6   9. ส่งค่ำบริกำร/ส่งตัวเล่มคืน
แจ้งผู้ขอใช้บริกำร 
 
 

 
 

2 นำที  
 

  

9   10. เก็บสถิต ิ
 
 

    
 

  

รับค าขอใช้

บริการ 

รับเอกสาร/จ่ายค่าบริการ/รับเงินคืน 

ตรง / ไม่ตรง 

ตรวจสอบแหล่งที่มีข้อมูล 

ส่งค่าบริการ/ส่งตัวเลม่คืน 

เก็บสถิต ิ

ประมาณการค่าใช้จา่ยแจ้ง
ผู้ใช้/ช าระค่ามัดจ า 

ส่งค าขอ 

รับเอกสาร 

แจ้งผู้ใช้มารับเอกสาร 
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2.6 งานขอ ISBN 
ตำรำงที่ ๖๙ กำรขอเลข ISBN 

 
 

 
 
 
 
 

ล ำดับที่ ผนังขบวนงาน รายละเอียด/ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ ระยะ 
เวลา 

แบบ
พิมพ ์

เอกสารอ้างอิง 

1  
 

1.รับค ำขอใช้บริกำร ผูข้อใช้บริกำร   ใบขอ
ใช้
ออนไล
น์ 

ใบขอใช้ที่หน้ำ
เว็บส ำนักวิทย
บริกำร 
www.oar.ac.th 

2   2.ตรวจสอบข้อมลู บรรณำรักษ์งำน
บริกำรฯ 

10 
นำที 

 
 
  

3   3. ครบ / ไม่ครบ  5 นำที  
 
  

4   4. กรอกใบขอใช้บริกำรที่เว็บ
ของหอสมุดแห่งชำต ิ

 10 
นำที 

 
 
http://www.
e-
service.nlt.g
o.th 

5   5. ข้อมูลถูก / ไม่ถูก  
 

10 
นำที 

 
 
  

6   6. แจ้งผู้ขอใช้บริกำร 
 
 

 
 

2 นำที  
 
  

7   7. รอรับตัวเลม่หนังสือ 
 
 

 
 

   
 
  

8   8. ส่งตัวเล่มให้หอสมุด
แห่งชำติ 
 

    
 
  

9   9. เก็บสถิต ิ
 
 
 

     
 
  

รับค าขอใช้

บริการ 

กรอกใบขอใช้บรกิาร 

ครบ / ไม่

ครบ 

ตรวจสอบข้อมูล 

ถูก / ไม่ถูก 

แจ้งผู้ขอ 

รอรับตัวเล่มหนังสือ 

ส่งหนังสือให้หอสมดุแห่งชาต ิ

เก็บสถิต ิ
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2.7 งานบริการสื่อโสตทัศน์ 
ตำรำงที่ ๗๐ กำรบริกำรสื่อโสตทัศน์ 

ที ่ ผังกระบวนงาน รายละเอียด/ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา แบบพิมพ ์ เอกสารอ้างอิง 

1  
 

1.รวบรวมรำยชื่อหนังสือท่ี
อำจำรย์เสนอจำกคณะ
ต่ำงๆ 

ชนิตำ นรำ 1 เดือน  บันทึก
ข้อควำมจำก

คณะ. 

2  2.ท ำกำรตรวจสอบ
รำยกำรซ้ ำจำกระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ Walai 
Auto Lib 

ชนิตำ นรำ 5 นำที 
ต่อเล่ม 

 
 
 
 

  

3  3.พิมพ์รำยกำรหนังสือท่ี
สั่งซื้อ แจ้งรำยกำรหนังสือ
ที่จะขอใบเสนอรำคำจำก
บริษัท ร้ำนค้ำ ศูนย์
หนังสือ 

ชนิตำ นรำ 5 นำที  
 
 
 

 

4  4. เปรียบเทียบรำคำ
ด ำเนินกำรเสนอซื้อโดย
เสนอหัวหน้ำฝ่ำยลงนำม
และส่งเรื่องเสนอซื้อให้งำน
พัสด ุ

ชนิตำ นรำ 1 วัน   

5  
 
 

5. งำนธุรกำรรับเรื่อง 
เลขำส ำนักฯ ตรวจสอบ
เอกสำร และส่งให้
เจ้ำหน้ำท่ีพัสด ุ

ชนิตำ นรำ 5 นำที   

6  
 
 

6. จัดท ำเอกสำรขออนุมตัิ
จัดซื้อ 

ชนิตำ นรำ 5 นำที   

7  7. ผอ.พิจำรณำสั่งกำร 
 
 
 
 
 

ชนิตำ นรำ    

8  8.บรรณำรักษ์แจ้งไปยัง
บริษัทเพ่ือยืนยันกำรสั่งซื้อ 

ชนิตำ นรำ 60 นำที   

ผลอนุมตัิจาก 
ผู้อ านวยการ 

 

การ 

ส ารวจความต้องการทรัพยากร
สารสนเทศ 

ตรวจสอบ
รำยกำรซ้ ำ 

การ 

ขอใบเสนอรำคำจำกตัวแทนหรือ
ส ำนักพิมพ์ 

เปรียบเทยีบราคาและท าใบเสนอ
ซื้อ 

งำนสำรบรรณออกเลข ศธ 
 

งำนพัสดุท ำใบขออนุมัติซื้อ 
 

บรรณำรักษ์สั่งซื้อ 
 



90 

 

 

9  9.งำนพัสดุท ำใบตรวจรบั  2 วัน   

10  
 

10.บรรณำรักษ์ประสำน
กรรมกำรตรวจรับเพื่อท ำ
กำรตรวจรับหนังสือ 
 

ชนิตำ นรำ 60 นำที   

11  
 
 

11. บรรณำรักษ์
ประทับตรำลงรำยละเอียด
กำรไดม้ำแล้วส่งต่อให้งำน
ลงทะเบียนหนังสือ
ด ำเนินกำรประทับตรำ
และให้เลขทะเบียนหนังสือ 
พร้อมท้ังแจ้งผลกำรจัดซื้อ
กลับไปยังคณะ 

ชนิตำ นรำ 5 วัน   

 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งำนพัสดุออกใบตรวจรับ 
 

ตรวจรับหนังสือ 

 
 

- ส่งงานลงทะเบียนหนังสือ 
 - แจ้งผลการจัดซื้อกับคณะต่างๆ  
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3. งานส่งเสริมการรู้สารสนเทศ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานการรู้สารสนเทศ 
ตำรำงที่ ๗๑ ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนกำรรูส้ำรสนเทศ 

ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 

ระยะ 

เวลา 

แบบ 

พิมพ ์

เอกสาร 
อ้างอิง 

1 
 

เป็นกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมอบรม
กำรรูส้ำรสนเทศ ของส ำนักวิทยบริกำร 
โดยกิจกรรมต่ำงๆที่ด ำเนินกำร เปน็กำร
จัดกิจกรรมเพื่ออบรมกำรรู้สำรสนเทศ 
ที่ครอบคลุมเนื้อหำกำรใช้งำน
ฐำนข้อมูลออนไลน์ กำรเขียน
บรรณำนุกรม และกำรใช้งำนโปรแกรม
ช่วยจัดกำรบรรณำนุกรม Zotero โดย
แบ่งระดับควำมยำกของเนื้อหำแตก่ลุ่ม
ของผู้เข้ำอบรม เช่น นักศึกษำ ระดับ
ปริญญำตรี หรือบัณฑิตศึกษำ เปน็ต้น 
และเทคนิคอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง รวมถงึ
ขั้นตอนกำรแก้ปัญหำกำรใช้งำนระบบ 
VPN ของมหำวิทยำลัยในกรณีใช้งำน
ฐำนข้อมูลไม่ได้ ทั้งนี้ได้ประชำสัมพันธ์
ไปทุกคณะที่มีกำรเรียนกำรสอน 
รวมถึงบุคลำกรที่สนใจเข้ำรับกำรอบรม
ด้วย 

 

อนวัช 
มะลิวลัย ์

2 
เดือน 

  

2 

 

เป็นกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำน
เอกสำร/ห้องอบรมและคอมพิวเตอร์
ส ำหรับกำรอบรม เพื่อให้สำมำรถจัด
กิจกรรมอบรมกำรรู้สำรสนเทศไดอ้ย่ำง
มีประสิทธิภำพ ท้ังที่เป็นเอกสำร
ประกอบกำรอบรม เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ระบบเครือข่ำยให้พร้อมใช้งำน หำกมี
ปัญหำตดิขัดอย่ำงไรก็ท ำกำรแจ้งงำน
คอมพิวเตอร์เพื่อท ำกำรแก้ไขได้ทนัที  

อนวัช 
มะลิวลัย ์

 

30 
นำที 

 

  

3  

เป็นกำรอบรมกำรรู้สำรสนเทศและ
แนะน ำสื่อส่งเสรมิกำรเรียนรู้บน
เว็บไซต์ โดยเนื้อหำต่ำงๆที่ท ำกำรอบรม
ครอบคลมุเนื้อหำกำรใช้งำนฐำนข้อมูล
ออนไลน์ กำรเขยีนบรรณำนุกรม และ
กำรใช้งำนโปรแกรมช่วยจดักำร
บรรณำนุกรม Zotero โดยแบ่งระดับ
ควำมยำกของเนื้อหำแต่กลุ่มของผูเ้ข้ำ
อบรม เช่น นักศึกษำ ระดับปริญญำตรี 
หรือบัณฑติศึกษำ เป็นต้น และเทคนิค

อนวัช 
มะลิวลัย ์

 

1-3 
ซม. 

  

 การประชาสัมพันธ์ 

 
ประชาสมัพันธ์การ
อบรม 

 
จัดเตรียมเอกสารการ

อบรม 

อบรมการรู้สารสนเทศ 
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อื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงขั้นตอนกำร
แก้ปัญหำกำรใช้งำนระบบ VPN ของ
มหำวิทยำลยัในกรณีใช้งำนฐำนข้อมูล
ไม่ได ้
ดังตัวอย่ำง หน้ำเว็บไซต์แนะน ำสือ่
ส่งเสริมกำรเรียนรู้บนเว็บไซต ์

4  

เป็นกำรประเมินควำมรู้ ควำมเข้ำใจใน
อบรมกำรรู้สำรสนเทศ หลังกำรอบรม
ทั้งนี้ผู้เข้ำรับกำรอบรมที่ผำ่นกำร
ประเมินจะต้องมีควำมรู้ ควำมเข้ำหลัง
กำรอบรมผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 60 ซึ่งจะ
เป็นกำรท ำแบบทดสอบแบบออนไลน์ 
และเมื่อผู้เข้ำอบรมส่งค ำตอบแล้ว
ระบบจะแจ้งผลคะแนนให้ทรำบทนัที
ว่ำได้คะแนนเท่ำใด โดยใช้ Google 
Apps ในกำรจัดกำรแบบทดสอบ ตรวจ
ค ำตอบและประเมินผลกำรทดสอบตำม
เกณฑ์กำรประกันคุณภำพภำยใน ตัว
บ่งช้ีที่ 1.4 ร้อยละควำมรู้ควำมเขำ้ใน
กำรอบรมกำรรูส้ำรสนเทศ  

 

อนวัช 
มะลิวลัย ์

15 
นำที 

  

5  

เป็นกำรจัดเก็บสถติิจ ำนวนผูเ้ข้ำอบรม
และควำมรู้ ควำมเข้ำใจกำรอบรม โดย
รวบรวมรำยชื่อนักศึกษำท่ีเข้ำรับกำร
อบรมและสรุปยอดรำยเดือน โดยมีกำร
รำยงำนผลแบบออนไลน์ผ่ำน Google 
Apps 

 

อนวัช 
มะลิวลัย ์

 

30 
นำที 

  

6 
            

เป็นกำรรำยงำนรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนงำนฝำ่ยหอสมดุ 
และน ำผลดังกล่ำวรำยงำนในที่ประชุม
ผู้บริหำรประจ ำเดือนต่อไป 

อนวัช 
มะลิวลัย ์

 

ทุก
เดือน 

  

 
 
 
 

ประเมินความรูค้วามเข้าใจ 

 จัดเก็บสถติิผูเ้ข้าอบรม  

รำยงำน
ประจ ำเดือน 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน งานบริการฐานข้อมูลออนไลน์ 

  1. แนะน าบทความเด่นในฐานข้อมูลออนไลน์ 

 
 
 
 
 
 
 

ระยะเวลา 

รวมทุกขั้นตอน
ตลอดภาค
การศึกษา 
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ตำรำงที่ 72 กำรแนะน ำบทควำมเด่นในฐำนข้อมูลออนไลน ์
ที ่ กระบวนกำร รำยละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ แบบพิมพ์ เอกสำรอ้ำงอิง 

1 สืบค้นและรวบรวมบทควำมเดน่ใน
ฐำนขอ้มูลออนไลน ์
 

เป็นกำรก ำหนดหัวขอ้ในกำรสืบคน้ 
และท ำกำรสืบค้นและรวบรวม
บทควำมเด่นในฐำนข้อมูลออนไลน ์
ในส่วนที่รับผิดชอบตำมกลุ่มสำขำ
วิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี และ
กลุ่มสำขำมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ จ ำนวน 180 
บทควำมตอ่เดอืน โดยใช้โปรแกรม 
Zotero ช่วยในกำรจัดกำร
บรรณำนกุรมและประชำสมัพันธ์บน
เว็บไซต์ส ำนักวิทยบรกิำร 
 

มะลิวัลย์ อนวัช ตลอดปี
กำรศกึษำ 

  

2 ประชำสัมพนัธ์บทควำมเดน่ใน
ฐำนขอ้มูลออนไลน์บนเว็บไซต์
ส ำนักวิทยบรกิำร 

เป็นกำรประชำสัมพันธ์บทควำมเดน่
ในฐำนข้อมูลออนไลน์บนเว็บไซต์
ของส ำนักวทิยบริกำร โดยแยกเป็น
รำยเดือนและกลุม่สำขำ เพื่อให้
ผู้ใช้บริกำรที่สนใจสำมำรถเข้ำใช้งำน
ได้ทันทตีำมหมำยเลข DOIตำม
รูปแบบมำตรฐำนกำรเขียน
บรรณำนกุรม APA 
 

อนวัช    

3 ตรวจสอบควำมถูกตอ้งของเอกสำร
และกำรเชือ่มโยงลิ้งค์บนเว็บไซต์ 
(แก้ไข) 

เป็นกำรตรวจสอบควำมถกูตอ้งของ
เอกสำรและกำรเชื่อมโยงลิ้งค์บน
เว็บไซต์ หรือที่มกีำรแก้ไขในกรณีที่
ไม่ถูกตอ้งหรอืมีกำรเปลี่ยนแปลงที่
อยู่ URL เพื่อให้ถูกตอ้งและเป็น
ปัจจุบันมำกที่สดุ ทั้งนี้งำนเอกสำร
สนเทศสำมำรถล็อกอินเข้ำระบบ
เพื่อจัดกำรข้อมูลได้เองทนัท ี

อนวัช    

4 จัดเก็บสถิติจ ำนวนบทควำมเดน่ใน
ฐำนขอ้มูลบนเว็บไซต ์

เป็นกำรจัดเก็บสถติิจ ำนวนบทควำม
เด่นในฐำนข้อมูลบนเว็บไซต์ เพื่อ
รวบรวมและรำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำนประจ ำเดือนฝ่ำยหอสมุด 
โดยมีกำรรำยงำนผลแบบออนไลน์
ผ่ำน Google Apps 

อนวัช    

5 รำยงำนประจ ำเดือน 
 

เป็นกำรรำยงำนรำยงำนผลกำร
ด ำเนนิงำนตำมแผนงำนฝ่ำยหอสมุด 
และน ำผลดังกล่ำวรำยงำนในที่
ประชุมผู้บริหำรประจ ำเดอืนตอ่ไป 

อนวัช    

 
 
 
 
 
 
 
 



96 

 

 

3. จัดการทรัพยากรออนไลน์ 

 
 

 

ระยะเวลา 

รวมทุกขั้นตอน
ตลอดภาคการศึกษา 
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ตำรำงที่ 73 กำรจดักำรทรัพยำกรออนไลน ์
ที ่ กระบวนงาน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา แบบพิมพ ์ เอกสาร

อ้างอิง 
1 ประสำนงำนบริษัท/

ตัวแทนจ ำหน่ำย
ฐำนข้อมูลออนไลน์ เพื่อ
เสนอรำคำกำรบอกรับ/
ต่ออำย ุ
 

เป็นกำรประสำนงำนบริษัท/
ตัวแทนจ ำหน่ำยฐำนข้อมูล
ออนไลน์ เพื่อเสนอรำคำกำร
บอกรับ/ต่ออำย ุในกรณีที่
ฐำนข้อมูลที่ต้องกำรบอกรับ
ใหม่ หรือต่ออำย ุจะต้อง
ด ำเนินกำรล่วงหน้ำเพือ่ให้ทัน
ต่อกำรใช้งำนก่อนหมดอำยุกำร
บอกรับ ซ่ึงในแต่ละฐำนจะมี
รอบระยะเวลำกำรใช้งำน 1 ปี 
 

อนวัช ตลอดปี
กำรศึกษำ 

  

2 เสนอรำคำกำรบอกรับ/ต่อ
อำยุ 

 

เป็นกำรเสนอรำคำกำรบอกรับใหม่
หรือตอ่อำยุฐำนขอ้มูลออนไลน์
พร้อมใบเสนอรำคำจำกบริษัทหรือ
ตัวแทนจ ำหน่ำย เพื่อให้ด ำเนนิกำร
ไปได้โดยกำรประสำนงำนร่วมกับ
งำนพัสดุ ส ำนักงำนเลขำนกุำร 

 

อนวัช    

3 ขออนุมัติยืมเงินค่ำบอกรับ/
ต่ออำยุ (งำนพัสดุ
ด ำเนนิกำร) 

 

เป็นกำรขออนุมัติยืมเงินค่ำบอกรับ
หรือตอ่อำยุ เพือ่ยืมเงนิในกำรจ่ำย
ค่ำบอปรับหรือตอ่อำยุฐำนขอ้มูล
ต่ำงๆ ทั้งนี้จะรับผิดชอบในส่วน
เฉพำะกำรลงนำมเพื่อยืมเงินและ
เบิกเงนิเพือ่จ่ำยค่ำบอกรับหรอืต่อ
อำยุฐำนข้อมลูเท่ำนัน้ 

 

อนวัช    

4 จ่ำย/โอนเงินค่ำบอกรับ/ต่อ
อำยุ (แก้ไข) 

 

เป็นกำรจ่ำย/โอนเงินค่ำบอกรับ
ใหม่หรือตอ่อำยุให้กับทำงบริษัท
คู่สัญญำ (หรือกรณีมกีำรแก้ไข
เอกสำรที่มกีำรแจ้งจำกธนำคำร
ต้นทำง) 

 

อนวัช    

5 ตรวจสอบผลกำรจ่ำย/โอน
เงิน 

 

เป็นกำรตรวจสอบผลกำรจ่ำย/โอน
เงิน โดยธนำคำรท ำกำรแจ้งขอ้มูล
กำรโอนเงินและท ำกำรตรวจสอบ
เพื่อควำมถกูต้องอีกครั้งและแจง้
ธนำคำรกลับว่ำขอ้มูลที่ได้รับ
ถูกตอ้งแล้ว ถ้ำไม่ถกูตอ้งกต็้อง
ด ำเนนิกำรแก้ไขให้ถูกต้องตอ่ไป 
(ประสำนกับธนำคำรต้นทำง) 

 

อนวัช    



98 

 

 

6 แจ้งบริษทั/ตัวแทนจ ำหนำ่ย
ฐำนขอ้มูลออนไลนเ์มื่อจ่ำย/
โอนเงินเสรจ็แล้ว และขอ
ใบเสร็จรับเงิน 
 

เป็นกำรแจ้งบริษัท/ตัวแทน
จ ำหน่ำยฐำนข้อมูลออนไลน์เมือ่
จ่ำย/โอนเงินเสรจ็แลว้ และขอ
ใบเสร็จรับเงินเพือ่ให้งำนพัสดุ
ด ำเนนิกำรต่อในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้ง
กับกำรเบิกจ่ำยต่อไป 

อนวัช    

7 ประสำนงำนพัสดุเรื่อง
เอกสำรกำรเบิกจ่ำย 

เป็นกำรประสำนงำนพัสดุเรื่อง
เอกสำรกำรเบิกจ่ำย ทั้งนี้ได้
ประสำนงำนกับงำนพัสดุทกุ
ขั้นตอนในกำรบอกรับฐำนขอ้มูล
แต่ละฐำนเพือ่ให้มั่นใจว่ำได้ท ำถูก
ขั้นตอนและไม่ผิดระเบียบกำร
เบิกจ่ำยของทำงพัสด ุ

อนวัช    

8 จัดท ำขอ้มูลส ำหรับตรวจรับ
ฐำนขอ้มูล 

เป็นกำรจัดท ำขอ้มูลส ำหรับตรวจ
รับฐำนข้อมูลในส่วนทีเ่กี่ยวข้อง
เพื่อให้กรรมกำรตรวจรับ
ฐำนขอ้มูลใชเ้ป็นขอ้มูลในกำร
ตรวจรับฐำนข้อมุลตอ่ไป 

อนวัช    

9 ประชำสัมพนัธก์ำรใช้งำน
ฐำนขอ้มูล 

เป็นกำรประชำสัมพันธ์กำรใช้งำน
ฐำนขอ้มูล เพื่อให้ผูม้ใช้สำมำรถ
เข้ำใช้งำนได้สะดวก รวดเร็ว 
ทันเวลำ ทั้งบนเว็บไซต์ของส ำนัก
วิทยบริกำร e-mail หรือสือ่ 
Social ต่ำงๆ 

อนวัช    

10 รำยงำนผลประจ ำเดอืน เป็นกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
ประจ ำเดอืนฝ่ำยหอสมุดและ
รำยงำนผู้บริหำรในล ำดับต่อไป 

อนวัช    
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   3. จัดเก็บสถิติกำรใช้งำนฐำนข้อมูลออนไลน์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะเวลา 

รวมทุกขั้นตอนตลอด
ภาคการศึกษา 
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ตำรำงที่ 74 กำรจดัเก็บสถติิกำรใช้ฐำนข้อมูลออนไลน ์
ที ่ กระบวนงำน รำยละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ แบบพิมพ์ เอกสำรอ้ำงอิง 

1 ประสำนงำนบริษัท/ตัวแทนจ ำหน่ำย
ฐำนขอ้มูลออนไลน์ เพื่อขอสถิติ
ประจ ำเดอืน  

 

ในกรณีที่ไม่สำมำรถ
จัดเก็บสถิติด้วยตนเองได้ 
จะเป็นกำรประสำนงำน
บริษัทหรอืตัวแทน
จ ำหน่ำยฐำนข้อมูล
ออนไลน์ เพือ่ขอสถิติ
ประจ ำเดอืนทั้งนี้ทำง
บริษัทจะตอ้งส่งสถิติให้ทกุ
เดือนอยู่แลว้ แตเ่พื่อให้ได้
ข้อมูลที่ทนัเวลำจึงตอ้งท ำ
กำรแจ้งบริษทัทกุครั้งเมือ่
สิ้นเดอืนเพื่อขอสถติิกำรใช้
งำนฐำนขอ้มูลแต่ละฐำน 
กรณทีี่ไม่สำมำรถจัดเก็บ
สถิติด้วยตนเองได ้

 

อนวัช    

2 จัดเก็บสถิติกำรใช้งำนด้วยตนเอง 
จำกขอ้มูลผู้ใชแ้ละรหัสผ่ำน เฉพำะ
สถำบัน 

 

ในกรณีที่สำมำรถจัดเก็บ
สถิติด้วยตนเองได้ จะเป็น
กำรจดัเก็บสถิตกิำรใช้งำน
ด้วยตนเอง จำกขอ้มูลผู้ใช้
และรหัสผ่ำนเฉพำะ
สถำบันของตนเอง เพื่อ
ควำมสะดวกและรวดเร็ว
ในกำรใช้งำนสถติิเพือ่
ประกอบกำรตัดสินใจของ
ผู้บริหำรและรำยงำนผล
กำรปฏิบัติงำน
ประจ ำเดอืน 

 

อนวัช    

3 รวบรวมสถิตทิี่ได้จำกบริษัท เป็นกำรรวบรวมสถิตทิี่ได้
จำกขอ้1 และ ขอ้2 เพื่อ
น ำมำวเิครำะห์จัดเก็บ
ต่อไป 

 

อนวัช    

4 รวบรวมและวิเครำะห์สถิตเิพื่อ
รำยงำน 

 

เป็นกำรน ำสถิติที่ไดจ้ำก
ข้อ 3 มำวิเครำะห์เพือ่ให้
ได้ข้อมูลสำรสนเทศสถิติ
พร้อมใชแ้ละรำยงำน
ผู้บริหำรต่อไป และ
รำยงำนฝ่ำยหอสมุด
ประจ ำเดอืน 

 

อนวัช    
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5 รำยงำนสถิตกิำรใชฐ้ำนข้อมูลรำย
เดือน / ตำมควำมต้องกำรของ
ผู้บริหำรหรอืผู้รับบรกิำร 

เป็นกำรรำยงำนสถิตกิำร
ใช้ฐำนขอ้มูลรำยเดอืนหรอื
ตำมควำมตอ้งกำรของ
ผู้บริหำรหรอืผู้รับบรกิำร 
เช่น ตำมแผนกำรประกนั
คุณภำพ ตำมแผนกลยุทธ์ 
เป็นต้น 

อนวัช    

       
 

 
4) งานข้อมูลท้องถิ่นและจดหมายเหตุ 

 
 
 

ภาพที่ 13 กลุ่มงำนข้อมูลท้องถิ่นและจดหมำยเหตุ 
 
4.1 งำนข้อมูลท้องถิ่น 

4.1.1 งำนจัดหำและพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศท้องถิ่น  
 4.1.2 งำนบริกำรสำรสนเทศข้อมูลท้องถิ่น 
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ตำรำงที่ ๗๕ งำนให้บริกำรสำรสนเทศข้อมูลท้องถิ่น (กรณีให้ยืมสำรสนเทศ) 

ที ่ ผังกระบวนงำน รำยละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ แบบพิมพ ์ เอกสำรอ้ำงอิ
ง 

         
            

เริ่มต้น 

 
ผู้ขอใช้บริกำร 
 

    

1 

 
1 ใส่ค ำสืบค้นในระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัต ิ

สืบค้นรำยกำรบรรณำนุกรม
ทรัพยำกรด้วยระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ โดยสำมำรถสืบค้นได้
จำก ช่ือผู้แต่ง ช่ือเรื่อง หัวเรื่อง 
ISBN/ISSN ค ำส ำคัญ 
ส ำนักพิมพ์ เป็นต้น 

นำงสำวขนิษฐำ 
ทุมมำกรณ ์
นำงปริญญำ บญุ
ศรัทธำ 

1-10 นำที 
(ขึ้นกับควำม
ต้องกำรของ
ผู้ใช้บริกำร) 

  

2 

 
   2 แสดงรำยกำร 
   สำรสนเทศท่ีพบ 

กรณีพบข้อมลู ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติจะแสดงผลกำรสืบค้น
ทรัพยำกรสำรสนเทศ 

นำงสำวขนิษฐำ 
ทุมมำกรณ ์
นำงปริญญำ บญุ
ศรัทธำ 

ไม่เกิน 1 นำที   

3   
3 
เลือก
สำร

สน 
เทศท่ีต้องกำร 
 

เลือกสำรสนเทศท่ีตรงกับควำม
ต้องกำรของผู้ใช้งำน 
 
 

 1 นำที   

4  

    4 แสดงรำยกำร 
   บรรณำนุกรม 

ระบบจะแสดงรำยกำร
บรรณำนุกรมสำรสนเทศท่ีเลือก 
ได้แก่ เลขเรียก ช่ือเรื่อง ช่ือผู้
แต่ง สถำนท่ีพิมพ์ พิมพ์ลักษณ5์
หัวเรื่อง สถำนท่ีจัดเก็บ สถำนะ 
เป็นต้น 

นำงสำวขนิษฐำ 
ทุมมำกรณ ์
นำงปริญญำ บญุ
ศรัทธำ 

ไม่เกิน 1 นำที   

5 

 
5 ให้ใช้บริกำรสำรสนเทศ 

หยิบทรัพยำกรสำรสนเทศบนช้ัน
ที่จัดเก็บ 

นำงสำวขนิษฐำ 
ทุมมำกรณ ์
นำงปริญญำ บญุ
ศรัทธำ 

5 นำที   

6 

 
6 บริกำรใหย้ืม-คืน 

ผู้ใช้บริกำรเลือกใช้ทรัพยำกร
สำรสนเทศโดยกำรยืม 

นำงสำวขนิษฐำ 
ทุมมำกรณ ์

1 นำที   
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7  

  7 เก็บ
สถิต ิ

จัดเก็บสถติิกำรให้บริกำร นำงสำวขนิษฐำ 
ทุมมำกรณ ์
นำงปริญญำ บญุ
ศรัทธำ 

1 นำที   

8 

 
8 ประเมินควำมพึงพอใจ 
 
 

ประเมินควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริกำร 

นำงสำวขนิษฐำ 
ทุมมำกรณ ์
นำงปริญญำ บญุ
ศรัทธำ 

2 นำที   

 
 4.2 งานให้บริการสารสนเทศ (กรณีนั่งอ่าน) 

ตำรำงที่ ๗๖ งำนให้บริกำรสำรสนเทศ (กรณีนั่งอ่ำน) 
ที ่ ผังกระบวนงำน รำยละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ แบบพิมพ ์ เอกสำรอ้ำงอิ

ง 
         

             
 
ผู้ขอใช้บริกำร 
 

    

1 

 
 

สืบค้นรำยกำรบรรณำนุกรม
ทรัพยำกรด้วยระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ โดยสำมำรถสืบค้นได้
จำก ช่ือผู้แต่ง ช่ือเรื่อง หัวเรื่อง 
ISBN/ISSN ค ำส ำคัญ 
ส ำนักพิมพ์ เป็นต้น 

นำงสำวขนิษฐำ 
ทุมมำกรณ ์
นำงปริญญำ บญุ
ศรัทธำ 

1-10 นำที 
(ขึ้นกับควำม
ต้องกำรของ
ผู้ใช้บริกำร) 

  

2  

    

กรณีพบข้อมลู ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติจะแสดงผลกำรสืบค้น
ทรัพยำกรสำรสนเทศ 

นำงสำวขนิษฐำ 
ทุมมำกรณ ์
นำงปริญญำ บญุ
ศรัทธำ 

ไม่เกิน 1 นำที   

3 

  
 

เลือกสำรสนเทศท่ีตรงกับควำม
ต้องกำรของผู้ใช้งำน 

 1 นำที   

4 

 
     

ระบบจะแสดงรำยกำร
บรรณำนุกรมสำรสนเทศท่ีเลือก 
ได้แก่ เลขเรียก ช่ือเรื่อง ช่ือผู้
แต่ง สถำนท่ีพิมพ์ พิมพ์ลักษณ์
หัวเรื่อง สถำนท่ีจัดเก็บ สถำนะ 
เป็นต้น 

นำงสำวขนิษฐำ 
ทุมมำกรณ ์
นำงปริญญำ บญุ
ศรัทธำ 

ไม่เกิน 1 นำที   

เริ่มต้น 

เลือกสำรสนเทศ 
    ที่ต้องกำร 

 

 

 

ใส่ค ำสืบค้นในระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัต ิ

แสดงรำยกำร 
   สำรสนเทศท่ี
พบ 

แสดงรำยกำร 
   บรรณำนุกรม 
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5 

 
 

หยิบทรัพยำกรสำรสนเทศบนช้ัน
ที่จัดเก็บ 

นำงสำวขนิษฐำ 
ทุมมำกรณ ์
นำงปริญญำ บญุ
ศรัทธำ 

5 นำที   

6 

 
 

ผู้ใช้บริกำรเลือกใช้ทรัพยำกร
สำรสนเทศโดยกำรยืม 

นำงสำวขนิษฐำ 
ทุมมำกรณ ์

1 นำที   

7 

 
   

จัดเก็บสถติิกำรให้บริกำร นำงสำวขนิษฐำ 
ทุมมำกรณ ์
นำงปริญญำ บญุ
ศรัทธำ 

1 นำที   

8 

 
 
 

ประเมินควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริกำร 

นำงสำวขนิษฐำ 
ทุมมำกรณ ์
นำงปริญญำ บญุ
ศรัทธำ 

2 นำที   

  
4.3 งานให้บริการสารสนเทศ (กรณีไม่พบสารสนเทศ) 

ตำรำงที่ ๗๗ งำนให้บริกำรสำรสนเทศ (กรณไีม่พบสำรสนเทศ) 
ที ่ ผังกระบวนงาน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา แบบ

พิมพ ์
เอกสารอ้างอิง 

1  

 

สืบค้นรำยกำรบรรณำนุกรม
ทรัพยำกรด้วยระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ โดยสำมำรถสืบค้นได้
จำก ช่ือผู้แต่ง ช่ือเรื่อง หัวเรื่อง 
ISBN/ISSN ค ำส ำคัญ 
ส ำนักพิมพ์ เป็นต้น 

นำงสำว
ขนิษฐำ ทุมมำ
กรณ ์
นำงปริญญำ 
บุญศรัทธำ 

1-10 นำที 
(ขึ้นกับควำม
ต้องกำรของ
ผู้ใช้บริกำร) 

  

2  

 
  
 

กรณไีม่พบข้อมูลสำรสนเทศ ให้
พบเจ้ำหน้ำท่ีเพื่อช่วยกำรค้นคว้ำ 
หรือข้อมูล ให้ท ำกำรสืบค้น
รำยกำรบรรณำนุกรมอีกครั้ง 
ด้วยชื่อผู้แต่ง ช่ือเรื่อง หัวเรื่อง 
ISBN/ISSN ค ำส ำคัญ 
ส ำนักพิมพ์ใหม ่

นำงสำว
ขนิษฐำ ทุมมำ
กรณ ์
นำงปริญญำ 
บุญศรัทธำ 

5 นำที   

ใส่ค ำสืบค้น 

กรณไีม่พบข้อมูล 

ให้ใช้บริกำรสำรสนเทศ 

บริกำรอ่ำนในพื้นที ่
 

เก็บสถิต ิ

ประเมินควำมพึง
พอใจ 
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3 

 
 

เจ้ำหน้ำท่ีให้บริกำรตอบค ำถำม
และช่วยกำรค้นคว้ำ 

นำงสำว
ขนิษฐำ ทุมมำ
กรณ ์
นำงปริญญำ 
บุญศรัทธำ 

1-10 นำที 
ขึ้นกับควำม
ต้องกำรของ
ผู้ใช้บริกำรและ
ควำมยำกง่ำยของ
ค ำถำม 

  

4 

 
       

จัดเก็บสถติิกำรให้บริกำร นำงสำว
ขนิษฐำ ทุมมำ
กรณ ์
นำงปริญญำ 
บุญศรัทธำ 

1 นำที   

5  

 
 

ประเมินควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริกำร 

นำงสำว
ขนิษฐำ ทุมมำ
กรณ ์
นำงปริญญำ 
บุญศรัทธำ 

2 นำที   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. ติดต่อเจำ้หน้ำท่ี 
บริกำรตอบค ำถำม 

เก็บสถิติ 

ประเมินควำมพึง
พอใจ 
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4.2.2 การให้บริการเว็บไซต์และฐานข้อมูลออนไลน์ 
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ที ่ ผังกระบวนงำน รำยละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ แบบพิมพ ์ เอกสำรอ้ำงอิง 
1  พิมพ์หรือเปิดเว็บไซต์และ

ฐำนข้อมูลท้องถิ่น 
www.esanpedia.oar.ubu.ac.th 

นำงสำว
ขนิษฐำ ทุมมำ
กรณ ์

ไม่เกิน 1 นำที   

2  ค้นหำข้อมูลสำรสนเทศ โดยกำร
เลือกหัวข้อท่ีสนใจตำมที่จัด
หมวดหมูไ่ว้ หรือใส่ค ำส ำคญัเพื่อ
สืบค้นข้อมูลสำรสนเทศ 

นำงสำว
ขนิษฐำ ทุมมำ
กรณ ์

1-10 นำที 
ขึ้นกับควำม
ต้องกำรของ
ผู้ใช้บริกำร 

  

3  เลือกสำรสนเทศท่ีสนใจ นำงสำว
ขนิษฐำ ทุมมำ
กรณ ์

ไม่เกิน 1 นำที   

4  ระบบแสดงรำยละเอียด
สำรสนเทศท่ีเลือก 

นำงสำว
ขนิษฐำ ทุมมำ
กรณ ์

ไม่เกิน 1 นำที   

5  ระบบจัดเก็บสถติิกำรเขำ้ใช้งำน
เว็บไซต์และฐำนข้อมลู 

นำงสำว
ขนิษฐำ ทุมมำ
กรณ ์

ไม่เกิน 1 นำที   

6  กรณไีม่พบข้อมูลที่ค้นหำ หรือ
ต้องกำรรำยละเอยีดเพิ่มเติมจำก
ข้อมูลที่ค้นพบ ให้ติดต่อเจ้ำหน้ำท่ี 

นำงสำว
ขนิษฐำ ทุมมำ
กรณ ์

5 นำที   

7  เจ้ำหน้ำท่ีให้บริกำรตอบค ำถำม
และช่วยกำรค้นคว้ำ 

นำงสำว
ขนิษฐำ ทุมมำ
กรณ ์

1-10 นำที 
ขึ้นกับควำม
ต้องกำรของ
ผู้ใช้บริกำร
และควำมยำก
ง่ำยของ
ค ำถำม 

  

8  ประเมินควำมพึงพอใจของ
เจ้ำหน้ำท่ีให้บริกำร 

นำงสำว
ขนิษฐำ ทุมมำ
กรณ ์

2 นำที   
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4.3 การพัฒนาสารสนเทศและฐานข้อมูลออนไลน์ 
ตำรำง ๗๘ กำรพัฒนำสำรสนเทศและฐำนข้อมลูออนไลน ์
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ตำรำง ๗๙ กำรพัฒนำสำรสนเทศและฐำนข้อมลูออนไลน ์
ที ่ ผังกระบวนงำน รำยละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ แบบพิมพ ์ เอกสำรอ้ำงอิง 
1  คัดเลือกเรื่องที่ต้องกำรพัฒนำ

เป็นสำรสนเทศ 
นำงสำว
ขนิษฐำ ทุมมำ
กรณ ์

1 ช่ัวโมง   

2  ท ำกำรศึกษำและรวบรวมข้อมูล
จำกแหล่งต่ำง ๆ 

นำงสำว
ขนิษฐำ ทุมมำ
กรณ ์

ขึ้นกับควำม
ยำกง่ำยของ
เนื้อหำ 

  

3  กำรศึกษำและรวบรวมข้อมูล
จำกแหล่งปฐมภูมิ โดยกำรลง
พื้นที่ส ำรวจ สมัภำษณ์ สังเกต 
จำกบุคคล หรือสถำนท่ี หรือ
สถำนกำรณ์จริง 

นำงสำว
ขนิษฐำ ทุมมำ
กรณ ์

ขึ้นกับควำม
ยำกง่ำยของ
เนื้อหำ 
ระยะทำง 
สถำนท่ี และ
อื่น ๆ 

  

4  กำรศึกษำและรวบรวมข้อมูล
จำกแหล่งทุติยภูมิที่จัดท ำไว้แล้ว 
เช่น ต ำรำ เอกสำร บทควำม 
งำนวิจัยวิทยำนิพนธ์ บุคคลหรือ
หน่วยงำนต่ำง ๆ รวบรวมไว้ 
เว็บไซต์ ฐำนข้อมลู 

นำงสำว
ขนิษฐำ ทุมมำ
กรณ ์

ขึ้นกับควำม
ยำกง่ำยของ
เนื้อหำ  

  

5  เรียบเรียงเนื้อหำ ในรูปแบบ
ข้อควำมพรรณนำ หรือบรรยำย
โวหำร ประกอบภำพน่ิง 
ภำพเคลื่อนไหว เสียง 

นำงสำว
ขนิษฐำ ทุมมำ
กรณ ์

ขึ้นกับควำม
ยำกง่ำยของ
เนื้อหำ 

  

6  ออกแบบและพัฒนำสำรสนเทศ
เพื่อให้บริกำรในรูปแบบต่ำง ๆ 
เช่น ข่ำว บทควำม วีดีทัศน์ ป้ำย
นิเทศ นิทรรศกำร เอกสำร
อิเล็กทรอนิกส์ แผนท่ี 

นำงสำว
ขนิษฐำ ทุมมำ
กรณ ์

ขึ้นกับควำม
ยำกง่ำยของ
เนื้อหำ 
รูปแบบของ
สำรสนเทศ 

  

7  เผยแพรส่ำรสนเทศในรูปแบบ
ของเว็บไซต์หรือฐำนข้อมลู 

นำงสำว
ขนิษฐำ ทุมมำ
กรณ ์

ขึ้นกับปริมำณ
ของ
สำรสนเทศ 

  

8  เผยแพร่ในรูปแบบนิทรรศกำร นำงสำว
ขนิษฐำ ทุมมำ
กรณ ์

ขึ้นกับปริมำณ
ของ
สำรสนเทศ 

  

9  เผยแพรรู่ปแบบวีดีทัศน์ทำงช่อง 
Youtube 

นำงสำว
ขนิษฐำ ทุมมำ
กรณ ์

ขึ้นกับควำม
ยำวของวีดี
ทัศน์ 

  

10  เผยแพร่ในรูปแบบเอกสำร
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book, E-
magazine) ทำง Issuu.com 

นำงสำว
ขนิษฐำ ทุมมำ
กรณ ์

1 ช่ัวโมง   

11  ประชำสมัพันธ์กำรให้บริกำร
สำรสนเทศด้วยช่องทำงต่ำง ๆ 
เช่น เว็บไซต์ Social media 

นำงสำว
ขนิษฐำ ทุมมำ
กรณ ์

ขึ้นกับช่องทำง
ที่ใช้ในกำร
เผยแพร ่
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แผ่นพับ ป้ำยนิเทศ กำรประชุม 
หรือ กิจกรรมต่ำง ๆ 

12  จัดเกบ็สถติิกำรใช้บริกำร นำงสำว
ขนิษฐำ ทุมมำ
กรณ ์

ไม่เกิน 1 นำที   

 
4.4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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ตำรำง ๘๐ กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
ที ่ ผังกระบวนงำน รำยละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ แบบ

พิมพ์ 
เอกสำร
อ้ำงอิง 

1  จัดท ำแผนงำนกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมโดยให้สอดคล้อง
กับแผนยุทธศำสตร์ของส ำนัก
วิทยบริกำรและมหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำน ี

นำงสำว
ขนิษฐำ ทุมมำ
กรณ์ และ
คณะท ำงำน 

5 วัน   

2  พิจำรณำกำรใช้งบประมำณใน
กำรด ำเนินกำร 
 
 
 

นำงสำว
ขนิษฐำ ทุมมำ
กรณ์ และ
คณะท ำงำน 

1 วัน   

3  กรณไีม่ใช้งบประมำณ ให้เสนอ
โครงกำรเพื่อขออนุมัติ
ด ำเนินกำร 

นำงสำว
ขนิษฐำ ทุมมำ
กรณ์ และ
คณะท ำงำน 

5 วัน   

4  กรณีต้องใช้งบประมำณ ให้
เสนอโครงกำรเพื่อขอจัดสรร
งบประมำณในกำรด ำเนินกำร 
อำจจะเป็นงบประมำณท ำนุ
บ ำรุงศิลปวัฒนธรรมของ
มหำวิทยำลยัอุบลรำชธำนี หรือ
งบประมำณเงินรำยได้ของส ำนัก
วิทยบริกำร 

นำงสำว
ขนิษฐำ ทุมมำ
กรณ์ และ
คณะท ำงำน 

5 วัน   
 

5  กรณไีม่ผำ่นกำรพิจำรณำ ให้
ปรับแผนงำนและโครงกำร 

นำงสำว
ขนิษฐำ ทุมมำ
กรณ์ และ
คณะท ำงำน 

2 วัน   

6  กรณผี่ำนกำรพิจำรณำ ให้
ด ำเนินงำนตำมแผนงำนของ
โครงกำร 

นำงสำว
ขนิษฐำ ทุมมำ
กรณ์ และ
คณะท ำงำน 

ขึ้นกับ
แผนงำน
ใน
โครงกำร 

  

7  สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร นำงสำว
ขนิษฐำ ทุมมำ
กรณ์ และ
คณะท ำงำน 

7 วัน   

8  
 
 

สิ้นสุด     

 
 
 

จัดท าแผน 

กรณไีม่ใช้
งบประมาณ 

กรณีใช้งบประมาณ 

พิจารณางบประมาณ 

กรณไีม่ผา่นการพิจารณา 

กรณผี่านการพิจารณา 

สรุปผลการด าเนินการ 

สิ้นสุด 
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4 งานจดหมายเหตุ 
 4.4 งานลงรายการบรรณานุกรม 
ตำรำงที่ ๘๑  กำรลงรำยกำรบรรณำนุกรม 

 
 
 

ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ระยะ 
เวลา 

แบบ
พิมพ ์

เอกสาร
อ้างอิง 

1  เริ่มต้น ปริญญำ    

2  จัดหำ / รวบรวม ทรัพยำกร
สำรสนเทศจดหมำยเหตุ
มหำวิทยำลยั 
 

ปริญญำ 60 
นำที 

  

3  แยกประเภททรัพยำกร
สำรสนเทศ 
 
 

ปริญญำ 30 
นำที 

  

4  ทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีต้อง
สแกน / แปลงไฟล์ดิจิทลั 
(หนังสือ เอกสำร สิ่งของ)
จัดเตรียมไฟลด์ิจิทัล     (สแกน 
ถ่ำยภำพ ใส่ลำยน้ ำ) 

ปริญญำ 120 
นำที 

  

5  เอกสำร/ตัวเล่มจดัเก็บในตู้
เอกสำรแยกตำมหมวดหมู่ 15 
หมวด,จัดแสดงวัตถ/ุของที่ระลึก 

ปริญญำ 30 
นำที 

  

6  ทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีไม่ต้อง
แปลงไฟล์ : ลงรำยกำรใน
ฐำนข้อมูลจดหมำยเหตุตำม
ลักษณะทำงกำยภำพของ
ทรัพยำกรสำรสนเทศ เช่น 
หนังสือ วำรสำร เอกสำร ภำพ 
กฤตภำคข่ำว รำยละเอียดที่ต้อง
ลง เช่น ผู้แต่ง เนื้อหำสรุป
ผู้รับผิดชอบ ปีที่เผยแพร่ จ ำนวน
แผ่น / ก ำหนดคอลเลคช่ัน เช่น 
สื่อสิ่งพิมพ์ประเภท หนังสือ 
วำรสำร ภำพ เอกสำร จัดอยู่
ภำยใน 15 หมวด 
 

ปริญญำ 15 
นำที 

  

7  สิ้นสุดกระบวนกำร     

 

ทรัพยำกรสำรสนเทศที่ต้อง
สแกน 

แยกประเภท

ทรัพยำกร 

เอกสารแยกตามหมวดหมู ่

ทรัพยำกรสำรสนเทศ
ทีไ่ม่ต้องแปลงไฟล์ 

สิ้นสุด 

สิ้นสุด 

จัดหำ/รวบรวม/ทรัพยำกร
สำรสนเทศจดหมายเหต ุ
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4.5 งานจัดนิทรรศการ 
ตำรำงที่ ๘2 งำนจัดนิทรรศกำร 

ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ระยะ 
เวลา 

แบบ
พิมพ ์

เอกสาร
อ้างอิง 

1  เริ่มต้น 
 
 

ปริญญำ    

2  เขียนโครงกำร 
 

ปริญญำ 2 วัน   

3 ไม่อนุมัติ 
 
 
                              
                           อนุมัต ิ

บันทึกข้อควำมขออนุมัติ
โครงกำร 
 
 
 

ปริญญำ 10 
นำที 

  

4  รวบรวมข้อมลู/ประสำนงำนเพื่อ
ขอข้อมูลหำกข้อมูลอยูห่น่วยงำน
อื่น 
 

ปริญญำ 5 วัน   

5  เรียบเรียงข้อมูล/วำงโครงเรื่อง
น ำเสนอ 
 

ปริญญำ 5 วัน   

6 ไม่อนุมัติ  
 
 
 
                       อนุมัติ 

ขออนุมัติออกแบบและพิมพ์งำน 
 
 
 
 

ปริญญำ
/พัสด ุ

30 
นำที 

  

7  ประสำนร้ำนค้ำเพื่อส่งข้อมูล
ส ำหรับออกแบบ 

ปริญญำ 60 
นำที 

  

8 ไม่ผ่ำน 
 
 
 
                              
                      ผ่ำน 

ตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อมูลนิทรรศกำร 
 
 
 
 

ปริญญำ 1 วัน   

9  ประสำนร้ำนค้ำแกไ้ขข้อมูลและ
พิมพ์งำน 
 

ปริญญำ 60 
นำที 

  

10  ส่งช้ินงำนเพื่อท ำเอกสำรตรวจ
รับงำน 
 
 
 

ปริญญำ
/พัสด ุ

1 วัน   

เร่ิมต้น 

เขียนโครงกำร 

ขออนุมตัิ
โครงการ 

รวบรวมข้อมลู 

เรียบเรียงข้อมูล 

ขออนุมตัิ
แบบและ
พมิพง์าน 

ตรวจสอบ
ความถูก
ตอ้ง 

ส่งชิน้งาน
เพือ่ท า
เอกสาร 

ประสานร้านค้า 

ประสำนร้ำนค้ำ 
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11  จัดแสดงนิทรรศกำร / 
ประชำสมัพันธ์ /เก็บสถิต ิ
จ ำนวน/ควำมพึงพอใจ ผู้ร่วม
กิจกรรม 

 30 วัน   

12  สรุปผล/รำยงำนผลกำรด ำเนิน
โครงกำรจดัแสดงนิทรรศกำร 
 

ปริญญำ 1 วัน   

13  สิ้นสุดกระบวนกำร     

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดนิทรรศการ 

สรุป/รายงานผล 

สิ้นสุด 
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        4.6 งานฐานข้อมูลจดหมายเหตุ 
ตำรำงที่ ๘๓ งำนฐำนข้อมูลจดหมำยเหต ุ

ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ระยะ 
เวลา 

แบบพิมพ ์ เอกสารอ้า
งอิง 

1  เริ่มต้น 
 
 

ปริญญำ    

2 ปัญหำเครือข่ำย 

 
 
 

ปัญหำระบบ 

ตรวจสอบควำมถูกต้อง / 
แบบฟอร์ม/ลักษณะกำรแสดงผล
ของข้อมูล/กำรสืบค้น 

ปริญญำ 10 นำที   

3  แจ้งปัญหำนักวิชำกำร
คอมพิวเตอร ์

นักวิชำ 
กำร
คอมพิว 
เตอร ์

1-2 วัน    

4  ทดสอบและปรับปรุงระบบ
ฐำนข้อมูล 
 

ปริญญำ 60 นำที    

5  เก็บสถิติกำรใช้ฐำนข้อมูล/
รำยงำนผล 
 

ปริญญำ 10 นำที    

6  สิ้นสุดกระบวนกำร 
 
 
 

     

 
 

 
7. ระบบติดตามประเมินผล 

ส ำนักวิทยบริกำร ได้จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนในภำพรวมของทุกกระบวนงำนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 
๓๑ สิงหำคม พ.ศ.๒๕๖๑ และสร้ำงควำมเข้ำใจกับบุคลำกรในส ำนักวิทยบริกำร ทุกฝ่ำย ตั้งแต่ วันที่ ๑ – ๑๕ 
กันยำยน พ.ศ.๒๕๖๑ และประกำศใช้วันที่ ๑ ตุลำคม พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นต้นไป และจะท ำกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน เพื่อพัฒนำ ปรับปรุง วิธีกำรปฏิบัติงำนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของส ำนักวิทยบริกำร และ
มหำวิทยำลัย ทุก ๓ เดือน 
 
 8. เอกสารอ้างอิง 

งาน กฎหมาย ขอ้บังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง ที่เกี่ยวข้องในแต่ละงาน 

๘.๑ งานบริหารงานทั่วไป 
๑) งำนสำรบรรณ 
 

 
1) ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. 2526 

แจ้งปัญหา 

ทดสอบและปรับปรุง 

เก็บสถิต ิ

สิ้นสุด 

เร่ิมต้น 

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง 
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๒) งำนสำรสนเทศ 
 

2) ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ี แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

3) ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 
พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 
 
๑) พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 

๓) งำนบุคคล 1) พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2547 
และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 
2) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ว่ำด้วย กำรบริหำรงำนบุคคลส ำหรับ
พนักงำนมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี พ.ศ.2554 
3) ประกำศมหำวิทยำลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรสอบแข่งขัน
หรือคัดเลือกพนักงำนมหำวิทยำลัย พ.ศ. 2555 

๘.๒ งานการเงินรับ 
1) กำรบริหำรลูกหนี้ 

 
 
 

2) กำรรับเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓) กำรจำ่ยเงิน 

1) ระเบียบมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ว่ำด้วยกำรเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 
2) ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงิน 

และกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 
1) ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงิน 

และกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 
2) ระเบียบมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ว่ำด้วย ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ระดับ

ปริญญำตรี พ.ศ. 2559 
3) ระเบียบมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนีว่ำด้วย กำรจัดสรรค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ 

ระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ว่ำด้วย กำรจัดสรรค่ำธรรมเนียม

กำรศึกษำ ระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2560 
5) ระเบียบมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ว่ำด้วย อัตรำค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ

ระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2560 
6) ประกำศมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี เรื่องกำรจัดสรรค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ

ระดับปริญญำตรีเป็นเงินทุนส ำรองของมหำวิทยำลัย ลว. 19 มกรำคม 
2561 

7) ประกำศมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี เรื่องกำรจัดสรรค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ
ระดับปริญญำตรีเป็นเงินทุนส ำรองของมหำวิทยำลัย ลว. 19 มกรำคม 
2561 

๑) พ.ร.บ. วิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. 2502 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยออก พ.ร.บ. 
    งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
๒) ระเบียบมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ว่ำด้วยกำรเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 
    ระเบียบมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ว่ำด้วยกำรเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 
 

http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2013042315193850.pdf
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2013042315193850.pdf
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2018011815483176.pdf
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2018011815483176.pdf
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๘.๓ งานการเงินจ่าย 
1) กำรตรวจจ่ำย 
2) ฎีกำ 

 

 
1) พ.ร.บ. วิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. 2502 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยออก พ.ร.บ.

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
2) ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงิน 

และกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 
3) พ.ร.ฎ.กำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จบ ำนำญ และเงินอ่ืนในลักษณะ

เดียวกัน พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2539 
4) พ.ร.บ.ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2547 
5) พ.ร.บ.เงินเดือนและเงินประจ ำต ำแหน่ง พ.ศ.2538 (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 

พ.ศ. 2543) 
6) ระเบียบว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 

2533 
7) พ.ร.ฎ.ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรจ่ำยเงินประจ ำต ำแหน่งของข้ำรำชกำร

และผู้ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรซึ่งไม่เป็นข้ำรำชกำร พ.ศ. 2539 
8) ระเบียบว่ำด้วยกำรลำของข้ำรำชกำร พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 

พ.ศ. 2539) 
9) ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2537 
10) ระเบียบว่ำด้วยกำรจ่ำยค่ำจ้ำงลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2526 
11) ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำตอบแทน

นอกเหนือจำกเงินเดือนของข้ำรำชกำร พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

๘.๔ งานพัสดุ 
1) กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
2) กำรบริหำรสัญญำ 

     ๓)  กำรทะเบียนทรัพย์สิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 
2) กฎกระทรวง ก ำหนดกรณีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุโดยวิธีเฉพำะเจำะจง พ.ศ. 

2561 
3) ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 

พ.ศ. 2560 
4) ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
5) ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

พ.ศ. 2549 
6) ประกำศคณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 

เรื่อง กำรจัดท ำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอ่ืนตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 3) 

๗) ประกำศคณะกรรมกำรรำคำกลำงและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกำร เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกำรงำนก่อสร้ำงที่มี
สิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงำนของรัฐ 
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๘.๕ งานบัญชี 
1) กำรบัญชีเงิน 

งบประมำณแผ่นดิน 
     ๒) กำรบัญชีเงินรำยได้ 

 
1) ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงิน 

และกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 
2) ระเบียบมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ว่ำด้วยกำรเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 
3) หลักกำรและนโยบำยบัญชีภำครัฐ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2546 
4) มำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่องกำรน ำเสนองบกำรเงิน 
5) มำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบำยกำรบัญชี กำร

เปลี่ยนแปลงประมำณกำรทำงบัญชีและข้อผิดพลำด 
6) มำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐ ฉบับที่ 12 เรื่องสินค้ำคงเหลือ  
7) มำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐ ฉบับที่ 13 เรื่องสัญญำเช่ำ 
8) มำตรฐำนกำรบัญชีภำคำรัฐ ฉบับที่ 14 เรื่อง เหตุกำรณ์ภำยหลังวันที่ใน

รำยงำน 
9) มำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ 
10) มำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐ ฉบับที่ 31 เรื่ีอง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
๑๑) มำตรฐำนกำรบัญชีที่รองรับทั่วไป โดยสภำวิชำชีพบัญชีในพระบรม
รำชูปถัมภ์ 

๘.๖ การใช้ห้องสมุด ประกำศมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี เรื่องข้อปฏิบัติกำรใช้ห้องสมุดมหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี 

๘.๗ การใช้บริการฝ่าย
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

ประกำศมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี เรื่องหลักเกณฑ์อัตรำค่ำบริกำรด้ำนกำรผลิต
และให้บริกำรโสตทัศนูปกรณ์ส ำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

 
 
 

9. แบบพิมพ์ที่ใช้  
 

ส านักงานเลขานุการ   

 ๙.๑.กลุ่มงานบริหารงาน
ทั่วไป 

  

  ๑) งำนบุคคล แบบพิมพ์ข้อตกลง  

 แบบพิมพ์ใบลำ  

 แบบพิมพ์กำรต่อสัญญำจ้ำง  

 แบบพิมพ์กำรขอหนังสือรับรอง  

   

 ๒) งำนสำรบรรณ แบบพิมพ์บันทึกข้อควำม  
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 แบบพิมพ์หนังสือภำยนอก  

   

 ๓) งำนพำหนะ แบบพิมพ์ขอใช้รถในเขต  

 แบบพิมพ์ขอใช้รถนอกเขต  

   

๙.๒.กลุ่มงานคลังและพัสดุ   

  ๑) งำนกำรเงิน แบบพิมพ์รำยงำนเดินทำงไป
รำชกำร 

 

 แบบพิมพ์ใบส ำคัญรับเงิน  

   

 ๒) งำนพัสดุ แบบพิมพ์เสนอซื้อ  

 แบบพิมพ์เสนอจ้ำง  

 แบบพิมพ์แจ้งซ่อม  

   

๙.๔. กลุ่มงานแผน 
งบประมาณและสารสนเทศ 

  

 แบบพิมพ์เสนอขออนุมัติโครงกำร
บริกำรวิชำกำร 

 

 แบบพิมพ์เสนอขออนุมัติโครงกำร
ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา   

 ๙.๕ งานผลิตและพัฒนา
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

แบบพิมพ์เคเบิลทีวี  

 แบบพิมพ์บันทึกเสียง  

 แบบพิมพ์ภำพนิ่ง  

 แบบพิมพ์มัลติมีเดีย  



121 

 

 

 แบบพิมพ์วงจรปิด  

 แบบพิมพ์วีดิทัศน์  

 แบบพิมพ์ศิลปกรรม  

๙.๖ งานบริการ
โสตทัศนูปกรณ์ 

แบบพิมพ์โสตทัศนูปกรณ์  

   

ฝ่ายหอสมุด   

๙.๗ งานจัดหาและวิเคราะห์
ทรัพยากร 

-  

   

   

๙.๘ งานบริการ -  

   

๙.๙ งานข้อมูลท้องถิ่นและ
จดหมายเหตุ 

- ไม่มี 

   

๙.๑๐ งานรู้สารสนเทศ -  

   

10. ข้อเสนอแนะ/เทคนิคในการปฏิบัติงาน/ปัญหาอุปสรรค แนวทางในการแก้ไขและพัฒนางาน  
10.1 ส ำนักงำนเลขำนุกำร 

                  10.1.1 กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
                             1.งำนบุคคล 

ข้อเสนอแนะ/ เทคนิคในการปฏิบัติงาน/ 
ปัญหาอุปสรรค 

แนวทางการด าเนินการ 

เทคนิค -มีกำรน ำระบบสำรสนเทศมำใช้ใน
กำรปฏิบัติงำน 

 

ปัญหำ -กำรเข้ำถึงข้อมูลของบุคลำกร วิธีกำรแก้ปัญหำ  
1 ควรมีข้อก ำหนดในใน Tor เกี่ยวกับกำรใช้สำรสนเทศ 
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2.หน่วยงำนต้องให้ควำมส ำคัญเกี่ยวกับกำรกำรน ำ
เทคโนโลยีมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนให้มำกขึ้น 

 
2.งำนสำรบรรณ 

ข้อเสนอแนะ/ เทคนิคในการปฏิบัติงาน/ 
ปัญหาอุปสรรค 

แนวทางการด าเนินการ 

  

 
 

งานข้อมูลท้องถิ่น 

ข้อเสนอแนะ/ เทคนิคในการปฏิบัติงาน/ 
ปัญหาอุปสรรค 

แนวทางการด าเนินการ 

1.มีผู้ใช้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศน้อย 1.จัดท ำและพัฒนำสำรสนเทศท้องถิ่นเผยแพร่ผ่ำนระบบ
เครือข่ำยอินเตอร์เน็ต เช่น เว็บไซต์ Youtube ซึ่งเป็น
ช่องทำงที่เหมำะสมกับผู้ใช้บริกำรในยุคปัจจุบัน 

2. กำรเพ่ิมโอกำสในกำรเข้ำถึงสำรสนเทศ
ท้องถิ่น 

2.น ำหลัก SEO (Search Engine Optimization) มำใช้ใน
กำรพัฒนำสำรสนเทศท่ีเผยแพร่บนระบบเครือข่ำย
อินเตอร์เน็ต เพื่อให้ Search Engine เช่น google ค้นหำ
เจอ 

3.ข้อจ ำกัดในกำรพัฒนำกำรให้บริกำร
สำรสนเทศท้องถิ่นบนระบบเครือข่ำย
อินเตอร์เน็ต เช่น ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำร
พัฒนำระบบ กำรลงทุนเพ่ือใช้งำนโปรแกรม
ที่ถูกลิขสิทธิ์ 

3.กำรจัดหำโปรแกรมหรือพัฒนำเว็บไซต์โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย 
ซึ่งสำมำรถใช้งำนได้ง่ำยและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เช่น 
Wordpress, Youtube, Drupal, Issuu, map tour by 
AcrGIS, google map 

 
11. ภาคผนวก ตัวอย่ำงเอกสำรที่มีกำรด ำเนินกำรของทุกฝ่ำย 
      11.1 ส ำนักงำนเลขำนุกำร 
               11.1.1 กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
                          1.งำนบุคคล  
   - กำรขอหนังสือรับรองเงิน 
   - กำรต่อสัญญำจ้ำง 
   - ใบลำ 
   - ประกำศ ค ำสั่ง   
                          2.งำนสำรบรรณ 
   - แบบฟอร์มส่งไปรษณีย์ 
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       3. งำนคอมพิวเตอร์ 
   - แบบฟอร์มแจ้งซ่อม 
               ๑๑.๑.๒ กลุ่มงำนคลังพัสดุ 
                           1.งำนกำรเงิน 
   - แบบฟอร์มไปรำชกำร 
   - แบบฟอร์มสัญญำยืมเงิน 
                           2. งำนพัสดุ 
   - แบบฟอร์มเสนอซื้อ เสนอจ้ำง 
                               - แบบฟอร์มใบแจ้งซ่อม 
        - แบบฟอร์มเบิกวัสดุ              
 ๑๑.๑.๓ กลุ่มงำนแผน งบประมำณ และสำรสนเทศ 

งำนแผน งบประมำณ     
                            -แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงกำร   
11.2 ฝ่ำยเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ   

 11.2.1 งำนพัฒนำและผลิตสื่อโสตทัศน์  
                          1. หน่วยภำพนิ่ง  
   -แบบฟอร์มภำพนิ่ง 
                            2. หน่วยวีดิทัศน์ 
   -แบบฟอร์มวีดิทัศน์ 

3. หน่วยบันทึกเสียง    
   -แบบฟอร์มบันทึกเสียง 
4. หน่วยศิลปกรรมและกรำฟิก 

-แบบฟอร์มศิลปกรรมและกรำฟิก 
5. หน่วยมัลติมีเดีย 

-แบบฟอร์มมัลติมีเดีย 
       ๑๑.2.๒ งำนบริกำรโสตทัศนูปกรณ์  

                           1. หน่วยบริกำรติดตั้ง ยืม-คืน โสตทัศนูปกรณ์ 
   -แบบฟอร์มขอยืมอุปกรณ์ 
                           2. หน่วยบริกำรโทรทัศน์วงจรปิด 
   -แบบฟอร์มวงจรปิด 
     11.3 ฝ่ำยหอสมุด 
              11.3.1 งำนบริกำร 
   -แบบฟอร์มยืมระหว่ำงห้องสมุด 
   -แบบฟอร์มกำรใช้ห้องประชุมย่อย 
   -แบบฟอร์มขอ ISBN 
 
12. เอกสารอ้างอิง 
      ส านักคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
       


